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Voorwoord

Constantijn Kelk en de beoefening van de strafrechtswetenschappen in Utrecht
zijn al vier decennia onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij begon, na zijn
studie aan de Universiteit van Amsterdam, in 1969 aan het Criminologisch
Instituut dat toen gehuisvest was aan de Koningslaan. Het instituut, dat inmid-
dels Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen heet en in de
binnenstad aan het Janskerkhof is gevestigd, is hij al die jaren trouw gebleven.
Terwijl generaties studenten elkaar opvolgden en het personeelsbestand van het
instituut voortdurend aan verandering onderhevig is geweest, bleef Constantijn
op zijn plaats. Het kan alleen al daarom niet verwonderen dat hij is uitgegroeid
tot hèt gezicht van het strafrecht in Utrecht. 

Die positie heeft Constantijn uiteraard in de allereerste plaats te danken aan
zijn wetenschappelijke kwaliteiten. Die zijn van een zeldzaam hoog niveau.
Voor zijn in 1978 verdedigde proefschrift Recht voor gedetineerden ontving hij
de prestigieuze Moddermanprijs. Kort daarop, in 1980, volgde reeds zijn
benoeming tot hoogleraar straf(proces)recht, in het bijzonder het penitentiaire
recht. Daarmee trad hij in de voetsporen van illustere wetenschappers als David
Simons, Willem Pompe en Toon Peters die voor hem de leerstoel straf(pro-
ces)recht in Utrecht hebben bekleed. Wij hebben geen enkele aarzeling om
Constantijn aan dat rijtje toe te voegen en hem ook als een coryfee aan te
merken. 

Zijn oriëntatie op het vakgebied is breed. Samen met Nico Jörg schreef hij
bijvoorbeeld het studieboek Strafrecht met mate, dat op toegankelijke wijze
studenten in Utrecht en daarbuiten vertrouwd maakte met strafrecht en strafvor-
dering door een samenhangende presentatie van normatieve uitgangspunten, het
positieve recht en de praktische inbedding. Zijn studieboek op het terrein van het
materieel strafrecht laat eveneens die ‘eigen’ aanpak van belangrijke leerstukken
zien. Tot ver buiten de landsgrenzen heeft Constantijn bovendien een stempel
gedrukt op de ontwikkeling van het penitentiaire recht. Zijn proefschrift, maar
ook zijn handboek Nederlands detentierecht en tal van andere publicaties op dit
terrein, hebben niet slechts grote invloed uitgeoefend op de academische
discussie, maar ook in binnen- en buitenland verstrekkende betekenis gehad
voor ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en detentiepraktijk. Dat is
slechts weinigen gegeven. 

De lijst van zijn publicaties die in dit liber amicorum is opgenomen, laat
voorts zien dat Constantijns belangstelling en betrokkenheid zich niet in één
alinea laten vangen. Hij heeft een open oog voor belangrijke ontwikkelingen op



VoorwoordVI

het vakgebied. Hij overschrijdt de grenzen daarvan met publicaties over bij-
voorbeeld psychiatrie en recht of over gezondheidsrecht. Binnen al die verschei-
denheid is in zijn wetenschappelijk oeuvre de voortdurende aandacht voor de
kwetsbare mens een constante factor, waarbij hij humaniteit als leidend beginsel
heeft verbonden met het concept van rechtsburgerschap. Met die noties heeft hij
in toenemende mate tegen de maatschappelijke stroom in moeten roeien, die
sinds de start van zijn academische loopbaan onmiskenbaar is veranderd en in
de strafrechtspleging zichtbaar een weerslag heeft gevonden. Het is tekenend
voor zijn persoon en voor zijn werk dat hij zich met verve tegen die verharding
en tegen de dominantie van de kille zakelijkheid is blijven verzetten, zonder in
een achterhoedegevecht te belanden. De actualiteit van zijn werk wordt juist
breed onderkend. 

Dat heeft naar onze indruk in ieder geval te maken met het feit dat Constan-
tijn zelf haarscherp de begrensde mogelijkheden van het recht ziet in de vorm-
geving van menselijke relaties. Net zo min als met de inzet van het strafrecht
criminaliteitsproblemen kunnen worden opgelost, kan een volwaardige positie
als rechtsburger een alomvattend antwoord zijn op de zorgen van de verdachte,
de gedetineerde, de psychiatrische patiënt of het slachtoffer. Constantijn scherpt
de lezer en de toehoorder in dat, in aanvulling op die rechtspositie, betekenis
toekomt aan de wijze waarop functionarissen invulling geven aan hun verant-
woordelijkheden. Het belang van een menselijke benadering moet vorm krijgen
in het contact met de ander, bijvoorbeeld wanneer de rechter met een verdachte
of de bewaker met een gedetineerde wordt geconfronteerd.

Dat zijn geen holle frasen. Constantijn heeft daar zelf in velerlei rollen
invulling aan gegeven: als voorzitter van commissies van toezicht in het gevan-
geniswezen, als lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescher-
ming, als raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam, als lid van
een toetsingscommissie euthanasie en als voorzitter van de klachtencommissie
van de politie in de regio Utrecht. Die ervaringen klinken door in zijn weten-
schappelijk werk en zorgen er tegelijkertijd voor dat niet slechts in de academie
grote waardering voor hem bestaat. Ook in de rechtspraktijk is Constantijn de
man die kan genieten van het debat en dan oprecht geïnteresseerd is in zijn
gesprekspartner. 

Dat hij in al die nuance toch zo vaak overtuigend is, hangt samen met zijn
stilistische kwaliteiten. In zijn beeldende, literaire taalgebruik klinkt het artis-
tieke talent door. Dat heeft hij van huis uit meegekregen en is verdiept door zijn
warme vriendschap met Constant Nieuwenhuys. Een afbeelding van Constant
prijkt op de omslag, waarvoor onze dank uitgaat naar Trudy Nieuwenhuys-Van
der Horst. De fotografische vastlegging door Werry Crone van verschillende
werkplekken van Constantijn beoogt zijn affiniteit met de kunsten in deze
bundel nader te onderstrepen. Een kunstenaar onder de strafrechtswetenschap-
pers, zo wordt hij in een bijdrage aan dit vriendenboek genoemd. Dat maakt hem
tot de feestredenaar bij uitstek van het Willem Pompe Instituut en bij vele
studenten geliefd. Hij boeit en begeestert. 



Voorwoord VII

Precies 25 jaren na zijn oratie, zal Constantijn op 31 oktober 2008 zijn
afscheidsrede uitspreken. Het aantal bijdragen aan dit liber amicorum en de vele
reacties vol warme genegenheid, zeggen veel over hem en over de plaats die hij
in de tussenliggende jaren in de (straf)rechtswetenschappen heeft verworven.
Met de titel, die door Caroline Pelser is aangedragen, beogen wij dan ook zijn
verdiensten voor het wetenschappelijk debat en voor de strafrechtspleging in
brede zin te onderstrepen. Die eenvoudige woorden, constante waarden, mar-
keren ook de unieke positie van Constantijn in het Willem Pompe Instituut. Zo
iemand neemt eigenlijk geen afscheid. Zo iemand heeft een blijvende plaats in
de Utrechtse strafrechtswetenschappen. 
 
Utrecht, augustus 2008

Stijn Franken
Miek de Langen
Martin Moerings

 





Inhoud

Strafrecht in Utrecht

Een Utrechter sui generis
Chrisje Brants 3

Antonius Matthaeus de tweede: niet een man van het getal 
maar van de rede
Wiene van Hattum 19

De boosheid van het hart: W.H. Nagel en de Utrechtse School
Kees Schuyt 29

Nulla dies sine linea
John Vervaele 39

Mens- en maatschapijbeelden

Risicomaatschappij en criminalisering
Frank Bovenkerk en anderen 51

Over stilzwijgen en clementie
Henk van de Bunt 63

Over menselijkheid in het strafrecht
Ybo Buruma 71

Op en in de bres voor de ‘mens’. Het debat over veiligheid 
en persoonlijke levenssfeer in strafrechtelijk perspectief
Tineke Cleiren 81

Veiligheidshuizen: een eigentijdse oplossing voor een oud probleem
Cyrille Fijnaut 91

Naar een eigenstandig academisch statuut van de victimologie
Marc Groenhuijsen 101

Rwanda veertien jaar na 1994. Enkele gedachten over genocide, 
strafrecht en verzoening
Roelof Haveman 113



InhoudX

De zaak Buikhuisen ‘reconsidered’
Grat van den Heuvel 123

Aruba, een aparte staat
Nico Jörg 133

Vrijheid als misvatting
Ivo van Kuijck 143

Dader- en slachtofferschap in het suïcidepact
Marieke Liem 151

Een kwestie van mentaliteit
Gerard Mols 161

Over de wil en vrijheid van de wil
Antoine Mooij 165

Tussen Charlatanisme en Evangelisme. Bedenkingen over de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de criminologie en 
andere sociale wetenschappen
Lode Walgrave 175

‘Het belang van het kind’ in het strafrecht
Ido Weijers 183

Materieel strafrecht

Legaliteit en wetsinterpretatie in het materiële strafrecht
Matthias Borgers 193

Wetsuitleg in het materiële strafrecht: expliciete en 
onderhuidse dynamiek
Dirk Herman de Jong 203

De rechter deelt de schuld uit. Opmerkingen over opzet en legaliteit
Ferry de Jong 213

Verantwoorde seks. Een oriëntatie op de strafbaarstelling 
van verkrachting
Renée Kool 223

De opmars van de uiterlijke verschijningsvorm
Ad Machielse 233

Over de bescherming van uitheemse planten- en diersoorten: 
Kafka in het kwadraat?
Désirée Paridaens-van der Stoel 243

Het opzet van de samenspanner 
Caroline Pelser 251



Inhoud XI

Inlichtingen versus aansporingen
Hein Wolswijk 261

Strafprocesrecht en rechtshandhaving

To trust or not to trust, that’s the question. Enkele beschouwingen 
over vertrouwen en wantrouwen in het strafrecht van toen en nu
Peter Baauw 271

Opsporing in detentie
Antoinette Bakker en Leonie van Lent 277

Over liegende verdachten en getuigen en het bewijs in strafzaken
Jan Watse Fokkens 287

Geweld in de rechtszaal
Willem de Haan 295

Rechtsvergelijking voor het forum van de Amerikaanse rechter
Ewoud Hondius 305

Aandacht vragen, aandacht krijgen en aandacht verdienen
François Kristen 313

Rechtspraak tussen kunst en beleid
Frank Kuitenbrouwer 323

Het Europese strafrecht als ultimum remedium?
Joep Lindeman en Michiel Luchtman 331

Verantwoord(elijk) pleiten. Over de grenzen aan de vrijheid 
van meningsuiting van de advocaat
Egbert Myjer 341

De rechtsbeschermende functie van het opsporingsbegrip
Idlir Peçi en Eelke Sikkema 353

Strafoplegging door het volk?
Theo de Roos 363

Ontwikkelingen in de rechtshandhaving gezondheidszorg 
de maat genomen
Henriëtte Roscam Abbing 371

‘J’Accuse ...!’ Rechtspraak onder vuur
Jos Silvis 381

Rechten van verdachten in een ware Europese rechtsruimte
Bert Swart 391



InhoudXII

Penologie en detentierecht

Een bijzondere groep van gedetineerden: de ‘prisoners of conscience’
Peter Baehr 403

Drie slag is uit! Teloorgang van het proportionaliteitsbeginsel
Peter Bal 411

Verstoring van de eenvoud? Wraking en vertrouwelijkheid
Jeppe Balkema 421

Detentie zonder einde?
Edwin Bleichrodt 431

Wederzijdse erkenning van geldelijke sancties
Geert Corstens en Marnix Alink 439

Imprisonment and human rights. Empirical data from 
the Greifswald ‘Mare-Balticum-Prison-Survey’
Frieder Dünkel 451

Rechtsontwikkelingen voor gedetineerden in België
Lieven Dupont 465

Naar een opwaardering van het detentieprocesrecht
Gerard de Jonge 475

Europees straftoemetings- en penitentiair recht
André Klip 485

Rechter en tenuitvoerlegging
Juan de Lange en Paul Mevis 495

Rechtsbescherming in de psychiatrie anno 2008
Johan Legemaate 505

Meningen van gedetineerden revisited
Martin Moerings, Miranda Boone en Stijn Franken 515

Goede bejegening in detentie
Ulco van de Pol 529

De strafstaat Nederland?
Ties Prakken 541

De zorg voor de psychisch gestoorde delinquent. Een verhandeling 
over ‘ontzuiling en verzuiling’
Dick Raes 547

Bruggen bouwen: over de functie van de herstelconsulent in 
Belgische gevangenissen 
Luc Robert en Tony Peters 553



Inhoud XIII

Humaniteit (z)onder voorwaarden
Mirjam Siesling en Jeroen ten Voorde 563

The prisoner as rechtsburger: a European perspective
Sonja Snacken en Dirk van Zyl Smit 573

Verboden voorwerpen
Paul Vegter 585

Kunst en strafrecht

De bekentenis van een buitenstaander. Een beschouwing over 
recht en literatuur
Annemarieke Beijer 597

De dader is een vreemde
Egbert Dommering 607

Beschadiging en vervalsing van kunst: over de daders en hun daden
Frans Koenraadt 615

Strafrecht en de kunsten
Miek de Langen 627

Kunstexceptie en strafbare meningsuiting. Annotatie bij 
EHRM 25 januari 2007, nr. 68354/01 (Vereinigung Bildender 
Künstler tegen Oostenrijk)
Tom Schalken 637

De kerkers van Piranesi
Simon Stolwijk 647

De auteurs 659

Gepromoveerden bij prof. mr. C. Kelk 665

Publicaties prof. mr. C. Kelk 667





Strafrecht in Utrecht





1 C.H. Brants, Over levende gedachten: de menselijkheid van een functioneel strafrecht (oratie
Utrecht), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 1998. 

2 Als lid of voorzitter van verschillende commissies van toezicht in detentie-inrichtingen (voor welk
werk hij bij zijn afscheid als voorzitter in het huis van bewaring in Almere een koninklijke
onderscheiding ontving), als raadsheer-plaatsvervanger, lid van de Centrale Raad voor Strafrechts-
toepassing, voorzitter van de klachtencommissie bij de politieregio Utrecht, vice-voorzitter van een
van de vijf toetsingscommissies euthanasie, later plaatsvervangend lid van de Raad voor Straf-
rechtstoepassing en Jeugdbescherming; voorts lid van twee belangrijke commissies op het gebied
van detentierecht en -omstandigheden (staatscommissie-Van Hattum en de commissie-Haars) en
rapporteur voor de Raad van Europa. Ik zie ongetwijfeld een en ander over het hoofd, maar dit is al
een indrukwekkende lijst van bezigheden. 

3 Lang niet alles wordt in deze bijdrage besproken of geciteerd. Eerder leverden de meeste van deze
werken achtergrondmateriaal en inspiratie op.

4 C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, derde druk, Deventer: Kluwer 2005.
5 C. Kelk, Nederlands detentierecht, tweede herziene druk, Deventer: Kluwer 2003. 

Een Utrechter sui generis
Chrisje Brants

Inleiding

Toen de redactie mij vroeg het werk van Constantijn Kelk te bezien ‘in het licht
van de Utrechtse School’, was ik vereerd, maar niet gealarmeerd. Bij gelegen-
heid van mijn oratie (over ‘Utrecht’) had ik al mijn eigen gedachten gevormd
over de plaats van mijn collega proximus. Van alle huidige Utrechters, zo
schreef ik toen, is hij ‘degene die, met verwerking van de juridiseringsgedachte
van Peters, het dichtst bij de oorspronkelijke ideeën van de Utrechtse School is
gebleven’.1 Nu, na veel (her)lezen en nadenken moet ik toegeven dat Kelk wel
onmiskenbaar Utrechts blijft, maar ook onmiskenbaar Constantijn, en niet zó
gemakkelijk te duiden. Ik houd het op een Utrechter sui generis en hoop dat ik
hem daarmee recht doe. 

Aandacht besteden aan alle boeken en artikelen waarin zijn veelzijdige
humaniteit naar voren komt, of alle werkzaamheden waaruit zijn maatschappe-
lijk engagement blijkt,2 is onmogelijk. Het volgende is gebaseerd op die
geschriften die naar mijn idee zijn visie en ontwikkeling daarin het beste
weergeven.3 Beide vonden hun neerslag in het Studieboek materieel strafrecht4

en het handboek Nederlands detentierecht,5 grote, voor een bepaald doelpubliek
geschreven werken met eigen signatuur in de beginselmatige benadering, die ze
onderscheidt van veel andere studieboeken waarin het positieve recht voorop
staat. Explicieter zijn echter de dissertatie Recht voor gedetineerden waarvoor
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6 C. Kelk, Recht voor gedetineerden, een onderzoek naar de beginselen van het detentierecht (diss.
Utrecht), Alphen aan den Rijn: Samsom 1978.

7 C. Kelk, De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1994a.
8 C. Kelk, Afgeschreven. l’ Homme perdu, Arnhem: Gouda Quint 1990.
9 C. Kelk, Knoet, bloed en bittere tranen. Anton Tsjechov’s penologisch onderzoek, een publieke

aanklacht tegen een onmenselijk strafsysteem, in: C. Kelk e.a. (red.), Grenzen en mogelijkheden,
opstellen over en rondom de strafrechtspleging, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1984, p. 24-44.

10 Niet toevallig zijn vele artikelen van Kelk voorzien van een begeleidend gedicht of literair citaat.
Zie dan ook: C. Kelk, De kunst als inspiratie voor de strafrechtsbeoefening, in: Freek Bruinsma e.a.
(red.), Precaire waarden: liber amicorum A.A.G. Peters, Arnhem: Gouda Quint, 1994b, p. 43-60.

11 De principiële en humane dimensies van het strafrecht: ‘Een kwestie van zelfrespect’, NJB 1996, p.
136.

12 De naamsverandering – voluit Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen – dateert van
1974.

hij in 1980 de Leidse Moddermanprijs ontving,6 en De menselijke verantwoor-
delijkheid in het strafrecht, uitwerking van zijn collegecyclus toen hij de
Francqui-leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel in 1994 bezette.7 

Ook vele opiniërende bijdragen in tijdschriften en bundels heb ik geraad-
pleegd. Daar zijn artikelen bij, soms regelrechte hartenkreten, over strafrecht en
straf, euthanasie en de rol van de rechter, maar vooral over de gebieden waarin
Kelk zich specialiseerde tot dé Nederlandse deskundige, penologie en detentie-
recht. Maar ook zulke juweeltjes als Afgeschreven. l’Homme perdu (in samen-
werking met de schilder Constant)8 en Knoet, bloed en bittere tranen over Anton
Tsjechov op het Russische ‘strafeiland’ Sachalin,9 die een belangrijke inspiratie
in kunst en literatuur verraden.10 En veel bijdragen bij het afscheid van collega’s
– van de universiteit of het aardse: hoe je over anderen oordeelt zegt veel over
jezelf. Een artikel over Jan Leijten verschafte een nuttige leidraad om de
denkbeelden van Constantijn Kelk te duiden. ‘Het strafrecht’, schrijft hij, ‘[is]
des mensen, uiteraard in de context van een bepaalde, zich immer ontwikkelende
samenleving. De mens ontplooit zich verder in wisselwerking tot die samenle-
ving, en verandert navenant ook gestaag zijn rechtsstelsel’.11 De strafrechtswe-
tenschapper, voeg ik eraan toe, ontwikkelt zich in wisselwerking tot de academi-
sche en praktijkomgeving waarin hij zijn vak beoefent, op zichzelf een afspiege-
ling van de bredere context van het strafrecht. Zoals het maatschappelijke en
academische klimaat van de na-oorlogse jaren de Utrechtse School mede
vormgaf, en dat van de jaren zeventig de neo-Utrechters, zo hebben verandering-
en van de afgelopen decennia bijgedragen aan de vorming van de jonge meester
in de rechten die zijn opwachting maakte bij het Criminologisch Instituut in
Utrecht, tot de hoogleraar die afscheid neemt van het Willem Pompe Instituut.12

Een vriendenclub op ethisch-humanitaire grondslag 

Wat was dat voor instituut waar Kelk per 11 september 1969 als wetenschappe-
lijk medewerker werd aangesteld? Hem werd verzocht ‘op deze dag ’s-morgens
om 9.30 uur aanwezig te zijn’, ten einde te worden ontvangen door de hoogle-
raar criminologie Noach, en het hoofd van de afdeling personeelszaken van de
universiteit. ‘Des namiddags om 2 uur wordt U verwacht op de vergadering van
de sectie strafrecht, alwaar U nader zult worden ingelicht over Uw taak en
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13 Brief van 28 augustus 1969, van de voorzitter van de sectie strafrecht dr. Th.J.B. (Bé) Buiting aan
de Weledelgestrenge Heer mr. C. Kelk.

14 Pompe was al in 1963 opgevolgd door Van Binsbergen, die er in 1969 ook niet meer was.
15 Zie de discussie tussen H. Verbon, de Volkskrant, 14 januari 2008 en J. Dronkers, de Volkskrant, 23

januari 2008, over de betekenis van de WUB – de Wet Universitaire Bestuurshervorming, van
kracht tussen 1972 en 1997.

16 Het Willem Pompe Instituut is in het gelukkige bezit van een archief waarin de, helaas niet
complete, stukken zijn bewaard die de officiële documentatie vormen van onder andere het wel en
wee van het instituut vanaf de jaren zestig. Deze schets van de sfeer op het instituut ontleen ik aan
de notulen van de instituutsraad voor de jaren 1968 en 1969. 

werkzaamheden binnen het Instituut.’13 Niet alleen het taalgebruik en het feit dat
een beginnende medewerker werd opgewacht door een vertegenwoordiger van
‘centraal niveau’ zijn archaïsch, ook de setting waarin taak en werkzaamheden
zich zouden afspelen was een geheel andere dan tegenwoordig, en niet alleen om-
dat er onder andere twee hoogleraren criminologie waren (Kempe en Noach), een
hoogleraar strafrecht/penologie (Rijksen), en één (vacante) leerstoel strafrecht.14

We bevinden ons dan in het ‘pre-WUB tijdperk’: op de universiteiten waren
‘veel hoogleraren autocraten op hun eigen leerstoel met een horde aan jaknik-
kende slaven om zich heen’,15 al had in mei 1969 de rebellie hard toegeslagen
met de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam (en hadden de regenten even hard
van zich afgeslagen). De sfeer op het Criminologisch Instituut had echter meer
weg van een vriendenclub, waar autocratische neigingen – zoals pogingen van
Noach om greep op het secretariaat te krijgen – subtiel werden omzeild.16 Was
in de tijd van Pompe de hoogleraar wellicht nog koning, eind jaren zestig zat
Kempe een instituutsraad voor waarin hoogleraren, medewerkers, studenten en
administratief personeel zitting hadden, alles wat het instituut aanging werd
besproken, en de taken onderling verdeeld. Uit de notulen (bij toerbeurt door de
medewerkers verzorgd) rijst een beeld op waarin niet zo zeer werd bestuurd (er
lijkt maar weinig echt beslist te zijn), als wel waarin vooral in onderling overleg
het instituut zich ontwikkelde en zich overeind hield temidden van dagelijkse
beslommeringen.

Weinig nieuws onder de zon wat het laatste betreft: de koffie deugt niet, het
kopieerapparaat heeft het weer eens begeven, er is ‘weinig of zeer weinig
medewerking van medewerkers t.a.v. bibliotheekregels en afspraken’. De stu-
denten kunnen niet spellen (al lezen ze de uitspraken van het EHRM in het
Frans) en het handboek van Pompe is verouderd. Rijksen verzucht dat ‘we een
onderwijsfabriek zijn’. Inhoudelijk waren medewerkers en hoogleraren ook
samen betrokken bij de ontwikkeling van uitgangspunten van de strafrechtsbe-
oefening in Utrecht. Tijdens de eerste vergadering die Kelk bijwoonde op 17
september 1969, werd een notitie van drie medewerkers besproken over de
(avondlijke) stafvergaderingen waarin men vanuit de verschillende (deel)disci-
plines tot een gemeenschappelijke ideologie wilde komen. Maar, zo werd
vastgesteld, ‘een gemeenschappelijke ideologie laat zich niet forceren’, maar
hangt af van ‘besprekingen waarin men elkaars opvattingen nog beter leert
kennen’. Dat vooral Kempe hiermee van harte instemde, is niet verwonderlijk.
Precies op die manier, in een dialoog tussen vrienden, was naar zijn zeggen de
Utrechtse School tot stand gekomen.
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17 Zie veel uitvoeriger over de Utrechtse School het gelijknamige artikel van P. Moedikdo in: C. Kelk
e.a. (red.), Recht, macht en manipulatie, Utrecht: Het Spectrum 1976, p. 90-154; Kelk, 1994a, p.
27-35, en Brants, 1998. 

18 Kelk, 1994a, p. 28. 

In bewaard gebleven notities uit 1969, schetst Kempe hoe intensieve con-
tacten tussen hem, de jurist Pompe en de psychiater Baan vanaf 1947 leidden tot
een gezamenlijke Gedankengut, niet de basis voor, maar het resultaat van het
samenwerkingsverband. Het ontleende zijn vele facetten aan de disciplines die
erin samenkwamen, maar verbond ze tevens tot overkoepelend geheel.17 Aan het
fundament lagen de praktische ervaring in de strafrechtspleging van de drie
grondleggers en de vertaling daarvan in een wetenschappelijke benadering
waarin inzichten uit sociale en menswetenschappen en (straf)recht elkaar over
en weer beïnvloeden en begrenzen. Tegelijk was sprake van een denkwijze
waarin de delinquent als meebetrokkene, subject en niet object in de strafrechts-
pleging wordt beschouwd. En van een klassieke opvatting van de rol van de
overheid in relatie tot de functie van het strafrecht: ‘de mens is vrij om met zijn
condition humaine zelf iets te doen’, slechts beperkt door de normen van onder
andere het strafrecht; de overheid bewaakt de juiste toepassing daarvan, maar
is eveneens door beginselen en normen van het recht beperkt.

Kernwoord is humaniteit: aan de ene kant respect voor en verantwoordelijk-
heid van het individu ten opzichte van zichzelf en anderen, en solidariteit met
de (gevallen) medemens; aan de andere kant verantwoordelijkheid van de
overheid om de vrijheid van het individu te garanderen om diens verantwoorde-
lijkheden waar te maken, ook in de strafrechtstoepassing. De humane maat-
schappij kenmerkt zich doordat delinquenten met straf een kans wordt geboden
te boeten (betalen) voor de berokkende schade aan slachtoffer en samenleving,
zodat zij daarin kunnen terugkeren – in welke noties van vrijheid, verantwoorde-
lijkheid en vergelding de vermenging van Verlichting en rooms-katholicisme in
Pompe’s basisfilosofie te ontwaren zijn. Een en ander verklaart waarom de oude
Utrechters zich sterk op de (on)menselijkheid van de detentiesituatie toelegden,
die bepalend was voor rehabilitatie en terugkeer. Maar ook waarom zij het
belang van beginselen en ultimum remedium-gedachte benadrukten, en waarom
schuld (onlosmakelijk met boeten verbonden) en legaliteit zo’n belangrijke
plaats innamen in het werk van Pompe. 

Volgens Kempe, die de Utrechtse School zag als persoonlijk intellectueel
verband, eindigde zij in 1957 met het vertrek van Baan naar Groningen. Met het
emeritaat van Pompe was zij definitief voorbij. Maar geen nood: ‘terwijl de U.S.
dood is zijn haar gedachten springlevend. Het zaad is uitgestrooid en zo hier en
daar is het werkelijk gestorven en draagt het nu vrucht’. Hij doelde op de
praktijk, en algemeen wordt aanvaard dat de Utrechters op de ‘humanisering’
van het strafrecht in de jaren vijftig/zestig veel invloed hadden.18 Maar ook
binnen het eigen instituut werd het gedachtegoed doorgegeven, vooral op
genoemde stafavonden waar ‘bepaalde gedachten voortdurend levend [werden]
gehouden en verder ontwikkeld [...] op traditioneel “Utrechtse” wijze: men zocht
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19 C. Kelk, De historie van het Willem Pompe Instituut, Utrecht: Willem Pompe Instituut 1998a.
20 Zij komen in zo veel werk als leidraad voor, al is het expliciet soms maar als een terloopse

opmerking, dat verwijzingen zinloos worden. Ik verwijs dan ook slechts bij citaten.
21 C. Kelk, De perspectieven van de SOV, Sancties, 1999a, p. 209.
22 Zie bijvoorbeeld C. Kelk, Bianchi’s belligerente bespiegelingen over strafrecht en penologie, in: R.

van Swaaningen e.a. (red.), À tort et à travers: liber amicorum Herman Bianchi, Amsterdam: VU
uitgeverij 1988, p. 38; en C. Kelk, Strafrechtelijk stromenland, in: Ch.J. Enschedé e.a. (red.), Naar
eer en geweten: liber amicorum J. Remmelink, Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 271.

23 Zie bijvoorbeeld de laatste stelling bij zijn proefschrift (1978): ‘Menen zich in de problemen van
gedetineerden te kunnen inleven door vrijwillig enige tijd in de gevangenis te verblijven, zoals wel
van rechtsgeleerde zijde is voorgesteld, getuigt van evenveel realiteitszin als menen de problema-
tiek van kleurlingen te kunnen doorgronden door op 5 december als Zwarte Piet op te treden’. 

24 Vgl. het beroemde, maar door justitie weinig gewaardeerde onderzoek van R. Rijksen, Meningen
van gedetineerden over de strafrechtspleging uit 1958 (Assen: Van Gorcum) waarbij blijkens het
voorwoord het doel was ‘een bezinning [...] op de verhouding overheid-delinquent, en op datgene
wat uit dit contact resulteert.’ 

25 C. Kelk, Het hart van Modderman bloedt nog zachtjes door, NJB 2005, p. 1737-1740.

naar een gezamenlijk élan, waarin plaats was voor een brede wederzijdse
beïnvloeding van alle strafrechtelijke deelwetenschappen’.19

Die overgeleverde gedachten zijn steeds te traceren in het werk van Kelk.20

Ten eerste zijn overtuiging dat straf/vergelding van overheidswege noodzakelijk
is om zowel eigenrichting te voorkomen als terugkeer van de delinquent in de
samenleving mogelijk te maken; ten tweede zijn geloof in de beginselen van
datzelfde strafrecht die de burger beschermen ‘tegen een overdaad aan over-
heidsingrijpen en die dit laatste zoveel mogelijk moeten reduceren en inper-
ken’.21 Ten derde zijn opvatting over de relatie tussen criminologie en strafrecht
waarbij criminologen en strafrechtsgeleerden ‘een gezamenlijke normatieve taak
hebben’ en elkaar de grenzen van het maatschappelijk mogelijke en principieel
wenselijke in de strafrechtspleging voorhouden.22 Ten vierde het belang dat hij
hecht aan opvattingen en ervaringen van het ‘werkveld’, waar het leed dat het
strafrecht aanricht, zichtbaar is en dilemma’s in de praktijk moeten worden
opgelost.23 En ten slotte, fundamentele solidariteit met, en respect en begrip voor
de gevoelens van de medemens – solidariteit die slechts mogelijk is als de
strafrechtsbeoefenaar is doordrongen van welk een destructief en gevaarlijk
rechtsinstrument hij zich bedient en van het effect op wie tot delinquent wordt
benoemd.24 ‘Zo wordt met groot gemak gepleit voor grotere frequentie van de
levenslange gevangenisstraf en voor de “ophokking” in een longstay-afdeling
van de tbs-kliniek, zonder zich blijkbaar veel rekenschap te geven van de portee
van dit pleidooi. Alsof een mens zonder slag of stoot voor de eeuwigheid
gevaarlijk of maatschappijongeschikt kan worden verklaard door een medemens,
te weten de rechter’.25

Kelk kwam met een deel van deze, ongetwijfeld nog niet uitgekristalliseerde
noties al bij het Criminologisch Instituut binnen (lezing van de ‘Utrechters’ had
hem tijdens zijn studie in Amsterdam geïnspireerd) en bracht ze meteen in de
praktijk door gespreksgroepen met studenten in het huis van bewaring aan het
Wolvenplein te organiseren. Die bestaan nog altijd, maar voor het overige stond
het instituut in 1969 grote veranderingen te wachten. De Utrechtse School mocht
dan met het uiteenvallen van het oorspronkelijke driemanschap zijn opgehouden
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26 Zoals valt te lezen in de notulen van de instituutsraadvergadering van 16 februari 1970.
27 Zie over de af en toe pijnlijke consequentie hiervan oud-Utrechter G.P. Hoefnagels, De Utrechtse

School en de ondraaglijke mildheid van het straffen. Zestig jaar Willem Pompe c.s., herdenkingsre-
de, in: M. Moerings e.a. (red.), Hoe punitief is Nederland? Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 105-118.

28 Zie in ieder geval het proefschrift van Peters Opzet en schuld in het strafrecht (diss. Leiden),
Deventer: Kluwer 1966; zijn oratie Het rechtskarakter van het strafrecht (oratie Utrecht), Deventer:
Kluwer, 1972, en de verzameling van zijn artikelen Recht als kritische discussie, Arnhem: Gouda
Quint 1993. Over Peters en diens verhouding tot de Utrechtse School onder andere W.H. Nagel, De
nieuwe Utrechtse School, in: Beginselen, Arnhem: Gouda Quint 1981, p. 207-224 en Brants, 1998.

te bestaan, in haar gedachtegoed zou hoe dan ook verandering zijn gekomen, nu
zij steunde op een ethisch-paternalistisch humanisme, voortspruitend uit en
passend bij de verzuilde maatschappij van de jaren vijftig en begin jaren zestig.
Begin jaren zeventig was het tij gekeerd: de – overigens mede dankzij de
Utrechtse School inmiddels meer humane – strafrechtspleging stond als bolwerk
van regentenmacht in heel de samenleving ter discussie, en overal werden
verhoudingen, ook aan de universiteit en op het instituut, democratischer maar
ook bureaucratischer en meer conflictueus.

De kritiek aan de macht

Constantijn zal zich vermoedelijk wel hebben gevoeld bij de op consensus en
harmonie gerichte, maar open wijze van met elkaar omgaan in zijn nieuwe
werkomgeving. Overigens gold die openheid niet helemaal voor wat men de
‘geïntroverteerde top van het CI’ noemde, en ook niet tegenover niet-Utrechters,26

terwijl wie zich niet bij de (intellectuele) consensus voegde het al in de tijd van
Pompe moeilijk kon hebben.27 Maar het is tekenend voor de sfeer in 1970 dat
over de bezetting van de vacante leerstoel strafrecht door het voltallige instituut
(inclusief studenten en administratief personeel) werd gestemd na een openharti-
ge discussie over de merites van de twee kandidaten. Met overweldigende
meerderheid werd mr. A.A.G. Peters als beoogde hoogleraar aangewezen. Onder
andere doorslaggevend was dat verschillende stafleden meenden ‘bij zichzelf
affiniteit met zijn fundamentele oriëntatie t.a.v. sociale problemen te hebben
opgemerkt’, en inspirerende samenwerking verwachtten. De notulen zijn bij wijze
van uitzondering geanonimiseerd (wat overigens niet geldt voor de kandidaten,
die voluit worden genoemd) zodat niet te achterhalen is wie die stafleden waren,
maar ik vermoed dat Kelk er één van was. In ieder geval zou spoedig in zijn werk
het machtskritische denken van Peters doorklinken.

Toon Peters werd in 1970 tot hoogleraar strafrecht benoemd. Zijn kritische
benadering van het strafrecht verbond hij met inzichten die hij tijdens zijn studie
rechtssociologie in de Verenigde Staten had verworven.28 Net als de oude
Utrechters achtte hij een puur instrumenteel gebruik van het strafrecht in strijd
met de insluitende functie ervan. Maar anders dan Pompe zag hij weinig heil in
de beschermende functie van klassieke beginselen als legaliteit, vergelding of
schuld, waarvan de positivering te zeer afhankelijk is van de (politieke) in-
vulling in wet en praktijk. De eigen waarde van het recht zocht hij in de
procedurele kaders van een contradictoir strafproces, waar rechtsbescherming
kan worden afgedwongen (policing the police) en de burger als juridisch
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29 In het archief van het WPI bevindt zich een verslag van de instituutsraadvergadering op 22 juni
1971, waarin Peters fraai maar weinig subtiel gehakt maakt van een rapport van een stuurgroep over
een nieuw integratievak methodologie. Het wordt neergezet als ‘a-historisch’, ‘volmaakt onbegrijpe-
lijk’, ‘bedrieglijk ideologisch’, ‘autoritaire uitspraken van de bovenste plank’, ‘zinloze, althans
onwetenschappelijke, althans wetenschappelijk niet verantwoorde speculatie’, ‘misplaatste kon-
kreetheid’ en nog veel meer. De aanwezige voorzitter van de stuurgroep, een collega hoogleraar,
steekt zijn irritatie niet onder stoelen of banken, maar heeft er niet van terug.

30 C. Kelk, In memoriam prof.mr. A.A.G. Peters, NJB 1994c, p. 1305.
31 Zie notulen van de vergadering van 27 september 1971.
32 Vooral eind jaren zeventig en begin jaren tachtig, onder andere naar aanleiding van de mening van

sommigen dat het Willem Pompe Instituut als geheel het optreden van de rechterlijke macht ten
aanzien van de Molukse treinkapers publiekelijk zou moeten desavoueren, een actie die de
overigen, onder wie Kelk, veel te ver ging. 

33 Kelk, 1994c, p. 1306.

competente deelnemer aan en consument van het recht wordt beschouwd. De
serieus genomen delinquent, met straf in staat gesteld te boeten en terug te keren
in de gemeenschappelijke rechtsorde, verandert bij Peters in de mondige burger,
die verantwoordelijk ís, en de rechtsorde medeschept door als rechtssubject aan
het strafproces te participeren. En zo bestaat het rechtskarakter van het strafrecht
in de autonome potentie van het recht tot een rechtvaardiger samenleving, op
basis van een mensbeeld van autonoom rechtssubject met onvervreemdbare
rechten die de enkeling optimaal beschermen tegen overheidsmacht. 

Het verwezenlijken van deze machtskritische potenties van het strafrecht is
een expliciete politieke keus, die Peters in gloedvolle betogen verwoordde, altijd
beargumenteerd, niet altijd even genuanceerd.29 Zijn visie was er één ‘waaraan
in een samenleving, die in de vorm van tal van diepgaande democratiseringspro-
cessen net aan het afrekenen was met aloude verkalkte gezagsstructuren en sterk
paternalistische patronen, een grote behoefte bestond’.30 Maar zij is er ook één
die confrontatie en conflict niet schuwt, vereist zelfs. Ook dat paste bij de
nieuwe tijd, maar het miste zijn uitwerking niet op de verhoudingen binnen het
instituut. In 1972 werd de WUB ingevoerd, de vakgroep strafrecht en criminolo-
gie ingesteld en haar wettelijk de beslissingsmacht toebedeeld. Zij stelde zich
veel activistischer en politieker op dan de voormalige instituutsraad, terwijl
conflicten openlijk op tafel kwamen, een ontwikkeling die nog voor de WUB
inzette. Hoewel Kempe bij zo’n gelegenheid te kennen gaf dat het conflict ‘te
lang [...] vooral in de jaren vóór de demokratisering [is] beschouwd als iets
onbehoorlijks, wat fout was’,31 veranderde in de loop der jaren zeventig toch
langzaam de sfeer op het instituut. De vriendenclub, intellectueel verbonden in
consensus over een ethisch humanitaire opvatting ten aanzien van de strafrechts-
pleging, was een groep kritische juristen geworden wier opvattingen over het
strafrecht juist de (harde) confrontatie tussen verschillende standpunten en een
expliciete politieke stellingname vereisten.

De gevolgen daarvan werden pas na jaren echt zichtbaar.32 Onder de
bezielende leiding van Peters, die ondanks zijn neiging soms extreme standpun-
ten opgewonden te verdedigen, in de felheid van de discussie op zoek was naar
gemeenschappelijke ‘uitkristallisering van de essentie’,33 manifesteerden de
strafrechtsjuristen in Utrecht zich in de ‘neo-Utrechtse School’, die de funda-



Chrisje Brants10

34 Vgl. Nagel, 1981.
35 Tegenrapport opstand Huis van bewaring te Groningen, uitgave Coornhert Liga, september 1972.

De alternatieve begrotingen werden in 1971 en 1972 door Kluwer uitgegeven.
36 N. Jörg en C. Kelk, Strafrecht met mate, eerste druk, Alphen aan den Rijn: Samsom 1974.

mentele ideeën van Peters over het rechtskarakter van het strafrecht uitdroeg.34

Zij stonden daarmee naast de andere stroming in het ‘kritische strafrecht’ van
de jaren zeventig, het abolitionisme, waarmee zij het inzicht deelden dat het
strafrecht in de praktijk disfunctioneel en destructief is. Maar anders dan de
abolitionisten streefden zij niet naar uiteindelijke afschaffing daarvan. Wat de
neo-Utrechters met de Utrechtse School verbond, naast erkenning van de sub-
jectiviteit van de justitiabele in de strafrechtspleging, was het immanente belang
van het strafrecht zelf. Ging het Pompe c.s. om de machtsbeperkende werking
van beginselen en de ‘ontmoeting’ in en van theorie en praktijk, in de jaren
zeventig stond de ontmaskering van het strafrecht als politiek machtsinstrument
voorop, maar tegelijkertijd de noodzaak om juist de macht van het recht te
gebruiken om zijn disfunctioneren aan te tonen en te redresseren, zodat het kan
bijdragen tot bescherming en emancipatie van de (sociaal zwakkere) burger. Het
rechtskarakter van het strafrecht maakt het ook tot machtig instrument van
politieke kritiek, waarmee het met eigen argumenten om de oren kan worden
geslagen.
 Van meet af aan vermengen zich in het werk van Kelk deze ideeën met die
van de Utrechtse School en zij voeren in eerste instantie zelfs de boventoon, al
schreef hij de eerste jaren niet veel. Het onderwijs slokte veel tijd op. Studenten
konden nog steeds niet spellen, maar dat gaf niet zo in dit WUB-tijdperk van
bevrijding uit oude keurslijven. Ook het voorname Tijdschrift voor Strafrecht
moest er wat dat betreft aan geloven. Kelk was een van de Utrechters die
betrokken was bij de verandering in Delikt en Delinkwent. Belangrijker echter
dan de naamsverandering (nauwelijks te geloven dat Constantijn die nieuwe
spelling kon waarderen), was de nieuwe opzet, uitdrukkelijk bedoeld om een
ontmoeting tussen theorie en praktijk te bevorderen – een typisch Utrechtse
gedachte. Kelk was ook mede-oprichter van de Coornhert Liga in 1971 en stak
veel tijd in de ‘alternatieve justitiebegrotingen’ van die organisatie voor
strafrechtshervorming, als ook in het vervaardigen van een alternatief rapport
over de ‘gevangenisopstand’ in Groningen.35 

In zijn optimisme over de mogelijkheid van verandering is dit wetenschappe-
lijke activisme typerend voor het tijdperk: alles kon, en de wereld zou er alleen
maar beter van worden. Maar het optimisme klinkt ook door in de (politieke)
rechtswetenschappelijke visie op het strafrecht. Strafrecht met mate, een
propedeuse-leerboek dat Kelk met zijn collega Nico Jörg in 1974 voltooide,36

is doordrenkt van neo-Utrechtse ideeën, die in het voorwoord de lezer-student
uitdrukkelijk worden voorgehouden: het gaat om inzicht verschaffen in geldend
straf(proces)recht, maar tegelijk om het uitdragen van een visie daarover. ‘Reeds
zij hier vermeld dat het gehalte aan recht van het strafrecht onze primaire
belangstelling heeft [...]’. De jurist moet ‘niet alleen formuleren welke belangen
er in het geding zijn, maar vooral ook welke beginselen aan de orde zijn en hoe
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37 Kelk, 1978.
38 Ook Rijksen zou als promotor optreden, maar overleed voordat de promotie een feit was.
39 Later concreet uitgewerkt in onder andere de stelling dat als omstandigheden in detentie door

capaciteitsgebrek en bezuinigingen zwaarder worden, de rechter daarmee in de straftoemeting
rekening moet houden. Zie bijvoorbeeld C. Kelk, De zwakheden van het detentierecht, Ars Aequi
2005, p. 588-595.

40 Kelk, 1978, p. 112.

deze op een bevrijdende, emancipatoire manier kunnen worden gere-interpre-
teerd met het oog op de aktuele maatschappelijke situatie.’ Expliciet wordt aan
het strafrecht vastgehouden, omdat afschaffing ‘het politieke karakter’ ervan zou
ontkennen.

Vier jaar later is eenzelfde optimisme, maar veel meer nuancering aanwezig
in Recht voor gedetineerden.37 Het is onmogelijk in kort bestek recht te doen aan
dit indrukwekkende proefschrift waarin de invloed van promotor Peters
overduidelijk merkbaar is.38 Het boek bepleit realisatie voor de gedetineerde van
de status van rechtssubject in al zijn facetten, maar niet alleen Peters schemert
door in zulke principiële uitgangspunten als autonomie van de gedetineerde
individu en van (procedurele) rechtsbeginselen die diens rechtspositie en parti-
cipatie veilig kunnen stellen. Kelk baseert zich ook op oudere Utrechtse uit-
gangspunten zoals vergelding als matigende basis voor de straf,39 het legaliteits-
beginsel, en vooral ook erkenning van de menselijke dimensies van detentie.
Maar er zijn ook standpunten die hem van zowel Peters als Pompe onderschei-
den.

Vrijheid figureert als leidend concept door het hele boek. Dat is logisch, en
des Utrechts dat niet regulering van de objectieve onvrijheid vooropstaat, maar
het overeind houden van zoveel mogelijk subjectieve vrijheid volgens objectieve
(rechts)criteria en beginselen; (extra) inbreuken daarop door de overheid zijn
niet a priori gelegitimeerd door de detentiesituatie. Anders dan Pompe echter,
die humane behandeling als voorwaarde zag voor vergelding en rehabilitatie
(zodat in wezen het belang van de samenleving prevaleert, al mocht dit nooit
aanleiding zijn voor inhumaniteit), ziet Kelk hierin de juridisch morele waarde
van de rechtvaardigheid die het gemeenschapsbelang wel dient, maar zijn
oorsprong vindt in het intrinsieke belang van de gedetineerde als mens. Maar
ook anders dan Peters, die vrijheid vooral definieert als vrijheid van het individu
tegenover de staat en wiens mondige burger en machthebber-staat abstracties
zijn, verplaatst Kelk zich meer dan eens in de echte fysieke en geestelijke
onvrijheid van de gedetineerde, alsook in de situatie van de bewaarder. 

Dat verraadt de invloed van Rijksen, en niet alleen van diens opvattingen
over het belang om naar justitiabelen te luisteren en de taak van de wetenschap-
per daarin. Recht voor gedetineerden bevat een zinnetje over zijn overleden
promotor dat veel zegt over Constantijn Kelk. ‘Treffend zijn vele uitspraken
vanwege hun genuanceerdheid, door de berusting in wat onvermijdelijk is, door
het aanvoelen van wat waarde heeft en het overtuigend aangeven van wat niet.’40

Het proefschrift mag dan neo-Utrechts zijn in veel opzichten, de kracht ervan is
juist gelegen in de synthese met oudere denkbeelden, het onderkennen van de
mogelijkheid om nieuw en oud ter versterking van elkaar te gebruiken, en de
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41 Nagel, 1981, p. 210. Waar hij hem dan wel plaatst, is mij niet helemaal duidelijk.
42 Dat leidde tot kritische – en kriegele – opmerkingen van de kant van de criminologen (notulen van

de instituutsraadvergadering van 26 april 1971). Toen het emeritaat van Kempe naderde werden zij
verder in de verdediging gedrongen wat betreft het soort criminoloog dat hem zou moeten opvolgen
(notulen 14 en 21 oktober 1975 en de ‘Nota t.a.v. leerstoel kriminologie’, eveneens in het archief
van het WPI). De verandering van ‘Criminologisch Instituut’ in Willem Pompe Instituut voor
strafrechtswetenschappen is veelzeggend, en weerspiegelt de ontstane verhouding tussen de
deeldisciplines binnen het instituut.

43 Het duurde zo lang omdat over de opvolging van Peters een conflict met zusterfaculteiten en de
universiteit ontstond. In 1980 echter konden wel twee hoogleraren worden benoemd.

genuanceerdheid en veelzijdigheid (in de letterlijke zin van het woord) van het
betoog. Als Peters iets niet was als hij een punt wilde maken, dan was het
genuanceerd. Het omgekeerde geldt voor Kelk. Dit verschil heeft wellicht meer
met persoonlijkheden te maken dan met wetenschappelijke visie, maar mij lijkt
dat het één niet van het ander losstaat. 

Volgens Nagel moet Kelk niet tot de oude Utrechters worden gerekend,41

omdat diens dissertatie een verschuiving van een fenomenologisch-criminologi-
sche benadering van de strafrechtspleging naar een rechtssociologische laat zien,
wat de nieuwe Utrechters van de oude zou onderscheiden. Hij heeft gelijk
(Peters’ medewerkers raakten doordrongen van het belang van de kritische
rechtssociologie), maar wel met dien verstande dat in Utrecht niet het niet-
juridische vooropstond, maar het (straf)recht. Dat geldt zeker voor Kelk, maar
Peters maakte ook niet echt werk van de ‘gezamenlijke (multidisciplinaire)
ideologie’ en zag de sectie criminologie eerder als dienstig aan de door de sectie
strafrecht bedreven kritische rechtswetenschap.42 Zelf zowel jurist als rechtssoci-
oloog, verruilde hij in 1975 strafrecht voor de rechtssociologie. Per 1 januari
1980 werden ter opvolging aan het Willem Pompe Instituut twee hoogleraren
strafrecht benoemd: één was A.H.J. (Bert) Swart, de ander Constantijn Kelk.43

Daarmee brak een nieuw tijdperk aan, één waarin het overeind houden van
Utrechtse denkbeelden veel moeilijker werd. Want ook in de samenleving – en
aan de universiteit – was het getij wederom aan het keren.
 
‘Frapper toujours’

De maatschappelijke en politieke veranderingen in Nederland en de gevolgen
voor strafrechtelijk discours en praktijk vanaf de jaren tachtig zijn door velen
beschreven. In enkele steekwoorden: verlies van geloof in de maakbare
samenleving en de kracht van het ideologische narratief, individualisering en
consumentisme, bureaucratisering en managerialism, toenemende intolerantie,
het ontstaan van een (wij-zij) controlecultuur, politisering en commercialisering
van (on)veiligheid en rechtshandhaving, en het denken in termen van risicobe-
heersing. Paradoxale gevolgen in onder andere de strafrechtelijke sfeer zijn
verlies van vertrouwen in de overheid, met toenemende eisen dat diezelfde
overheid (harder) optreedt, en claims op welzijn en vrijheid van het individu als
absoluut recht, terwijl individuele rechten en vrijheden juist ondergeschikt
worden gemaakt aan die van het collectief. Aan de universiteiten werd het
onderzoek gaandeweg aan prestatiegerichte voorwaarden gebonden – van
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44 Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie.
45 C. Kelk, Recht voor geïnstitutionaliseerden. De functies van het recht in penitentiaire inrichtingen,

psychiatrische ziekenhuizen en andere totale instituties (oratie Utrecht), Arnhem: Gouda Quint
1983, p. 32.

46 Kelk, 1983, p. 14.
47 Kelk, 1983, p. 24-25.
48 Aandacht die op zeer vruchtbare wijze werd geïnstitutionaliseerd via onderzoekssamenwerking

binnen en buiten het Willem Pompe Instituut en die in verschillende publicaties en congressen
uitmondde – een gelukkige bijwerking van de voorwaardelijke financiering.

49 Het wel en wee van de vrijheidsstraf, in: Symposium 100 jaar Vrijheidsstraf, Den Haag: Ministerie
van Justitie 1987, p. 47; zie ook over het effect van bezuinigingen in het gevangeniswezen op het
dagelijkse leven van de gedetineerde: Gedetineerden in de kou, DD 2003, p. 953-960.

‘voorwaardelijke financiering’ begin jaren tachtig tot (inhoudelijke) internatio-
nalisering, sturing en management van onderzoek(sprogramma’s) in de eenen-
twintigste eeuw – en nam langzaam de greep van facultaire en centraal universi-
taire structuren op het reilen en zeilen van de vakgroepen toe totdat zij hun
beslissingsmacht verloren met de komst van de MUB in 1997.44 Bureaucratie en
aantal managers groeiden navenant. 

Deze ontwikkelingen kwamen net op gang toen Kelk zijn oratie in 1983
uitsprak (hoewel hij toen al opmerkte dat de universitaire bureaucratie het ‘vitale
belang van een creatieve wetenschapsbeoefening’ miskent).45 Wederom is het
thema het autonome vermogen van het recht om machtsverhoudingen in
gesloten inrichtingen te reguleren, niet in abstracto maar ten behoeve van
afhankelijke en machteloze mensen, waar het personeel schippert tussen men-
selijkheid, institutionele efficiency en afstand ter zelfbescherming. Het onge-
dwongen optimisme van de dissertatie maakt echter plaats voor een terughou-
dende opstelling. ‘[... H]et is duidelijk dat het recht moeilijk anders dan een wat
bescheiden plaats kan innemen: de aard van onveranderlijkheid, starheid en per-
manente oppressie verzet zich immers wezenlijk tegen een werkelijk diepgaande
controle door het recht op de heersende machtsverhoudingen. Deze zullen
daarom slechts ten dele tot ware rechtsverhoudingen kunnen worden.’46 Het
recht kan hooguit bijdragen op faire en zichtbare manier aan verwerkelijking van
de ideële doelen van de institutie, maar zo kan het weer wel met eigen beginse-
len om de oren worden geslagen. Frapper toujours is dan ook de fundamentele
taak van de jurist, maar daarvoor zijn kennis, gevoel en inzicht niet genoeg:
zelfkennis, die beperking en bescheidenheid inhoudt, is een eerste vereiste.47

In de hierop volgende 25 jaar werkt Kelk zijn visie op straf en strafrecht
steeds verder uit en krijgt de synthese tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ Utrecht steeds
meer gestalte. Hoewel het detentierecht nog altijd veel aandacht krijgt,48 breidt
hij zijn belangstelling en expertise naar andere vraagstukken uit (onder andere
de euthanasie en de relatie strafrecht en psychiatrie), en verfijnt hij vooral zijn
theoretische kijk op straf(recht). Kenmerkend blijven de nuancering, het
zelfrelativerende vermogen van de auteur, en tegelijkertijd het vasthouden aan
de kernwaarden die de menselijke maat van strafrecht(stoepassing) bepalen. Dat
de vrijheidsstraf zijn zwaarte alleen zou ontlenen aan de duur ‘is een ietwat
misleidende voorstelling van zaken. Elke dag betekent wel pijn op zichzelf’.49

Ten aanzien van de euthanasie benadrukt Kelk het zelfbeschikkingsrecht van de
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50 C. Kelk, Aan de grens van het bestaan. Beschouwingen over euthanasie, in: Grenzen aan de zorg;
zorgen aan de grens, Groningen: H.D. Tjeenk Willink 1990, p. 149-169, en De praktijk van de
euthanasie: het einde van een rijpingsproces, NJB 1997, p. 101-107. De betekenis van psychische
overmacht wordt later uitgewerkt in: Het algemeen menselijke karakter van de overmacht, DD
2006, p. 821-823, en ook hier een pleidooi tegen al te grote, algemene objectivering. 

51 Zie C. Kelk, Grondrechten voor gedetineerden: een schamel licht in een duister bestaan, in: J.B.M.
ten Berge e.a. (red.), Recht als norm en als aspiratie, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1986, p. 329-347,
waarin de stelling dat één recht de gedetineerde niet mag worden ontnomen, zijn individualiteit; en
Contacten van gedetineerden met de buitenwereld, in: M. Moerings en G. ter Haar (red.), Buiten de
muren, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 72.

52 Jan Leijten, Brullen als een nachtegaal, Amsterdam: Balans 1993, p. 97, door Kelk als ‘een
meesterlijke uitspraak’ aangehaald (Kelk, 1996, p. 136). 

53 C. Kelk, Geen humaan strafrecht zonder een humane samenleving, NJB 1985, p. 1344-1345.
54 Zie Kelk, 1994a, p. 42 die hem (met de abolitionist Hulsman) een ‘true believer’ noemt.

patiënt én de positie van de arts (‘artsen zien meestal erg op tegen thanatisch
handelen’) en bepleit in dat licht dat niet de euthanasie door de arts strafbaar
behoort te zijn (met een beroep op overmacht), maar het niet voldoen aan de
bijbehorende zorgvuldigheidsnormen. De exceptie geldt uitzonderlijke crepeer-
situaties; het is oneigenlijk en in strijd met het legaliteitsbeginsel haar van
toepassing te verklaren op algemene, doch nog altijd strafbare situaties waarvoor
een breed maatschappelijk draagvlak bestaat.50 

Door de jaren heen behoudt Kelk zijn geloof in de normativerende en op
beginselen gebaseerde potentie van het recht, al kunnen zelfs grondrechten in
detentiesituaties maar beperkt doorwerken.51 Toch is ook gaandeweg steeds
meer twijfel te beluisteren of het recht hoe dan ook die (politieke) overtuigings-
kracht bezit die uit zijn rechtskarakter zou moeten voortvloeien. Zijn vaste
geloof dat ‘een mens van vrijheid aan elkaar hangt’52 en dat het recht die vrijheid
ten opzichte van de overheid moet bewaken, wankelt niet, maar samenleving én
strafrechtspleging dwalen steeds verder af van hun ethisch- en juridisch-humane
grondslag. Geloof in het recht – ideologisch narratief bij uitstek – is tanende.
Het blijft frapper toujours, maar tegen het steeds luider getamboereer in van
risicojustitie en met ‘veiligheid’ geobsedeerde publiek en politiek. Al in 1985
schrijft hij dat de ‘gemechaniseerde en onpersoonlijk geworden samenleving’
en ‘daaruit voortspruitende mentaliteit van onverschilligheid, verzakelijking en
egomanie met geen juridisch mechanisme uit te roeien is’, maar slechts met
ereherstel van persoonlijke verhoudingen, ‘waarbij de overheid het grote
voorbeeld moet geven door op ruime schaal te de-bureaucratiseren en persoon-
lijke verantwoordelijkheden daarvan in de plaats te stellen’. Dan pas kan het
strafrecht terug naar wat het behoort te zijn – ultimum remedium.53 

Het komt mij voor dat dit besef van de veranderingen in het sociaal-politieke
klimaat dat steeds luider in zijn geschriften doorklinkt, Kelk in de loop der jaren
tot verdere nuancering van neo-Utrechtse standpunten heeft gebracht en in
zekere zin dichter tot de Utrechtse School. Ondanks zijn vasthouden aan het
strafrecht, stelde Peters zich met zijn expliciet politiek-kritische standpunten en
zijn onwrikbare geloof in de emanciperende functie van het contradictoire
strafproces zeer utopistisch op.54 Dat kón in de idealistische en ideologische
jaren zeventig toen de verbeelding aan de macht was en de bomen tot de hemel
groeiden. Dat hij het rechtskarakter van het strafrecht als niet meer weg te
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55 John Griffiths, Ideology in Criminal Procedure, or a ‘Third’ Model of the Criminal Process, Yale
Law Journal 1970, p. 359-417.
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Arnhem: Gouda Quint 1999c, p. 103-120; Humaniteit als strafrechtelijk principe, in: K. Boonen e.a.
(red.), De weging van ’t Hart: liber amicorum A.C. ’t Hart, Deventer: Kluwer 2002, p. 69-101.

57 Kelk, 1994a, p. 268-269.
58 Kelk, 1999b, p. 823.

denken politiek concept heeft geëxpliciteerd is zijn blijvende verdienste. Kelk
houdt daaraan vast, maar besteedt veel meer aandacht aan het bijbehorende
mensbeeld en concept van verantwoordelijkheid dan Peters ooit deed (of hoefde
te doen). Tegelijk kan ook hém een zeker utopisme niet worden ontzegd.
Veelvuldig zijn de verwijzingen naar het family model dat volgens Griffiths de
Nederlandse samenleving en strafrechtspleging zou kenmerken, waarin consen-
sus en harmonie de sleutelwoorden zijn, te bereiken doordat een ieder zijn
verantwoordelijkheden serieus neemt en de ander aan de zijne houdt.55 Het is
zeer de vraag of deze typering (verwoord in 1970) nog opgaat, of ooit weer op
zal gaan. Zij verwijst eerder naar het tijdperk van de Utrechtse School, en
wellicht dat Kelk ook daarom in veel van wat ik als zijn kernpublicaties zou
beschouwen min of meer expliciet inspiratie bij de oude Utrechters zoekt.56 

In zijn analyse van het effect van de wisselwerking tussen de verschillende
maatschappelijke veranderingen op sociale en persoonlijke verhoudingen, heeft
de menselijke verantwoordelijkheid een steeds centralere plaats, met de con-
clusie dat sprake is van een groeiende discrepantie tussen werkelijkheid en
ideaal. ‘Ten aanzien van een aantal hoofdthema’s van het strafrecht zijn naar
mijn oordeel processen gaande, die soms teveel het kwantitatieve boven het
kwalitatieve en het kille, zakelijke boven het individuele, persoonlijke stellen
[...] zodat gaandeweg aan begrip en inleving voor het individu wordt ingeboet.
Aldus wordt tekort gedaan aan de menselijke verantwoordelijkheid, die eigenlijk
centraal behoort te staan.’57 Die verantwoordelijkheid kan van een ieder worden
verwacht, in het bijzonder van de overheid – niet als abstracte entiteit opgevat,
maar veel eerder beschreven in termen van de mensen (inclusief de rechter) die
een functionele rol in de strafrechtspleging vervullen en die de delinquent in
staat moeten stellen diens verantwoordelijkheid (weer) te nemen.58 Het recht is
daarbij ter matiging en normering onontbeerlijk, maar de effectuering van
rechten staat en valt met de menselijkheid van het systeem – en met het
vermogen van mensen, ook verdachten en gedetineerden, verantwoordelijkheid
te nemen.

Dat is iets anders dan het geloof van Peters in het vermogen van het (pro-
ces)recht om de sociaal zwakkere te emanciperen. In een pleidooi voor mense-
lijk strafrecht in de eenentwintigste eeuw, bepleit Kelk terugkeer van vrijwilli-
gers in het kader van of op de grens van het strafrecht, die ‘mensen in een
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59 Kelk, 1998b, p. 52.
60 Liaisons dangereuses, in: C. Kelk e.a. (red.), Harmonie en tegenspraak: liber amicorum F.H.L.
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kritische stroming, het abolitionisme. Zie bijvoorbeeld Kelk, 1988, en Het ‘strafrechtelijk discours’
ofwel ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, in: P.J.A. ter Hoeven e.a. (red.), Bezonnen Hoop: liber
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62 Om zijn eigen typering van Pompe te lenen.

minder sterke sociale positie willen laten profiteren van hun solidariteit [...]. Dit
sluit aan bij het mensbeeld van het in versukkeling geraakte broertje [...] dat
plaats moest maken voor dat van de mondige burger die op zijn rechten staat en
rechtsbescherming behoeft [...]. Voor een samenleving waarin het persoonlijke
element in de massa tenonder dreigt te gaan is de versterking van dat element
meer dan ooit geboden.’59 Deze verwijzing naar ‘het broertje’ van Kempe moet
niet worden opgevat als een terugkeer naar het paternalisme van de jaren vijftig,
maar past eerder in een bepaald beeld van samenleving en strafrechtspleging
volgens het family model. Daarbij neemt Kelk expliciet afstand van paternalisti-
sche trekken die in dat model aanwezig kunnen zijn, en combineert het met het
autonome rechtssubject dat intrinsiek rechten heeft en de mogelijkheid die in
een contradictoire procedure waar te maken.60 Niet de conflictueuze procedure
van Peters waarin rechten moeten worden bevochten, maar één waarin alle
participanten, op zoek naar harmonisering van belangentegenstellingen, naar
elkaar luisteren. 

Besluit

Een Utrechter sui generis heb ik Kelk genoemd. Utrechter, omdat hij met zowel
Pompe als Peters het fundamentele Utrechtse dilemma deelt dat het strafrecht
destructief en disfunctioneel is in de praktijk, maar ter normering van onvermij-
delijke machtsuitoefening en ter bescherming van de mensen die erdoor worden
getroffen, niet kan worden gemist.61 Utrechts vanwege zijn fundamentele huma-
niteit, zijn solidariteit en zijn optimisme dat het recht zal zegevieren – al is het
maar een beetje, realist genoeg als hij is om de inherente gebrekkigheid van het
menselijk recht te beseffen,62 maar voldoende idealist om niet maatschappelijke
condities te aanvaarden die hij wezenlijk onaanvaardbaar acht. Sui generis
omdat hij beide ‘Utrechtse Scholen’ intellectueel op geheel eigen wijze bij
elkaar brengt, die menselijke individualiteit vanuit autonome rechtssubjectiviteit
benadert en sociaal-wetenschappelijke vragen daaromtrent niet met psychologie
maar met rechtssociologie verbindt. Maar Constantijn is ook Constantijn, van-
wege zijn kunst- en fijnzinnigheid, zijn zelfrelativering en humor, die argumen-
ten soms heel wat effectiever kracht bijzet dan de passie van Peters of de strenge
rechtvaardigheid van Pompe. 

Zijn synthese van ideeën is een belangrijke verdienste, maar minstens even
belangrijk is het feit dat hij ze is blijven uitdragen in heel andere omstandighe-
den dan zijn voorgangers. Pompe en Peters hadden de wind mee: de tijd was rijp
voor hun ideeën, samenleving en strafrechtspleging veranderden in een richting
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waarin die pasten, de situatie aan de universiteit bood volop mogelijkheden ze
te ontwikkelen. Kelk heeft de wind steeds meer tegen gehad en tijdens zijn
hoogleraarschap is het omgekeerde gebeurd. Utrechtse ideeën werden steeds
minder bon ton, en de bureaucratisering aan de universiteiten miste haar
uitwerking op het Willem Pompe Instituut niet, dat ook is gerationaliseerd en
verbureaucratiseerd. Er is nog sprake van een min of meer coherent, maar vaak
onuitgesproken gedachtegoed, terwijl (politieke) conflicten over de wijze
waarop dit gestalte zou moeten krijgen tot het verleden behoren. De koffie deugt
nog steeds niet, en de studenten kunnen nog altijd niet spellen. Maar het
gezamenlijke elan wil er soms bij inschieten, nu niet alleen zoveel onderwezen,
maar ook zoveel bestuurd en besloten wordt, terwijl democratie en meebeslissen
er niet meer bij zijn. Tijd voor inhoudelijke samenspraak ontbreekt, en al
helemaal voor dialoog tussen de deel(disciplines), laat staan ’s avonds. Dat alles
heeft de creatieve wetenschapsbeoefening tot een soms eenzame bezigheid
gemaakt. Ondanks dit alles en meer dan wie ook, door in de praktijk te brengen
wat hij ooit op papier zette – dat het steeds weer een kenmerk van systemen
blijkt te zijn, dat menselijkheid bij voortduring bevochten moet worden – heeft
Constantijn het Utrechtse gedachtegoed levend gehouden. Zijn bescheidenheid
daarover maakt de bewondering des te groter.





1 Semper equidem in ea sui sententia, satis jam librorum in lucem editum; fieri vix posse, ut praesens
aetas reprehendat, quod superioris diligentiam effugerit. Openingszin van de aanbiedingsbrief aan
het stadsbestuur van Utrecht in: De Criminibus ad Lib. XLVII et XLVIII Dig. Commentarius, Grasset
Antwerpen 1761, uitgegeven en vertaald door M.L. Hewett en B.C. Stoop (facsimile-uitgave) in vier
delen, Kaapstad/Johannesburg: Juta & Co 1987 (deel I), University of South Africa 1993 (deel II),
University of Cape Town Press 1994 (deel III) en Juta & Co 1996 (deel IV), p. C-F (deel I).

2 M. van de Vrugt, Aengaende Criminele Saken. Drie hoofdstukken uit de geschiedenis van het
strafrecht, Deventer: Kluwer 1982, p. 27-45, p. 35; F. Schlüter, Antonius Matthaeus II. aus
Herborn, der Kriminalist des 17. Jahrhunderts, der Rechtslehrer Utrechts, Breslau: Schletter’sche
Buchhandlung 1929, p. 2: ‘kein stürmischer Neuerer’.

 

Antonius Matthaeus de tweede: 
niet een man van het getal maar van de rede
Wiene van Hattum

Ik zelf ben altijd van oordeel geweest dat er al genoeg
boeken bestaan en dat het voor de huidige generatie

nauwelijks mogelijk is om de vinger te leggen op
datgene wat aan de ijver van de vorige is ontsnapt.

Antonius Matthaeus, 1 juli 16441

Aanleiding

Antonius Matthaeus II werd meer dan vierhonderd jaar geleden, in 1601, in
Duitsland geboren. Waarom in dit liber amicorum voor Constantijn Kelk een
stukje aan hem gewijd? Niet omdat hij vele jaren (van 1634 tot 1654) hoogleraar
in de rechtswetenschappen was in Utrecht en hij, net als Kelk, een indrukwek-
kende lijst met publicaties op zijn naam heeft staan. Het zijn weliswaar parallel-
len, maar ik heb twee andere redenen voor mijn keuze. 

De eerste is zijn persoon. Matthaeus II ontwikkelde tijdens zijn ordinariaat
een bijzondere belangstelling voor het strafrecht en hield er uitgesproken
verlichte ideeën over actuele strafrechtelijke onderwerpen op na. Toch wordt hij
niet een ‘heetgebakerd vernieuwer’ genoemd.2 Hij had respect voor zijn mede-
mens en was, zoals uit het citaat blijkt, doordrongen van de diligentia, de ijver
en kunde, van geleerden uit het verleden. Wel bracht hij op eigen en oorspron-
kelijke wijze systematiek aan in het strafrecht en vertrouwde hij die aanpak toe
aan een voor studenten toegankelijk leerboek. Hij werd om zijn betrokkenheid
bij het onderwijs en zijn gematigdheid in delicate levensbeschouwelijke kwes-
ties door zijn collegae en zijn studenten bijzonder gewaardeerd. Hij bekleedde
diverse functies in het maatschappelijk leven. Ten slotte, maar niet in de laatste
plaats, staat hij te boek als een aimabel man. De overeenkomsten met de persoon
van Kelk kunnen de lezer niet zijn ontgaan.

De andere reden is zijn gedachtegoed. De gemaakte vergelijking biedt een
mooie gelegenheid om de strafrechtswetenschap in de Lage Landen van de
zeventiende eeuw, in het bijzonder de opvattingen van Matthaeus, nog eens naar
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de voorgrond te halen.3 Het lijkt namelijk wel eens dat onder de huidige
generatie strafrechtsgeleerden de gedachte heeft postgevat dat de oorsprong van
het Nederlandse strafrecht gezocht moet worden in de Franse codificaties en
daarna, alsof er vóór de Franse overheersing geen eigen strafrecht of ‘Nederland-
se’ denkers zouden hebben bestaan. Ook Constantijn Kelk bezondigt zich mijns
inziens een beetje aan het bevestigen van dat schijnbeeld als hij schrijft dat het
(pas) het Wetboek van Strafrecht van 1886 was dat ‘eindelijk strafrecht bracht
van eigen bodem’.4 Daartegenover staat dat Kelk als enkeling enige woorden
aan de zeventiende-eeuwse Utrechtse hoogleraar wijdt. Kelk roemt zijn af-
wijkende visie op de heksenprocessen en de tortuur en ook de door hem aan-
gebrachte systematiek in de dogmatiek.5 Want, inderdaad, Matthaeus staat voor
veel meer. Het zou zijn wetenschappelijke arbeid tekort doen als hij slechts
herinnerd werd vanwege zijn verwerping van de kunst der tovenarij of zijn
afwijzing van de bekentenis door marteling. In zijn belangrijkste werk, De
Criminibus (over de misdrijven), legde Matthaeus de fundamenten voor een
algemeen deel van het Wetboek van Strafrecht, óók het onze.6 Matthaeus heeft
zich in dat boek op een afgewogen wijze over vele strafrechtelijke leerstukken
uitgelaten. Hij behandelt er niet alleen opzet, poging, daderschap en deelneming
maar bijvoorbeeld ook de taak van de rechter bij de straftoemeting, de samen-
loop en, om een actueel onderwerp te noemen, de herziening ten nadele van de
gewezen verdachte. Over die drie laatste onderwerpen straks iets meer. 

Matthaeus schreef De Criminibus in Utrecht, in de in wetenschappelijke
kring gebruikelijke taal, het Latijn. Het werd in diverse Europese landen uit-
gegeven, het laatst in Pavia, in 1803 en 1825,7 met aantekeningen van de Ita-
liaanse strafrechtsgeleerde Tomasso Nani. Deze Nani was Napoleon behulpzaam
bij het voorbereiden van de Code Pénal (1810).8 Ook werd De Criminibus als
gevolg van de activiteiten van de VOC een standaardwerk in Kaap de Goede
Hoop.9 Daar heeft het tot op de dag van vandaag invloed op de Zuid-Afrikaanse
strafrechtspraak.10 Een en ander verklaart de recente Zuid-Afrikaanse uitgave
van het werk.
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11 Eerder, in 1769, verscheen in Utrecht van het eerste gedeelte (tot en met Digesten 47.III) een
Nederlandse vertaling met aantekeningen van J.D. van Leeuwen.

12 P.A.J. Caljé, Groningse studenten en hun academie. De inbedding van de universiteit in de
samenleving in de negentiende eeuw (diss. Maastricht), 2006, p. 36, 37. 

13 Jan en Annie Romein, Johan van Oldenbarnevelt, in: Erflaters van onze beschaving, Nederlandse
gestalten uit zes eeuwen, Amsterdam: Querido 1976, p. 157-182.

Het is gissen waarom Nederlandse strafrechtswetenschappers zich weinig in de
strafrechtsbeoefening van vóór de Franse overheersing verdiepen en de diligen-
tia van onze voorouders verloren laten gaan. Misschien is dat omdat wij ons niet
willen associëren met het zo slecht bekend staande inquisitoire strafproces;
misschien komt het doordat strafrechtsjuristen de bestudering van het geleerde
recht aan de civilisten hebben willen overlaten, bang om ze voor de voeten te
lopen; misschien realiseren we ons eenvoudig niet dat het ius civilis ook straf-
recht omvat en dat daaraan na de receptie van het Romeinse recht belangrijke
beschouwingen zijn gewijd. Hoe dit ook zij, nu het magnum opus van Matthaeus
II in 1996 vanuit het Latijn in het Engels is vertaald en er een handzame facsi-
mile-uitgave van is verschenen, kan de taal in elk geval geen barrière meer
vormen om zijn geschriften eens nader te beschouwen.11 In deze bijdrage wil ik
daar een aanzet toe geven en daarmee niet alleen Constantijn Kelk maar ook het
levenswerk van Matthaeus in het zonnetje zetten.

Antonius Matthaeus II: Duitser en Nederlander, calvinist en humanist

Volgens de overlevering groeide Antonius Matthaeus II op in een reformatorisch
nest. Zijn vader – Antonius Matthaeus I – was hoogleraar in de rechten aan de
Hoge School van Herborn, nabij Dillenburg, in het graafschap Nassau. Deze
Universiteit was daar in 1584 opgericht, in het sterfjaar van Willem van Oranje.
Dat was te danken aan Willems jongere broer Johan VI, Graaf van Nassau-
Dillenburg, onder historici beter bekend als ‘Jan de Oude’. Zijn school – de
Johannea – was bedoeld als geestelijk centrum van het calvinisme. Vader
Matthaeus – zelf ook een overtuigd calvinist – verliet Herborn omstreeks 1605
voor een benoeming in het nabije Marburg. Door de wijziging van de religieuze
grondslag van die universiteit (Marburg kwam in handen van een Lutheraan)
moest hij er evenwel in 1624 vertrekken. Vrijwel prompt daarop werd hij de
jonge Groningse universiteit binnengehaald, want – zoals de historicus Caljé
beschrijft – de Groningse universiteit was in zijn beginjaren ‘sterk op Duitsland
georiënteerd’. Meer dan de helft van de hoogleraren was Duits en ook de
studentenpopulatie was gemengd.12 Matthaeus II werd er in 1625 als student
ingeschreven.
 De gang van de familie Matthaeus naar Groningen was om meer redenen
vanzelfsprekend. De broodheer van de familie Matthaeus, Jan de Oude, had als
broer van de Prins van Oranje zeer nauwe betrekkingen met Nederlandse gewes-
ten onderhouden.13 Hij was stadhouder geweest van Gelre en had in 1579 een
belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de Unie van Utrecht. Zijn stand-
beeld op het Domplein in Utrecht herinnert daar aan. Zijn zoon Willem Lode-
wijk was in 1584 stadhouder van Friesland geworden en werd dat later ook van
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14 Vgl. Caljé, 2006, p. 39, 40. 
15 De methode wordt ook mos Gallicus genoemd, of Frans humanistische methode, in tegenstelling tot

de mos Italicus.
16 De Digesten maakten vanaf 533 n. Chr. deel uit van de wetgeving van keizer Justinianus (Corpus

iuris civilis). De beide Digestenboeken worden libri terribiles genoemd, de ‘verschrikkelijke
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17 De Gentenaar Philips Wielant (1441-1520) niet te na gesproken. Diens Corte Instructie in Materien
Criminele om de jonghe practisienen, die de hoven van Vlaendren anthieren willen ende practiqui-
eren in Vlaemscher talen (kortweg: Practycke Criminele) was ook een belangrijke stap in de
richting het strafrecht en het strafproces te doorgronden, maar hij bracht nog geen ‘algemene
leerstukken’ op gang. Zie onder andere J. Monballyu, Filips Wielant. Verzameld werk I. Corte
instructie in materie criminele, Brussel: Paleis der Academiën 1995. Joost de Damhouder (1507-
1581) liet dit werk van Wielant in 1554 onder zijn eigen naam in het Latijn uitgeven met de titel
Praxis rerum criminalium. Matthaeus putte uit deze uitgave.

18 Hierover onder andere G.A.M. Strijards, Johan van Oldenbarnevelt, in: H.D. Ploeger en J.M. Smits
(red.), Den Haag met recht een stad. Elf juridische portretten, Den Haag: Jongbloed 1997, p. 25-38.

Groningen en Drenthe. Willem Lodewijk was medeoprichter van de Friese en
de Groningse academies in respectievelijk 1585 (Franeker) en 1614 (stad Gro-
ningen). De Dillenburgse familiebanden verkleinden dus niet alleen de afstand
tussen de Duitse en de Nederlandse gewesten maar schiepen ook een band
tussen de Duitse en de Nederlandse ‘hervormde’ scholen en wetenschappers.14

Daarom was Matthaeus, hoewel hij uit Duitsland kwam, aan de universiteiten
van Groningen en Utrecht geen echte vreemdeling. Hij burgerde zelfs geheel in.
In zijn Utrechtse periode was Matthaeus onder meer adviseur van de stad. Uit
zijn commentaren in De Criminibus blijkt hoe zeer hij betrokken was bij stads-
en landspolitiek. Hij was al met al net zo veel Nederlander of Duitser als
bijvoorbeeld de Vader des Vaderlands.

Matthaeus II was door zijn vader en zijn voornamelijk Duitse hoogleraren
onderwezen in het ‘vrije’ onderzoek. Dat wil zeggen dat hij de oorspronkelijke
klassieke bronnen bestudeerde los van wat de glossatoren voor hem hadden
gedaan.15 Met deze kennis promoveerde Matthaeus II in 1628 in Groningen in
de beide rechten, het Romeinse en het canonieke. Kort daarop vertrok hij naar
Harderwijk om er rechten te doceren. In 1634 werd hij benoemd aan het
Athenaeum Illustre van Utrecht. Daar werd hij in 1636 hoogleraar in de rechts-
geleerdheid aan de in dat jaar gestichte universiteit. Van 1640-1644 schreef hij
aan De Criminibus. Hij noemde het een commentaar op de boeken 47 en 48 van
de Digesten,16 maar het was ook, of veeleer, een commentaar op het toen be-
staande middeleeuwse strafproces en op wat zijn collegae in Spanje, Italië,
Frankrijk en Duitsland daarover hadden geschreven. 

Niet duidelijk is waarom Matthaeus bijzondere interesse voor het strafrecht
ontwikkelde. Het meest waarschijnlijk acht ik de verklaring dat op dit rechtsge-
bied hem het gras nog het minst voor de voeten was weggemaaid. Matthaeus
was een denker en geen naprater. Dat blijkt uit de opdracht waarmee hij zijn
werk aan het stadsbestuur aanbiedt. En die bevatte geen grootspraak; Matthaeus
was inderdaad een pionier op het terrein van de wetenschappelijke beoefening
van het strafrecht in Nederland.17 Mogelijk is zijn belangstelling voor het straf-
recht mede gewekt door het proces tegen Van Oldenbarnevelt (1618-1619).18 In
zijn boek wijdt hij uitvoerige beschouwingen aan het misdrijf landverraad
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19 Matthaeus, De Criminibus, 48.II.5, p. 264 (deel II); Schlüter, 1929, p. 95-97, Van de Vrugt, 1982, p.
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20 Hierover uitvoeriger: Van de Vrugt, 1982.
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verwijzing naar Aristoteles.
22 Matthaeus, De Criminibus, 48.XVI.IV.16, p. 558.
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criminis rationem habere potest. Ik begrijp dit zo dat bij de bepaling van de straf voor het nieuwe
delict, de wetenschap dat het delict waarvan de verdachte is vrijgesproken wel door hem is gepleegd
een strafverzwarende omstandigheid kan zijn, dus een omstandigheid de persoon van de verdachte
betreffende.

24 Matthaeus, De Criminibus, 48.XX.IV.7, 8, p. 681-683 (deel IV). Andere uitwerkingen van de
filosofie van de ‘minst kwade’ oplossing zijn te vinden bij zijn opmerkingen over de uitleg van het
woord absolutio, p. 557, en over de uitleg van een onduidelijk vonnis, p. 559.

(majestas), de verhouding tussen lagere en hogere regelgeving en de bevoegd-
heid van de Unie om hem te berechten, onderwerpen die in dat proces uitvoerig
aan de orde kwamen.19 Stof voor overweging was er genoeg. In Utrecht bevond
Matthaeus zich midden in de woelingen van een land in opstand. Zijn kijk op de
dingen zal daardoor zijn beïnvloed. Zijn denken moet verder zijn aangescherpt
door het debat over de aanpak van wetenschappelijk onderzoek dat uitliep op
een twist tussen zijn collegae Voet en Descartes en de gemoederen op de uni-
versiteit aardig verhitte.20 

Kortom: opvoeding en wetenschappelijke vorming maar vooral zijn karakter
maakten Antonius Matthaeus II tot een godsdienstig én zelfstandig én humanis-
tisch denker. In het tweede deel van deze bijdrage geef ik daarvan een impressie
aan de hand van een drietal korte beschouwingen over de hierboven genoemde
onderwerpen: rechter en straftoemeting, samenloop, en herziening ten nadele
van de verdachte. 

Rechter en straftoemeting

Leitmotiv door het werk van Matthaeus is het uitgangspunt dat in geval van
twijfel voor de minst kwade oplossing moet worden gekozen.21 Daarom omarmt
hij de regel dat bij twijfel over de schuld moet worden gekozen in het voordeel
van de verdachte. Het is immers een groter kwaad dat een onschuldige wordt
gestraft – en daardoor mogelijk het leven laat – dan dat een schuldige wordt
vrijgesproken. Dat laatste is wel onrechtvaardig,22 maar het onrecht kan bij een
volgend delict door middel van straftoemeting worden rechtgetrokken.23 Het-
zelfde filosofische principe (fundamentum) geldt voor de toepassing van het
aantal straffen als hetzelfde feit onder meer dan één strafbepaling valt. Als het
bijvoorbeeld niet duidelijk is of de geschreven regel derogeert aan de ongeschre-
ven regel, moet ervan uit worden gegaan dat alleen de geschreven regel van
toepassing is. Er mag dan slechts één straf worden opgelegd, want: ‘Bij twijfel
kan het aantal straffen beter worden verminderd dan vermeerderd’.24 Deze
grondtoon van gematigdheid bij bewezenverklaring en toepassing van straf-
bepalingen, geldt ook de straftoemeting.
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25 Matthaeus, De Criminibus, 48.XVIII.I.1, p. 582.
26 Poenarum is finis est, ut delinquentibus et rei publicae medeantur, in: Schlüter, 1929, p. 45, zonder
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29 Matthaeus, De Criminibus, 48.XVIII.I.13, p. 589, 590, zie ook 48.XX.III.10, p. 678, 679 (deel IV).
30 Zie bijvoorbeeld: Veilige basis voor vrije burgers, Rapport Teldersstichting (VVD), 12 maart 2008.
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32 Matthaeus, De Criminibus, 48.XVIII.IV.28, p. 621 (deel IV).
33 Matthaeus, De Criminibus, Prolegomena IV.10, p. 40 (deel I).

Straf is vergelding,25 maar straffen dienen ter verbetering. ‘Het doel van de
straffen is de delinquenten en de samenleving te genezen’.26 Daarom kon in zijn
ogen de krankzinnige niet worden gestraft. Gewichtiger nog daarvoor acht hij
het argument dat de wetgever zich moet bekommeren om de geestelijke toestand
van elk individu: ‘Wie geeft om de Staat, geeft in het bijzonder om de ziel van
elk van zijn burgers’.27 Deze gedachte komt ook tot uitdrukking in zijn visie op
de levenslange opsluiting. Voor die straf kan geen goede reden bestaan, ‘want
wat is een goede reden?’ Maar omdat die straf wel werd toegepast, deelde
Matthaeus hem in bij de ‘kapitale straffen’.28 ‘Degene immers die levengevende
lucht ontbeert en dagelijks wordt gedood in de voortdurende stank en duisternis
van de kerker, moet voor dood worden gehouden.’29 

Omdat de straf op de persoon van de verdachte moest worden toegesneden,
was Matthaeus ook geen voorstander van een rigide toepassing van een in zijn
tijd in Utrecht toegepaste recidivebepaling die wonderlijk veel lijkt op het three
strikes and you’re out-model waar veel mensen vandaag zo van zijn gechar-
meerd.30 In Utrecht gold dat wie hetzelfde misdrijf voor de derde maal beging,
‘hing’. Aan diegene moest namelijk in plaats van een mildere, een kapitale straf
worden opgelegd. De gedachte achter de regel was dat iemand die driemaal
dezelfde fout maakt als onverbeterlijk moet worden beschouwd en daarom
buiten de maatschappij moet worden geplaatst. De ISD-maatregel (artikel 38m
Sr) getuigt van hetzelfde principe.31 Matthaeus verwierp deze strikt getalsmatige
benadering. Hij achtte het ‘gevaarlijk’ iemand als onverbeterlijk te beschouwen
‘alleen vanwege het getal drie’. Net als een arts zijn patiënt, zou de rechter de
verdachte van alle kanten moeten onderzoeken. Hij zou alles in aanmerking
moeten nemen, en ‘niet alleen het aantal overtredingen moeten tellen’, maar de
oorzaak van die overtredingen moeten onderzoeken en de geestelijke toestand
van de verdachte – zijn leeftijd en gewoontes – zodat de rechter, alles afwegen-
de, kan beslissen welke hoop er nog is.32 De bijzondere omstandigheden zijn
volgens Matthaeus ‘niet te tellen’ – zoveel, zodat het niet mogelijk is om de straf
bij wet vast te leggen. Daarom moet de bepaling van de straf – binnen zekere
grenzen – worden overgelaten aan de discretie van de rechter, zoals Plato lang
geleden bepleitte.33
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34 Matthaeus, De Criminibus, 48. XIII.III.3, p. 467 (deel III); 48.XX.10, p. 683, 684 (deel IV). 
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Samenloop

Behalve samenloop van strafbepalingen onderscheidt Matthaeus ook samenloop
van feiten. Zijn opvatting namelijk dat slechts één strafbepaling mag worden
toegepast beperkt hij uitdrukkelijk tot de situatie dat er ook werkelijk sprake is
van slechts één en hetzelfde misdrijf. Of daarvan sprake is, is niet altijd een-
voudig vast te stellen. Want soms vloeien er uit één gedraging (factum) meer
misdrijven (crimina) voort.34 Om het aantal te straffen crimina te bepalen is niet
zozeer ‘het aantal’ gedragingen van belang maar de methode of handelwijze
(ratio) en het karakter (qualitas) van die gedragingen.35 

Als gevolg van dit uitgangspunt wijst Matthaeus ook de regel van de hand
dat het zwaardere delict altijd het lichtere ‘absorbeert’.36 Om dit standpunt te
verduidelijken neemt hij ‘de uitvoer van graan naar de vijand’, in tijden van
oorlog, overleving en handel een welbekend fenomeen.37 Mogelijk is het voor-
beeld ontleend aan het proces tegen Van Oldenbarnevelt. De raadspensionaris
van Holland had immers gedoogd – uit oogpunt van het economisch welzijn van
zijn onderdanen (en mogelijk ter verrijking van zichzelf) – dat Hollands graan
aan de Spanjaard werd geleverd.38 Dat beleid zou één van de vele aanklachten
wegens hoogverraad tegen hem hebben opgeleverd.

Matthaeus stelt dat als volgens de statuten van de stad Utrecht de uitvoer van
graan uit de stad verboden is en dit graan geleverd wordt aan de vijand, de
‘uitvoer van graan naar de vijand’ twee delicten oplevert: overtreding van de
statuten van de Stad en het – gewoonterechtelijk strafbare – hoogverraad jegens
de stad (majestas). De vervolging van het ene delict staat de vervolging van het
andere niet in de weg. Voor beide feiten mag straf worden opgelegd. Daaren-
tegen kunnen wel als enkel crimen worden beschouwd: ‘de ontvoering van een
non’ (heiligschennis en schaking), ‘het plegen van geweld met een bijeengeroe-
pen groep mensen’ (vis publica, openlijke geweldpleging en vis privata, ver-
nieling) en valsmunterij (valsheid en majesteitsschennis). In deze gevallen vol-
staat één straf, want slechts naar de omschrijving (tituli et nomina) zijn er twee
delicten gepleegd maar in feite gaat het om één.

Matthaeus laat hierop een voorbeeld volgen van een gedraging waaruit wèl
meer afzonderlijk te straffen feiten voortvloeien. Het is zo aansprekend dat ik
het hier volledig citeer.39 ‘Stel’, schrijft Matthaeus, ‘het is verboden – op straffe
van 10 goudstukken – om na tien uur ’s avonds zonder ontstoken lantaarn op
straat te lopen. Voorts is het verboden – op straffe van 20 goudstukken – om een
zwaard te dragen. Ten slotte is het verboden – op straffe van 40 goudstukken –
om een ander letsel toe te brengen. Als Titius nu ’s avonds na tien uur zonder
lamp de straat opgaat en met zijn zwaard Maevius verwondt, dan is dat één
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gedraging maar het zijn drie, of tenminste twee overtredingen, te weten: zonder
licht op straat lopen en letsel toebrengen [...] Wie zou nu niet willen beweren dat
Titius naast de 40 goudstukken wegens mishandeling ook de 10 goudstukken
voor het lopen zonder licht zou moeten betalen [...]?’ Het voorbeeld heeft aan
actualiteit niets ingeboet. Ook de dronken automobilist die zonder te zijn voor-
zien van ‘lantaarns’ door de Oude Kijk in ’t Jat-straat reed, pleegde twee
strafbare feiten, die als meerdaadse samenloop moesten worden bestraft. Hadden
we de kennis van Matthaeus behouden, dan was in die zaak de gang naar de
Hoge Raad40 niet eens nodig geweest. ‘Ratio en qualitas’ vormden toen al –
althans in de visie van Matthaeus – de ingrediënten van wat wij nu aanduiden
met ‘aspectenleer’.41

Herziening ten nadele 

Ook de opmerkingen die Matthaeus maakt over het openbreken van een
vrijsprekend vonnis42 zijn actueel, ondanks het feit dat het strafproces en de
straffen van toen niet op één lijn zijn te stellen met het proces en de straffen van
nu. Bij zijn opmerkingen over het onderwerp is bijvoorbeeld van belang te
beseffen dat de op te leggen straf wel eens een kapitale straf kon zijn en dat de
verdachte met reden had te vrezen voor zijn leven. 

Het uitgangspunt van Matthaeus is dat een vrijspraak net als een veroordeling
gezag van gewijsde krijgt. Dat gewijsde wordt als exceptie aan een tweede
vervolging tegengeworpen en dient ter bescherming van de verdachte. De
erkenning van het gezag van gewijsde ‘voorkomt bovendien dat een veelheid van
berechtingen tot onoverkomelijke problemen leidt’. Ob idem admissum nemo bis
accusandus est: niemand wordt tweemaal voor hetzelfde feit vervolgd. Wel is het
zo dat op elke regel uitzonderingen bestaan. De regel geldt bijvoorbeeld niet als
er sprake is van misleiding van de rechter door een akkoordje tussen aanklager
en aangeklaagde. Die uitzondering stamt uit het Romeinse recht en heette
praevaricatio. Het is een uitzondering die bijvoorbeeld ook in het Statuut van het
ICC wordt gemaakt en nu shamprocedure heet (artikel 20 lid 3).43 

Niet als uitzondering op de regel beschouwde Matthaeus echter het opkomen
van nieuw bewijsmateriaal. Immers, zo redeneerde hij, juist wanneer de aan-
klager er niet in is geslaagd om de schuld van de verdachte te bewijzen, heeft de
exceptie bestaansrecht. In het andere geval, dat de onschuld is aangetoond,
bestaat helemaal geen behoefte aan die bescherming. Zelfs een latere spontane
bekentenis mag in zijn ogen het vonnis niet aantasten. Hij veronderstelt dat
iemand die zich zo uitspreekt ‘wel gek moet zijn of naar de dood moet verlan-
gen’. ‘Onder welk voorwendsel kan een rechter zo iemand veroordelen?’
Matthaeus voorziet bovendien dezelfde procedurele problemen als waar wij nu
tegen aanlopen: ‘na het vonnis kunnen de getuigen niet meer worden onder-
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44 Kelks korte omschrijving van de Utrechtse School, 2001, p. 29.

vraagd, laat staan de vrijgesproken verdachte’. Omdat procesrechtelijk de her-
ziening van een vonnis door een rechterlijke instantie nog niet was bedacht, kon
volgens Matthaeus in een dergelijk geval alleen de soeverein ingrijpen, zoals in
geval van een onjuiste veroordeling. Het zal wel nooit zijn voorgekomen, want
een vrijspraak wegens gebrek aan bewijs kwam in de tijd van Matthaeus vrijwel
niet voor. Maar daarover een andere keer meer. 

Slot

Deze bijdrage heeft wellicht voor sommigen een onvermoede band tussen
Groningen en Utrecht bloot gelegd: de eerste hoogleraar in de rechtsgeleerdheid
in Utrecht en tevens de eerste die zich in het strafrecht verdiepte, was in
Groningen gepromoveerd. Maar dat is wel de minst belangrijke conclusie.
Belangrijker is dat de vergelijking aan het begin van mijn bijdrage kan worden
verbreed. Er bestaat niet alleen gelijkenis tussen de personen Matthaeus en Kelk
maar ook tussen Matthaeus’ gedachtegoed en dat van de Utrechtse School.
Afgestoft, vertaald en opnieuw bestudeerd, wordt zichtbaar dat het werk van
Matthaeus in heel Nederland zijn vruchten heeft afgeworpen, maar – logischer-
wijze – wellicht nog het meest in Utrecht. Misschien kun je zelfs wel zeggen dat
Matthaeus met zijn ‘op de persoon des daders toegesneden geïndividualiseerd
strafrecht’44 de kiem voor de Utrechtse School heeft gelegd. 





1 W.H. Nagel, De Utrechtse School, Tijdschrift van Strafrecht, 1963, p. 322-355.
2 C. Kelk, Recht voor gedetineerden, een onderzoek naar de beginselen van het detentierecht (diss.

Utrecht), Alphen aan den Rijn: Samsom 1978.
3 W.H. Nagel, De Nieuwe Utrechtse School, in: J.W. Fokkens e.a. (red.), Beginselen, opstellen over

strafrecht aangeboden aan G.E. Mulder, Arnhem: Gouda Quint 1981, p. 207-225. 

De boosheid van het hart: 
W.H. Nagel en de Utrechtse School
Kees Schuyt

Twee nieuwe scholen

Tweemaal heeft de bekende criminoloog Willem Hendrik Nagel (1910-1983)
een typering gegeven van de Utrechtse School. De eerste keer beschreef hij, in
de afscheidsbundel voor prof. mr. W.P.J. Pompe in 1963, het ontstaan van de
Utrechtse School tussen 1947 en 1952 als een gevolg van de ontmoeting tussen
de strafrechtsgeleerde Pompe (1893-1968) en de forensisch psychiater Baan.1
Nagel bezigde niet toevallig het woord ‘ontmoeting’. Dat begrip stond immers
centraal in de moderne Utrechtse opvattingen over bejegening van personen, die
van een misdrijf verdacht werden, daarvoor veroordeeld waren en een straf
ondergingen of ter beschikking waren gesteld en behandeld dienden te worden.
Uit de ontmoeting tussen behandelend geneesheer en forensisch patiënt, tussen
reclasseringsambtenaar en gedetineerde en tussen maatschappij en delinquent
diende de gestrafte een vrijwillig ondernomen nieuwe weg te kiezen, weg van
de misdaad. Een optimistisch mensbeeld, ontleend aan de nieuw opgekomen
fenomenologische antropologie (leer van de mens) kwam hieruit uitdrukkelijk
naar voren. 

De tweede keer dat Willem Nagel sprak en schreef over de Utrechtse School
was in 1980 ter gelegenheid van de uitreiking van de Prof. A.E.J. Modderman-
prijs aan Constantijn Kelk, die deze prijs kreeg toebedeeld voor zijn twee jaar
eerder verdedigde proefschrift Recht voor gedetineerden.2 Hij sprak toen over
‘de nieuwe Utrechtse School’, als een interessante opvolger van de eerdere, ook
altijd als ‘nieuw’ aangeduide, Utrechtse School, en nu voortgekomen uit de
ontmoeting tussen Toon Peters en Miek de Langen, Nico Jörg, Constantijn Kelk,
Martin Moerings en andere medewerk(st)ers en promovendi, in de periode van
1971 tot 1985. De tekst van de toespraak voor Kelk is later omgewerkt en
uitgebreid tot het artikel ‘De Nieuwe Utrechtse School’, gepubliceerd in 1981.3
Twee keer ‘nieuw’ is misschien iets te veel van het goede en mogelijk verwar-
rend, maar het biedt wel de mogelijkheid om de continuïteit en de verschillen
tussen deze twee interessante perioden in de Utrechtse strafrechtsbeoefening te
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onderzoeken en zelfs de vraag te stellen of er thans in een nieuw tijdperk geen
behoefte is aan weer een nieuwe Utrechtse School. Nieuw, nieuwer, nieuwst,
zou ik dus als motto willen nemen voor deze bijdrage voor C. Kelk. 

Nagel beschreef de ontwikkeling van strafrecht en criminologie graag in
termen van scholen en schoolvorming. Zelf behoorde hij tot de school der ‘Vrij-
denkers’, leerlingen van de befaamde Groningse strafrechtsgeleerde M.P. Vrij
(1895-1955), later lid van de Hoge Raad. Hij beschreef de Groningse School in
de criminologie van Heymans en Wiersma en sprak graag over de klassieke en
moderne richtingen in strafrecht en criminologie. Hij was echter niet de eerste
buitenstaander die in Utrecht de groep geleerden rondom Pompe aanduidde als
‘nieuwe criminologie’. Dat deed de Fransman Jacques Léauté in 1959.4 Léauté,
Nagel noch andere, latere, schrijvers over de Utrechtse School hebben een
sociologische beschrijving gegeven van wat nodig is voor een wetenschappelij-
ke school. Toch kan dit laatste licht werpen op het wel en wee van wetenschaps-
beoefening en op verschillen tussen perioden van een school en zelfs op de gehele
‘levenscyclus’ van scholen. Een wetenschappelijke school wordt gekenmerkt
door: a) een groep van enkele geleerden samen, die toch ieder apart een eigen
bijdrage leveren aan een vakgebied en aanpalende vakgebieden. Uit die groep van
overlappende en tegelijk aanvullende kennis en bekwaamheden ontstaan
wonderlijke beïnvloeding en vruchtbare samenwerking, vaak leidend tot nieuwe
inzichten en ontdekkingen; b) een groep leerlingen en jonge medewerk(st)ers
erom heen met een reeks herkenbare dissertaties en andere gemeenschappelijke
publicaties; c) bepaalde gemeenschappelijke ideeën en kenmerkende begrippen,
die door de leden gemunt en gebruikt worden en een specifieke betekenis krijgen,
die hen onderscheidt naar buiten toe; d) een bepaalde duidelijk herkenbare
methode van onderzoek of wetenschapsbeoefening; e) een uitstraling naar buiten
en een levenscyclus van opkomst en neergang, bloei en verval.5 

Beide Utrechtse Scholen (in de eerste en de tweede periode) voldoen naar
mijn mening aan deze kenmerken van school. De eerste werd herkenbaar aan de
centrale positie van het begrip ontmoeting, de tweede zou ik willen typeren met
het centrale begrip confrontatie of nog beter met emancipatie door confrontatie.
Er is enige continuïteit tussen beide scholen, bijvoorbeeld in de oppositie tegen
heersende opvattingen, maar juist door ze als wetenschappelijke scholen te
beschouwen, komen de verschillen, ook vanwege tijdperk en tijdgeest opvallend
naar voren. Ik zal beide scholen bezien door de ogen van een niet-Utrechtenaar,
Willem Nagel, die voor beide echter wel de meest sympathiserende buitenstaan-
der mag heten. Hoorde hij er, naar opvattingen en geschriften, eigenlijk bij,
zoals Peters beweerd heeft, of toch niet?

Ontmoeten

Nagel wijst in 1963 op het zijns inziens kenmerkende grondbeginsel van de
Utrechtse School: ‘dat de persoon zelf het min of meer in zijn macht heeft om
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zijn gezindheid en zijn karakter ten goede of ten kwade te veranderen’.6 Nagel
betuigt zijn instemming met Pompe’s optimistische visie op ‘de misdadige
mens’, die niet ‘definitief genus of species is, maar kan ophouden een misdadige
mens te zijn’.7 Het is de strafbejegening die hem moet losmaken van het
criminele pad. Het verzet tegen een deterministische visie op misdaad en mis-
dadigers was voor de Utrechtse School een vanzelfsprekendheid die ook gold
voor Nagel, maar een die in het licht van de oude criminologische opvattingen
van onder andere Lombroso nieuw en vernieuwend was. Juist omdat in heden-
daagse opvattingen de oude deterministische visie op misdaad en straf weer
gretig bijval vindt, is onderzoek naar de historische ontwikkeling van strafrech-
telijk en criminologisch denken van groot belang. 

In deze bijdrage beperk ik mij tot de vraag in welke verhouding Willem
Nagel stond ten opzichte van de Utrechtse School, maar de wijdere bedoeling
is om te laten zien dat aandacht besteden aan vroegere discussies over de plaats
van straf en strafrecht, over mens en misdaad, over bejegening en resocialisatie
en vooral over de zeer fluctuerende maatschappelijke reacties op criminaliteit,
een actuele waarde heeft. Een samenleving die de confrontaties tussen verschil-
lende visies op mens en misdaad uit de weg gaat en slechts heil lijkt te zoeken
in meer en hoger straffen vanuit een deterministisch mensbeeld, is zelf op het
verkeerde pad geraakt.

De beschrijving door Nagel van de Utrechtse School in 1963 geeft een
nauwkeurige typering van de voornaamste hoofdrolspelers Pompe, Baan,
Kempe, Buytendijk en van enkele aanhangers en leerlingen (Van der Horst, Van
Lennep, Bronkhorst, Hoefnagels). Van ieder worden de voornaamste geschriften
geanalyseerd en gesitueerd, zodat het gemeenschappelijke gedachtegoed door
Nagels selectie naar voren komt. Het wezenlijke van de school was naar zijn
mening tweeledig: eerstens de opvatting over vrijheid, een mensbeeld waarin
niemand is voorbestemd tot misdadigheid (contra het determinisme van
Heymans en Wiersma) en de misdaad zelf moet worden gezien als voortkomend
uit existentiële keuzen die mensen (moeten) maken in verschillende omstandig-
heden. Als tweede zag Nagel het zwaartepunt van de criminologie in Utrecht
gelegd in de bejegening, waarbij de rol van de forensisch psychiater evenwaar-
dig werd geacht aan die van de rechter of jurist. Baan pleitte voor een overkoe-
pelende mensbeschouwing, waarin ‘de gehele mens in zijn uniciteit, zijn
onherhaalbaarheid’ centraal stond. De psychiater in foro heeft te maken met
twee waarheden, de medische en de juridische, die in een ‘medemenselijke
ontmoeting’ tussen psychiater en jurist tot een gemeenschappelijk oordeel kan
leiden over toerekeningsvatbaarheid: is er besef van wederrechtelijkheid en is
er sprake van een wilsbepaling? 

De inaugurele rede van Kempe (1950) liet eveneens de aspectbenadering van
misdaad achter zich en sprak van een existentiële ontmoeting, waarin mensen
elkaar in de diepte kunnen raken. Diens oratie Schuldig Zijn ging meer over Zijn
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dan over schuld, hetgeen in de tijd geplaatst de invloed van de opkomende
fenomenologie onderstreept. Nagel had meer waardering voor het geweldig
belangrijke alledaagse werk van Kempe in de reclassering dan dat hij diep onder
de indruk raakte van de existentiefilosofie en het zoeken naar ‘het wezen van de
mens’. Eenzelfde scepsis valt waar te nemen bij Nagels waardering voor
Buytendijk, die overigens zeer groot en persoonlijk was.8 Ondanks het feit dat
hij Buytendijks betekenis voor de Utrechtse School nauwelijks te overschatten
acht, veroorlooft de meedenkende kroniekschrijver een kritische kanttekening
bij het alomvattende begrip ‘kennis van hart tot hart, een gekozen wijze om met
de ander samen te zijn’: ‘Kan de bedoelde pragmatiek ook anders of zelfs juist
andersom werken? Dat wil zeggen, kan de ontmoeting ook anders dan nood
lenigend zijn en mag men rekening houden met de mogelijkheid van het
omgekeerde. De boosheid van het hart kan, in de interpersoonlijke relatie, de
ander bederven. [...] Ik geloof dat wat ik hier de verborgen boosheid van hart
noem en ook valsheid in de menselijke communicatie mag heten, een van de
ernstigste criminologische condities is, en zeker voor het kind.’9 

Met deze opmerking neemt de realistische criminoloog Nagel afstand van de
idealistische opvattingen en verwachtingen van de Utrechtse School, waarvan
hij de verdienste vooral zag liggen in de therapeutische inspanningen voor de
gedragsgestoorde delinquent: ‘Eigenlijk is de antropologische Utrechtse crimi-
nologie in de eerste plaats een penologie – het erkennen van de menselijke
vrijheid; therapie’.10 Hij voelt zich niet aangetrokken door de filosofische en
theoretische uitgangspunten of tot de fenomenologische methode, maar stemt
vooral in met de praktische kanten van de Utrechtse benadering: ‘niet een van
denken en praten, maar van experimenteren, doen, kansen geven’.11 Het werk
aan de Beginselenwet Gevangeniswezen van 1951, de totstandkoming van de
POK (1949) en van de Centrale Raad van Advies voor het gevangeniswezen
(1953) waartoe de Utrechtse School mede de aanzetten heeft gegeven, hebben
zijn blijvende instemming weggedragen. Hij heeft meer waardering voor het
praktische proefschrift van Hoefnagels over de rapportering en voor Kempe’s
reclasseringsvoorlichting dan voor de psychiatrisch-antropologische verhande-
ling van Van der Horst over homoseksualiteit (1957), waarin de lichamelijke
geworpenheid wordt opgelost in ‘het-zijn-met-den-ander’. De praktijk ging voor
Nagel boven de leer. 

Achteraf gezien is dat naar mijn mening terecht. Wie is nu nog onder de
indruk van de diepgaande fenomenologische studie van Buytendijk De Vrouw
(1951), waarin dienstbaarheid als hét wezen van de vrouw wordt voorgesteld?
Datzelfde geldt voor andere wezenskenmerken van sociale verschijnselen, die
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telkens niet zo wezenlijk blijken te zijn. Nagel miste bij de Utrechtse School
aandacht voor het slachtoffer, voor de empirische criminologie, voor de zin van
de straf (Ter Heide), voor de rol van rechter en officier van justitie, voor de
politie en de gevangenisambtenaren; allemaal autoriteiten, die een verdachte of
veroordeelde op zijn weg door de justitiële instituties tegenkomt, weliswaar niet
in een ontmoeting ‘van mens tot mens’, maar met veel praktische vragen om
hulp, niet in het minst om rechtshulp. Precies de hulp die de nieuwe Utrechtse
School op het spoor kwam. Willem Nagel schaarde zich onder hen die de
waarde van de Utrechtse School aanvaardde, maar die wel aan de noodzaak van
een objectieve blik, van de ‘klassiek-criminologische’ benaderingswijze, die hij
zelf voorstond en vertegenwoordigde, bleef vasthouden. 

Confronteren

In de laudatio bij de prijsuitreiking van de Moddermanprijs aan Constantijn
Kelk in 1980 legt Nagel een verband met Pompe, die in zijn Handboek van het
Nederlandsche Strafrecht (1936) over de Gevangenismaatregel 1932 voorzichtig
opmerkte: ‘Men neemt hier iets van een rechtspositie van den gevangene
waar’.12 Kelk heeft een oude belofte van de eerste Utrechtse School eindelijk
ingelost door een bijdrage te leveren aan de vanaf 1947 lang voorbereide, maar
pas in 1977 tot stand gekomen regeling van de rechtspositie van gedetineerden,
waaronder zowel tot vrijheidsstraf veroordeelden als van hun vrijheid beroofde
psychiatrische patiënten worden gerekend. Maar de titel van Kelks proefschrift
Recht voor gedetineerden, deed in niets aan de ‘ontmoetingsfilosofie’ van de
eerste Utrechtse School denken, net als de andere Utrechtse proefschriften
trouwens die de rechtspositie van andere kwetsbare groepen in de samenleving
tot onderwerp hadden.13 Nee, Kelk hoorde, naar het oordeel van Nagel, duidelijk
niet tot de eerste School, maar hij ontwaarde in deze reeks proefschriften, die
nog vooraf was gegaan door een frisse en nieuwe inleiding in het materiële
strafrecht door Kelk en Jörg (1974) een tweede Utrechtse School. 

Een sleutelpublicatie die de twee scholen niettemin aan elkaar verbond was
de bundel Recht, macht en manipulatie (1976), waarin de laatste der Utrechtse
Mohikanen, Kempe, Rijksen, Hudig, Noach, Kloek in één moderne Aulapocket
verenigd staan met het eerste hanengekraai van een geheel nieuwe garde onder
bezielende leiding van A.A.G. Peters. Moedikdo geeft hierin een indringende
beschrijving van de school van Pompe, Baan en Kempe.14 Deze gezamenlijke
publicatie mag met recht een mijlpaal genoemd worden in de naoorlogse
strafrechtswetenschappen. Voor Nagel was – anders dan voor Kempe en
Moedikdo, die de gedachten van de Utrechtse School nog springlevend zagen
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– de school dan al ter ziele, maar de nieuwe richting in Utrecht kwam vooral
door het sociologische en rechtssociologische perspectief op het strafrecht, dat
Peters meegebracht had uit de Verenigde Staten.15 

Het nieuwe van deze sociologische invloed is volgens Nagel dat de blik niet
zozeer op de dader wordt gericht, maar op de maatschappij zelf, die de crimina-
liteit ondergaat. De socioloog kijkt niet alleen naar de condities die het crimineel
worden van mensen hebben begunstigd, maar ook naar de sociale afkomst van
de normen en in het bijzonder naar het meest specifieke van het strafrecht,
namelijk de secundaire controle, dat wil zeggen de juridische controle op
machtsuitoefening, van wie en welke aard die macht ook is.16 De nieuwe
Utrechtse School van Peters, Kelk en anderen bestreed het strafrecht niet, maar
‘wenst het aan te wijzen als een instrument dat door de mens is gemaakt en
wordt gehanteerd [...]. Volgens Peters moet het strafrecht de machtelozen
versterken’.17 Het resterende gedeelte van Nagels artikel uit 1981 gaat vooral in
op de grondslagen van de maatschappij-analyse en de rol van normen daarin,
zoals hij die zelf ziet en hij brengt daarbij nogmaals Vrij’s leer van de subsocia-
liteit in het geweer. Een verdere typering van de beloftevolle ‘nieuwe Utrechtse
School’ bleef echter achterwege. Ik vermoed dat dit kwam omdat Nagel zijn
eigen sociologie-opvatting, die al in zijn proefschrift uit 1949 bleek, heeft ver-
eenzelvigd met Peters’ sociologie-opvatting. Maar daarbij zag hij mijns inziens
de invloed van de socioloog Selznick op Peters over het hoofd. Daarom wil ik
zijn typering aanvullen. 

Centraal in de rechtssociologie van Selznick staat diens begrip social
advocacy, dat niet zonder meer gelijk staat met sociale advocatuur, maar ruimer
moet worden opgevat als opkomen voor de rechten van vergeten, onderdrukte
of in de verdrukking geraakte groepen; het gaat om maatschappelijke zaakwaar-
neming.18 Hierbij zijn bewustwording en bewustmaking van de eigen sociale en
juridische positie van groot belang en hieruit volgt bijna logisch de bijzondere
aandacht voor rechtsbescherming, verbetering van rechtsposities van zwakke
groepen en zorg om de toegang tot rechtshulp en tot het rechtssysteem als
zodanig. 

Emancipatie door confrontatie was naar mijn mening de meest uitgesproken
doelstelling, die te bereiken viel onder andere door juridisering van sociale
posities, en door sterke argumentaties in de rechtszaal door advocaten. De con-
frontatie werd aangegaan met het officiële perspectief van de strafrechtsfunctio-
narissen en met de publieke opinie die het strafrecht vooral zag als instrumenteel
inzetbaar middel van criminaliteitsbestrijding. Policing the police werd belang-
rijker geacht voor het strafrecht dan policing society.19 Dát was het nieuwe
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werkprogramma dat Peters Utrecht – en de rest van de rechtswetenschap in den
lande – voorhield en deze aspiraties werden op creatieve wijze ingelost door een
aangroeiende kring van leerlingen. Slechts in deze context is het bekroonde
proefschrift van Kelk te plaatsen. Ties Prakkens proefschrift Rechtshulp en
Juridisch Aktivisme (1985) paste eveneens perfect in deze nieuwe denkrichting,
zoals ook het daadwerkelijk verrichten van rechtshulp door advocaten als een
onderdeel gezien werd van de strafrechtswetenschap. 

De verschillen met de eerste Utrechtse School zijn daarmee groot: de tweede
‘deed’ meer strafrecht dan criminologie; het ging hun meer om de mondige
verdachte en politieke delinquent dan om de te ontmoeten medemens, meer om
maatschappijhervorming dan om de zedelijke verbetering van de kleine of de
onverbeterlijke crimineel. De vernieuwing van het strafrechtelijke denken
bestond meer uit het kritisch-analytische denken met de nadruk op het consu-
mentenperspectief dan uit de empirisch-analytische sociologie-beoefening. De
criminologie kwam op de tweede plaats en is pas later weer opgebloeid in
Utrecht. 

Nagels bijdrage aan de Nieuwe Utrechtse School

Nagel legde de tekst van zijn bijdrage aan de G.E. Mulder-bundel eerst voor
commentaar voor aan enkele collega’s, waaronder Toon Peters. Die schreef in
een brief van 13 februari 1981 zijn interessante commentaar, waaruit ik nu
enkele passages citeer:20

‘Beste Willem,
Je artikel over de nieuwe Utrechtse school is een interessant stuk [...] Als jij zelf in
Utrecht had gezeten, had ik kunnen beweren dat jouw ideeën centraal stonden in deze
school. Nu kan alleen maar gewezen worden op affiniteit. Dat die er is, blijkt
duidelijk uit je stuk. Maar er is meer. De beste niet-positivistische, beter nog
natuurrechtelijke, definitie van misdaad, van het wezen van de misdaad, heb ik ooit
van jou gehoord. Dat was op een symposium van Engelse en Nederlandse criminolo-
gen in Keele, Engeland.21 Deze definitie was over-powering. Misschien kun je die in
dit stuk nog eens herhalen. Over-powering, dat is ook onrecht, dat zit ook in je sterke
zin op pagina 16 onderaan “wij zien de gemeenschap met overmacht functioneren”
(Die in apparaten, wetten, manschappen en routines verzelfstandigde overmacht
noem ik dan staat, een term waar jij dan bezwaar tegen maakt). Over-powering, ik
herinner mij niet, of jij dat ergens ooit zo hebt gezegd, is mijns inziens ook de
essentie van het fascisme. De morele en intellectuele reactie tegen overpowering
beschouw ik als de voornaamste gemeenschappelijke impuls achter de normatieve
criminologie, rechtswetenschap en rechtssociologie, zoals die gedurende de laatste
tien jaar in Utrecht in een aantal werkstukken zijn beproefd. Ik zie dus een heel
sterk verband met wat jou in veel van je criminologische en politieke geschriften
moveert.’
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Wat Peters hier bescheiden ‘een aantal werkstukken’ noemt was het ‘Toonbeeld’
van vernieuwing in strafrechtelijk denken, dat dus tenminste ook zijn inspiratie
ontleende aan Nagels opvatting over misdaad (minder aan diens opvattingen
over de functies van de straf). Nagel heeft deze visie op misdaad die hij in een
mondelinge presentatie in Keele spontaan had geformuleerd later op schrift
gesteld: ‘iemand geweld aandoen is iemand onvrij maken. [...] De onvrijheid van
het slachtoffer is door de vrijheidsoverschrijding van de dader groter geworden’
en ‘Bij overpowering stelt de dader zich op tegenover het slachtoffer en wil hij
dat dit zich van deze opstelling bewust is: het is een essentieel onderdeel van de
powertrip’.22 Bij overpowering gaat het, in mijn eigen woorden, om overweldi-
gen, overmeesteren, zijn macht zo bovenmatig aanwenden dat dit onrechtmatig-
heid teweegbrengt. Het is dus niet alleen toepasselijk in de interpersoonlijke
sfeer van dader en slachtoffer (Nagels eigen voorbeeld), maar kan ook aanwezig
zijn in de relatie tussen staat en individu, tussen een groep of gemeenschap en
een overweldigd lid. Geweld en structureel geweld zijn beide vormen van
overpowering. In die zin sprak het vooral Peters aan.

 De relatie met de eerste Utrechtse School wordt door Peters in diezelfde
brief aangeroerd: 

‘Je legt in je stuk nadruk op het verschil tussen ‘de nieuwe Utrechtse school’ en de
(eerste) Utrechtse school. Dat lijkt me juist. Even belangrijk is echter een bepaalde
continuïteit. De eerste Utrechtse school is verondersteld in de nieuwe benadering. Ik
zie dat zo: de Utrechtse school heeft in het strafrecht in Nederland de belangrijkste
aanzet gegeven tot doorbreking van het eenzijdig officieel perspectief. Misschien het
duidelijkst in dat destijds voor veel officiële personen scandaleuze product van de
Utrechtse school, Rijksen’s Meningen van gedetineerden. Zo werd ruimte gecreëerd
in het strafrecht, voor ‘law in the consumer perspective’ (dat is de titel van een artikel
van de Amerikaanse rechtsfilosoof Edmond Cahn in University of Pennsylvania Law
Review 112 (1963) 1-21).’

Zo komen het consumentenperspectief, de aandacht voor de zwakkere, over-
meesterde partij, de staat als oppermachtig instituut met wetten en apparaten in
combinatie met Selznicks social advocacy in de langzaam gerijpte geest van
Toon Peters bij elkaar. Het leidde tot een enorme creativiteit aan inzichten en
toepassingen, dat met recht een wetenschappelijke school mocht heten, mis-
schien nog wel met meer recht dan de eerste Utrechtse School. Nagel was daar
geen lid van, maar werd, zoals ook bij de eerste school, een van de meest sym-
pathiebetuigende buitenstaanders. Ook het actie-perspectief was hem uiteraard
niet vreemd. Had hij al niet vanaf het begin van de naoorlogse periode meege-
daan aan handtekeningenacties tegen fascistische regimes in Europa (1954),
tegen de herbewapening van West-Duitsland gestreden (1962), zijn sympathie
en juridische bijstand verleend aan provo’s in de jaren zestig en was hij in het
midden van de jaren zeventig niet bestuurslid geworden van het Medisch-
Juridisch Komitee ter ondersteuning van politieke gevangenen in West-Duits-
land? Er was dus meer dan affiniteit met Utrechtse opvattingen en acties.
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23 Zie hiervoor W.H. Nagel, De meineed, strafrechtssociologische beschouwingen, Amsterdam: De
Bezige Bij 1951, waarin opgenomen een proeve van sociologie van het strafproces. 

24 W.P.J. Pompe, Het nieuwe tijdperk en het recht, Amsterdam: Vrij Nederland 1945.

Niettemin denk ik dat het een te sterke vorm van wensdenken is geweest van
Peters om Nagel geheel en al bij de nieuwe Utrechtse School in te lijven.
Daarvoor was hij toch te veel de empirische criminoloog, die het gedrag van
mensen wilde begrijpen, vóór, tijdens en na de berechtingsfase. Zijn belangstel-
ling voor de sociologie van het strafproces was afstandelijker dan die van een
betrokken strafadvocaat.23 Hij was niet tegen vergelding en zeker ook niet voor
afschaffing van de gevangenis, zoals Thomas Matthiesen en de andere abolitio-
nisten. Met Pompe, Langemeijer en Van Bemmelen had hij in 1961 en 1962
gepleit voor gratieverlening voor de vier, later voor de drie van Breda, omdat hij
vond dat de lange vrijheidsstraf voor ieder mens uiteindelijk van elke zin was
ontdaan. Kortom, hij is meer de criminoloog-penoloog gebleven die in prakti-
sche zin een eindje kon oplopen met de eerste Utrechtse School en in zijn rol als
maatschappelijke buitenstaander ook wel een heel eind mee kon gaan met de
tweede, anti-etatistische Utrechtse School, maar uiteindelijk bleef hij iemand die
nergens bij hoorde en bij wilde horen, zelf geen school heeft gevormd. Hij was
een individualist, die op kwam voor andere individualisten. 

De Utrechtse School in het nieuwe tijdperk van veiligheid en vergelding

Pompe sprak in 1945 van ‘Het nieuwe tijdperk en het recht’.24 Maar elk tijdperk
is nieuw en vraagt om een serieuze, humane overdenking en om nieuwe
inzichten bij veranderende omstandigheden. Wat is nu de waarde van de eerste
en de tweede Utrechtse School in een samenleving, die duidelijk een tegenbewe-
ging heeft ingezet op het terrein van strafrecht en misdaadbestrijding? 

Van de eerste Utrechtse School lijkt mij het vrijheidsbegrip onmiskenbaar
en bij voortduring belangrijk: toerekening en schuld gaan niet zonder de ver-
onderstelling van de vrijheid van de mens en van zijn geest. In een tijdperk
waarin op merkwaardige wijze sterke deterministische theorieën over het ont-
staan van afwijkend gedrag, dat al op jeugdige leeftijd gekend zou kunnen
worden, zonder enige tegenspraak gepaard kunnen gaan met de toenemende
verwijzing naar individuele verantwoordelijkheid en schuld, is een hernieuwd
denken over de menselijke vrijheid actueler dan ooit. Serieuze vormen van
bejegening of resocialisatie van gedetineerden worden afgeremd of geweerd;
alle hoop op verbetering wordt gebaseerd op een steeds strenger strafklimaat,
hetgeen weer haaks staat op de deterministische afrekening met jeugdige
delinquenten uit maatschappelijk zwakke bevolkingsgroepen. 

Van de tweede Utrechtse School is het activisme verdwenen en de confronta-
tie nog niet helemaal verbleekt. De strijd om interne en externe veiligheid heeft
het strafrecht drastisch van aanzien en karakter veranderd en daarmee de
mogelijkheden van het consumentenperspectief sterk verminderd. De rechtsbe-
scherming die in de tweede school centraal stond is, to say the least, aan stevige
reductie onderhevig. Misschien kan daarom thans het beste worden aangesloten
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bij de stille invloed van Nagel op de tweede Utrechtse School, namelijk via het
begrip overpowering, dat ruimte biedt zowel om de ernst van de toegenomen
gewelddadige criminaliteit en andere vormen van overdadig crimineel machts-
vertoon volledig te onderkennen alsook om de overmacht van staatswege
tegenover de individuele burger aan de orde te stellen en te analyseren. 

De functie van het strafrecht is het tegengaan van eigenrichting, van
eerwraak tot volkswoede. Het spiegelbeeld van eigenrichting is de persoon die,
hoewel onschuldig, wordt veroordeeld en langdurig van zijn vrijheid wordt
beroofd. De kritische rol die de Utrechtse Scholen immer gehad hebben kan met
deze twee polen als onaanvaardbare uitersten ook in het nieuwe tijdperk
behouden blijven. 



1 Geen dag zonder penseelstreek. 
2 Thomas Bernhard, Alte Meister, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1985, p. 107-108. 
3 C. Kelk, Strafrechtelijk stromenland, in: Ch.J. Enschedé e.a. (red.), Naar eer en geweten: liber

amicorum J. Remmelink, Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 255-287. 
4 De moderne richting krijgt, door haar geringe invloed in Nederland, geen zelfstandige plaats. 

Nulla dies sine linea1

John Vervaele

‘Das empfinde ich doch als das höchste Glück, sagte er,
ein Künstler in allen Künsten und doch in einer zu sein.
Möglicherweise, sagte er, ist der kritische Künstler der,

der in allen Künsten seine einzige betreibt und sich
dessen bewusst is, ganz und gar bewusst.’2

Inleiding

Het schrijven van een bijdrage aan een liber amicorum voor Constantijn Kelk
is een ideaal moment om zijn oeuvre te belichten. Ogenblikkelijk valt op dat hier
een kunstenaar aan het werk is. De meester beheerst het vak, zijn onderwerpen
zijn tegen de tand des tijds bestand, de schoonheid van het koloriet ontroert. De
kunstminnaar is vanzelfsprekend nieuwsgierig naar de stroming of school die
Constantijn met zijn oeuvre aanhangt. Zelf schreef hij in 1987 over strafrechte-
lijk stromenland en de huidige denkrichtingen in het strafrecht.3 Daarbij
onderscheidt hij tussen drie denkrichtingen: de traditionele richting, de juridise-
ringsrichting en de welzijnsrichting.4 De drie scholen laat hij de revue passeren
aan de hand van een analyse van uitgangspunten, functie van het strafrecht,
mensbeeld, rechtsideaal en ethiek van het strafrecht. De keuze van deze thema’s
zijn het koloriet van Constantijns oeuvre: hij kijkt naar de denkrichting vanuit
een ethisch perspectief en doet dit in de interactie tussen staat-gemeenschap-
individu. Bovendien kijkt hij gecombineerd naar het materiële strafrecht, dat
overheidsingrijpen legitimeert en begrenst, het formele strafrecht, dat procedure-
le waarborgen biedt ter bescherming van het individu tegen overheidsingrijpen,
en naar het penitentiaire recht, dat concrete punitieve acties en sancties ten
uitvoer legt. Vanuit dit brede perspectief analyseert hij alle fases van de
strafrechtsbedeling. De analyse van Constantijn is zeer verhelderend, maar een
zelfportret is er niet in te herkennen. Sterker nog, hij kiest niet voor één stroming
of school. 

De lectuur van het werk van Constantijn geeft evenmin expliciet antwoord
op de gestelde vraag. Referentiebronnen zijn, naast de juridische, vaak literair
en niet rechtsfilosofisch van aard. Niettemin is uit zijn oeuvre duidelijk een
aantal conclusies te trekken. Constantijn heeft met de klassieke richting
(wetspositivisme) de belangstelling gemeen voor de strafrechtsdogmatiek en de
normativiteit van het strafrecht, maar hij staat huiverig tegenover de rechtsdog-
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5 C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, derde druk, Deventer: Kluwer 2005, p. 25. 

matiek van de klassieke school, afgesneden van alle sociale werkelijkheid. Zijn
belangrijke bijdrage aan de dogmatiek heeft een sociaal-humane en ethische
inslag. Constantijn deelt met de moderne richting (défense sociale, sociologisch
positivisme) de belangstelling voor de criminele politiek en voor de idee van de
Gesamte Strafrechtswissenschaft, maar hij is een uitgesproken tegenstander van
een instrumentele aanpak van het recht, waarbij het recht wordt gereduceerd tot
een wapen in handen van de overheid en waardoor de rechtsidee en -normativi-
teit plaats moeten ruimen voor sociologisch causaliteitsdenken. Constantijn is
altijd een warme pleitbezorger geweest van due process en van de mens als
rechtssubject van fundamentele rechten en mensenrechten, typerend voor de
juridiseringsrichting, maar vreest dat deze beginselen op zich onvoldoende in
staat zijn om materiële rechtvaardigheid te verwezenlijken en onvoldoende
bestand zijn tegen de instrumentaliteit van het ius puniendi in handen van de
staat. Constantijn is tevens voorstander van de welzijnsrichting, die juist streeft
naar dejuridisering en de reclassering- en resocialisatiegedachte centraal stelt,
maar hij heeft die resocialisatiegedachte altijd gekoppeld aan de juridisering,
bijvoorbeeld in het kader van het penitentiaire beklagrecht. 

Betekent dit nu dat Constantijn een eclecticus is die uit alle ruiven eet? Wel
integendeel! Zijn werk is, mijns inziens, de vrucht van een generalist die vanuit
een algemene levensbeschouwing en vanuit een juridische waardenethiek
onderzoek heeft verricht naar de plaats en functie van het strafrecht in onze
moderne samenleving. Precies om die reden is zijn werk tegen de tijd bestand.
Het concrete onderwerp van zijn wetenschappelijk referaat is bij hem vaak
slechts een aanleiding voor een diepgaander betoog over fundamentele thema’s
als schuld, humaniteit, rechtvaardigheid, et cetera. Die thema’s worden gereflec-
teerd in het ritueel van de strafrechtsbedeling, schitterend uitgebeeld in de
werken van kunstschilder Constant, tevens te bewonderen op het Willem Pompe
Instituut en op boeken van Constantijn. Hij hoeft ook niet te kiezen voor een
bepaalde denkrichting, want zelf geeft hij aan dat de dominante strafrechtscul-
tuur in Nederland aanhanger is van de verenigingstheorie, een synthese van de
verschillende strafrechtstheorieën. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
rechtsgrond of het wezen van het strafrecht en het doel van het strafrecht, een
combinatie van proportionele vergelding van de klassieke school met doeleinden
van speciale preventie en criminele politiek uit de moderne richting, welzijns-
richting en juridiseringsrichting.5 Daarnaast kenmerkt die synthese zich ook door
een paternalistisch-humane signatuur waarin de Utrechtse School, met Pompe
als voorman, een belangrijke rol heeft gespeeld. Constantijn gelooft dat er in de
Nederlandse strafrechtscultuur een gemeenschappelijke kleur aanwezig is, een
wat hij noemt ‘gelijk gestemd coloriet’. 

Betekent dit nu dat het werk van Constantijn een typisch product is van een
zuiver Nederlandse traditie? Dat betwijfel ik. De zogenaamde verenigingstheorie
is een leuke combinatie, maar is rechtsfilosofisch zwak onderbouwd. Constan-
tijns oeuvre heeft wel degelijk ankers in de rechtsfilosofie en in de strafrechts-
dogmatiek. Alles overziend sluit zijn werk, mijns inziens, het best aan bij de
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grondlegger van de Duitse strafrechtsleer na de Tweede Wereldoorlog: Gustave
Radbruch. Het normatieve rechtsideaal van Radbruch is gebaseerd op drie
grondbeginselen: rechtvaardigheid, rechtszekerheid en doelmatigheid. Dit laatste
is absoluut ondergeschikt aan beide voorgaande en verankerd in de criminele
politiek. Radbruchs rechtsideaal en -ethiek zijn relativistisch, dus afhankelijk
van een Weltanschauung. Voor Radbruch bestaat er een voortdurende wisselre-
latie tussen recht en empirie. De menselijke levensverhoudingen zijn materie
van het recht, in die zin dat ze hun sociale waarde en zingeving door een
juridische structurering verkrijgen; anderzijds bepalen deze levensverhoudingen
op hun beurt het recht als normatieve structuur. Er is een intrinsieke relatie
tussen materie en vorm van het recht.6 Radbruchs rechtsfilosofische en strafrech-
telijke Weltanschauung is een combinatie van neo-Kantiaanse elementen
(rechtsnormativiteit en ethiek) en elementen uit het sociologische positivisme
of de moderne richting (Jhering, Von Liszt, Ferri). De associatie tussen Rad-
bruch en Kelk vergt uiteraard enige toelichting. De beste manier om dat te doen
is het werk van Constantijn zelf te laten spreken. Zijn werk leest als een
middeleeuwse triptiek. Miniaturen en allegorieën leiden ons didactisch en
narratief door zijn gedachtegoed. Zijn drieluik over het strafrecht is een canon
van de grondbeginselen van het moderne strafrecht: legaliteit, humaniteit en
rechtvaardigheid. Alle erin verwerkte thema’s zijn de vertaling van zijn maat-
schappijopvattingen en zijn levens- en mensbeschouwingen.7 Laten we het
drieluik maar de titel Narrativiteit in het strafrecht meegeven. Net zoals ieder
middeleeuws schilderij bestaat ieder luik uit een compositie van verschillende
taferelen met een verhaalstructuur. In het midden van ieder luik wordt de
normatieve werking van het strafrecht idealiter uitgebeeld. Ieder luik heeft ook
een aantal miniaturen met diepteperspectief die de gevaren en verschrikkingen
verbeelden van de samenleving zonder die normatieve werking van het recht.

Legaliteit in het strafrecht

In het centrum van het linkerluik zien we dat Constantijn een insluitend en ruim
ideaal van het legaliteitsbeginsel hanteert. Het is insluitend omdat de uitoefening
van dwang door de overheid en zeker het ius puniendi onderworpen zijn aan de
principes van de democratische rechtsstaat. De of, waarom, wanneer en hoe
vragen worden beantwoord binnen die juridische kaders en niet daarbuiten. Dit
betekent dat het strafrecht het monopolie heeft op het ius puniendi door de
overheid (punitief recht is strafrecht). Er is geen ruimte voor een strafrecht dat
door de uitvoerende macht wordt uitgetekend en uitgeoefend en/of een strafrecht
dat bepaalde personen omwille van gedrag of sociale gevaarlijkheid uitsluit van
het strafrecht: ‘Strafrechtelijk gezien is het een grote verworvenheid dat in ons
stelsel ook de zwaarste en gevaarlijkste misdadigers onderworpen blijven aan
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normen van recht en rechtvaardigheid zolang zij onder de verantwoordelijkheid
van de staat van hun vrijheid zijn benomen’.8

Het strafrecht is ook insluitend omdat het een balans is tussen overheids-
dwang en rechtsbescherming en omdat het strafrecht de begrenzing van de
macht van de overheid in zich draagt. Het primaat van de (straf)wet geldt tevens
voor overheidsorganen. Strafrecht in handen van de uitvoerende macht is puur
instrumentalisme. In die zin is Constantijn een aanhanger van de klassieke
school en een echte Kantiaan. De strafrechtsvraag naar het ius puniendi en de
criminele politiek is bij de klassieke school een waarheidsvraag naar de relatie
tussen staat en individu. De rationele strafwet is dus een geheel van normen en
waarden dat het gemeenschapsleven negatief politiek begrenst. De klassieke
school heeft geen eigen juridische vorm voor criminele politiek. Deze is immers
gelijk aan wetgevingspolitiek (nachtwakerstaat). De staat is er niet tot realisering
van het maatschappelijke leven (de gemeenschap), maar ziet zijn taak beperkt
tot het garanderen van de randvoorwaarden, waarbinnen de gemeenschap in
vrijheid kan leven. Wat gerechtig of rechtvaardig is wordt bepaald in die private
sfeer. Opdat dus iets als strafwaardig wordt gezien, moet het én door de
gemeenschap als onrechtvaardig worden beschouwd én schadelijk zijn voor de
vrijheidsuitoefening. De vraag naar recht of onrecht is een waarheidsvraag, geen
vraag van politieke soevereiniteit.9 Vrijheid is geen fundamenteel recht, maar
een conditio sine qua non voor het bestaan van het recht op zich. Het recht kan
nooit een instrument zijn van de overheid, de straf nooit een middel voor een te
bereiken doel. Legaliteit heeft dus een sterke relatie met de wederrechtelijkheid
en de keuze van de inzet van het strafrecht: voor welke doelen (rechtsgoederen)
is het strafrecht het meest geschikte en meest proportionele middel? Het
strafrecht wordt enkel geactiveerd door handelingen die normschendingen van
het strafrecht inhouden (dadenstrafrecht: nulla necessitas sine iniuria, nulla
iniuria sine actione). Het gevolg van de daad of het gedachtegoed van de dader
is hierbij geen aanknopingspunt. Het strafrecht beperkt de handelingsvrijheid
van de dader ter bescherming van de vrijheid. Het strafrecht heeft tot doel om
af te schrikken (algemene preventie) en om te bestraffen. Het misdrijf vormt de
grondslag van de straf (quia peccatum est). Het gebruik van repressief strafrecht
voor preventie, anti-delictum is ondenkbaar, want losgekoppeld van normschen-
ding en in strijd met de gedachte dat de straf geen doel nastreeft (absoluta ab
effectu). De hele ultima ratio of ultimum remedium-gedachte is dus sterk
verbonden met het legaliteitsbeginsel en resulteert in een strafrecht met mate,10

in beschermingstrafrecht (nulla lex poenalis sine necessitate). 
Constantijn hanteert tevens een ruim legaliteitsbeginsel, want het heeft zowel

betrekking op de organieke kant als op de inhoudelijke kant. Organiek is de
strafwetgever het democratisch verkozen parlement, althans voor de kaderstel-
ling van de strafbaarstellingen en de sancties. De kaderstelling van het ius
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puniendi is dus voorbehouden aan de democratisch verkozen wetgever.11 Het
democratische karakter heeft zowel betrekking op de voorbereiding van de
wetgeving, de stemming als de openbaarheid. Inhoudelijk zijn er kwaliteitsnor-
men. Lex certa en lex praevia houden in dat de strafbaarstellingen zeer concreet
zijn omschreven, dat ze niet terugwerken en dat er geen analogie wordt toege-
past. De wetsgenese dient dus aan die voorwaarden te voldoen en gestoeld te
zijn op kwaliteitsnormen. 

Voor Constantijn is het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel op zich
onvoldoende, het dient fors verankerd te zijn in het formele strafrecht: ‘[...] in
een democratische staat met het legaliteitsbeginsel [is] niet zonder meer het
rechtsgehalte van het strafrecht verzekerd: er dient een stelsel van “checks and
balances” aan ten grondslag te liggen, waarin macht door het recht en détail kan
worden gecontroleerd. Een belangrijk forum waar zulks geschiedt is het contra-
dictoir gestructureerde strafproces dat mijns inziens het formeelrechtelijke
complement vormt van het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel’.12 De
Magna-Charta is niet alleen een grondwettelijke of mensenrechtelijke grendel
op het ius puniendi van de staat, maar ook de basisgedachte van het contradictoi-
re strafproces. Hieruit blijkt dat Constantijn zeer veel belang hecht aan de
procesrechtelijke inbedding van de rechtsbescherming. 

Het centrale thema schittert in een geraffineerd wit licht, maar de aandacht
wordt niettemin getrokken door miniaturen en allegorieën, met zinnebeeldige
uitdrukkingen van gevaren en verschrikkingen. De thema’s staat en geweld
zonder recht en de tirannie boven de wet doen denken aan de beschrijving van
de hel door Dante in de Divina Comedia. Andere taferelen tonen magistraten
met blanco codificaties die met lege pennen lege bladen vol schrijven, verdach-
ten die worden berecht voor mineure feiten en Vrouwe Justitia zonder blinddoek
en zonder balans of schild, alleen met het zwaard. Klassieke taferelen zou je
kunnen zeggen, maar wie beter toekijkt, ziet toch bijzondere miniaturen. Een
tafereel laat zien dat groepen mensen worden uitgestoten, buiten de samenleving
worden geplaatst, worden gedegradeerd tot non-personen, tot hostis.13 Door hun
vermeend sociaal gevaarlijk gedrag houden ze op rechtssubjecten te zijn.14

Vijanden van de samenleving verliezen het recht op strafrecht en worden
opgesloten in vrijplaatsen ter beveiliging van de samenleving: veiligheidsstaat
in plaats van rechtsstaat. Een andere miniatuur laat dan weer het omgekeerde
zien, namelijk dat alle dromen van de burgers door de strafrechtsbedeling
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worden onderzocht.15 De samenleving verliest het recht op vrijheid onder het
embleem van pre-emption, preventieve strafrechtelijke repressie. Het linkerluik
bevat nog twee frappante miniaturen: een internationaal straftribunaal berecht
oorlogsmisdadigers zonder wetboeken met behulp van een waarzegger over
gewoontes en gebruiken, een Europese ambtenaar drukt strafdecreten aan de
lopende band in ontelbare talen en stapelt die tegen de muren van zijn drukkerij.

Humaniteit in het strafrecht

De belangstelling voor de mens in de strafrechtsbedeling is geleidelijk aan
ontwikkeld tijdens de negentiende eeuw en volop tot bloei gekomen met de
ontwikkeling van de humane wetenschappen en de criminologie bij de eeuwwis-
seling. De sociale ongelijkheden worden gezien als bron van afwijkend gedrag
en criminaliteit. In de moderne school gaat de hoofdbelangstelling niet meer uit
naar het dadenstrafrecht en de normatieve omkadering, maar naar de dader en
zijn sociaal-maatschappelijke en biologische omgeving. De nachtwakerstaat
converteert zich onder druk van de sociale beweging (vakbonden en politieke
partijen) tot een sociale interventiestaat. In dat politiek kader krijgt de criminele
politiek, gebaseerd op empirische, wetenschappelijke rationaliteit de wind mee.
Het gevaar van instrumentalisme is alom aanwezig en zal bij uitwassen van de
moderne school uitmonden in veiligheidsstrafrecht en zelfs in openlijke steun
voor autoritair strafrecht onder het nazisme, inclusief de legitimatie voor
rassenzuivering op basis van biologische antropologie.16 Dit neemt niet weg dat
de gematigden binnen het sociale verweer (Von Liszt, Van Hamel, Prins) erin
geslaagd zijn een interessante synthese te maken tussen dadenstrafrecht en
daderstrafrecht en dat ze volop aandacht hebben gevraagd voor de doelen van
het strafrecht en voor de verankering van criminele politiek in sociaal beleid: de
gesamte Strafrechtswissenschaft17 is geboren. 

In het middenluik is duidelijk dat Constantijns ideaalbeeld van humaniteit
een synthese vormt tussen normativiteit en empirie, tussen vorm en inhoud. Het
strafrecht moet belangstelling hebben voor de mens in heel zijn wezen. De dader
in het centrum van het luik is geenszins een product van deterministische
processen. Hij is een normatief wezen met wilsvrijheid en ethiek, verantwoorde-
lijk voor zijn daden (nulla actio sine culpa). De dader is echter niet alleen een
normatief wezen, hij is ook een mens van vlees en bloed, die recht heeft op een
humane behandeling door de strafrechtsbedeling. Met de idee van het broeder-
schap schrijft hij zich in in de traditie van de Utrechtse School, onder leiding
van Pompe: ‘Het specifieke van de ethisch-humanistische Utrechters was, dat
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hun een mensbeeld voor ogen stond van de delinquent als evenmens, die
verdient met medemenselijkheid, respect en vertrouwen tegemoet te worden
getreden en wiens individuele rechten niet mogen worden verwaarloosd. Het
ging daarbij niet alleen om de “ontmoeting” tussen de functionarissen van het
strafrechtelijke systeem enerzijds en de justitiabelen anderzijds, maar niet
minder ook om de ontmoeting van deze functionarissen onderling. In de
integratie van juridische, sociale en menswetenschappen zagen zij belangrijke
voorwaarden voor een “overkoepelende”, en derhalve begripvolle benadering
van de mens in heel zijn wezen, mits tenminste de praktijk van de strafrechtsple-
ging daarvan voldoende sporen zou dragen’.18

Het misdrijf blijft de grondslag vormen van de straf (quia peccatum est),
maar de straf is niet meer in eerste instantie proportionele vergelding maar
doelgericht instrument ter rehabilitatie en resocialisatie (quia peccatum), ter
reïntegratie in de samenleving. Het welzijnsdenken, zowel van de dader als van
de gemeenschap, introduceert instrumentaliteit (Zweck,19 doel-denken) in het
strafrecht. De instrumentalisering van het strafrecht in de interventiestaat maakt
dat het strafrecht steeds meer sociale functies gaat beschermen in plaats van de
individuele vrijheid te garanderen. In plaats van begrenzing van de politiek
wordt het strafrecht een politiek instrument. Daardoor verschuift de problema-
tiek van de waarheidsvraag over onrecht naar een technische vraag naar de aan
te wenden middelen (verschuiving van rechtsnormativiteit naar sociale functio-
naliteit). Door de koppeling aan de normativiteit van het strafrecht en de
juridisering van de rechtsbescherming wordt vermeden dat het strafbeleid een
verlengde arm wordt van overheidsbeleid. De balans tussen instrumentaliteit en
rechtsbescherming20 is de waarborg tegen een autoritair strafrecht in handen van
de staat en moet voorkomen dat de ‘vijand’ wordt ontwapend, ook van zijn
rechtsbescherming. Constantijn verzet zich tegen het gebruik van het strafrecht
als oplossing voor alle maatschappelijke problemen. Hij verzet zich eveneens
tegen een eenzijdig instrumentalisme in plaats van het rechtsbeschermende
humane gehalte, tegen de dominantie van sociale controle op de persoon van de
delinquent. Met die doorslaggevende belangstelling voor het wezen van de
dader21 en de behandelingsstrategieën is onlosmakelijk een humane dimensie
verbonden. De procesrechtelijke rechtsbescherming is slechts een middel voor
het einddoel, een rechtvaardige behandeling van de persoon van de delinquent.
Deze humanitaire visie en humane dimensie22 vergen maatwerk, gericht op het
unieke van ieder mens. Constantijn heeft het over recht en détail, over de
ambachtsman in de strafrechtsbedeling. Dit sluit aan bij de aloude traditie waar
Peters naar verwijst, een ‘official discretion seems to be embedded in the context
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of a traditional pattern of authority. The system is characterized by a leniency
of punishment and by a strong influence of the modern ideas of rehabilitation
and criminal policy’.23 Constantijn verwijst ook naar een horizontaal strafrecht
in kleine of eigen kring. Het humane strafrecht is een subtiel mechanisme van
overheidsnormering en sociale controle in een kleine, hechte, horizontale
gemeenschap. 

Miniaturen verwijzen naar Metropolis van F. Lang. Mechanische processen,
vervreemding van de mens, absolute sociale controle24 en maakbaarheid van de
maatschappij worden afgebeeld. De strafrechtsfabriek zuivert de samenleving
van alle potentieel gevaarlijk gedrag. Andere taferelen verwijzen naar de meta-
foor van de oorlog, de oorlog tegen georganiseerde misdaad en tegen terro-
risme.25 Mensen worden ontvoerd en op geheime plaatsen opgesloten, folter-
methoden als waterboarding worden toegepast. Magistraten zijn werkloos. Alle
engelen en cherubijnen zijn vervangen door hostis-demonen. 

Rechtvaardig strafrecht

In het rechterluik staat het geweten van de jurist centraal. De jurist heeft tot taak
te streven naar een rechtvaardig strafrecht en naar rechtvaardige straffen. Daarbij
staat de aandacht voor menselijke waarden als autonomie, diversiteit en respect
voor menselijke waardigheid centraal. Het geweten van de jurist staat haaks op
totalitair denken, door de overheid, door het parlement of door de medemens:
‘Totalitair denken is inhumaan en inhumaniteit keert zich uiteindelijk tegen een
ieder’.26 Constantijn maakt daarbij geen onderscheid tussen de wetgevingsjurist,
de officier van justitie, de advocaat of de rechter. Ieder heeft tot taak om als
onafhankelijk arbiter in eer en geweten het recht én detail te ontwikkelen en toe
te passen. Legaliteit en humaniteit zijn de imperatief voor rechtvaardigheid.
Rechtvaardigheid is de dwang van binnen, die het streven van elke jurist
imperatief bepaalt. Het centrum van het rechterluik reflecteert in het licht van
het gelijkgestemde koloriet van de verenigingstheorie. 

Allegorieën verwijzen naar het recht zonder detail, naar het robot-strafrecht,
zonder aanzien des persoons. Bestuurders lopen rond met zwarte lijsten van
potentieel gevaarlijken, hun tegoeden worden geconfisqueerd. De media
berechten volop, in naam van de wil van het volk. Opgehitste massa’s schreeu-
wen leuzen tegen politiek en justitie. Tot slot is de metafoor van de juridische
limbo duidelijk aanwezig. Guantánamo Bay staat met geheime wetgeving,
geheime en partijdige bewijsvoering en onmenselijke rechtspleging symbool
voor de gevaren van een samenleving zonder recht en zonder rechtvaardigheid.
Angst en terreur worden ingezet als onderdeel van de war on terrorism. 
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Conclusie

Het is frappant hoezeer het gedachtegoed van Constantijn spoort met de drie
grondbeginselen van Radbruchs strafrechtstheorie: rechtvaardigheid, rechtsze-
kerheid en doelmatigheid. Radbruch had als wetenschapper en als minister van
Justitie onder de Weimarrepubliek persoonlijk meegemaakt hoe het sociaal-
democratische gedachtegoed in de jaren twintig omsloeg naar een totalitair
strafrecht, mede onder invloed van een sterke ethische stroming van Hegeliaanse
en neo-Kantiaanse signatuur. Zijn werk na de Tweede Wereldoorlog, net zoals
de Duitse Grondwet, getuigt van het verankeren van onvervreemdbare rechten
van het individu als wapen tegen totalitarisme. Die grondrechten zijn ook de
basis voor de strafwetgeving en voor de werking van de strafrechtsbedeling.
Zonder rechtszekerheid en rechtvaardigheid ontbeert de strafwetgeving legiti-
miteit en is burgerlijke ongehoorzaamheid toegelaten. Met zijn triptiek heeft
Constantijn een canon van het strafrecht in heel zijn wezen geschilderd, inclusief
een canon van het mens- en waardebeeld dat daaraan ten grondslag ligt. De
normerende werking van het strafrecht is diep verankerd in de humane benade-
ring van de delinquent als medemens, in broederschap. Die sociale en juridische
dimensie is voor Contantijn de grootste waarborg tegen totalitair denken en
tegen totalitair strafrecht. 

De triptiek en de canon zijn af, maar Constantijn is en blijft een kunstenaar.
Zijn waarneming ziet dat de harmonie van zijn mens- en wereldbeeld verandert.
Hij kijkt met andere ogen naar zijn eigen triptiek en ziet het zienderogen
veranderen. Bij iedere aanschouwing is hij er zich van bewust dat de miniaturen
steeds meer aandacht opeisen. Het licht en de perspectieven zijn veranderd.
Socio-economische processen als globalisering en digitalisering hebben de
verhouding staat-gemeenschap-individu en de functie en rol van het strafrecht
grondig veranderd. Het risico- en veiligheidsdenken domineert, zeker na 9/11,
en de door populisme geconstrueerde publieke opinie wil een sterke repressieve
staat. Het mensbeeld verandert ook door interne processen, omdat onze
samenleving steeds complexer wordt. De kleine horizontale gemeenschap valt
uiteen in atomen, onderdeel van verschillende bestuurslagen (nationaal en
internationaal). Constantijn is er de persoon niet naar om in de voetsporen van
Dorian Gray de artistieke werkelijkheid voor de enige werkelijkheid te nemen
en hij gaat artistiek weer aan de slag. Zijn nieuwe ontwerpen beperken zich,
vooralsnog, tot vluchtige penseelstreken met donker koloriet in Goya-stijl over
verzakelijking, veiligheidsstrafrecht, bestuursstrafrecht, Europees strafrecht. De
miniaturen en allegorieën van de triptiek zijn zelfstandige panelen in wording.

De harmonie van de triptiek en van de canon draagt de paradox in zich. De
zoektocht naar het ideale, naar het sublieme leert dat rechtvaardigheid iedere dag
moet worden verdiend, dat de interactie tussen normativiteit en sociale werke-
lijkheid een voortdurend proces is. Hier dringt zich de vraag op of het gelijk
gestemde koloriet van de door Constantijn geschetste verenigingstheorie niet
teveel een laagje vernis is geweest, getekend door een sterke nadruk op eigen
nationale cultuur en horizontaal strafrecht in eigen kring, en of dit geïdealiseerde
zelfbeeld geen beletsel is geweest voor een kritische analyse van de strafrechts-
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bedeling in haar veranderende omgeving. Veel Nederlandse strafrechtsjuristen
wekken de indruk overvallen te zijn door de omslag van tolerantie naar intole-
rantie in de Nederlandse samenleving en in het Nederlandse strafrecht, door de
invloed van het bestuursstrafrecht, door de doorwerking van het Europese recht
op het strafrecht, et cetera, terwijl die ontwikkelingen al minstens drie decennia
aan de gang zijn en ook het resultaat zijn van interne processen. Vaak is de
reactie te defensief: de ontwikkelingen zijn een bedreiging voor de typisch
Nederlandse strafrechtscultuur. Sterker nog, het overheersende dogma van
pragmatisme en management, zonder een sterke verankering in rechtstheoreti-
sche en -filosofische principes, schijnt nu in de weg te staan aan fundamentele
discussies over de plaats en functie van het strafrecht in de huidige samenleving,
over de waarden van de Verlichting voor de komende decennia. Wat betekent
vrijheid als voorwaarde voor een rechtsstaat en voor legitiem strafrecht in onze
samenleving? Constantijn heeft ongetwijfeld nog voldoende koloriet om die
discussie op gang te trekken en zijn zelfstandige panelen in wording te encadre-
ren in legaliteit en humaniteit als imperatief voor rechtvaardig strafrecht.

Epiloog

De triptiek van Constantijn heeft nog een verrassing: op de achterkant van de
luiken staan schetsen en tekeningen, esquisses van het landelijke leven in rust.
De schoonheid van een landelijke woning of een groep bomen, de ontroering
van een man aan het waterfront. De puurheid van de eenvoud, misschien wel het
beste zelfportret van Constantijn. Bij het aanschouwen van de schetsen en
tekeningen komen associaties naar boven met de schilderwerken van Spilliaert
en de woorden van Musil: ‘Der Zug der Zeit is ein Zug, der seine Scheinen vor
sich her rollt. Der Fluss der Zeit is ein Fluss, der seine Ufer mitführt. Der
Mitreisende bewegt sich zwischen festen Wänden auf festem Boden; aber Boden
und Wände werden von den Bewegungen der Reisenden unmerklich auf das
lebhafteste mitbewegt’.27
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1 Men zou kunnen tegenwerpen dat de moorden op Fortuyn en Van Gogh daden van terrorisme zijn,
maar die beschouw ik als politieke moorden. Terrorisme bestaat uit gewelddadige acties die de
bedoeling hebben het algemene publiek vrees aan te jagen door willekeurige slachtoffers te kiezen.

Risicomaatschappij en criminalisering
Frank Bovenkerk en anderen*

Inleiding

De opkomst van de risicosamenleving wordt door veel Nederlandse criminolo-
gen en strafrechtsgeleerden verantwoordelijk gehouden voor een enorme
toename van overheidscontrole op het doen en laten van burgers en het instru-
menteel inzetten van het strafrecht bij het oplossen van sociale en politieke
problemen. Het gebruikelijke en ook het meest logische verband tussen
strafrecht en (on)veiligheid berust op de redenering dat de overheid en met name
de wetgever, niet anders doet dan tegemoetkomen aan de angsten die bij de
bevolking leven voor werkelijk bestaande gevaarsrisico’s. We mogen er voorts
van uitgaan dat de overheid zich laat leiden door een overweging van proportio-
naliteit en rationaliteit bij het kiezen van middelen. Het strafrecht zal daarbij met
mate worden toegepast en niet anders dan bij wijze van ultimum remedium.

Met Constantijn Kelk werk ik op het Willem Pompe Instituut naar genoegen nu
al twintig jaar samen. Op dit ogenblik doen we dat voor wat betreft de weten-
schap in het kader van het programma over de risicosamenleving. Al bij een
eerste kennismaking met de literatuur over de risicosamenleving hebben we
moeten vaststellen dat er van de veronderstellingen die in de eerste alinea zijn
neergeschreven in werkelijkheid maar weinig klopt. Er bestaan grote levensbe-
dreigende risico’s die geen aanleiding zijn tot een verbod en overheidscontrole,
terwijl andere kleine gevaren tot strafbaarstelling hebben geleid en grote inzet
van politie en justitie. Waarom zijn mensen als de dood voor terrorisme terwijl
dit al vijfentwintig jaar lang en sinds de Molukse kapingen geen dodelijke
slachtoffers meer heeft gekost,1 terwijl ongelukken ‘in en om het huis’ die meer
dan duizend slachtoffers per jaar eisen eigenlijk niemand opwinden? Wanneer
de overheid het aantal dodelijke slachtoffers in Nederland zou willen terug-
brengen is het waarschijnlijk effectiever, minder ingrijpend en in ieder geval
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veel minder kostbaar om aan alleenwonende bejaarden stevige keukentrappen
uit te delen dan om de dreiging van terreur te pareren door het hele strafrecht
overhoop te halen, een uiterst kostbaar en gecompliceerd stelsel van controle in
het leven te roepen en ernstige inbreuken te gaan maken op de privacy van de
burgers. 

Het is overigens toch al moeilijk – in ons deel van de wereld althans – om uit
te leggen waarom mensen zo bang zijn voor rampspoed en misdaad. De
moderne technologie, maatregelen op het gebied van de hygiëne en de medische
wetenschap hebben onze levenskansen enorm verbeterd in vergelijking met
tientallen of honderden jaren geleden. De gemiddelde levensverwachting voor
mannen en vrouwen neemt nog steeds toe. Een van de denkers over de risicosa-
menleving, Anthony Giddens, komt dan ook tot de conclusie dat ‘preoccupation
with risk in modern life has nothing directly to do with the actual prevalence of
life-threatening dangers’.2 

En criminaliteit dan? Ofschoon enkele vormen van misdaad wel toenemen
(geweld, vandalisme, georganiseerde misdaad) is de algemene trend in heel
Europa nu juist dat ‘de’ criminaliteit afneemt.3 De politiemonitor in Nederland
laat zien dat het totaal aantal geregistreerde misdrijven en ook de subjectieve
risicobeleving voor criminaliteit afnemen. 

Dat alles maakt nieuwsgierig. Welke gevaarsrisico’s komen in aanmerking
voor criminalisering en volgens welke mechanismen verloopt dat proces? Als
er geen directe relatie bestaat tussen de omvang van het gevaarsrisico, angstge-
voelens en criminalisering, welke rationaliteit of althans regelmatigheid schuilt
er dan achter de selectie van strafbaarstellingen? Ik wil deze vraag beantwoor-
den door de tot nu toe door criminologen gekozen probleemstelling om te
draaien. In plaats van te redeneren vanuit het strafrecht en te vragen naar de
geschiedenis van het proces van strafbaarstellingen van risicovol gedrag, wil ik
van de risico’s uitgaan en onderzoeken welke daarvan in aanmerking komen
voor strafbaarstelling en dus ook welke dat niet doen. 

Het proces waarbij de selectie van problematiseerbare risico’s plaatsvindt,
verloopt in drie fasen: 
1 Wat zijn objectief gesproken de risico’s dat ons een bepaald gevaar over-

komt? Dit is een kwestie van statistiek en waarschijnlijkheidsrekening. 
2 Van alle risico’s zijn mensen bang voor sommige en voor andere niet.

Subjectieve angst is een kwestie van cognitieve psychologie. 
3 Uit de lijst van subjectieve angsten wordt een selectie gemaakt van activitei-

ten, die in aanmerking komen voor strafbaarstelling. Het kan ook zijn dat een
bestaande strafbaarstelling wordt uitgebreid, dat de hoogte van de straf wordt
opgetrokken of dat politie en justitie aan een bepaald misdrijf een hogere
opsporingsprioriteit toekent. 

Hoe komt deze selectie tot stand? De theoretici van de risicosamenleving denken
in termen van aansprakelijkheid. Ulrich Beck stelt terecht dat de hoeveelheid
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van erkenbare risico’s in beginsel onbegrensd is.4 Vanderveen wijst op risico’s
die relatief gemakkelijk aan iemand of iets te verwijten zijn: risico’s met een
menselijke achtergrond, risico’s die vrijwillig zijn aangegaan en risico’s die
beheersbaar zijn en voorzienbaar.5 

De antropologe Mary Douglas beschouwt de risicosamenleving als een
systeem waarin het gevaar wordt gepolitiseerd.6 Zij let op de sociale functies van
aansprakelijkheidstoedeling. Zo’n functie is bijvoorbeeld het onderscheid maken
tussen je eigen groep en de anderen en het bewaken van de culturele grens van
de morele gemeenschap. Risico’s worden verweten aan degenen die de gemeen-
schap bedreigen: buitenstaanders zoals vreemdelingen en mensen met een
afwijkende levensstijl.7 

Criminologisch onderzoek

De voorstellen van deze theoretici van de risicomaatschappij hebben attende-
ringswaarde, maar ze leveren nog geen bruikbare lijst op van kenmerken op
grond waarvan we de selectie van strafbaarstellingen kunnen begrijpen of
voorspellen. Of zo’n lijst zich wel op laat stellen zoek ik samen met een groep
studenten uit die de cursus criminologisch onderzoek volgen in de periode
november 2007 tot en met januari 2008. 

De soorten van risico’s verdelen we eerst provisorisch onder in categorieën.
Er zijn:
– omgevingsrisico’s: overstromingen, lucht- en bodemvervuiling, epidemieën,

explosies van kerncentrales;
– risico’s die voortvloeien uit een bepaalde stijl van leven: overgewicht,

drugsgebruik, joggen, roken, deelnemen aan het (gemotoriseerd) verkeer,
gokken, riskante sporten bedrijven;

– medische risico’s: medicijngebruik, reproductieve technologieën, medische
fouten;

– interpersoonlijke risico’s: onveilige seks, huiselijk geweld, kind- en partner-
doding;

– economische risico’s: werkloosheid, verkeerd investeren, vernieling bezit;
– criminele risico’s: slachtofferschap van bijvoorbeeld zinloos geweld, liqui-

daties in de sfeer van de georganiseerde misdaad, terrorisme, voetbal hooli-
ganisme.

Iedere groepje van twee of drie studenten kiest een risico-onderwerp. We
besluiten ons te beperken tot één risicomodaliteit: de onnatuurlijke dood of
althans fysieke risico’s. Ofschoon ik mijn best doe om de studenten te verleiden
tot een zo gespreid mogelijke onderwerpkeuze, wil niemand zich bezig houden
met de milieucatastrofes van het type watersnoodramp of ontploffing in het
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havengebied. Dat is jammer omdat daar de vraag naar de aansprakelijkheid
misschien anders moet worden beantwoord dan bij de rest. Maar ernstig is deze
beperking niet; dit onderzoeksverslag is een eerste vingeroefening.

De verschillende groepjes beantwoorden over hun gekozen risico-onderwerp
drie vragen die overeenkomen met de drie fasen van selectie van problematiseer-
bare risico’s die hierboven zijn onderscheiden:
a Wat weten we over het objectieve (doods)risico van de betreffende gedra-

ging of dit type gebeurtenissen?
b Wat weten we van de subjectieve risicopercepties van deze gedragingen of

type van gebeurtenissen?
c Wordt door de overheid ingegrepen? Zo ja; hoe? En wat is daarbij de rol van

het strafrecht?
Wanneer er duidelijke inconsistenties of ongerijmdheden optreden tussen de ant-
woorden op deze drie vragen, hoe zijn die te verklaren? Wanneer dat is gebeurd,
vergelijken we de verschillende uitkomsten en proberen de hoofdvraag te
beantwoorden: waar hangt het vanaf of een risico van (doods-)gevaar al dan niet
wordt bestreden met behulp van het strafrecht?

Zeven maal risico

Uitgaansgeweld
Op de avond van 13 september 1997 wordt Meindert Tjoelker in de binnenstad
van Leeuwarden door schoppen en slaan om het leven gebracht door een groepje
van vier jongemannen die hij tot de orde had geroepen omdat ze luid schreeu-
wend fietsen in de gracht stonden te gooien. Dit incident werd de aanleiding
voor de introductie van de term zinloos geweld in het publieke debat. Tjoelker
wordt een week later herdacht in een stille protestmars. Een districtschef van de
plaatselijke politie, Cees Bangma, zorgt ervoor dat de zaak in de publiciteit komt
en herinnert aan andere gevallen van moord en doodslag ‘na interveniëren in
anti-sociale situaties’, zoals de moord op Joes Kloppenburg in de binnenstad van
Amsterdam in 1996 en de doodslag op de Antilliaanse Kerwin Duinmeijer in
1983 die ook door een protestmars waren gevolgd. Na deze incidenten komt in
2003 onderzoek waarbij drievierde van de ondervraagde jongeren zegt zich
onveilig te voelen en 15% zegt dat ze hun uitgaansgedrag hebben aangepast om
geen risico’s te lopen. De wetenschap roert zich en komt met rapporten over
‘recreatiecriminaliteit’, ‘uitgaanscriminaliteit’ en ‘geweld op straat’. 

Politici debatteren erover en de ministers van Binnenlanse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Justitie komen met een serie beleidsinitiatieven zoals het
opstellen van convenanten waarin de politie, het openbaar ministerie, de horeca
afspreken samen te werken om uitgaansgeweld te voorkomen. In ‘veiligheidsrisi-
cogebieden’ worden ingrijpende maatregelen geïntroduceerd: cameratoezicht,
identificatiecontroles, zero tolerance. 

Voor de mediasocioloog Peter Vasterman is de uitvinding van het begrip
‘zinloos geweld’ een duidelijk geval van een mediahype.8 We hebben hier im-
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mers te maken met een verschijnsel van alle tijden (dronken jongemannen raken
onderling slaags) en er is geen reden om aan te nemen dat het nu plotseling meer
voorkomt. Een gedetailleerde analyse van de voorbeelden die in de pers figu-
reren door criminologen is inderdaad onthutsend.9 Het geweld op straat is niet
nieuw, het is niet toegenomen (cijfers fluctueren) en het vechten leidt slechts
heel zelden tot de dood. Bij de meeste knokpartijen lijkt de rol van dader en
slachtoffer bovendien inwisselbaar.

Het gevaar van de ontsnapte tbs-ers
In 2005 ontrekt een tbs-er zich tijdens verlof aan het toezicht van zijn begeleider
en vermoordt een willekeurige man van 73. Er ontstaat enorme aandacht in de
media voor de maatschappelijke verontwaardiging die daar op volgt.10 Er wordt
in de Tweede Kamer onmiddellijk om onderzoek gevraagd.11 Het Expertisecen-
trum Forensische Psychiatrie onderzoekt de ontsnappingen voor de periode van
zes jaar tussen 2000 en 2005. In die periode zijn 300.000 verlofbewegingen
geteld waarbij 488 gevallen van ‘onttrekking’, die in 22 gevallen zijn gevolgd
door recidive. Over een jaar genomen is de kans op onttrekking 0,002% en daar-
van is de meerderheid van de ontsnapten binnen drie dagen weer terecht. Er zijn
verder 91 ‘ontvluchtingen’ waarbij 90% binnen één week weer terecht is en
daarbij zijn drie gevallen aangewend om te recidiveren.

Ook bij deze gevallen is het feitelijke risico dat een willekeurig persoon in
Nederland slachtoffer wordt zeer klein, maar het subjectieve risico blijkt aan-
zienlijk. Uit een onderzoek van TNS/NIPO uitgevoerd in opdracht van het
tijdschrift Quest, blijkt 76% van de Nederlanders het eens te zijn met de stelling
dat de mogelijkheid voor proefverlof voor terbeschikkinggestelden moet worden
afgeschaft.

De minister van Justitie moest in 2004 al reageren op een eerder incident en
toen er in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen tegen hem was in-
gediend. Er is nu in 2005 een nieuw verlofbeleidskader tbs ingesteld, er wordt
een risicotaxatie-instrument geïntroduceerd. De minister beseft dat het hele tbs-
instituut op het spel staat. In 2005 worden de directeuren van tbs-instellingen
verplicht om iedere ongeoorloofde afwezigheid aan de minister van Justitie te
melden en er is een adviescommissie ingesteld om alle verlofaanvragen inhou-
delijk te toetsen.

Bedoelde en onbedoelde onderwereldliquidaties
De eerste als zodanig aangemerkte liquidatie in de onderwereld van Amsterdam
vond plaats in 1975. Het slachtoffer Chung Mon was de eigenaar van een gok-
huis en hij viel in de strijd om de heerschappij van de handel in Chinese heroïne.
Op het ogenblik dat ik dit stuk schrijf in 2008 is het laatste slachtoffer de Haagse
vastgoedmagnaat Victor ’t Hooft die in zijn woning wordt doodgeschoten om
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redenen die niet helemaal duidelijk zijn. Tussen deze twee voorvallen in zijn in
totaal 93 personen geliquideerd. De meeste moorden zijn professioneel uitge-
voerd, zonder sporen, en daarom is het uitermate lastig de dader te vinden. Het
is dan ook goed te begrijpen dat politie en justitie dergelijke afrekeningen geen
hoge opsporingsprioriteit toekennen.

De publieke belangstelling voor zulke beroemde moorden als op Klaas
Bruinsma, John Mieremet en Willem Endstra is groot. De media volgen de
bewegingen in de onderwereld op de voet en er is een hele industrie met speel-
films en zelfs griezel-excursies langs de (Amsterdamse) moordplaatsen op gang
gekomen. De Nederlandse liquidaties zijn valse onderwereldromantiek gewor-
den, ze sluiten aan bij populaire films als die van de Godfather en televisieseries
als de Soprano’s. 

De hoofdpersonen vormen slechts een gevaar voor elkaar – ‘we catch and
kill our own’ om het in de woorden van een Australische gangster te zeggen.12

Maar is dat wel zo? Op 16 juli 1998 worden twee getuigen van een dubbele
onderwereldmoord in het Noord-Brabantse Hilvarenbeek, de broers Taminiau,
doodgeschoten. Verkeerd tijdstip, verkeerde plaats. Men zou zich opwinding en
een publieke demonstratie kunnen voorstellen als bij ‘zinloos geweld’, maar dat
gebeurt niet. In de jaren daarna worden meer onschuldige slachtoffers bij af-
rekeningen in de onderwereld geraakt. We tellen er tenminste zes, maar het
aantal is vermoedelijk hoger.13 Voor de politiek is dit, opmerkelijk genoeg, geen
reden om alarm te slaan. Misschien vindt men dat mensen in gezelschap of
nabijheid van het bedoelde slachtoffer eigenlijk ook bij de onderwereld horen?
Pas in 2005 stellen de PvdA-kamerleden Straub, Van Heemst en Wolfson
nochtans vragen naar aanleiding van een publieke uitlating van de Amsterdamse
korpschef Welten: hoe groot is de werkbelasting van de politie eigenlijk dat men
niet meer aan de liquidaties kan doen? Politie en justitie gaan liquidaties anders
bekijken wanneer zich een kroongetuige aandient. Is het moordonderzoek toch
ook geen middel om de top van de onderwereld aan te pakken? Let wel: de
onbedoelde slachtoffers spelen in al deze overwegingen geen enkele rol.

Paddo’s
In maart 2007 springt de 17-jarige Française Gaelle Caroff in Amsterdam zich
van het wetenschapsmuseum Nemo te pletter. De politiewoordvoerder verklaart
dat het hier een geval van zelfdoding betreft, maar De Pers (25 maart 2007)
weet even later te melden dat de scholiere samen met klasgenoten kort tevoren
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hallucinogene paddestoelen had gegeten. Er zijn in het verleden tenminste twee
keer vaker van dergelijke incidenten geweest die de politie buiten de openbaar-
heid had gehouden. Dit wordt het begin van een bescheiden morele paniek over
paddo’s. Zijn er niet veel meer slachtoffers geweest? Is de vrije verkoop van
paddo’s (aan toeristen) die we thans kennen, wel zo’n verstandig idee? 

De paddoproducenten hebben zich georganiseerd in de Vereniging Landelijk
Overleg Smartshops (VLOS). Ze committeren zich aan zelfregulering door af
te spreken geen paddo’s te verkopen aan kinderen beneden de 18 jaar en om aan
klanten die onbekend zijn met het product, voorlichting te bieden. 3% van de
Nederlandse scholieren heeft blijkens gegevens van het Trimbos Instituut wel
eens paddo’s gebruikt en zij kennen de risico’s wel.14 Evenwel: niet alle
paddoverkopers zijn bij de VLOS aangesloten en een aantal van hen verkoopt
ook aan buitenlandse scholieren die de risico’s niet kennen.

In 2000 heeft de minister van Volksgezondheid al een commissie ingesteld
om de risico’s te meten (CAM) en die kwam toen reeds met het geruststellende
gegeven dat niet meer dan 1 à 2 van de 100.000 ‘consumpties’ aanleiding geeft
tot klinische opname in verband met lichamelijk letsel. Dat was geen reden om
in te grijpen. 

In 2007, na de dood van Caroff, geeft de minister opnieuw aan de CAM
opdracht uit te zoeken welke rol paddo’s spelen bij zulke incidenten. De
commissie relativeert het risico opnieuw en laat zien dat een aantal zelfmoord-
gevallen achteraf niet aan paddo’s was toe te schrijven. Op 19 oktober 2007
maakt de minister bekend dat hij paddo’s desondanks op de verboden lijst wil
zetten. Op 27 oktober organiseert een gezelschap Redt de paddo een demonstra-
tie tegen dat voornemen, maar die trekt nauwelijks publiek. De belangengroep
is zwak, de gebruikersgroep vormt geen gemeenschap. Wie zou het voor de
verkopers van paddo’s opnemen? 

Het is nog maar de vraag of de politie op nieuwe strafbaarstellingen in de
sfeer van de drugs zit te wachten. De regels zijn nu al niet handhaafbaar. Maar
de minister gaat tegen zijn commissie in. Strafbaarstelling heeft in ieder geval
het grote voordeel dat de overheid niet aansprakelijk is als het misgaat!

Eerwraak
Onder cultureel antropologisch geïnteresseerde criminologen bestaat grote
belangstelling voor zogenaamde culturele delicten: eerwraak, winti-moorden,
meisjesbesnijdenis en tot voor kort ging het vooral om de vraag of de rechter bij
deze culturele overtuigingsdaders gevoelig moest zijn voor het argument van het
cultureel verweer. Dat is veranderd. De stemming tegenover immigranten is
omgeslagen, culturele delicten worden nu als onderdeel beschouwd van het veel
grotere probleem van ‘huiselijk geweld’ onder allochtonen en in de rechtbank
lijkt de vraag aan de orde of het culturele motief niet moet gelden als reden voor
strafverzwaring. 
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In 2004 wordt mevrouw Gül door haar echtgenoot doodgeschoten voor de
deur van een Blijf-van-mijn-lijfhuis in Koog aan de Zaan. Hij had haar schuil-
plaats al eerder ontdekt, maar toen had zij nog kunnen ontkomen. Dit was haar
vierde schuilplaats geweest. Dit geval toont aan dat tegen ‘eergerelateerd
geweld’ geen kruid is gewassen. We hebben hier met overtuigingsdaders te
doen. In 1999 was Kezban Vural in Zwijndrecht doodgestoken door haar
voormalige echtgenoot en dat was gebeurd nadat hij haar al jarenlang had
mishandeld. Dergelijke moordpartijen worden mede aanleiding om onderzoek
te verrichten naar huiselijk geweld onder allochtonen. Onderzoeksbureau Into-
mart had het onderwerp al eerder onderzocht onder autochtonen, maar nu werd
in de Tweede Kamer gevraagd om herhaling specifiek onder allochtonen.15 Uit
dat onderzoek blijkt niet ondubbelzinnig dat huiselijk geweld bij allochtonen
vaker voorkomt, maar in ieder geval ook niet minder dan bij autochtonen. Deze
self reports worden gevolgd door een lange rij onderzoeken.16 

Naar aanleiding van de nieuwste gevallen zendt NOVA op 15 maart 2005 de
resultaten uit van een enquête onder Blijf-van-mijn-lijfhuizen: 100 vrouwen
verkeren in acuut levensgevaar. Minister Verdonk (onder andere van integratie)
vindt dit zorgwekkend en kondigt onmiddellijk maatregelen aan. Ze stuurt een
brief naar het parlement17 waarin zij pleit voor betere signalering, het maken van
een opvangplan en strenger ‘aansturen’ van het openbaar ministerie bij gevallen
van eergerelateerd geweld. Huiselijk geweld werd vanaf 1 april 2003 toch al
steviger aangepakt, maar bij allochtone gevallen zal de druk nog meer worden
opgevoerd. Op 8 november 2006 houdt de minister een toespraak waarbij ze
ervoor pleit om zulke daders ‘die niet de Nederlandse nationaliteit hebben veel
eerder het land uit te zetten dan nu gebeurt’. En moet het eerwraakmotief niet
als strafverzwarende factor worden geïntroduceerd? Verdonk ontmoet veel kri-
tiek, maar ook bijval. Het interessante punt is hier dat voor het eerst een speciale
vorm van strafbaarstelling wordt bepleit die enkel en alleen van toepassing is op
allochtonen. 

Medische fouten
In 1966 ondergaat Mia Versluis een eenvoudige voetoperatie in het ziekenhuis.
De arts maakt een fout, de patiënt raakt in coma en overlijdt vijf jaar later. De
vader van Mia komt er tegenop met alles wat (juridisch) mogelijk is. Hij gaat naar
het Medisch Tuchtcollege, de media, de inspecteur voor de Volksgezondheid, het
gerechtshof, de Hoge Raad. De geneesheer die de fout maakte krijgt tenslotte een
geldboete opgelegd. Bob Smalhout is de geschiedenis ingegaan als de klokkenlui-
der van de medische fouten toen hij in zijn oratie in 1971, De dood op tafel,
voorrekende dat per jaar niet minder dan 200 patiënten onnodig overlijden als
gevolg van blunders bij de anesthesiologie. Een gering percentage ziekenhuisop-
names loopt nu eenmaal ongelukkig af door een medische fout. Dan gaat het
uiteraard om fouten die niet zijn bedoeld. Maar een deel van die onbedoelde
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fouten was vermijdbaar geweest en daar gaat het hier om. Zou het dreigen met
sancties en straf niet kunnen helpen het risico op fouten te verkleinen?

In 2007 brengt een samenwerkingsverband tussen instellingen in de gezond-
heidszorg een rapport uit over onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen,
dat gebaseerd is op een onderzoek naar dossiers over een jaar bij een aantal
hospitalen.18 In 2,3% van alle gevallen van ziekenhuisopnamen (30.000 patiën-
ten op de 1,3 miljoen per jaar) lopen patiënten in het onderzoeksjaar 2004
vermijdbare schade op. Er zijn 1735 van hen overleden waar dat waarschijnlijk
voorkomen zou hebben kunnen worden. De NRC kopt op 25 april 2007 met de
primeur: ‘In ziekenhuis 1 op de 25 doden door arts’. Dit wordt aanleiding tot een
spoeddebat in de Tweede Kamer. Minister Klink belooft een streng actieplan om
de kwaliteit te verbeteren. 

Het maken van fouten door de medische stand kent geen bepalingen in het
Wetboek van Strafrecht. De zorgvuldigheid van handelen wordt binnen de
beroepsvereniging afgedwongen op grond van de Wet Big (Wet beroepen in de
individuele gezondheidszorg) en via een eigen tuchtrecht. Functioneert dat thans
naar tevredenheid? Volgens Smalhout en ook de voorzitter van de slachtoffer-
vereniging (Sin-NL staat voor slachtoffers iatrogene nalatigheid-Nederland)
Sophie Hankes, werkt de wet in dit opzicht helemaal niet omdat het tuchtcollege
wordt gedomineerd door collega’s die elkaar de hand boven het hoofd houden.
Legemaate, adviseur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Genees-
kunst, komt in zijn oratie tot de conclusie dat de patiënten er inderdaad weinig
aan hebben.19 Men wil graag dat medici zelf melden wanneer het fout is gegaan
en dat zullen ze niet doen wanneer zij geconfronteerd kunnen worden met
juridische procedures. De gang naar het tuchtcollege stagneert. Hun maatschap-
pelijke reputatie beschermt artsen tegen strafrechtelijke aansprakelijkheid voor
de risico’s die voortvloeien uit hun fouten.

Comazuipen
In 2007 drinkt een zestienjarige gymnasiast in Berlijn zich dood aan alcohol (52
glazen tequila). In Nederland worden we ook al jarenlang verontrust door het
comazuipen of ‘indrinken’ door tieners. In hetzelfde jaar 2007 hebben wel tach-
tig kinderen beneden de zestien jaar het ziekenhuis opgezocht met een acute
alcoholvergiftiging; het wachten is op het eerste geval van overlijden. Over de
prevalentie beginnen we geïnformeerd te raken. Binge drinken (meer dan vijf
glazen per avond) is wel eens door 15% van alle jongeren (tien tot vijftien jaar)
gedaan en hun aantal is in luttele jaren verzesvoudigd. In 2005 verklaart minister
Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Nederlandse jeugd tot
‘de zuipschuiten van Europa’.

De risico’s zijn eveneens duidelijk. Alcohol doet de impulscontrole afnemen
en maakt kinderen agressief. Drinken leidt tot groeistoornissen, angst, depressie
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en de prestaties op school gaan achteruit. In de talrijke mediaberichten komt dr.
Nico van der Lely, die een gespecialiseerde alcoholpoli beheert in Delft,
veelvuldig aan het woord. Alcoholgebruik op jeugdige leeftijd brengt blijvende
schade toe aan het groeiproces van de hersenen van jongeren. Het drinken door
jongeren is niet minder dan een kleine ramp.

De overheid heeft aanvankelijk alleen gereageerd met niet veel meer dan
voorlichting via Postbus 51. In antwoord op vragen in de Tweede Kamer in
2007 komt minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) met
een voorstel op verbod op de verkoop van alcohol aan personen beneden de
zestien jaar. Het is maar de vraag of het helpt want het indrinken geschiedt
veelvuldig in ‘hokken’ en ‘keten’ die zich bevinden op de erven van private
woningen. Maar in ieder geval zou van strafbaarheid alcohol te verkopen aan
jongeren een normerende werking uit kunnen gaan.

Vooralsnog gaat die strafbaarstelling niet door. De alcoholproducenten,
handelaren en verkopers zijn verenigd in STIVA (Stichting Verantwoord
Alcoholgebruik). Ze verdedigen de belangen van de branche door het stimuleren
van maatregelen die minimaal effect zullen hebben op de ‘marktwerking’. Ze
zijn voor zelfregulering van de branche. En voorlichting? Ook prima. Maar ze
verzetten zich tegen overheidsmaatregelen omdat die ook de 90% van de
bevolking zouden treffen die wél verantwoord met alcohol om weet te gaan.

Er is ook een tegenhanger van de stichting. STAP staat voor Stichting Alco-
holPreventie, die de gevaren van het drinken onder jongeren aanvoert die hier-
boven zijn opgesomd.

De leden van de Tweede Kamer worden geconfronteerd met twee belan-
genorganisaties die elkaar ongeveer in evenwicht houden. Vooralsnog heeft de
goedgeorganiseerde ‘bierlobby’ gewonnen, er is nog niets specifiek in het
strafrecht opgenomen. Hoe lang zal deze stand houden?

Welke risico’s komen in het strafrecht terecht?

De zeven onderzochte risico’s stemmen in een groot aantal opzichten overeen.
Er is steeds een werkelijk bestaand fysiek risico en in alle gevallen is er ook
angst onder de bevolking over ontstaan. Er is over alle risico’s veel te doen
geweest in de media, in de politiek en in het gesprek van de dag. Het begin van
de aandacht wordt altijd gevormd door een opzienbarend incident. Er is steeds
één persoon of instantie die als aangever van het probleem fungeert. Met
uitzondering misschien van het risico van de medische fouten gaan ze allemaal
over morele kwesties. Ze gaan over leven en dood en over gezondheid. In de
voorgaande tekst heb ik het er niet steeds bijgeschreven, maar in alle gevallen,
met uitzondering misschien van de onbedoelde slachtoffers van liquidaties, heeft
wel iemand publiekelijk opgemerkt dat het gedrag in kwestie een signaal is van
de ondergang van onze beschaving of een verval van onze ‘normen en waarden’.
Het type risico’s dat men verwijtbaar acht stemt overeen met de twee veronder-
stellingen van Vanderveen: het zijn risico’s met een menselijke achtergrond en
risico’s die in beginsel beheersbaar en voorzienbaar zijn. Van het derde kenmerk
dat zij noemt, ben ik minder overtuigd. Het gaat in zeker vier van de zeven
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gevallen niet om risico’s die vrijwillig zijn aangegaan (zinloos geweld, ontsnap-
te tbs-ers, liquidaties, allochtoon huiselijk geweld). Wat betreft de kwestie van
de aansprakelijkheid kan van alle gevallen gezegd worden dat die een ander dan
de slachtoffers kan worden aangerekend. 

De behandelde zaken zijn allemaal kwesties die in de politiek aan de orde
zijn geweest en de politici hebben zich met een uitgesproken standpunt goed
kunnen profileren. In alle gevallen zou een strafrechtelijke aanpak beslist tot de
mogelijkheden hebben behoord. De overheid heeft in alle gevallen bovendien
wel iets gedaan, maar de maatregelen liggen niet allemaal op het terrein van het
strafrecht.
 Onder welke condities wordt het strafrecht wel te hulp geroepen om het
risico te bestrijden? Het is duidelijk dat de omvang van het probleem niet
bepalend is. Ten aanzien van het risico van recidive door ontsnapte tbs-ers, de
gevaren van het paddogebruik en het zinloze geweld zijn van ons rijtje risico’s
de meest verstrekkende nieuwe maatregelen genomen terwijl de prevalentie naar
verhouding het geringst is. De omvang van de problemen van ons rijtje is
waarschijnlijk het meest omvangrijk in het geval van het alcoholmisbruik en de
medische fouten en daar gebeurt helemaal niets in de sfeer van het strafrecht. 

Het huiselijke geweld in allochtone kring wordt nu nog niet extra aangepakt,
maar er is een beweging in die richting gaande. Dit past in de theoretische
veronderstelling dat risicostrafrecht vooral buitenstaanders zal raken. Enigszins
wonderlijk is de laconieke houding tegenover de risico’s van criminele liquida-
ties. Dit probleem is niet als risico geframed maar als een aspect van de
onderwereld die zich ook in romantische belangstelling mag verheugen.

Het meest leerzaam zijn de gevallen waar de inzet van het strafrecht niet
wordt overwogen of waar dat wel wordt overwogen, maar niet doorgaat. Dit
gebeurt waar de verzameling van personen die potentieel aansprakelijk kunnen
worden gehouden voor risico’s over een gezonde reputatie beschikken en als zij
goed zijn georganiseerd. De medici vormen hiervan het duidelijkste voorbeeld.
Zij hebben hun eigen wettelijk kader en doen geschillen af in een eigen vorm
van tuchtrecht. Dat geldt in beginsel ook voor andere goed georganiseerde vrije
beroepen, het bedrijfsleven en de ambtenarij. Het mooiste voorbeeld wordt in
ons rijtje gevormd door de alcohollobby die politiek met kennelijk succes
opereert.

De vergelijking met de paddoverkopers is interessant. Zij zijn wel georgani-
seerd, maar het lukt hun niet voldoende tegenmacht te ontwikkelen. Ze hebben
bovendien als profiteurs van de verkoop in verdovende middelen een ‘bedorven
reputatie’.20 

Conclusie: elf hypothesen over criminalisering

Op grond van dit eerste onderzoekje lijken de volgende hypothesen de moeite
van verder onderzoek waard. 
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De kans op strafrechtelijke interventie is het grootst bij
1 risico’s met een menselijk achtergrond;
2 risico’s die onvrijwillig zijn aangegaan;
3 risico’s die gemakkelijk aan iemand of iets verwijtbaar zijn;
4 risico’s waarbij de verwijtbaarheid (relatieve) buitenstaanders van de morele

gemeenschap betreft;
5 of mensen of instellingen met een ‘bedorven reputatie’.

De kans op strafrechtelijke tussenkomst is het kleinst
6 wanneer het risico niet of moeilijk toegeschreven kan worden aan concrete

personen of instellingen;
7 als risico’s vrijwillig en willens en wetens door de slachtoffers zijn aan-

gegaan;
8 wanneer de potentiële normadressaten beschikken over een reputatie van

betrouwbaarheid;
9 als zij goed georganiseerd zijn of een lobby vormen om hun belangen te

behartigen;
10 als zij intern kwesties af kunnen doen, bij voorbeeld door middel van tucht-

recht;
11 wanneer strafrechtelijke interventie moeilijk te handhaven zal zijn.



Over stilzwijgen en clementie
Henk van de Bunt

Inleiding

Op allerlei gebieden van het maatschappelijke leven wordt het toezicht versterkt
op ons doen en laten. Er komen steeds meer toezichthouders die, gesteund door
de mogelijkheden die de moderne techniek biedt, een wakend oog op ons
richten. Het is uiteraard allemaal voor ons eigen bestwil en uit voorzorg.
Daarom wordt er ook van uitgegaan dat wij zelf een actieve bijdrage leveren aan
het toezicht. Via sms-alert bijvoorbeeld worden burgers ingeschakeld bij de
opsporing van strafbare feiten in de eigen woonbuurt. Op het werk wordt
gevraagd om het ongebruikelijke gedrag van klanten of van collega’s aan een
meldpunt of autoriteit te melden. Zelfs hulpverleners en professionele beroeps-
beoefenaars, zoals advocaten en notarissen, zijn onder bepaalde omstandigheden
verplicht van cliënten verkregen informatie (over witwassen) te melden. Het
bijzondere is dat deze versterking van toezicht ter voorkoming van strafbare
feiten voor een belangrijk deel buiten het strafrecht plaatsvindt. Openbaar
bestuur, inspecties en autoriteiten zijn belangrijke actoren geworden. Zij treden
niet alleen preventief, maar ook repressief op tegen verboden gedrag.

Maar de controlemaatschappij is nog verre van perfect. Steeds weer blijkt dat
misstanden of verboden activiteiten lange tijd geheim konden blijven. Zo zijn
pas in het afgelopen jaar de contouren bekend geworden van de grote omvang
van het epo-gebruik in de wielersport. Over de omvang van huiselijk geweld en
seksueel geweld bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. Het meest navrante en
recente incident speelde zich af in een kleine Oostenrijkse stad, waar een vader
ongeveer twintig jaar lang in het geheim ondergronds zijn dochter misbruikte en
bij haar kinderen verwekte, zonder dat de buurtbewoners ook maar ergens weet
van hadden. Zelfs zijn vrouw wist het niet. Een heel ander voorbeeld is de
bouwfraude in Nederland. In 2001 kwam aan het licht dat honderden bouwbe-
drijven jarenlang met elkaar illegale kartelafspraken hadden gemaakt. Opdracht-
gevers, toezichthouders en andere omstanders bleken geen weet te hebben van
de omvang van dit ondergrondse systeem. Vaak wordt dan de conclusie
getrokken dat het toezicht gefaald heeft en dat – dus – de controle versterkt moet
worden. 

In deze bijdrage ga ik eerst in op de vraag hoe het mogelijk is dat dergelijke
ernstige feiten zo lang voor de buitenwereld verborgen bleven achter een muur
van stilzwijgen. Ik zal hierbij de ervaringen uit de bouwfraude als voorbeeld
gebruiken. Vervolgens zal ik de twee ‘breekijzers’ noemen, die in belangrijke



Henk van de Bunt64

mate hebben bijgedragen aan het afbrokkelen van de muur van stilzwijgen
rondom de bouwfraude. Het eerste betreft de klokkenluider, die vooral in de
eerste fase van de onthulling heel belangrijk is geweest. Over de positie van
klokkenluiders wordt, mede naar aanleiding van de lotgevallen van klokkenlui-
ders in de bouwfraude, veel gedebatteerd. Dit geldt veel minder voor een zeer
effectief gebleken instrument dat door de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) is ontwikkeld, de clementieregeling. De toepassing van deze regeling
heeft vooral in de fase van bewijsvoering ten behoeve van de oplegging van
administratieve boetes grote betekenis gehad. 

Ongemakkelijke waarheden

Op 9 november 2001 zond het televisieprogramma Zembla een documentaire
uit over kartelafspraken in de bouwwereld. In de uitzending liet de heer Bos, een
voormalig directeur van het bouwbedrijf Koop Tjuchem, onderdelen zien van
de schaduwboekhouding van zijn bedrijf. In deze boekhouding waren de
financiële afspraken vastgelegd die bouwbedrijven onderling maakten bij het
verdelen van werk. Naar aanleiding van zijn onthullingen werd een parlementai-
re enquête ingesteld naar de aanbestedingspraktijken in de bouw. De parlemen-
taire enquêtecommissie ging voortvarend te werk en toonde zich na afloop van
het onderzoek geschokt over de omvang van de geheime prijs- en werkafspra-
ken. Bijna geen enkele overheidsopdracht in de onderzochte bouwsector bleek
in open competitie te zijn aanbesteed. De commissie vroeg zich verwonderd af
hoe het mogelijk was geweest dat jarenlang een dergelijk ondergronds systeem
van geheime afspraken had kunnen plaatsvinden zonder ingrijpen van bijvoor-
beeld de betrokken overheden en accountants.

De topbestuurders van de grote bouwbedrijven bleven nog lange tijd
ontkennen dat er iets aan de hand was geweest. Nadien zwakten zij dit af door
te stellen dat zij niet op de hoogte waren geweest van het bestaan van kartelaf-
spraken. Tijdens de openbare verhoren spraken de bouwondernemers – gecon-
fronteerd met de schaduwboekhoudingen – openlijk over hun illegale praktijken.
Zij verklaarden hoe zij afspraken maakten met elkaar en hoe zij hierover
geheimhouding bewaarden. Zij hielden in schriftjes apart registratie bij van de
onderlinge afspraken. Deze schaduwadministratie werd thuis in de kelder, in de
auto of in een enkel geval zelfs in een kippenhok bewaard. Zij waren ervan op
de hoogte dat kartelvorming verboden was en tegenover de buitenwereld geheim
gehouden moest worden. 
 Er waren veel bedrijven betrokken bij de bouwfraude, maar desondanks
bleven de precieze aard en omvang ervan lange tijd een goed bewaard geheim
tot het moment waarop klokkenluider Bos met zijn onthullingen naar buiten
trad. Het is begrijpelijk dat de plegers alles in het werk stelden om hun verboden
activiteiten geheim te houden. Immers, zij hadden belang bij het voortduren van
de activiteiten en waren bovendien bang voor de negatieve gevolgen die na de
onthulling ervan zouden optreden. De bouwondernemers waren weliswaar
concurrenten maar tegelijkertijd ook bondgenoten van elkaar. Zij deelden een
geheim en vertrouwden erop dat zij elkaar niet zouden verraden. Intrigerend is



Over stilzwijgen en clementie 65

1 S. Cohen, States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering of Others, Malden, MA:
Blackwell Publishers 2001.

2 E.C. Hughes, Good people and dirty work, in: H.S. Becker (red.), The Other Side. Perspectives on
deviance, New York: The Macmillan Company 1964, p. 50-66. 

3 Handelingen II 2003/04, p. 52-3458.

het gedrag van omstanders, zoals familieleden van de bouwondernemers, de
werknemers van de bouwbedrijven, de opdrachtgevers en toezichthouders. Zij
verklaarden dat zij het niet geweten hadden, zoals ook de buren van de Oosten-
rijkse man niets wisten en de journalisten uit het wielerpeloton geen idee hadden
van de omvang van het epo-gebruik.
 Stanley Cohen analyseert dit ontkenningsgedrag in zijn boek States of
Denial.1 Volgens hem weten omstanders er meestal van, maar liegen zij niet als
zij het bestaan van de misstanden ontkennen. Deze houding van omstanders
bevindt zich op het schemergebied tussen weten en niet-weten. Het is de
houding van mensen die ongewild getuige zijn van ernstige misstanden. Zij ont-
wikkelen een houding van afzijdigheid en wegkijken. Everett Hughes noemt
deze houding ‘the absence of a determined and heroic will to know and to
publish the thruth’.2 Dankzij deze ontkennende houding kunnen omstanders met
ongemakkelijke waarheden omgaan. 

Een goede illustratie van dit ontkenningsgedrag wordt geleverd in een debat
over de bouwfraude dat op 17 februari 2004 in de Tweede Kamer werd gevoerd.
Aanleiding vormden berichten in de media dat nog steeds kartelafspraken
zouden worden gemaakt. Tijdens het debat merkte Tweede Kamerlid Hofstra
(VVD) op dat de berichten gebaseerd zijn op de periode voor de enquête en dat
er niets nieuws onder de zon is: ‘Degenen onder ons die de bouwsector een
beetje kennen, weten ook dat het een wijdverbreid probleem was’. Daaraan
voegde hij toe dat zijn jongste broer aannemer is en dat hij zelf een tijdje
commissaris is geweest: ‘dus ik weet wel hoe het gaat’. Dan ontspint zich de
volgende woordenwisseling:

Duyvendak (GroenLinks): ‘U wist dus voordat de enquête van start ging en voor
de Zembla-uitzending van deze praktijken, maar u heeft ze hier nooit gemeld?’
Hofstra: ‘Het is de vraag of dat mijn verantwoordelijkheid zou zijn [...].’
Duyvendak: ‘U weet toch dat het maken van prijsafspraken en kartelvorming
misdrijven zijn die een nette burger bij justitie behoort te melden?’
Hofstra: ‘Ja, dat zou wel kunnen. Maar u concludeert maar wat u wilt, ik blijf
erbij dat mensen die de sector kennen, en ik ben niet de enige in dit huis, wel
wisten hoe het eraan toeging [...].’
Duyvendak: ‘Ik concludeer dat u zegt dat u van deze misdadige handelingen in
de bouwsector wist voordat zij publiek werden en dat u dat niet heeft gemeld
aan justitie of politie. Dat valt mij vies van u tegen, mijnheer Hofstra.’3 

Hofstra maakte onderdeel uit van de conspiracy of silence die rondom de
bouwfraude bestond. Het kwam niet in hem op de kartelafspraken als ‘misdadi-
ge handelingen’ te zien en te melden aan de politie. Het zou verraad zijn
geweest jegens zijn broer en een verloochening van zijn sociale en professionele
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achtergrond. Voor hem was het bestaan van de bouwfraude een ongemakkelijke
waarheid en vermoedelijk heeft hij zijn broer nooit gevraagd wat er precies aan
de hand was, en zijn broer heeft dat hem waarschijnlijk nooit ongevraagd uit de
doeken gedaan. Voor goede verstaanders was het echter allemaal wel duidelijk.
Maar het was te pijnlijk voor Hofstra om deze waarheid naar buiten te brengen.
De verontwaardiging van Duyvendijk was gespeeld en er op gericht zout in de
wonden te strooien.

De klokkenluider

Tegen deze achtergrond van stilzwijgen moet het optreden van de klokkenluider
gewaardeerd worden. Hij gaat dwars in tegen het collectieve stilzwijgen. Ook
voor klokkenluiders is het pijnlijk om de waarheid naar buiten te brengen. Maar
zij laten desondanks hun geweten spreken. De klokkenluider is iemand die
informatie over een misstand naar buiten brengt die zich afspeelt binnen de
groep of organisatie waarvan hij deel uitmaakt. Hij doet dit met open vizier (niet
anoniem) en wil door de openbaarmaking bereiken dat de misstand wordt
beëindigd. Het probleem is wel dat hij hierdoor zijn beroepsgeheim of geheim-
houdingsplicht schendt. Bovendien zal het hem door zijn collega’s en leidingge-
vers niet in dank worden afgenomen dat hij zijn organisatie negatieve publiciteit
bezorgt. Over klokkenluiders wordt dan ook vaak ambivalent geoordeeld. Som-
migen vinden dat klokkenluiders helden zijn die de moed hebben om te spreken
over kwesties, waarover anderen zwijgen. Maar er bestaan ook veel reserves
tegen klokkenluiders. Zij zouden verraders zijn die de vuile was buiten hangen.

Het loopt meestal niet zo goed af met klokkenluiders. De belangrijkste
klokkenluider in de bouwfraude, de heer Bos, heeft in sociaal en financieel
opzicht veel nadeel ondervonden van zijn activiteiten. Hij is persona non grata
geworden in de bouwwereld en is zelfs strafrechtelijk veroordeeld voor zijn
aandeel in de bouwfraude. De tragiek van de klokkenluider is dat zijn burger-
moed lang niet altijd wordt beloond, en dat gold zeker voor de klokkenluiders
in de bouwfraude. Daarom zijn in de afgelopen jaren initiatieven ondernomen
om de kwetsbare positie van ambtelijke klokkenluiders en klokkenluiders in het
bedrijfsleven te verstevigen. Maar de tot dusverre geformuleerde regels vertonen
de ambivalentie waarmee in het algemeen over klokkenluiders wordt geoor-
deeld. Aan de ene kant geven de regelingen wel ruimte aan personen om veilig
misstanden naar buiten te brengen, maar aan de andere kant worden de klokken-
luiders toch ook aan restricties onderworpen. Volgens Elly Lissenberg bieden
de bestaande regels eerder bescherming tegen klokkenluiders dan bescherming
van klokkenluiders.4 Een voorbeeld hiervan is het advies van de SER dat het
belang onderstreept van het intern melden van misstanden, terwijl het kenmerk
van klokkenluiden toch juist is dat interne problemen publiek gemaakt worden.
Volgens de SER-commissie handelt de klokkenluider procedureel zorgvuldig
wanneer hij de betreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld, tenzij dat
in redelijkheid niet van hem kon worden gevergd of strijdig is met het maat-
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schappelijk belang.5 Met andere woorden: als je direct de vuile was buiten
hangt, loop je het risico niet in aanmerking te komen voor bescherming of
schadevergoeding bij ontslag.

Opmerkelijk is ook de terughoudende opstelling van de huidige minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Minister Ter Horst deelde eind 2007
in een brief aan de Tweede Kamer mee dat de bestaande regels voor klokkenlui-
ders in de publieke sector en in de marktsector reeds voldoende bescherming
bieden. Werknemers die de klok luiden kunnen in geval van ontslag beroep doen
op bestaande wetgeving die de mogelijkheid biedt tot schadevergoeding bij
ontslag. Ambtenaren zouden al voldoende bescherming ontlenen aan de speci-
fieke beschermingsregels in de Ambtenarenwet. De minister is niet geporteerd
voor een speciaal fonds voor klokkenluiders, dat hen zou kunnen ondersteunen
bij het bekostigen van juridische procedures. Klokkenluiders kunnen, evenals
andere justitiabelen, gebruik maken van de voorzieningen die de Wet op de
Rechtsbijstand biedt.6

De lotgevallen van klokkenluider Bos zullen toekomstige klokkenluiders
ongetwijfeld afschrikken. De gereserveerde en afgemeten houding van de minis-
ter is bepaald geen steun in hun rug. Dat is een gemiste kans, want het optreden
van enkele klokkenluiders in de bouwfraude heeft uitgewezen hoe belangrijk
deze personen zijn om muren van stilzwijgen te slechten.

De clementieverzoeker

Hoe anders is de welwillendheid waarmee de clementieverzoeker tegemoet
wordt getreden! Ondernemingen en natuurlijke personen worden met een dvd7

en een vlot geschreven folder gestimuleerd om clementie te verzoeken. Onder
de titel ‘Biecht uw kartel op bij het clementiebureau van de NMa’ worden
ondernemingen en natuurlijke personen, die zelf betrokken zijn bij een kartel,
uitgenodigd alle benodigde informatie daarover met de NMa te delen. In ruil
voor deze informatie kan de clementieverzoeker volledige boete-immuniteit
krijgen, althans als hij het kartel als eerste meldt en als nog geen onderzoek door
de NMa naar dit kartel is gestart. Deze clementieverzoeken worden door de
NMa als categorie A gekwalificeerd. Is al wel een onderzoek gestart dan kan de
medewerking van de clementieverzoeker ertoe leiden dat de NMa een boetever-
mindering van 60 tot 100% geeft (categorie B). Indien de clementieverzoeker
tweede of volgende in de clementierangorde is dan kan een boetevermindering
van 10 tot 40% worden opgelegd (categorie C). De NMa geeft dan ook het
volgende advies: ‘hoe eerder u zich meldt bij het clementiebureau, des te groter
is de kans op immuniteit of een grote boetevermindering’. Een andere tip: ‘een
clementieverzoek moet in het geheim worden ingediend, dus zonder dat het
buiten de onderneming van de clementieverzoeker bekend raakt’. Als de
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clementieverzoeker een natuurlijk persoon is (die over zijn eigen onderneming
uit de school klapt), dan wordt aangeraden het verzoek alleen met de eigen
advocaat te bespreken. Tenslotte geeft de NMa nog het advies aan de verzoekers
om zich grondig voor te bereiden en zich in te stellen op een verregaande
medewerking met de NMa.

Het overtreden van de bepalingen van de Mededingingswet levert sedert
1998 geen misdrijf op. Het kartelverbod is een administratief verbod, waarop
met een administratieve boete kan worden gereageerd. De clementieregeling is
voor het eerst door de NMa in 2002 ontworpen.8 De clementierichtsnoeren zijn
herzien in 2007, als gevolg van belangrijke herzieningen van de Mededingings-
wet. De herziening hield onder meer in dat ook natuurlijke personen (opdracht-
gevers van en feitelijk leidinggevenden aan een kartel) tot een maximum van
€ 450.000 administratief konden worden beboet. In het verlengde hiervan is in
de clementieregeling de mogelijkheid geïntroduceerd voor deze natuurlijke
personen om buiten hun onderneming om kartelgeheimen op te biechten en om
boete-immuniteit of boetevermindering te vragen.9

De clementieregeling is, vanuit het perspectief bezien van de NMa, al meteen
een groot succes gebleken. Na een oproep van het kabinet en de NMa aan de
bouwsector om schoon schip te maken is in 2004 een grote hausse aan clemen-
tieaanvragen ontstaan. In het kader van de bouwfraude werden 379 bedrijven
door de NMa aangemerkt als clementieverzoeker.10 Op grond hiervan heeft de
NMa bijna 1400 bouwbedrijven kunnen beboeten voor het overtreden van het
kartelverbod.11 

Ondanks het succes van de regeling blijft er nog wat te wensen over. Een
clementiefunctionaris van de NMa pleitte onlangs voor verhoging van de boe-
tes, om de prikkel tot clementie te versterken: ‘Hoe meer angst voor hoge
boetes, hoe beter. Dit bevordert niet alleen clementieverzoeken in de categorie
A maar ook de kans op indiening ervan terwijl het kartel nog levend of ‘warm’
is’ [mijn cursivering, HvdB].12 De NMa-functionaris wordt op zijn wenken
bediend, want de minister van Economische Zaken is van plan om de maximale
boete die de NMa mag opleggen (momenteel maximaal 10% van de omzet van
de onderneming) te verhogen.13

 
Het gelijk van Kelk

De clementieverzoeker wordt op het schild geheven. De klokkenluider is vol-
gens de minister van Economische Zaken ‘uiteraard welkom bij de NMa’, maar
zij verwacht veel meer te bereiken via de clementie, die zich ‘heeft bewezen als
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een belangrijk detectiemiddel’.14 Deze uitgesproken voorkeur voor clementie
tegenover klokkenluiders bewijst dat louter instrumentele overwegingen in de
besluitvorming over de handhaving van de wet worden betrokken. Er wordt
volstrekt voorbijgegaan aan de normatief-juridische bezwaren tegen de toe-
passing van clementie. Immers, clementie betekent dat het slechte in de mens
wordt opgeroepen en dat verraad wordt beloond. De toepassing van de regeling
kan ertoe leiden dat met een grote vis enkele kleine visjes worden gevangen en
dat daardoor een grote mate van ongelijkheid en disproportionaliteit in de
boeteoplegging kan ontstaan. Het is belangrijk dat muren van stilzwijgen wor-
den doorbroken om misstanden te kunnen aanpakken. Maar ook bij het slechten
van deze muren geldt dat het doel niet alle middelen heiligt. Er is een principieel
verschil tussen het bevorderen van klokkenluiden en het stimuleren van verraad.

De Mededingingswet is een van de weinige voorbeelden van decriminalise-
ring. De NMa is vanaf 1998 verantwoordelijk voor de handhaving van deze wet.
De NMa vervult tal van uiteenlopende taken: toezicht, opsporing, bewijsvoering
en berechting. In zijn belangrijke artikel in de bundel Bezonnen Hoop, aangebo-
den ter gelegenheid van het afscheid van Louk Hulsman, schrijft Constantijn
Kelk over de onbedoelde negatieve gevolgen van decriminalisering en abolitio-
nisme. Volgens Kelk zal het terugtreden van het strafrecht ertoe leiden dat er een
uitbreiding en verfijning komt van allerlei vormen van sociale controle. Kelk
geloofde meer dan Hulsman in het heil van juridisering, tot ‘tempering en
remming van repressieve neigingen van particuliere toezichthouders en maat-
schappelijke instellingen’.15 Het huidige, eenzijdig-instrumentalistisch karakter
van de NMa bewijst het grote gelijk van Kelk. 
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Over menselijkheid in het strafrecht
Ybo Buruma

In zijn laatste bijdrage als voorzitter van de redactie van Delikt & Delinkwent
schrijft Constantijn Kelk over ‘Het algemeen menselijke karakter van de over-
macht’.1 En een van zijn mooiste boeken heet De menselijke verantwoordelijk-
heid in het strafrecht (1994). Wat bedoelt Kelk als hij het woord menselijk
gebruikt? Waarom luidden die titels niet respectievelijk ‘het algemene karakter
van de overmacht’ en ‘de verantwoordelijkheid in het strafrecht’? 

Een scherp antwoord op die vragen is niet te vinden. Maar in het DD-artikel
lezen we de volgende slotzin: ‘De toelichting die de rechter in de eerste plaats
behoeft is mijns inziens [CK] niet om te weten te komen of deze individuele
persoon – anders dan de gemiddelde mens in een dergelijke situatie – in een
toestand van bewustzijnsvernauwing is geraakt, maar of ook de gemiddelde
medeburger in een dergelijke situatie menselijkerwijze zo gereageerd zou
hebben’. En in het besluit van het boek schrijft hij (p. 269): ‘Ten aanzien van
een aantal hoofdthema’s van het strafrecht zijn naar mijn oordeel processen
gaande, die soms teveel het kwantitatieve boven het kwalitatieve en het kille,
zakelijke boven het individuele, persoonlijke stellen en die zelfs vijandige
elementen in de strafrechtspleging brengen, zodat gaandeweg aan begrip en
inleving voor het individu wordt ingeboet.’ Misschien moeten we deze indica-
ties nog met een derde punt in verband brengen. Niet alleen in zijn geschriften,
maar ook in zijn handelen speelt menselijkheid voor Kelk een grote rol. Lang
geleden brak hij de lans voor de rechtsbescherming van personae miserabiles.
Ongetwijfeld in het diepe besef dat niet iedereen zijn leven zelf kiest en dat wij
als het leven een beetje anders was gelopen met zwervers en ontheemden de
nacht hadden kunnen doorbrengen op een rooster van een groot gebouw waar
enige warmte uit opstijgt.2

Zou een ander hetzelfde hebben gedaan? Heb jij, oordelaar, je ingeleefd in
de persoon van de dader? Welke toevallige omstandigheden maakten iemand tot
degene die hij werd en brachten hem tot zijn daad? Alleen al door het stellen van
die vragen onderscheidt een menselijk strafrecht à la Kelk zich van het algemene
strafrecht. 
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Menselijkheid lijkt zich op het eerste gezicht slecht te verhouden met de
werking van algemeen geldende normen.3 De rechter toetst of de bewezen ver-
klaarde gedraging en de dader volgens de wet strafbaar zijn. Daarbij bestaat
weliswaar nog enige ruimte om rekening te houden met het gezichtspunt van de
verdachte. Maar menselijkheid zal vooral een rol spelen bij de beoordeling van
strafuitsluitingsgronden en bij de strafoplegging. Het is verstandig om daarbij
verschil te maken tussen twee vormen van menselijkheid: empathie en compas-
sie.4 Empathie betekent dat de een zich inleeft in de ander en ontvankelijk is
voor diens lijden. Compassie of mededogen vergt meer, omdat ook een empa-
thisch mens mededogen kan weigeren: bijvoorbeeld omdat hij het lijden van de
ander niet verkeerd (of verdiend) vindt. De rechter kan bijvoorbeeld beseffen dat
de verkrachter die voor hem staat in zijn jeugd is misbruikt, maar daarmee
nauwelijks rekening houden bij het bepalen van de straf. 

De vraag rijst waarom rechters zich door menselijkheid zouden moeten laten
leiden. Is gelijkheid voor de wet niet een zwaarwegender notie dan menselijk-
heid? Moet de rechter die de wetten toepast niet in de objectieve sfeer van recht
en wetenschap blijven en zijn eigen innerlijk leven (en dat van de verdachte)
buiten beschouwing laten? En is het niet zo dat menselijkheid een teken is van
emotionaliteit en we emoties beter buiten het domein van het strafrecht kunnen
laten? Mijn antwoord is een drievoudig nee, maar dat neemt niet weg dat
menselijkheid een moeilijke opdracht is – een waaraan de hedendaagse straf-
rechter herinnerd moet worden.

Van rechtvaardigheid naar billijkheid

Recht spreken heeft volgens Paul Ricoeur een korte en een lange termijn doel.5
Op de korte termijn is recht spreken beslissen. Er bestaan geschreven wetten,
maar het proces is voor de geschreven wet als wat het spelletje schaak is voor
de schaakregels. Voor de rechter gaat het niet om de regels maar om de zaak.
Recht wordt gesproken binnen een institutioneel kader (van aanklagers, advo-
caten, hogere rechters etc.), waarbinnen een gekwalificeerde rechter na een
voorgeschreven werkwijze tot zijn beslissing komt. De beslissing beëindigt de
deliberatie en is het begin van een ingrijpen in de sociale werkelijkheid. Zij
schept afstand tussen de daad en de reactie (en tussen het lijden van het
slachtoffer en het lijden van de dader), waarmee dan ook het langere termijn
doel in zicht komt: het teweegbrengen van sociale vrede. 

Voor zover we al kunnen zeggen dat in een concreet proces de wet tot
uitdrukking wordt gebracht, is een aanvullende argumentatie op de geschreven
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wet noodzakelijk vanwege de algemeenheid van die wet.6 Rechtspraak is ten
onzent geen subsumptie van een concreet geval onder een regel. Rechtspraak
eist zowel een interpretatie van de feiten als het vinden van een toepasselijke
rechtsregel. Wat betreft die interpretatie van de feiten bewijst de rechter zijn
onpartijdigheid door een waarheidsaanspraak ten grondslag te leggen aan zijn
‘verhaal’ van wat er is gebeurd. Wat betreft de toepasselijke rechtsregel vergt
de betreffende regel soms uitleg om deze van toepassing te kunnen verklaren.
Die onvermijdelijke interpretatie van de feiten en de keuze van de toepasselijke
regel impliceren dat rekening wordt gehouden met de bijzonderheden van het
geval. De rechtvaardigheid of gepastheid in de specifieke omstandigheden
noemen we billijkheid. 

De eis om billijk te oordelen, maakt een menselijk oordeel mogelijk. Het
wordt daarmee immers ook mogelijk rekening te houden met de persoon van de
dader en te ontstijgen aan de primaire gedachte dat de dader moet lijden zoals
alle daders. De oude Grieken – in het bijzonder Aristoteles – wisten het al: de
harde, symmetrische dikê (rechtvaardigheid) moest worden aangevuld en
gecorrigeerd door menselijk epieikeia (billijkheid). Die Aristotelische billijkheid
die ook door Seneca en andere oude schrijvers wordt gepropageerd impliceert
dat de rechter moeten ‘kijken met’ (suggnomê) de dader van het beweerde
kwaad.7 Alleen als hij vanuit het gezichtspunt van die persoon kijkt, kan de
rechter beginnen te begrijpen voor welke kansen en mogelijkheden de dader
stond. 

De menselijke rechter kijkt mee (hij is empathisch), maar dat hoeft hem niet
te weerhouden van een veroordeling. De rechter kan er blijk van geven de
penibele situatie waarin de verdachte zich bevond te begrijpen, maar toch oor-
delen dat de verdachte zich had moeten beheersen. Een menselijk oordeel komt
er niet op neer dat iedere dader als een willoos slachtoffer van zijn omstandig-
heden wordt beschouwd. 

Billijkheid en menselijkheid

Billijkheid is niet hetzelfde als menselijkheid. Uit het voorgaande is op te maken
dat de geschreven wet als instrument bij uitstek geldt om rechtvaardigheid te
bewerkstelligen, terwijl de instituties van het recht en in het bijzonder de
gekwalificeerde rechters naar billijkheid in het concrete geval moeten streven.
Op dit moment zien we overigens dat de instituties vooral de rechtvaardigheid
proberen te dienen, als we denken aan de vervolgings- en requireerrichtlijnen
van het openbaar ministerie en de oriëntatiepunten van de rechters. Daar staat
tegenover dat de jurisprudentiële ontwikkelingen in verband met de motive-
ringsvereisten wel degelijk (mede) gericht zijn op het bevorderen van billijke
oordelen. 
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Dat rechters billijk moeten zijn, staat ten onzent buiten kijf. Ik ga nu niet in op
buitenlandse stelsels met mandatory punishments (zoals de three strikes and
you’re out-regel), waar de ruimte van de rechter om billijk te zijn wordt
ingeperkt. Maar waarom zouden ze menselijk moeten zijn en rekening houden
met de persoon van de dader – en dan niet alleen met de omstandigheid of hij
al dan niet recidiveert? Het is immers denkbaar dat men wel oog heeft voor de
bijzonderheden van het geval en de persoon van de dader voor zover het gaat om
strafuitsluitingsgronden, maar daarom nog niet met de dader meedenkt. Ook bij
het bepalen van de strafmaat zal de rechter enigszins moeten openstaan voor de
overwegingen van de verdachte. Het Amerikaanse Supreme Court heeft dat
mooi geformuleerd toen die de wet op de doodstraf in North Carolina ongrond-
wettelijk achtte omdat deze wet de verdachte geen gelegenheid bood zijn
levensgeschiedenis voor te houden aan de jury om aldus medelijden te wekken:

‘A process that accords no significance to relevant facts of the character and record
of the individual offender or the circumstances of the particular offence excludes
from consideration in fixing the ultimate punishment of death the possibility of
compassionate or mitigating factors stemming from the diverse frailties of human-
kind. It treats all persons convicted of a designated offence not as uniquely individual
human beings, but as members of a faceless, undifferentiated mass to be subjected
to the blind infliction of the penalty of death.’8

Maar in die zaak ging het om de doodstraf. Denken wij aan een bestraffing
wegens dronken rijden dan is dit meedenken minder vanzelfsprekend, al klinkt
het ook voor de dronken rijder onaangenaam om te worden beschouwd als lid
van een gezichtsloze, ongedifferentieerde menigte.

Antwoord op de vraag waarom billijkheid wel degelijk menselijkheid
impliceert, moet op een andere manier worden beredeneerd. Ik ga daartoe te
rade bij een in juridische kring nog weinig besproken boek van Philip Zimbardo,
The Lucifer Effect, Understanding How Good People Turn Evil.9 Zimbardo is
de bedenker van het beroemde Stanford Prison Experiment (1971), waarbij een
groep op hun geestelijke stabiliteit geteste studenten at random werd verdeeld
in cipiers en gevangenen. Daarna werden zij in een nep-gevangenis geplaatst om
te zien hoe ze zich zouden gedragen. Binnen een week moest de studie worden
afgebroken omdat de cipiers in sadisten en de gevangenen in emotionele
wrakken waren veranderd. De studie is gerepliceerd in Australië en in Illinois
in een psychiatrische context. Zimbardo trad onder meer op als deskundige in
het proces tegen de cipiers die verantwoordelijk waren voor de onmenselijke
behandeling van gevangenen in Abu Ghraib (2004). In zijn recente boek gaat hij
op dat alles in, ook in het licht van bijvoorbeeld de gehoorzaamheidsexperimen-
ten van Milgram. De idee dat engelen duivels kunnen worden – de metamorfose
van Lucifer in Satan – is de basis voor de titel van het boek. 
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Van dat idee moeten juristen zich rekenschap geven. Het impliceert dat het
onjuist is als we een te strikt onderscheid maken tussen de aard van de gedraging
en de persoon van de dader. Er zijn tal van voorbeelden van afschuwelijke
misdaden die zijn gepleegd onder invloed van groepsconformisme, gehoorzaam-
heid, en het niets doen door mensen die verschil hadden kunnen uitmaken: denk
maar aan de genocidaires in Rwanda, de moordenaars van de camorra in Napels
en degenen die Haïtiaanse kinderen per ongeluk dodelijke medicijnen leverden.
Die voorbeelden maken aannemelijk dat het grote publiek en de gemiddelde
jurist wellicht te veel geneigd zijn delicten louter te verklaren uit motivationele
en persoonlijkheidsfactoren. Natuurlijk wordt de persoon bepaald door zijn
(genetische, biologische en psychologische) gesteldheid, maar hij handelt in een
bepaalde context (situatie) en die context past in een breder systeem. Een
empathisch oordeel houdt rekening met de directe context waarbinnen het delict
is gepleegd – waarbij medeplegers en ook het slachtoffer een rol spelen – en met
het bredere systeem (waarin bijvoorbeeld gezaghebbende personen de verdachte
nooit eerder ter verantwoording hebben geroepen).

Sterker nog, volgens Zimbardo moeten we bij onze oordeelsvorming begin-
nen met de situationele oorzaken van de gedraging, voordat we ons richten op
persoonlijke disposities.10 Zo bezien is het verschil tussen de aard van de con-
crete gedraging en de persoon van de dader dikwijls ietwat gekunsteld. Men was
in de media bijvoorbeeld geneigd Charles Graner en Chip Frederick – de twee
zwaarst gestraften van de cipiers in Abu Ghraib – te beschrijven als rotte appels
en personen die nooit hadden gedeugd. Maar in werkelijkheid gold zelfs voor
hen dat hun gedrag niet te voorspellen was uit hun eerdere optreden. Graner die
voortdurend was herinnerd aan de noodzaak inlichtingen te vergaren om
aanslagen buiten de gevangenis te voorkomen, kreeg in dezelfde maanden
waarin de vreselijkheden plaatsvonden formele lofbetuigingen over de manier
waarop hij zijn werk deed. Daarmee is niet gezegd, dat die man vrijuit moest
gaan: dan stelt men empathie gelijk met (overmatige) mildheid. Het betekent
wel dat goede empathie niet louter focust op de geïsoleerde persoon van de
dader, maar die persoon plaats in de juiste context. Zelfs als men niet mild straft,
zal deze benadering het beeld van de kille rechtspraak verzachten.

Hoe beoordelen we menselijkheid in de rechtspraak?

In het voorgaande is gebleken dat de rechter elementaire fouten maakt als hij
niet meedenkt met de verdachte. Rechtvaardigheid vergt billijkheid en billijk-
heid kan niet zonder de aard van de gedraging in verband te brengen met de
persoon van de dader. Toch spreekt de aldus begrepen menselijkheid niet
vanzelf. 

Door mee te denken met de situatie waarin de dader verkeerde, komen we
er niet omheen dat de rechter enige rekening houdt met de emoties van de
verdachte. Volgens sommigen moeten emoties buiten het recht worden gelaten,
maar ik deel de opvatting van Martha Nussbaum dat dit standpunt onhoudbaar
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is.11 Strafrecht gaat over emoties – die van de dader, het slachtoffer, het publiek.
Het gaat er in het proces om emoties te kanaliseren, maar miskenning van die
emoties is contraproductief. Sommige emoties zullen dienen als rechtvaardiging
van de straf, andere als rechtvaardiging van de strafvermindering (of zelfs
strafuitsluiting). 

Is het wel goed dat de rechter enige rekening houdt met de emoties van de
verdachte? Om daar iets over te zeggen, moeten we ze eerst proberen te begrij-
pen. Emoties geven iemand een state of action readiness.12 Die toestand komt
voort uit de wisselwerking van de situationele betekenis die een toestand of een
gebeurtenis voor iemand heeft enerzijds en een verlangen op grond van iemands
eerder ontwikkelde concerns (motieven, behoeftes of waarden) anderzijds: de
context en iemands persoonlijke biografie. Niet de ernst van de gebeurtenis
bepaalt de emotie, maar de ernst in vergelijking met het persoonlijke referentie-
kader. Het ervaren van emoties en de bewustwording ervan hebben een aparte
dynamiek die als het ware een geschiedenis oplevert waarmee we ons eigen
eerdere gedrag verklaren en waarmee we nieuwe motieven in het leven roepen.
Wij delen die emoties met anderen om diverse redenen, maar onder meer om een
gevoel van coherentie met anderen en met de wereld te bewerkstelligen. Die
feed back levert in het sociale systeem waar iemand deel van uitmaakt ijkpunten
voor later gedrag op. Daarin zijn ze verwant aan bovenpersoonlijke, maat-
schappelijke waarden. 

Maar doet die persoonlijke geschiedenis van de verdachte er toe? Het is een
persoonlijke keuze van een rechter in welke mate hij met de verdachte wil
meedenken over de vraag of hij in de gegeven context tot dezelfde ‘action
readiness’ was gekomen. Als belangrijkste factoren die bij de beoordeling van
die vraag een rol moeten spelen – afgezien van overwegingen van efficiency –
noem ik de volgende. Ik baseer me daarmee op vijf thema’s die volgens de
psycholoog Steven Pinker het menselijke morele palet kleuren: eerlijkheid (we-
derkerigheid), schade, gemeenschap (of loyaliteit), autoriteit en zuiverheid.13

Veel van die thema’s hebben een evolutionair-biologische basis en ze hebben
blijkens antropologisch onderzoek een universele gelding. Andere waarden en
deugden kunnen in deze kleuren worden geschilderd – maar daar gaat het me nu
niet om. Het belangrijke is dat deze ‘morele kleuren’ in (en binnen) verschillen-
de culturen verschillend worden aangezet en dat we daarmee ook een kader
kunnen scheppen om de voor- en nadelen van een puur rechtvaardige en een
menselijke rechtspraak tegen elkaar af te wegen. 

Eerlijkheid
Bij het beoordelen van een strafbaar feit eist de rechtvaardigheid in beginsel dat
de straf wordt opgelegd omdat het feit is bewezen en strafbaar is. De straf is dan
proportioneel, betrokken op de dader (en niet op zijn familie of clan) en geldt
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in beginsel gelijk voor iedereen.14 Is het eerlijk om deze vooral door gelijkheid
bepaalde rechtvaardigheid aan te vullen met hetgeen uit het perspectief van de
verdachte is aan te voeren? Procedureel zeker wel. Juist bij de vervolgingsbeslis-
sing en bij het bewijs zijn er harde argumenten om de lezing van de verdachte
serieus te nemen. In die lezing kunnen standpunten worden opgeworpen, die
aanleiding geven te twijfelen aan de juistheid van het bewijs. De bereidheid deze
tegenspraak serieus te nemen is misschien wel de belangrijkste manier om het
bekende probleem van de confirmation bias (tunnelvisie) het hoofd te bieden.
Verder zijn er (bij uitstek ook bij de vervolgingsbeslissing) gevallen waarin de
fairness gebiedt de eigen schuld van het slachtoffer mee te wegen. Dat gebeurt
tot nu toe zelden uitdrukkelijk. Het zou kunnen dat recente ontwikkelingen in
de jurisprudentie over noodweer(exces) en de eis om de strafmaat te motiveren
hier verandering in brengen. 

Materieel eist de eerlijkheid niet altijd, maar zeker wel bij de oplegging van
zwaardere straffen, dat wordt meegedacht met de verdachte. Bij het opleggen
van een geldboete gebiedt het draagkrachtbeginsel de rechter rekening te houden
met de financiële positie van de verdachte. Reclasseringsrapporten dragen bij
andere straffen bij aan individualisering van de straf. Toch zijn dat nu juist twee
voorbeelden van rekening houden met de persoon van de dader, die niet geheel
recht doen aan de hier ontwikkelde gedachte. Daar is sprake van als niet naar de
persoon van de dader sec wordt gekeken, maar naar diens gedraging in de
specifieke context. Ik geef een voorbeeld waarin mijns inziens het meedenken
met de verdachte wel tot clementie aanleiding moet kunnen geven. De bijna
failliete bijstandsmoeder die een hennepzolder laat aanleggen door iemand die
haar uit de brand helpt roept meer deernis op dan de ondernemer die de
hennepteelt lucratiever vindt dan eerlijke markthandel. 

Schade
Bij het bepalen van een rechtvaardige straf lijkt het belang van de grootte van
de schade meer voor de hand te liggen dan juist is. Dat belang werd in de
negentiende en twintigste eeuw enigszins gedissimuleerd: niet hoeveel je had
gestolen, maar dat je had gestolen hoorde het springende punt te zijn. Een
misdaad was niet primair een vergrijp tegen het slachtoffer, maar tegen de
rechtsorde. Onze samenleving lijkt met de toegenomen aandacht voor het slacht-
offer de schade sinds het midden van de jaren tachtig belangrijker te vinden. Een
rechtvaardige straf erkent de schade van het slachtoffer (en eventueel aantoon-
baar collectief nadeel). 

Denken we mee met de verdachte dan is het toch wel goed stil te staan bij het
causale verband tussen de daad en de schadelijke gevolgen. Hoewel de verdach-
te de redelijke toerekening van de gevolgen van zijn daad dikwijls zal (en
juridisch bezien ook moet) aanvaarden kan niet worden ontkend dat vanuit zijn
particuliere perspectief het gevolg soms kan overkomen als ‘pech’. Te veel
begrip daarvoor is een onterechte vorm van empathie, maar er zijn situaties –
men denke aan het slachtoffer van een eenvoudige vechtpartij dat aan een in het
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ziekenhuis opgelopen lethale longembolie komt te overlijden – waarin hier in
het kader van de strafoplegging toch een grond voor mildheid ligt. Daarmee
stuiten we onmiddellijk op een probleem als we denken in termen van mense-
lijkheid: menselijk voor wie? Wiens geïndividualiseerde leed laten we een rol
spelen? Waarom zou de rechter meedenken met de dader in plaats van met het
slachtoffer? Mildheid ten aanzien van de dader komt soms immers neer op een
onvoldoende erkenning van het lijden van het slachtoffer. 

Groepsloyaliteit
De rechtvaardige straf brengt de gemeenschappelijke norm tot uitdrukking en
bevestigt daarmee de gezamenlijke band van de rechtsgenoten. De gedachte dat
de veroordeelde uiteindelijk moet worden gereïntegreerd in de gemeenschap is
in dit licht eveneens te begrijpen. 

De rechter die meedenkt met de verdachte stuit evenwel op de eerder
genoemde groepsdruk. Eerwraakkwesties zijn een voorbeeld, maar ook menig
straatjongen die zich schuldig maakt aan openlijke geweldpleging heeft hiermee
te maken. Natuurlijk beschouwen we iemand als de bron van zijn eigen handelen
en houden hem daarvoor verantwoordelijk. Maar wij zagen al dat menselijk
gedrag in sterke mate wordt beïnvloed door groepsprocessen. Of dat nu is in
Abu Ghraib of door de code of the street. Ook relatief nette jongens moeten
soms tonen dat zij de informele, soms gewelddadig klinkende regels van het
interpersoonlijke gedrag op straat weten te hanteren.15 Naarmate de nette wereld
– het nette systeem – verder verwijderd raakt van subculturen, zal het vaker
gebeuren dat in concrete situaties het grofkorrelige gedrag dat binnen de
subgroep gewoon is, de overhand krijgt. Toont de rechter daarvoor geen enkel
begrip dan draagt hij alleen maar bij aan de verdere verwijdering tussen de staat
en de straat.

Autoriteit
Rechtvaardig straffen draagt bij aan het respect voor de rechter als autoriteit. Dat
respect is belangrijk, omdat autoriteit zich nu juist onderscheidt van onderdruk-
king door de geloofwaardigheid ervan en het vertrouwen erin. Er is een breed
gedeelde zorg dat het vertrouwen in de rechter onder druk staat. Dubieuze
veroordelingen (Putten, Schiedam, Lucia de B.) en opvallende vrijspraken
(Hofstadgroep, Nomads, Hells Angels) kunnen daarbij een rol spelen, al
suggereert onderzoek dat dit anders is. Vast staat wel dat het publiek punitiever
is dan de rechter, maar dat was ook al zo toen het vertrouwen in de rechter
onomstreden was. Vermoedelijk speelt een bredere politieke ontwikkeling wel
een rol. De rechter is de instantie die misschien wel als laatste de gedeelde
waarden in onze ogenschijnlijk verbrokkelende samenleving tot uitdrukking
brengt. Misschien toont hij soms te weinig die expressieve autoriteit. Wat
daarvan zij, ik denk dat het gezag van de rechter zou kunnen verminderen, als
het verschil tussen de rechtsopvattingen van de rechter en het publiek te groot
wordt.
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Als we meedenken met de verdachte zal de autoriteit van de rechter juist
bevestigd worden doordat hij gebruik maakt van zijn bevoegdheid en taak om
onpartijdig te onderzoeken wat er is gebeurd. Zijn autoriteit neemt toe als hij er
blijk van geeft scherp te controleren wat andere autoriteiten (die nog meer
worden gewantrouwd) doen. Ook het tonen van mildheid is een manier om
autoriteit te vestigen. De rechter die voor mijn part met een beroep op het
Bijbelse gebod dat kwaad niet met kwaad moet worden vergolden zegt een
lichtere straf op te leggen dan er voor staat, toont zich onafhankelijk. 
 
Zuiverheid
Het verband tussen strafrecht en zuiverheid ligt misschien niet onmiddellijk voor
de hand. In dit verband moet bij zuiverheid worden gedacht aan morele weerzin,
besmettingsgevaar en dergelijke. Wat die weerzin betreft is te denken aan straf-
baarstellingen van obsceniteiten, zoals kinderporno en dierenseks. Weerzin is
verbonden met het besef van kwetsbaarheid, verval en de angst voor besmetting.
En dat leidt dikwijls tot magische angsten voor de afwijking van de norm. Zo
kon weerzin ook ooit een argument zijn om homoseksualiteit strafbaar te stellen
en om rassenwetten te rechtvaardigen. Nussbaum (2004) pleit er dan ook voor
om schaamte en weerzin – anders dan angst en woede – niet te aanvaarden als
gidsen voor de strafrechtelijke praktijk. Zij staan vaak in de weg aan compassie.

Dergelijke magische angsten doen denken aan de angst voor de vreemdeling
(of de terrorist) en de angst voor de (met verlof gestuurde) tbs-er. Die worden
versterkt door de genadeloze verspreiding van vulgaire en angstaanjagende
beelden waarmee krachtige emoties – weerzin, verontwaardiging, angst – en
soms een zinloze betrokkenheid worden opgewekt. Het huidige klimaat met
betrekking tot deze groepen is mijns inziens op te vatten als een gerationaliseerd
streven naar zuiverheid.16 Natuurlijk zijn er individuen die als terrorist of
geestelijk gestoorde misdadiger een bijzondere behandeling behoeven. Ik spreek
echter van magische angsten en weerzin, omdat juist bij deze categorieën de
neiging bij het grote publiek bestaat om het zekere voor het onzekere te nemen.
Men laat dan de individuele details voor wat ze zijn – en vindt het zelfs lastig
rationele tegenwerpingen aan te horen – vanwege de allesbeheersende behoefte
om verder noodlot te voorkomen.

Dat laatste maakt het moeilijk voor de rechter om mee te denken met de
verdachte in dergelijke zaken. Juist dan staat hij voor het moeilijke dilemma:
hoe vindt hij de juiste maat tussen bescherming die de samenleving van hem
verwacht en de barmhartigheid waarop de personae miserabiles hopen. Veel
hangt ervan af hoeveel vertrouwen de rechter dan durft te geven aan de verdach-
te en in welke mate hij bereid is de stem te zijn van een samenleving die zich
door gevaarlijke weerzin tegen medemensen laat leiden.
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Rechtvaardigheid en menselijkheid

De menselijke waardigheid werd door de renaissance filosoof Pico della
Mirandola (De dignitate hominis, 1482) ontleend aan de omstandigheid dat de
mens het enige wezen is dat geen vaststaande plaats heeft in de omvattende
zijnsordening. De mens heeft de vrijheid om te leven als een engel, maar hij kan
ook vervallen tot de laagste bestialiteiten. Die kwetsbare vrijheid is het wezen
van het menselijke.17 Mensen zijn in staat zich te ontworstelen aan hun omstan-
digheden, daarin hun vrije wil te tonen en meer te zijn dan een sterveling. Soms
gaat dat mis en kunnen we de gevallen engel slechts met deernis aanzien. 

De rechter die van de feiten heeft kennis genomen verkeert natuurlijk ook in
een ‘state of action readiness’. Hij past niet alleen de wet toe, maar kijkt naar de
omstandigheden van het geval en de persoon van de dader. De vraag is of hij
daarbij bereid is mee te denken met de verdachte op een manier die rekening
houdt met de context en het systeem waarbinnen de gedraging plaatsvond. Die
bereidheid zal beïnvloed worden door de directe situatie en door het bredere
systeem waarin de rechter opereert. Heeft hij de verdachte al eens een kans
gegeven, die onmiddellijk daarna recidiveerde? En wat is de attitude die gebrui-
kelijk is in zijn gerecht? Kan hij in raadkamer overwegingen opperen die van
meedenken getuigen? Of wordt dat niet efficiënt of professioneel geacht? 

Of we het wenselijk vinden dat de rechter empathie en onder omstandig-
heden compassie opbrengt voor de verdachte is een rechtspolitieke vraag. Het
hangt van het type zaak af welke morele kleuren bij de beantwoording van die
vraag de doorslag moeten geven. De eerlijkheid ten aanzien van de verdachte en
ook nog de verdere betekenis voor de groep waarin deze verkeert maken een
bevestigend antwoord aannemelijk. Maar vanuit het perspectief van degenen die
de schade leden en misschien ook vanuit het perspectief van het belang om het
gezag van de rechter te bewaken ligt veeleer een ontkennend antwoord voor de
hand. Ik vind dat redelijke overwegingen. Dat is anders met de ‘magische’
overwegingen die steeds meer een rol lijken te spelen: overwegingen van
ongereflecteerde angst en weerzin. Die kunnen we slechts de baas worden in een
werkelijk menselijk strafrecht.



Op en in de bres voor de ‘mens’
Het debat over veiligheid en persoonlijke levenssfeer 
in strafrechtelijk perspectief

Tineke Cleiren

Inleiding

Bescherming en aantasting van de persoonlijke levenssfeer in het strafrecht gaan
reeds sinds de Franse revolutie hand in hand. Het strafrechtelijk debat heeft zich
de laatste decennia zelfs toegespitst op deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid,
veelal in termen van de spanning tussen de beveiliging van de samenleving en
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In de context van dit debat
hebben strafrechtswetenschappers zich, impliciet en expliciet, bij voortduring
gebogen over de vraag welk belang prioriteit verdient en hoe en waar een
evenwicht tussen deze belangen kan worden gevonden. Sterker zelfs, steeds
vaker werd erkend dat deze spanning tussen beide belangen een inherente
spanning is, waarbij vanuit rechtsstatelijk perspectief geen sprake kan zijn van
communicerende vaten. De belangen verdienen beide erkenning en invulling.
De erkenning van de eigen plaats van de beide belangen naast en in verhouding
tot elkaar heeft het strafrechtelijk debat verbreed. Zowel de burger als individu
die moet worden beschermd tegen overheidsmacht en -optreden, als de burger
die door de overheid moet worden beschermd tegen criminaliteit heeft een eigen
plaats verworven in de aandacht van de strafrechtswetenschapper. De ‘mens’ in
het strafrecht heeft mede daardoor vele gezichten, waaronder de mens als
rechtssubject, de mens van vlees en bloed, de mens als te beschermen entiteit en
de mens tegen wiens gedrag de burger moet worden beschermd. Waar menig
strafrechtswetenschapper zijn eigen specifieke kleur aan deze ‘mens’ heeft
gegeven is de ‘mens’ in het werk van Constantijn Kelk vooral die mens die het
strafrechtelijk ingrijpen aan den lijve ondergaat en voelt. Die positie is in het
huidig maatschappelijk klimaat soms een ondankbare. Ten onrechte, want juist
vanuit de strafrechtswetenschap is de erkenning van die vele gezichten ook en
juist in het huidig tijdsgewricht noodzakelijk. Het belang van die erkenning
vormt de kern van deze bijdrage.

Het huidige debat

Het recente debat in en rondom het strafrecht kan nog steeds worden geanaly-
seerd en geduid in termen van beveiliging van de samenleving en bescherming
van de persoonlijke levenssfeer. Toch is er duidelijk sprake van een verschui-
ving in de richting van het debat. Als gevolg van de brede maatschappelijke en
internationale tendens om vele actuele vraagstukken in termen van veiligheid te
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duiden is ook het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over het strafrecht
verder opgeschoven in de richting van dit veiligheidsdenken. Daarbij valt op dat
de bovengenoemde strafrechtelijke notie van beveiliging van de samenleving
tegen criminaliteit ook – en deels impliciet – verschuift naar de bredere notie
veiligheid. Waar in de vorige eeuw het maatschappelijk denken sterk werd
gedomineerd door de ideologie van de welvaartsstaat, lijkt het huidige tijdsge-
wricht in de ban van een ideologie waarin veiligheid centraal staat en risico’s uit
den boze zijn. Onze samenleving is zowel nationaal als internationaal door-
desemd van angst voor en strijd tegen risico’s. Deze stand van zaken werkt
rechtstreeks door op het denken in en over het strafrecht. Het strafrecht wordt
meer dan ooit zowel preventief als repressief ingezet om maatschappelijke
riscico’s te voorkomen, te beheersen en te kanaliseren. De wijzingen van het
Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met het oog op de
aanpak van terrorisme – als onderdeel van een breed overheidsbeleid – vormen
een illustratie van deze tendens. Veiligheid wordt in dit debat breed geïnterpre-
teerd en helaas maar zelden geëxpliciteerd. Wel kan worden vastgesteld dat de
notie veiligheid een veelomvattende is. De term wordt zowel gebruikt bij het
aanduiden van bijvoorbeeld de ‘kleine’ risico’s voor bejaarden op straat als bij
risico’s door terrorisme. Maar evengoed gaat het bij dat begrip zowel om harde
feiten en gegevens als om angsten, beleving en gevoelens. 

Een belangrijke consequentie van de brede, amorfe en bijna alomvattende
duiding van de notie veiligheid is dat de eerdergenoemde vraag over hoe het
belang van de persoonlijke levenssfeer en het belang van maatschappelijke
veiligheid in een concreet maatschappelijk vraagstuk naast en in verhouding tot
elkaar moeten worden ingevuld al op voorhand is beslecht. Het belang van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt onvermijdelijk beschouwd
als een belang dat moet wijken voor het grote belang van veiligheid. En daarmee
komt de genoemde erkenning dat tussen beide strafrechtelijk te dienen belangen
een inherente spanning bestaat, waarbij vanuit rechtsstatelijk perspectief geen
sprake kan zijn van communicerende vaten, in de knel. In het maatschappelijk
en politiek debat over de inzet van het strafrecht ontstaan als gevolg daarvan
ogenschijnlijk grote tegenstellingen tussen verdedigers van veiligheid en
verdedigers van de persoonlijk levenssfeer. Verheldering van terminologie en
posities in het maatschappelijk, politiek en wetenschappelijk debat over
veiligheid en persoonlijke levenssfeer verdient dan ook wederom en hernieuwde
aandacht van de strafrechtswetenschap. 

Verstarring van posities in het debat

De huidige stand van zaken in het politiek en het publiek debat over veiligheid
en persoonlijke levenssfeer kenmerkt zich door het ontbreken van helderheid
over de begrippen en de daarachter liggende concepten. Men gebruikt de be-
grippen goeddeels als containerbegrippen die zich vanuit een eenzijdig perspec-
tief laten invullen. Het begrip veiligheid lijkt steeds meer te worden opgeëist
door diegenen die de samenleving en/of het publieke domein willen beschermen
tegen alle soorten inbreuken die men daarop zou kunnen maken, door terroris-
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me, criminaliteit, risicogedrag, niet-naleving van regels, gebruik van internet,
gegevens, informatie, et cetera. Het begrip persoonlijke levenssfeer lijkt steeds
meer voorbehouden aan diegenen die zich opwerpen als verdedigers van de
waarden van de rechtsstaat en de daarbij behorende ruimte voor het rechtssub-
ject, de privacy en de rechtsbescherming. Gevolg van de eenzijdige invulling
van de beide begrippen is dat deze ogenschijnlijk lijnrecht tegenover elkaar
staan. Deze stand van zaken lijkt mede debet te zijn aan de verstarring van de
posities in het debat over concrete maatschappelijke vraagstukken, zoals de
aanpak van terrorisme en van criminaliteit in het algemeen, de werkwijze in de
jeugdzorg en de zorg om sociale veiligheid. Mag of moet het strafrecht bijvoor-
beeld ingrijpen bij huiselijk geweld en bij risico van kindermishandeling? Mag
of moet met behulp van het strafrecht preventief en repressief worden opgetre-
den tegen risicojongeren en/of hun ouders? En, is de strafrechtelijke wetgeving
in het kader van terrorismebestrijding niet doorgeschoten, bezien in het licht van
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

De rol van bepaalde wetenschappers en beschermingsinstituties, zoals het
College bescherming persoonsgegevens, de Commissie gelijke behandeling en
de Nationale ombudsman, wordt dientengevolge vaak beschouwd als eenzijdig
gericht op de bescherming van het individu en diens rechten, met veronachtza-
ming van de belangen van de samenleving en de veranderingen daarbinnen.
Soms worden ze zelfs voor naïef gehouden en als niet van deze tijd beschouwd.
De voorstanders van maatregelen tot bevordering van veiligheid worden omge-
keerd vaak beschouwd als angsthazen die zich laten misleiden door de media,
door politiek gewin en bijvoorbeeld door manipulanten die met oneigenlijke
middelen meer bevoegdheden pogen te verkrijgen, et cetera. Zowel het debat in
het parlement als dat in de media over thema’s die raken aan zowel veiligheid
als persoonlijke levenssfeer lijkt daarmee te verzanden in een patstelling waarbij
de ‘winnaar’ in concreto noodzakelijkerwijs ook een verliezer is. 

Veiligheid en persoonlijke levenssfeer als pijlers van de rechtsstaat

Veiligheid en persoonlijke levenssfeer zijn begrippen die verwijzen naar con-
cepten waaraan een grote maatschappelijke waarde wordt toegekend in onze
rechtsstaat. In hun rechtsstatelijke betekenis hebben deze concepten hun basis
in dezelfde ideologische en culturele traditie. Zij vormen pijlers waarop onze
rechtsstaat is gebouwd. De onderliggende waarden hebben vorm en inhoud
gekregen in onze juridische, politieke, bestuurlijke en sociale structuren. Zo
bezien is onze huidige samenleving vervlochten met de historie en de traditione-
le interpretaties van deze concepten. 

Het concept van de rechtsstaat is evenwel een dynamisch concept en noopt
in zijn uitwerking dag in dag uit tot actualisering. Dat geldt ook voor de daarin
besloten waarden van veiligheid en persoonlijke levenssfeer. Waar deze
waarden moeten worden geactualiseerd en geherinterpreteerd met het oog op
hun betekenis binnen de concrete en actuele rechtsstaat, heeft dat ook gevolgen
voor het gebruik van de beide begrippen in het maatschappelijk en politiek
debat. Zij zullen onvermijdelijk in het licht van deze veranderende en dynami-
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sche context moeten worden begrepen en geactualiseerd. Dat betekent onder
meer dat de globalisering van de samenleving, de bredere culturele tradities van
burgers en de veranderingen in de ‘ideologieën’ van de overheid hun weerslag
zullen hebben en moeten hebben op de invulling en concretisering van die
begrippen. Juist in die noodzakelijke dynamiek komen in het huidige debat over
concrete maatschappelijke vraagstukken de waarden van veiligheid en van
persoonlijke levenssfeer – in ieder geval ogenschijnlijk – met elkaar in botsing.

Dimensies van het vraagstuk van veiligheid en persoonlijke levenssfeer

Welke betekenissen worden in het huidige debat over concrete maatschappelijke
vraagstukken aan de begrippen veiligheid en persoonlijke levenssfeer toege-
kend? Verwijst men met het gebruik van de begrippen naar de onderliggende
waarden, naar de geactualiseerde noties, naar een specifiek aspect van de rechts-
statelijke waarden, of bijvoorbeeld louter naar de beleving van de individuele
mens? Het antwoord is duidelijk, maar ook onbevredigend. In de discussie over
veiligheid en persoonlijke levenssfeer worden de betekenissen niet of nauwelijks
geëxpliciteerd. Ook wordt niet steeds helder geanalyseerd welke niveaus in het
concrete vraagstuk rondom veiligheid en persoonlijke levenssfeer aan de orde
zijn. Zo ‘ontmoeten’ we in discussies het begrip veiligheid met een positieve
duiding, zoals maatschappelijke veiligheid en sociale veiligheid, veiligheid van
lijf, eerbaarheid en goed, veiligheid van de staat, et cetera. Daarnaast wordt het
begrip gebruikt met een negatieve duiding, zoals vrij van risico’s, vrij van
andere culturen en vrij van overheidsinmenging. Deze veelheid aan niveaus treft
men eveneens aan bij het begrip persoonlijke levenssfeer. Dat begrip wordt
onder meer geduid als eigenschap van de rechtssubjectiviteit, als de ruimte van
de mens van vlees en bloed én als de persoon als onderdeel of lid van een groep,
als lid van een gemeenschap. 

Bij een zo algemeen en ongedifferentieerd gebruik van de begrippen is het
niet onbegrijpelijk dat veiligheid en persoonlijke levenssfeer in de huidige
context veelal worden geduid als twee onverenigbare entiteiten waartussen als
noodzakelijk kwaad een afweging moet worden gemaakt. 

Om enige differentiatie in de betekenissen en de niveaus aan te brengen is
het zinvol enkele dimensies in de vraagstukken rondom veiligheid en persoonlij-
ke levenssfeer te benoemen. 

De ideologische en culturele dimensie van het vraagstuk veiligheid en persoon-
lijke levenssfeer
Het gegeven dat zowel veiligheid als persoonlijke levenssfeer zo’n dominante
rol speelt in het huidige maatschappelijke en politieke debat kan niet worden
losgezien van de huidige ontwikkelingen in onze samenleving. Zowel de
‘ideologie’ van onze overheid, als de onmiskenbaar aanwezige ontwikkelingen
op het terrein van technologie, terrorisme, criminaliteit, globalisering en multi-
culturaliteit raken in hun effecten aan waarden die deels zijn terug te brengen tot
waarden die worden geduid in termen van veiligheid en van persoonlijke levens-
sfeer. Zo heeft de ‘ideologie’ van de terugtredende overheid en de verantwoor-
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delijke en participerende burger, die met name de laatste twee decennia sterker
naar voren is getreden, bijgedragen aan een tendens om de zorg en verantwoor-
delijkheid voor maatschappelijke veiligheid steeds meer over te laten aan het
particuliere veld en initiatief. Deze tendens heeft consequenties voor de
invulling van de beide begrippen, maar ook voor de functie van het strafrecht.
De ontwikkelingen op het terrein van de particuliere bewaking en recherche zijn
daarvan een sprekend voorbeeld. De ‘achterkant’ van deze ontwikkeling is dat
burgers zich niet alleen – of zelfs helemaal niet – veilig voelen bij optreden van
de ‘overheids-politie’. Daarmee is impliciet verbonden een veranderde duiding
van het begrip veiligheid. Ook de groeiende diversiteit in culturele achtergrond
van de burger brengt mee dat de begrippen veiligheid en persoonlijke levens-
sfeer andere dimensies hebben en krijgen dan de ‘oorspronkelijke’ traditionele
dimensies die daaraan werden toegekend. Die ontwikkelingen brengen bijvoor-
beeld met zich dat ‘inmenging’ in de persoonlijke sfeer anders wordt geperci-
pieerd dan bijvoorbeeld tien jaar geleden en aan de ‘achterkant’ daarvan dat
veiligheid andere dimensies heeft gekregen. Zo wordt veiligheid – hoe ongeluk-
kig en onwenselijk ook – door bepaalde groepen in onze huidige samenleving
geduid als ‘vrij van vreemde culturen’. 

De diffuse verantwoordelijkheden voor veiligheid en persoonlijke levenssfeer
De verantwoordelijkheid voor veiligheid en voor persoonlijke levenssfeer wordt
reeds sinds de Verlichting en de daarop gevolgde ontwikkelingen van de rechts-
staatgedachte in grote mate toegedacht aan de overheid. Natuurlijk werden de
omvang en de reikwijdte van de invulling daarvan steeds mede bepaald door
overheidsideologieën, zoals in de vorige eeuw door de verzorgingsstaat en de
afgelopen decennia door de terugtredende overheid en de idee van de marktwer-
king. 

Het domein van het strafrecht is van oudsher vervlochten met de verantwoor-
delijkheid voor zowel veiligheid als persoonlijke levenssfeer. In de actuele stand
van onze democratische rechtsstaat zijn de verantwoordelijkheden voor het
waarborgen van veiligheid en voor het waarborgen van persoonlijke levenssfeer
evenwel sterk versnipperd en verspreid over vele instituties, instanties, organen
en diensten van zowel private als publieke aard. Centrale overheid en decentrale
overheden, openbaar ministerie, politie, kinderbescherming, jeugdzorg, commis-
sie voor de veiligheid, nationaal coördinator terrorismebestrijding, AIVD, Opta,
bijzondere opsporingsdiensten, de rechter, het College bescherming persoons-
gegevens, internet-providers, particuliere bewakings- en beveiligingsdiensten.
Deze stand van zaken is niet alleen niet transparant, maar leidt ook tot overlap
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, soms juist tot langs elkaar heen
werken van instanties en op bepaalde onderdelen wellicht zelfs tot leemtes in
bepaalde maatschappelijke velden. 

Diversiteit in domeinen van wet- en regelgeving
Als gevolg van de vele spelers op het terrein van veiligheid en op dat van de
persoonlijke levenssfeer is de regelgeving die erop is gericht de veiligheid en de
persoonlijke levenssfeer te waarborgen verdeeld over zeer vele wetten en andere
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vormen van regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Grondwet, het EVRM, het
Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering, de Wet bescher-
ming persoonsgegevens, de Wet politiegegevens, de Wet justitiële en strafvor-
derlijke gegevens, de Wet op de identificatieplicht, de Wet Melding ongebruike-
lijke transacties en de Wet vorderen gegevens. Deze regelgeving is deels van
formele aard, deels van materiële aard, begeeft zich op diverse rechtsgebieden
en op diverse niveaus van wetgeving. Daarnaast worden bijvoorbeeld vergun-
ningen voor particuliere bewakers slechts onder bepaalde voorwaarden verstrekt,
evenals de verklaringen van goed gedrag. 

Bij dit alles geldt dat zowel sprake is van beschermende regelgeving als van
regelgeving die inbreuken op persoonlijke levenssfeer mogelijk maakt met als
doel om veiligheid en/of persoonlijke levenssfeer van anderen te waarborgen.
Zowel voor veiligheid als voor de persoonlijke levenssfeer geldt dus dat de
regelgeving deels beschermend van karakter is, deels ‘bedreigend’. 

Gevolg van deze stand van zaken is dat de regelgeving weinig toegankelijk
is, niet altijd even transparant, complex en weinig inzichtelijk. Deze situatie is
wellicht mede debet aan het feit dat in de uitvoeringspraktijk en in het debat
over vraagstukken waarin zowel veiligheid als persoonlijke levenssfeer aan de
orde is regelmatig en ten onrechte wordt verondersteld dat geen regelgeving
voorhanden is of dat bevoegdheden ontoereikend zijn.

De globalisering van het domein van veiligheid en van persoonlijke levenssfeer
De toegenomen globalisering brengt mee dat vraagstukken waarin veiligheid en
persoonlijke levenssfeer een rol spelen veelal niet meer als nationale vraagstuk-
ken kunnen worden aangemerkt. Denk bijvoorbeeld aan terrorisme, internetcri-
minaliteit, verwerking van informatiestromen, mobiliteit van personen. Deze
ontwikkelingen monden deels uit in de ontwikkeling van nieuwe juridische
domeinen en bemoeienis, zoals de ontwikkelingen binnen de EU. De problema-
tiek zelf is dus vaak al niet meer nationaal te duiden, de waarborging van
veiligheid en van persoonlijke levenssfeer is al helemaal niet meer nationaal te
organiseren en te controleren. 

Technologische ontwikkelingen
Snelle technologische ontwikkelingen brengen veel nieuwe vraagstukken mee
die betrekking hebben op veiligheid en op persoonlijke levenssfeer. Zo worden
bijvoorbeeld door nieuwe technologieën nieuwe ‘onveilige’ situaties gecreëerd
maar evengoed wordt met de nieuwe technologieën veiligheid beter gewaar-
borgd. Nieuwe technologieën worden enerzijds ingezet om de persoonlijke
levenssfeer te realiseren en te waarborgen, anderzijds bieden zij ook instrumen-
ten waarmee de persoonlijke levenssfeer potentieel kan worden bedreigd. Het
nieuwe instrumentarium biedt dus zowel waarborgen als bedreigingen. 

Naast de genoemde dimensies kunnen nog vele andere dimensies in het debat
worden onderscheiden. Binnen elk daarvan spelen eigen verantwoordelijkheden,
normadressaten, doelen, belangen, waarden, processen en effecten een rol. Men
zou deze ook kunnen aanduiden als de rationaliteiten die tezamen en in onder-
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Tilburg), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1987. 

2 H. Arendt, The Human Condition, tweede druk, Chicago/Londen: University of Chicago Press
1998, p. 50 e.v. en 199 e.v. Zij spreekt over ‘public realm’ en ‘space of appearance’. R. Foqué
werkt de betekenis van dit begrip voor het recht nader uit in De ruimte van het recht (oratie
Rotterdam), Arnhem: Gouda Quint 1992. 

linge samenhang en concurrentie de richting van het overheidsbeleid bepalen.1
De rationaliteiten van de onderscheiden dimensies zullen niet alleen binnen de
dimensie zelf soms met elkaar op gespannen voet staan, maar ook en wellicht
juist met de rationaliteiten die een rol spelen binnen andere dimensies. 

De juridische dimensie van de begrippen veiligheid en persoonlijke levens-
sfeer

Conceptueel bezien gaat in de democratische rechtsstaat de juridische en
politieke structuur vooraf aan vrijheid van de burger en is de juridische en
politieke structuur ook voorwaarde voor de vrijheid van de burger. Zo be-
schouwd maakt het recht deel uit van een structuur die kunstmatig door de mens
tot stand is gebracht. Die structuur moet de ruimte bieden om het algemeen
belang te dienen en tegelijkertijd vrijheden voor de burger te creëren en te
waarborgen. Het recht creëert daarmee juridische vrijheid voor het individu en
maakt hem tegelijkertijd ontoegankelijk voor het domein van zijn persoon, zijn
intimiteit.2 Voor het strafrecht is in ons stelsel historisch gezien gekozen voor
een verhouding tussen veiligheid en persoonlijke levenssfeer waarbij de
overheid de zorg voor een reactie op misdaad zo goed als volledig uit handen
heeft gehaald van burgers en slachtoffers. Daarmee en tegelijkertijd houdt de
overheid zich verre van inmenging in de persoonlijke levenssfeer van burgers.
Deze stand van zaken berust op een – historisch gezien voornamelijk rechtspoli-
tieke – keuze die gerechtvaardigd kan worden op basis van de afweging tussen
het belang van overheidsbescherming en het belang van het eigen, intieme
domein van een persoon, dat door de juridische categorie van rechtssubjectiviteit
ontoegankelijk wordt gemaakt. Het gaat dus om de ‘ruimte van het recht’,
waarin het juridisch erkende domineert en niet om de beleving van de mens van
vlees en bloed. Deze constructie van het recht beschermt die ‘mens’ maar
beperkt tegelijkertijd en onvermijdelijk de mogelijkheden en de kracht van de
juridische dimensie. Bij de juridische dimensie van de begrippen veiligheid en
persoonlijke levenssfeer gaat het dan ook in beginsel om de afweging van die
aspecten van veiligheid en persoonlijke levenssfeer die juridisch erkend zijn.
Maar, het recht is niet statisch. Het stellen en beantwoorden van de vraag welke
aspecten van die begrippen in het huidig maatschappelijk tijdsgewricht juridi-
sche erkenning verdienen vloeit voort uit de erkenning dat de waarden van de
rechtsstaat steeds moeten worden geactualiseerd en geherinterpreteerd. De
waarden en belangen die daarin worden meegewogen en meegenomen zijn niet
slechts afkomstig uit het juridisch domein zelf, maar mede uit andere domeinen
en dimensies.
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De juridische en politieke structuur waarbinnen de vrijheid van de burger in
de democratische rechtsstaat wordt geconceptualiseerd brengt bovendien mee
dat de waarden en belangen steeds ‘dubbelzijdig’ zijn, een ‘dubbelzijdigheid’
die dus ook ligt besloten in de begrippen veiligheid en persoonlijke levenssfeer.
In beide gevallen gaat het om een begrip dat enerzijds kan worden geduid in de
zin van ‘recht op’, anderzijds als een verplichting van de overheid om te garan-
deren dat die aanspraak te gelde kan worden gemaakt. Daartoe heeft de overheid
niet alleen de verantwoordelijkheid, maar ook de positie om bevoegdheden toe
te kennen die het te gelde maken van die aanspraken moet kunnen garanderen.
In een rechtsstaat kan het recht van de burger, het rechtssubject, dan ook niet
worden los gedacht van een verplichting/verantwoordelijkheid van de overheid
om die aanspraak te kunnen realiseren en met het oog daarop kan en moet de
overheid noodzakelijkerwijs bevoegdheden creëren om een en ander daadwerke-
lijk te kunnen realiseren. Die bevoegdheden brengen mee dat inbreuken op de
persoonlijke levenssfeer onder voorwaarden mogelijk worden. Hoewel de
strekking van die bevoegdheden ligt in en beperkt is tot het waarborgen van
veiligheid en persoonlijke levenssfeer, kan elke (potentiële) inbreuk evenwel de
persoonlijke levenssfeer en/of de veiligheid aantasten. Zowel voor veiligheid als
voor de persoonlijke levenssfeer geldt dus dat de regelgeving deels beschermend
van karakter is, deels ‘bedreigend’. Precies in deze ogenschijnlijk paradoxale
positie van het recht ligt niet alleen de kracht van de juridische dimensie, maar
ook de zwakte en de kwetsbaarheid.

Het strafrechtelijk debat

Het domein van het strafrecht is sinds de Franse revolutie vervlochten met de
verantwoordelijkheid voor zowel veiligheid als persoonlijke levenssfeer. De
strafwetgeving en de strafrechtspleging vervullen ten behoeve daarvan een
tamelijk centrale rol, hetgeen men onder meer kan herkennen in de titels van ons
Wetboek van Strafrecht, waarin deze rechtsbelangen expliciet aan de orde zijn
(zie bijvoorbeeld Boek II, Titel I, Titel VII, Titel XVII, Titel XVIII, en Boek III,
Titel I). In het Wetboek van Strafvordering ziet men dit terug in het gegeven dat
de verantwoordelijkheid voor strafrechtelijk overheidsoptreden in beginsel altijd
moet zijn gebaseerd op uitdrukkelijk toegekende en slechts onder voorwaarden
toe te passen bevoegdheden. De erkenning van de wezenlijke betekenis van de
bescherming van veiligheid en persoonlijke levenssfeer ziet men bovendien
uitdrukkelijk terug in de praktijk van de opsporing, de vervolging en de
berechting. 

In de huidige samenleving is die bijzondere positie van het strafrecht ten
aanzien van zowel veiligheid als persoonlijke levenssfeer evenwel afgenomen
ten gunste van andere dimensies, waaronder de hierboven besproken dimensies.
Een van de consequenties daarvan is dat het strafrechtelijke debat over veilig-
heid en persoonlijke levenssfeer is doortrokken van de zeer diverse rationalitei-
ten. Dat conglomeraat van rationaliteiten brengt mee dat in het debat over
concrete strafrechtelijke vraagstukken waarin zowel veiligheid als persoonlijke
levenssfeer aan de orde zijn de vele te onderscheiden rationaliteiten elk op eigen
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wijze, maar veelal niet helder geëxpliciteerd een rol (kunnen) spelen. Het
juridisch domein vormt immers vanwege het bijzondere karakter daarvan bij
uitstek een domein waar naast de eigen rationaliteiten de waarden en belangen
vanuit andere domeinen dimensies dienen te worden verwerkt en gerealiseerd.
Een en ander impliceert dat in het strafrechtelijk debat aan de begrippen
veiligheid en persoonlijke levenssfeer – soms impliciet, soms expliciet, soms
bewust, soms onbewust – vele betekenissen toekomen.

Meer concreet maakt een en ander inzichtelijk dat het huidig strafrechtelijk
debat zich kenmerkt door het feit dat daarbinnen zowel het begrip veiligheid als
dat van persoonlijke levenssfeer functioneert als een containerbegrip. De bete-
kenis van de beide begrippen in het juridische domein raakt daardoor vervloeid
met de betekenissen die aan de begrippen toekomen in de andere dimensies,
waaronder de politieke en de alledaagse maatschappelijke context. 

Het belang van de vele gezichten van de ‘mens’ in het debat 

Waarom gaat het in het strafrechtelijk debat als de vraag rijst naar concrete
antwoorden op vraagstukken waarin zowel veiligheid als persoonlijke levens-
sfeer aan de orde zijn? De ‘mens’ die ligt besloten in het debat over veiligheid
en persoonlijke levenssfeer heeft vele gezichten: het rechtssubject dat aanspra-
ken heeft, het rechtssubject waartegenover de overheid verplichtingen heeft, het
rechtssubject dat in internationaal verband wordt erkend, de burger, de mens van
vlees en bloed, de beschermde mens, de potentieel aangetaste mens, et cetera.
Bij vele van de vraagstukken in het strafrechtelijk debat gaat het uiteindelijk om
de vraag welke aspecten van veiligheid en persoonlijke levenssfeer strafrechte-
lijk juridische erkenning verdienen en hoe die aspecten ten opzichte van elkaar
worden gewogen, kunnen samengaan, complementair kunnen zijn, et cetera. Die
vraag speelde bijvoorbeeld bij de vraag naar strafbaarstelling van terroristische
misdrijven, bij de uitbreiding van strafvorderlijk bevoegdheden in het kader van
de bestrijding van terrorisme, bij de Wet vorderen gegevens, maar evengoed bij
de vraagstukken rondom cameratoezicht in de publieke ruimte en de vraag naar
strafbaarstelling van vrouwenbesnijdenis. Dat betekent dat die vele gezichten
van de ‘mens’ ook een plaats verdienen in het debat en in de afweging. De
juridische dimensie staat immers niet los van de andere dimensies en mag
daarvan ook niet worden los gedacht. 

In het debat over de inzet van het stafrecht ter bevordering van veiligheid
zullen de dimensies van die begrippen en de niveaus en gelaagdheid daarvan dan
ook moeten worden onderkend en erkend. Als de burger zich op geen enkele
wijze herkent in het juridisch debat zal deze zich namelijk ook niet eenvoudig
in de te maken keuzes kunnen vinden. De overheid heeft dus wat uit te leggen.

In het strafrecht ‘overwinnen’ uiteindelijk die aspecten van veiligheid en
persoonlijke levenssfeer die na democratische besluitvorming juridisch erkend
worden. Die aspecten omvatten een veel smallere basis dan in het politieke en
publieke debat volgens velen onder privacy en veiligheid wordt begrepen. Dat
brengt mee dat de overheid de verantwoordelijkheid moet nemen voor het
onderkennen en erkennen van de beperkingen van de juridische dimensie en
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voor helderheid daarover. Een overheid die pretendeert dat hij met regelgeving
en beleid alle dimensies van veiligheid en persoonlijke levenssfeer kan garande-
ren verliest haar eigen beperkingen uit het oog. Daarmee doet zij onrecht aan de
bijzondere dimensie waar de beleving van veiligheid en persoonlijke levenssfeer
dominant is, de mens van vlees en bloed. De ‘verantwoordelijke’ overheid is dan
ook genoodzaakt het debat over veiligheid te ontdoen van zijn amorfe invulling
en de nuance te zoeken. Geschiedt dat niet of onvoldoende, dan kan de rol van
de juridische dimensie zelf ter discussie raken. En, dan kan de overheid, als
primaire verantwoordelijke voor de bescherming van de waarden van veiligheid
en persoonlijke levenssfeer in de democratische rechtsstaat, haar bijzondere
positie als hoeder daarvan verliezen. Legitimiteit, vertrouwen en acceptatie van
die rol van de overheid beklijven niet vanzelf, maar vragen om een ‘verantwoorde-
lijke’ overheid.

De erkenning van de complexiteit van deze positie brengt tegelijkertijd de
bijzondere verantwoordelijkheid van de strafrechtswetenschapper in en voor het
debat aan het licht, een verantwoordelijkheid voor het blootleggen en analyseren
van de betekenissen die in het debat worden toegekend aan de begrippen
veiligheid en persoonlijke levenssfeer. Immers, zonder helderheid valt niet of
nauwelijks vast te stellen of er sprake is van botsende waarden, tegengestelde
belangen, aanwijsbare verantwoordelijken etc. De strafrechtswetenschap kan en
moet dus op eigen wijze aan dat debat bijdragen, ook al heeft die opdracht de
tijdgeest niet mee. Constantijn Kelk heeft dat debat nimmer geschuwd. 



1 Zie voor de volledige tekst van het programma Veiligheid begint bij voorkomen: Kamerstukken II
2007/08, 28 684, nr. 119.

Veiligheidshuizen: een eigentijdse 
oplossing voor een oud probleem
Cyrille Fijnaut

In het nieuwe veiligheidsprogramma van het huidige kabinet Veiligheid begint
bij voorkomen wordt met nadruk gesteld dat er uiterlijk in 2009 een landelijk
dekkend systeem van veiligheidshuizen moet zijn gevormd.1 Met deze huizen
wordt gedoeld op samenwerkingsverbanden waarin: ‘gemeenten, jeugd- en
zorginstellingen, politie en justitie samenwerken aan een persoons- en gebieds-
gerichte aanpak van criminaliteit en overlast, waaronder in ieder geval jeugdcri-
minaliteit, veelplegers en huiselijk geweld. Preventie, repressie en nazorg
worden hierin effectief op elkaar afgestemd, niet alleen voor de grotere steden
zelf, maar ook voor de omliggende gemeenten.’

De oprichting van veiligheidshuizen is een ontwikkeling die Constantijn
Kelk zeker zal bekoren. Zij past niet alleen bij zijn relativerende opvattingen
over de maatschappelijke functionaliteit van het strafrecht maar zij komt ook
tegemoet aan zijn waarachtige zorg om de erkenning van de persoon van de
dader in de strafrechtspleging. Hierom is dit boek een uitgelezen plaats om deze
belangrijke ontwikkeling aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 

De origine van de veiligheidshuizen

In 2002 werd in Tilburg op initiatief van het parket te Breda en de politie in
Tilburg het eerste veiligheidshuis in Nederland opgericht. Dit initiatief kwam
niet uit de lucht vallen. Het vloeide voort uit het beleid dat het ministerie van
Justitie halverwege de jaren negentig in het kader van het Grote-Steden-Beleid
had geformuleerd om ook vanuit justitiële hoek een duidelijke en doeltreffende
bijdrage te leveren aan vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de meer
problematische woonbuurten. Dit beleid kreeg met name gestalte in het project
Justitie in de Buurt (JIB). Meer bepaald moest dit project leiden tot een grotere
aanspreekbaarheid van justitie voor derden (burgers en partners), een meer
effectieve oplossing van problemen bewerkstelligen en een meer preventieve
inzet van middelen verzekeren. 

In het kader van dit project werden op een groot aantal plaatsen in het land
zogenoemde JIB’s gestart. Concreet stond bij deze JIB’s over het algemeen een
verbetering van het casus-overleg centraal: sneller beslissen, beslissen op grond
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van meer en betere informatie, meer probleemgericht beslissen. Niettemin
namen hun organisatie en oriëntatie allerhande vormen aan. Grof gezegd konden
zij worden ingedeeld in drie categorieën: 
– JIB’s waarbij de nadruk lag op een verbetering van de traditionele afhande-

ling van zaken door het openbaar ministerie, politie, (jeugd)reclassering en
raad voor de kinderbescherming; 

– JIB’s waarbij politie, openbaar ministerie, raad voor de kinderbescherming
samen met diensten in de hulpverleningssector en het jongerenwerk tot op
buurtniveau meer probleemgericht werkten;

– en JIB’s waarbij werd gepoogd om justitiële interventies zoveel als mogelijk
in te bedden in bijvoorbeeld wijkveiligheidsplannen.

Een evaluatie van dit project in 2002 liet zien dat de JIB’s in de praktijk niet
altijd en overal even vlot functioneerden, ook al werden er allerhande maatrege-
len getroffen om hun werking te bevorderen, zoals bijvoorbeeld de vestiging van
een apart JIB-kantoor, soms in een bepaalde wijk. In het algemeen was er
weliswaar veel lof voor de manier waarop het openbaar ministerie de samenwer-
king tussen de betrokken partijen stimuleerde, maar ook zijn bemoeienis kon
niet allerlei belemmeringen in hun onderlinge samenwerking neutraliseren.
Hierbij kan onder meer worden gedacht aan zowel verschillen van visie als aan
belangenconflicten tussen de betrokken instanties, aan een te afwachtende en
dus te weinig geëngageerde houding van partijen, aan onvoldoende congruentie
tussen hun werkgebieden en informatiesystemen, en aan onvoldoende inzet
respectievelijk te snelle wisseling van personeel door bijvoorbeeld de politie.2

In het veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving uit 2002, de
voorganger van Veiligheid begint bij voorkomen, werd opengelaten hoe het – in
het licht van deze ervaringen – verder moest.3 Er wordt alleen in aangegeven dat
enerzijds veel meer werk moest worden gemaakt van de aanpak van stelselmati-
ge daders, als het niet anders kon via SOV-maatregelen (strafrechtelijke opvang
verslaafden) en via plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD),
en dat anderzijds het casusoverleg met betrekking tot zogenoemde risico-
jongeren moest worden uitgebreid en verbeterd. Om dit laatste doel te bereiken
worden maatregelen voorgesteld als de doorontwikkeling van instrumenten voor
screening en risico-taxatie. Van veiligheidshuizen wordt in dit beleidsplan echter
niet gesproken. Ook in de voortgangsrapportages omtrent de uitvoering van dit
plan zijn deze huizen geen punt. 

Wel wordt in de achtste en laatste voortgangsrapportage uit 2006 opgemerkt
dat er in 2005 een JIB-nieuwe-stijl-beleid van start was gegaan. Deze beleids-
wijziging kwam erop neer dat voortaan enkel nog subsidies zouden worden
gegeven voor ‘breed samengestelde veiligheidssamenwerkingsverbanden, waar-
van justitie deel uitmaakt’, bestemd voor de aanpak van ‘een wijk- of probleem-
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problemen en een reeks aanbevelingen voor hun aanpak, Tilburg: Gemeente Tilburg 2003.

gerichte aanpak van veiligheids- en criminaliteitsproblemen’. Dit wijst erop dat
toen het concept van de veiligheidshuizen kennelijk al in de lucht hing.4

De werking van het Tilburgse voorbeeld

Eind 2002 nam het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, op
initiatief van de CDA-fractie maar met brede instemming van de gemeenteraad,
het besluit om een commissie in te stellen die onder mijn leiding een analyse
moest maken van de veiligheidsproblemen in de stad en die in de volle omvang
mocht zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen voor die problemen.
Ruim een half jaar gaf deze commisie – de Commissie Sociale Veiligheid – zich
op allerlei manieren veel moeite om de situatie in de stad te doorgronden. De
zomer van 2003 werd door voorzitter en secretaris gebruikt om – onder vrij
grote druk als gevolg van een ophefmakende dodelijke steekpartij – het concept
van een rapport te schrijven. De definitieve versie van dit rapport werd na
herhaalde beraadslagingen in de schoot van de commissie in november 2003
gepresenteerd in een algemene vergadering van de gemeenteraad.5

In dit rapport werd de nodige aandacht geschonken aan het nog prille
initiatief van het veiligheidshuis. Op dat moment was dit huis reeds gevestigd
in het pand aan de Spoorlaan in Tilburg waar het nog steeds zit. Wat hield dit
initiatief op dat moment in? Onder leiding van een officier van justitie waren
hier medewerkers van met name de politie, de reclassering, de raad voor de
kinderbescherming en slachtofferhulp dagelijks doende om op een meer
gecoördineerde en dus beter geïnformeerde manier te zoeken naar een verant-
woord en doeltreffend antwoord op het delinquente gedrag van jongeren die
door de politie waren aangehouden. Dit initiatief was tot op op zekere hoogte
dus een exponent van het lopende JIB-beleid. Het was in die zin eigenlijk niets
bijzonders. Bijzonder was wél dat de toenmalige deelnemers al vlug tot de
conclusie waren gekomen dat het op den duur niet bij meer en beter justitieel
casusoverleg kon blijven en dat zij op zoek waren naar een verbreding en ver-
dieping van deze formule. Het feit dat zij hun werkplaats ‘veiligheidshuis’
hadden gedoopt, gaf reeds uitdrukking aan het gevoelen dat hun onderlinge
samenwerking meer inhoud, meer structuur en meer gewicht moest krijgen. En
het was juist deze bereidheid tot innovatie van het gevoerde beleid die bij de
onderzoekscommissie in goede aarde viel. In haar rapport pleitte zij dan ook
voor versterking van de rol van het veiligheidshuis in het stedelijk veiligheids-
beleid. 

Enerzijds behelsde dit pleidooi de aanbeveling om analisten bij het veilig-
heidshuis te plaatsen die op grond van systematische gevalsstudies profielen
zouden maken van de (verschillende categorieën van) jongeren die in het



Cyrille Fijnaut94

6 Deze aanbeveling was mede ingegeven door enkele, toen recente, rapporten over jeugdcriminaliteit
in grotere gemeenten. Zie onder meer B. Beke e.a., Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld;
tussen rondhangen en bendevorming, Amsterdam: SWP 2000, en B. Bieleman e.a., Risicojeugd in
stad; aard, omvang en aanpak van risicojongeren in Groningen, Groningen: Intraval 2002. 

veiligheidshuis terecht zouden komen.6 De gedachte achter dit voorstel was dat
zulke profielen zouden helpen om niet alleen maatwerk te leveren naar individu-
ele daders toe maar ook om gerichte adviezen te geven aan de beleidsmakers in
de stad over de achtergronden en oorzaken van problemen en dus ook over de
algemene aanpak ervan. In het verlengde hiervan lag het voorstel om een directe
relatie te organiseren tussen het veiligheidshuis en de op te richten kleine
veiligheidscommissie, dit wil zeggen een commissie waarvan de harde kern zou
bestaan uit de driehoek van burgemeester, officier van justitie en politiechef,
maar waarvan, afhankelijk van de problemen, ook vooraanstaande vertegen-
woordigers van reclasserings- en hulpverleningsinstellingen deel zouden
uitmaken. Naast deze kleine veiligheidscommissie – ook wel aangeduid als de
‘binnenring’ – zou er een grote veiligheidscommissie moeten worden gefor-
meerd waaraan instanties zouden participeren die niet alleen zijdelings met
veiligheidsproblemen worden geconfronteerd maar die ook een deel van hun
oplossing kunnen leveren: scholen, welzijnswerk en jeugdzorg, woningcorpora-
ties, geestelijke gezondheidszorg en bedrijfsleven (de ‘buitenring’). Dit op grond
van de gedachte dat de participanten in de kleine veiligheidscommissie er op
eigen kracht nimmer in zouden slagen om zo’n complex vraagstuk als dat van
de sociale (on)veiligheid in al zijn facetten de baas te worden.

Anderzijds was in dit pleidooi vervat dat er een directe relatie moest worden
gelegd tussen het veiligheidshuis en het systeem van de buurtregiegroepen die op
dat moment in een aantal delen van de stad waren gevormd. Deze regiegroepen,
hoofdzakelijk bestaande uit ‘lokale’ vertegenwoordigers van zowel gemeentelijke
diensten als de grote hulpverleningsinstellingen in de stad, hadden en hebben
vooral tot taak om op het niveau van de betrokken buurten – zoveel als mogelijk
in samenwerking met de bewoners – de meest voorkomende problemen in zowel
het beheer van de openbare ruimte als in de sociale verhoudingen aan te pakken.
Het idee achter het voorstel van de commissie was dat een nauwe verbinding
tussen het veiligheidshuis en buurtregiegroepen een meer geïntegreerde en
wijkgerichte beheersing van criminaliteitsproblemen in de hand zou werken. Als
uit de analyses van het veiligheidshuis zou blijken uit welke delen van de stad de
meeste jeugdige delinquenten komen, wat voor jongeren dit in het algemeen zijn,
welke problemen hun misdragingen in de hand werken, welke maatregelen
zouden helpen bij de inperking van de criminaliteit en overlast die zij veroorza-
ken et cetera, dan zou met behulp van deze analyses de doeltreffendheid van het
stedelijk veiligheidsbeleid aanzienlijk kunnen worden vergroot. 

Het pleidooi culmineerde tot slot in het voorstel om in de toekomst het
veiligheidshuis uit te bouwen tot de institutionele draaischijf voor de aanpak van
delinquente jongeren tot 25 jaar. Het zou in de toekomst met andere woorden
moeten uitgroeien tot het huis waar de volledige coördinatie zou plaatsgrijpen
van de individuele aanpak van jongeren die met politie en justitie in aanraking
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komen. Dit moest uiteindelijk zijn voornaamste opdracht worden. Het werd niet
met zoveel woorden uitgesproken maar in dit voorstel lag besloten dat op den
duur niet langer alleen politiële en justitiële diensten zouden moeten participeren
in het veiligheidshuis maar ook hulpverleningsinstellingen, het schoolwezen et
cetera. Niet voor niets werd in het rapport toegejuicht dat het bureau Halt zich
in het najaar 2003 bij het veiligheidshuis had aangesloten.

Dit onderdeel van het veiligheidsprogramma van de Tilburgse Commissie
Sociale Veiligheid kreeg al vlug grote bekendheid in de kring van de grotere
gemeenten, de G-30-gemeenten, eerst in de provincie Noord-Brabant maar ook
ver daarbuiten. Dit was vooral een gevolg van het feit dat haar rapport als
zodanig om allerlei redenen bij de bestuurders en andere beleidsmakers in deze
gemeenten veel aandacht trok. Dit bleek niet alleen uit de vele verzoeken om
een exemplaar van het rapport, maar ook uit het feit dat haar voorzitter in de
loop van 2004-2005 op tal van plaatsen in het land werd uitgenodigd om
voordrachten te houden over de Tilburgse aanpak. Op deze bijeenkomsten heb
ik nimmer nagelaten om te wijzen op de belangrijke rol die een veiligheidshuis
in het gemeentelijk beleid kan spelen en de toehoorders aangemoedigd om tot
de oprichting van een dergelijk huis over te gaan.

Dit had in eerste instantie tot gevolg dat het veiligheidshuis in Tilburg van
overal in het land verzoeken kreeg om met een delegatie van bestuurders,
politiemensen, ambtenaren, hulpverleners et cetera te mogen komen praten over
de organisatie en werking van dit huis. Vervolgens werden in nogal wat grote
gemeenten en regio’s in het land plannen gemaakt voor de oprichting van een
veiligheidshuis, soms ook met financiële steun van de provincies, bijvoorbeeld
in Noord-Brabant.7 Dit had weer tot gevolg dat de schrijver van dit stuk bij
herhaling werd gevraagd om met een spreekbeurt zulk een initiatief te onder-
steunen dan wel de opening van een veiligheidshuis op te luisteren. De bewe-
ging die zo is ontstaan, heeft uiteindelijk via gesprekken met leden van het
huidige kabinet haar weerslag gevonden in het huidige veiligheidsbeleid.

In het coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en
ChristenUnie, dat op 7 februari 2007 werd gesloten, werd het veiligheidshuis
nog niet met zoveel woorden genoemd. In het beleidsprogramma van Balken-
ende IV voor de jaren 2007-2011 wordt aan de hand van het Tilburgse voorbeeld
evenwel uitdrukkelijk gesteld dat er in de grotere steden veiligheidshuizen
komen waarin ‘gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen-
werken in de aanpak van criminaliteit en overlast. Preventie en repressie worden
hierin effectief op elkaar afgestemd’.8 Dit voornemen heeft vervolgens zijn
beslag gekregen in het plan, opgenomen in het hiervoor al geciteerde nieuwe
veiligheidsprogramma Veiligheid begint bij voorkomen, om in 2009 een lande-
lijk dekkend stelsel van veiligheidshuizen te vestigen. 
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Veiligheidshuizen: hun voornaamste bestaansreden

Nu de oprichting van veiligheidshuizen zo’n hoge vlucht heeft genomen en deze
huizen – op hun beurt, net als de JIB’s, in allerlei varianten – in de nabije
toekomst dus een belangrijk mechanisme zullen vormen in de terugdringing van
sociale onveiligheid in het land, is het zaak om nog weer eens stil te staan bij
hun voornaamste bestaansreden. Deze komt in de kern neer op de noodzaak om
de organisatorische verdeeldheid tussen bestuur, justitie en hulpverlening te
overwinnen en zodoende de ruimte te scheppen voor een meer adequate aanpak
van de problemen in de sfeer van de sociale onveiligheid.

Een noodzakelijke remedie tegen organisatorische verdeeldheid
Sociale onveiligheid bestaat in alle soorten en maten. Het kan gaan van
opgeschoten jongeren die andere bewoners van buurten geregeld overlast
bezorgen en maatregelen hiertegen pareren met allerlei vormen van intimidatie
tot en met concentraties van ernstige vormen van geweldpleging, inbraak en
dieverij, al dan niet in groepsverband gepleegd door opgroeiende of volgroeide
gewoonte- en beroepsmisdadigers. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de gevoelens
van onveiligheid. Die kunnen voor een stuk samenhangen met de meer objec-
tieve problemen van onveiligheid maar kunnen ook teruggaan op een zeker
onbehagen over de leefbaarheid van de wijk waarin men woont en/of over de
ontwikkeling van de wijde wereld waarin wij met z’n allen leven. Een serieuze
aanpak van sociale onveiligheid vraagt dus onwillekeurig om een gedifferen-
tieerde en dynamische respons.

In de mate waarin sociale onveiligheid een probleem is dat voortvloeit uit het
delinquente gedrag van jongeren, is het een probleem waarmee in ons soort
samenleving vele instellingen en instanties te maken hebben. Enigszins over-
dreven gesteld is het immers zo dat in de voorbije decennia elk (deel)probleem
en elke (bijbehorende) leeftijdsgroep eigen voorzieningen hebben gekregen. En
dit niet alleen: die voorzieningen hebben, ook al omdat zij allemaal anders
worden gefinancierd en verschillend zijn georganiseerd, allemaal eigen opvat-
tingen over hun doelstelling en taakstelling ontwikkeld, zijn aparte ideologieën
gaan koesteren over hun methoden van werken, hebben eigen administraties
opgebouwd én afgeschermd met privacy-reglementen et cetera. Met als gevolg
dat het een reuzeprobleem is geworden om ze in verzamelde slagorde te laten
optreden tegen problemen die hun eigen probleemdefinities overstijgen, ook als
die enige mate van urgentie kennen.

Om dit bij uitstek bureaucratische probleem te kunnen overwinnen werd in
de Commissie Sociale Veiligheid meer dan eens overwogen om de eenmaking
van de reclassering en de eenmaking van de hulpverlening voor te stellen. Waar
heeft een stad als Tilburg – die slechts één gemeente kent, één openbaar
ministerie en één politie – het aan te danken dat zij bijvoorbeeld op het terrein
van de reclassering te maken heeft met een bureau Halt, een afzonderlijke
jeugdreclassering en een aparte verslavingsreclassering, de nationale reclasse-
ring en (de reclassering van) het Leger des Heils, en ook nog eens een raad voor
de kinderbescherming? Het idee om al deze instanties samen te voegen en op
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landelijk en regionaal niveau een robuuste maar ook veelzijdige reclassering te
bouwen, werd ook wel eens opgeworpen in Haagse kringen, maar ontmoette hier
even weinig enthousiasme als in Tilburg zelf. Iedereen is duidelijk beducht voor
de politiek-bestuurlijke veldslag die moet worden geleverd om zoiets voor
elkaar te krijgen. Hetzelfde is kennelijk waar voor de hulpverlening. Ook hier
is goedbedoelde, maar bureaucratische en contraproductieve, verdeeldheid troef.
Deze sector grondig saneren met het oog op de behoeften van deze tijd behoort
echter evenmin tot de mogelijkheden. 

Gegeven deze situatie is de oprichting van een op zichzelf staand veiligheids-
huis, waarin de meest betrokken instellingen en diensten zijn vertegenwoordigd,
een noodzakelijke remedie tegen de organisatorische verdeeldheid die een
slagvaardig – gericht, coherent en consistent – stedelijk beleid met betrekking
tot sociale onveiligheid in een wat grotere stad anders haast tot een illusie zou
maken. Daarvandaan dat de Commissie Sociale Veiligheid het embryo van het
veiligheidshuis in Tilburg in 2003 zo heeft gekoesterd. Momenteel werken (de
vertegenwoordigers van) elf instellingen en diensten eendrachtig samen in dit
veiligheidshuis: gemeente, openbaar ministerie, politie, bureau jeugdzorg,
bureau slachtofferhulp, gevangeniswezen, novadic-kentron (verslavingszorg),
raad voor de kinderbescherming, nationale reclassering, bureau Halt en het
instituut voor maatschappelijk werk (gezinscoaching). Met z’n allen proberen
zij door de uitwisseling van informatie en de coördinatie van actie de voornaam-
ste doelstellingen van het veiligheidshuis te realiseren: het terugdringen van
recidive en het bieden van adequate slachtofferzorg in de sfeer van de jeugdcri-
minaliteit. Daarnaast begeven zij zich sinds 2006 ook meer en meer op het
terrein van het huiselijk geweld. Dit bracht haast als vanzelf mee dat de banden
werden aangehaald tussen het veiligheidshuis en onder meer de geestelijke
gezondheidszorg, het meldpunt kindermishandeling en het steunpunt huiselijk
geweld, en instanties voor de opvang van mishandelde vrouwen.9 

Hierbij ligt het voor de hand dat, wanneer de doelstellingen en dus het
werkterrein van een veiligheidshuis nog ruimer worden gedefinieerd dan die van
het Tilburgse veiligheidshuis, ook het aantal betrokken instellingen en diensten
toeneemt. Neem bijvoorbeeld het veiligheidshuis in Eindhoven dat in 2006
officieel werd opgericht. Dit is ook bedoeld voor een meer gecoördineerde
aanpak van hennepkwekerijen en voor de beheersing van extremisme en
radicalisme. Met het gevolg dat in dit veiligheidshuis niet alleen zulke instel-
lingen en diensten samenwerken als in het veiligheidshuis te Tilburg maar
bijvoorbeeld ook diverse gemeentelijke diensten en de belastingdienst.10

Een passender antwoord op individuele en sociale problemen
De oprichting van een veiligheidshuis is geen doel op zich. Zij vormt de strate-
gische voorwaarde voor het zoeken naar passender antwoorden op problemen
in de sfeer van de sociale onveiligheid dan in de bestaande situatie mogelijk is.
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Om die antwoorden in individuele gevallen ook te kunnen vinden, is het in
de eerste plaats nodig dat in een veiligheidshuis duidelijke afspraken worden
geformuleerd omtrent het uitgangspunt van de onderlinge samenwerking,
omtrent de werkwijze bij de analyse van gevallen en omtrent de beoordeling van
de geleverde prestaties. Het zou hier te ver gaan om uiteen te zetten wat de
praktische omzetting van deze afspraken in de praktijk allemaal meebrengt.
Uitgaande van het Tilburgse voorbeeld moet hierbij vooral worden gedacht aan
de vaststelling van de scenario’s die in concrete gevallen zullen worden
toegepast, aan de bewaking van de uitvoering van de afspraken die in het kader
van bepaalde scenario’s zijn gemaakt en aan de evaluatie van de resultaten die
worden bereikt aan de hand van tevoren afgesproken indicatoren.11 En dat op
deze manier succes kan worden geboekt, bewijzen de Tilburgse ervaringen
evenzeer. In het jaarverslag over 2006 wordt onder meer melding gemaakt van
een daling, in de periode 2001-2005, van het percentage jongeren dat binnen
twee jaar in herhaling valt met 49%.

Zulke resultaten kunnen alleen maar worden bereikt als – en dit is de tweede
voorwaarde – de deelnemende organisaties metterdaad bereid zijn om hun
mensen en middelen gericht in te zetten op de aanpak van de problemen die in
het veiligheidshuis naar voren komen. Het zoëven genoemde percentage
demonstreert dat dit in het gegeven voorbeeld voor een stuk ook gebeurt. Maar
dit succes mag niet de ogen doen sluiten voor de problemen die er op het punt
van de samenwerking ook in het veiligheidshuis van Tilburg nog altijd zijn. De
leiding van het veiligheidshuis heeft niet zolang geleden zelf deze problemen op
een rijtje gezet. De knelpunten waarover zij het in haar overzicht heeft, gaan van
perikelen in de koppeling van databases tot de negatieve gevolgen van de
departementale verzuiling van het veiligheidsbeleid (vasthouden aan bestaande
structuren, afzonderlijke productfinanciering van organisaties).12 En men moet
niet denken dat deze knelpunten in een handomdraai kunnen worden opgelost.
De visitatiecommissie die in 2006 onder de leiding van P. Tops de vorderingen
van het Tilburgse veiligheidsbeleid aan een inspectie onderwierp, wees er al op
dat de doorontwikkeling van het veiligheidshuis met de nodige omzichtigheid
moet gebeuren en dat hierbij met name het oog moet worden gehouden op de
goede relaties tussen het veiligheidshuis en de moederorganisaties van de
partners die in het veiligheidshuis samenwerken.13 Hoe moeilijk het is deze
relaties goed te houden en toch de doeltreffendheid van het veiligheidshuis te
vergroten, blijkt uit een recente analyse van de situatie door de voormalige
programmamanager veiligheid van de gemeente Tilburg, G. van Gestel. De
moeilijkheden zijn volgens hem tweeërlei. Er zijn nog altijd grote verschillen
van inzicht tussen justitiële diensten en zorginstellingen over de manier en het
moment waarop problemen van mensen het beste worden aangepakt, en in het
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verlengde hiervan, grote (formele en inhoudelijke) problemen met de uitwisse-
ling van privacy-gevoelige gegevens.14 

In de derde plaats kunnen alleen maar meer adequate antwoorden worden
gevonden als er in een stad voldoende geschikte voorzieningen zijn. Hierbij
moet eerst en vooral worden gedacht aan de bijzondere voorzieningen die het
mogelijk maken de scenario’s uit te voeren die in het veiligheidshuis voor
individuele personen worden afgesproken. In de voorbije jaren zijn in Tilburg
door de samenwerkende organisaties verschillende van deze voorzieningen
gerealiseerd. Hierbij kan worden verwezen naar de kliniek voor mensen met
zowel psychische problemen als verslavingsproblemen, naar CrossRoads: een
school die risico-jongeren opnieuw perspectief biedt op een constructieve
toekomst, en De Sluis, een na-detentiehuis voor jongeren dat in samenwerking
met onder meer de justitiële jeugdinrichting ‘den Heyacker’ en het Leger des
Heils werd opgericht.15 Daarnaast blijven er natuurlijk algemene voorzieningen
nodig in de vorm van nauwe samenwerking tussen het veiligheidshuis enerzijds
en buurtregiegroepen, woningcorporaties et cetera op buurtniveau anderzijds.
In het rapport van de commissie-Tops werd in dit verband onder meer opge-
merkt dat er ondanks alles niettemin sprake is van een te grote fragmentatie
tussen de verschillende betrokken netwerken. Volgens de commissie is er een
diepte-investering in de onderlinge verhoudingen nodig om deze fragmentatie
verder in te perken. Deze ontwikkeling zou kunnen worden bevorderd door de
oprichting van de centra voor jeugd en gezin.16 In Tilburg wordt dit centrum
immers gezien als een voorziening die complementair aan het veiligheidshuis
moet functioneren. Mede hierom zou het centrum in hetzelfde pand worden
gevestigd als waarin het veiligheidshuis is ondergebracht. Gegeven onder meer
het feit dat er bij het veiligheidshuis reeds gezinscoaches werkzaam zijn, ligt dit
ook voor de hand. 

Een nieuwe fase in een eeuwenoud proces 

Wie de oprichting van de veiligheidshuizen met enige historische distantie
bekijkt, komt tot de conclusie dat zij in wezen een eigentijdse oplossing vormt
voor een oud probleem. Het probleem namelijk waarvoor sinds de wederopbloei
van de steden in de achttiende eeuw van tijd tot tijd ernstig wordt gewaar-
schuwd: de stedelijke samenleving beschikt door toedoen van nieuwe maat-
schappelijke ontwikkelingen over onvoldoende (zelf)regulerend vermogen om
openbare orde en veiligheid op een genoegzaam peil te handhaven. Op het einde
van de negentiende eeuw werd dit gevoel heel nadrukkelijk vertolkt door
bijvoorbeeld G. Tarde en E. Durkheim.17 En het antwoord dat rond 1900 op dit
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probleem werd gegeven is bekend: enerzijds uitbouw van politie, justitie en
gevangeniswezen, anderzijds uitbreiding van jeugdbescherming en reclassering.
Zo werden toen repressie en zorg meer dan ooit in onderlinge samenhang
georganiseerd. 

De oprichting van veiligheidshuizen belichaamt een nieuwe fase in dit
eeuwenoude proces. Veel inniger nog dan vroeger worden repressie en zorg nu
verregaand met elkaar verweven om het hoofd te kunnen bieden aan de
menigvuldige problemen waarmee de steden tegenwoordig in de sfeer van de
sociale veiligheid worden geconfronteerd. Het lijkt tegenstrijdig maar het is een
paradox: de gecompliceerde uitdaging van de sociale onveiligheid vraagt om
eenmaking van de maatschappelijke reacties op dit probleem.



1 Ik denk dan niet alleen aan de opvallend fraaie illustraties in de vele door hem geschreven boeken, maar
bijvoorbeeld ook aan bijdragen als De strafbaarheid van kunstbeschadiging en -vernieling, in: A.H. Klip
e.a. (red.), KriTies: liber amicorum et amicarum E. Prakken, Deventer: Kluwer 2004, p. 221-233 en De
kunst als inspiratie voor de strafrechtsbeoefening, in: Freek Bruinsma e.a. (red.), Precaire waarden: liber
amicorum A.A.G. Peters, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 43-60.

2 Zie vooral zijn bundel Afgeschreven. L’homme perdu, Arnhem: Gouda Quint 1990; Tolstoi’s
‘Opstanding’; het strafrechtssysteem en ‘le vrai grande monde’, Tijdschrift voor Criminologie 1989,
p. 83-98, en Knoet, bloed en bittere tranen. Anton Tjechov’s penologisch onderzoek, een publieke
aanklacht tegen een onmenselijk strafsysteem, in: C. Kelk e.a. (red.), Grenzen en mogelijkheden.
Opstellen over en rondom de strafrechtspleging, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1984, p. 24-44.

Naar een eigenstandig academisch 
statuut van de victimologie
Marc Groenhuijsen 

Inleiding

Constantijn Kelk is een kunstenaar onder de strafrechtswetenschappers. Zowel
letterlijk als figuurlijk. Van huis uit heeft hij een grote belangstelling voor
beeldende kunst meegekregen, die in verschillende opzichten sporen achterlaat
in zijn wetenschappelijk werk.1 Ook zijn affiniteit met literaire meesterwerken
komt op diverse plekken in zijn eigen publicaties tot uitdrukking.2 Binnen het
vakgebied is het oeuvre van Kelk ongemeen breed en boeiend. Zijn boeken en
artikelen beslaan alle deelgebieden van het strafrecht. Op het terrein van het
penitentiaire recht is hij zowel nationaal als internationaal een absolute coryfee.
Ook het contact met de sociale wetenschappen gaat hij niet uit de weg, getuige
zijn ruime kennis van de penologie. Om al deze redenen beschouw ik het als een
voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan dit liber amicorum te zijner ere.

De voorafgaande opmerkingen vormen tevens de opmaat voor de introductie
van het onderwerp van mijn opstel. Kelk heeft niet alleen een brede belangstel-
ling en inzicht in het belang van sociale wetenschap voor het recht, hij toont in
zijn werk daarnaast ook een opvallende bereidheid om nieuwe ontwikkelingen
met een open mind tegemoet te treden. Zo’n 25 jaar geleden werden bijvoor-
beeld ineens de slachtoffers van misdrijven tamelijk populair in bepaalde
kringen van strafrechtbeoefenaars. Nu behoren de slachtoffers niet tot de groep
personen die van nature een prominente plaats hebben in het intellectuele leven
van Constantijn Kelk. Zijn vorming door de onvolprezen Toon Peters en zijn
levenslange pionierswerk in het veld van de rechtspositie van gedetineerden
zouden a priori minst genomen grote reserves jegens de emancipatie van
slachtoffers binnen de strafrechtspleging doen vermoeden. Maar in plaats van
een vooringenomen afwijzing van deze verandering heeft Kelk zich in het
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Leuven University Press 1998, p. 37-54.

5 Ik beperk de lijst bronvermeldingen tot het hoogst noodzakelijke omtrent het zogenoemde
methodendebat: C.J.J.M. Stolker, ‘Ja, geléérd zijn jullie wel’; over de status van rechtswetenschap,
NJB 2003, p. 766-778; R.A.J. van Gestel e.a., Rechtswetenschappelijke artikelen. Naar criteria voor
methodologische verantwoording, NJB 2007, p. 1448-1461; en recentelijk het pedante en parmanti-
ge proefschrift van J.A.I. Wendt, De methode der rechtswetenschap vanuit kritisch-rationeel
perspectief (diss. Rotterdam), Zutphen: Uitgeverij Paris 2008.

6 Mijn onderhavige beschouwing vormt een uitwerking van enkele onderdelen van: J.J.M. van Dijk,
M.S. Groenhuijsen en F.W. Winkel, Victimologie. Voorgeschiedenis en stand van zaken, Justitiële
Verkenningen 2007, nr. 3, p. 9-29.

7 Ik ga in deze bijdrage voorbij aan de beschouwingen die zijn gewijd aan het – op zichzelf reële –
verschil tussen een interdisciplinaire benadering en een multidisciplinaire benadering (anderen

onderwerp verdiept en er diverse publicaties aan gewijd.3 Enige terughoudend-
heid ten aanzien van het verder uitbouwen van een rechtspositie van slachtoffers
binnen het strafproces is onmiskenbaar aanwezig, doch zijn standpunt is vooral
gematigd en evenwichtig te noemen. 

Tegen deze achtergrond wil ik in deze bijdrage ingaan op het theoretisch
statuut van de victimologie. Er is al vaker betoogd dat veel van de veranderingen
van het strafprocesrecht gedurende de afgelopen decennia berusten op empiri-
sche bevindingen vanuit de victimologie.4 Dit roept op z’n minst de vraag op
naar het eigenstandig bestaansrecht van de victimologie. Wat is dit voor type
wetenschap? Is het eigenlijk wel een wetenschap? Welke maatstaven moeten
worden aangelegd om dit soort vragen te beantwoorden? Deze kwesties staan
centraal in de navolgende paragrafen.

Victimologie als interdisciplinaire wetenschap

Er bestaat een omvangrijke literatuur omtrent de vraag of rechtswetenschap wel
als een echte wetenschap mag worden beschouwd.5 Hetzelfde verschijnsel doet
zich voor in relatie tot de victimologie. Ook in dit domein wordt met grote
regelmaat het probleem opgeworpen of dit wel een voldoende afgebakend
terrein van echt wetenschappelijk onderzoek is.6 De eerste kwestie die ik in dit
verband aan de orde wil stellen, is de vraag waarom dit zo frequent ter discussie
wordt gesteld. Waarom zoeken victimologen eigenlijk zo vaak een bevestiging
van de legitimiteit van hun academische status? Hoe komt het dat dit verhou-
dingsgewijs zo veel vaker gebeurt dan bijvoorbeeld het geval is in – ogenschijn-
lijk vergelijkbare – gebieden als de psychologie of de economie?

Ik doe een poging om de belangrijkste redenen te inventariseren waarom
regelmatig wordt getwijfeld aan de geloofwaardigheid van de victimologie als
apart veld van wetenschappelijke studie. 

De eerste daarvan is mijns inziens gelegen in de omstandigheid dat victimo-
logie een multidisciplinair karakter heeft.7 Het is algemeen bekend dat met veel
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spreken over cross-disciplinary of over trans-disciplinary). Victimologie heeft onmiskenbaar
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8 Zie onder andere Ymkje de Boer e.a., Building bridges. Researchers on their experiences with
interdisciplinary research in the Netherlands, RMNO/KNAW/NOW/COS 2002. Vgl. ook Philip
Fruytier e.a. (red.), Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap, Ars Aequi november
2007.

9 Zie het interessante verweer tegen deze bedenking op het gebied van de Legal Realists door Wouter
de Been, Realism Revisited (diss. Tilburg), Tilburg 2005, p. 28-29: ‘Such disciplinary overspill
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[T]here is method in their madness, and coherence in their disciplinary eclecticism. This coherence
is provided by their common theoretical outlook, however, rather then by the methodological
constraints of their shared discipline.’

10 Ik bespeur deze neiging ook bij sommigen in de rechtswetenschap. Zie bijvoorbeeld Van Gestel
e.a., 2007, p. 1459: ‘De nadruk op scherpe afbakening van de onderzoeksvra(a)g(en) maakt dat de
onderwerpen “kleiner” worden. Dus niet een onderzoek naar bijvoorbeeld de goede procesorde in
het civiele procesrecht, maar “slechts” naar de corrigerende functie van de goede procesorde in het
civiele hoger beroep in Nederland, in vergelijking tot de situatie in Duitsland.’ 

11 Intervict staat voor: International Victimology Institute Tilburg. Het gaat om projekt B6: Job career
and life course effects of victimisation (zie <www.tilburg.edu/intervict>).

argwaan wordt gekeken naar multidisciplinaire wetenschappen door vertegen-
woordigers van de monodisciplines die daarin een rol spelen.8 De monodiscipli-
naire specialisten wantrouwen de grensoverschrijdende activiteiten omdat
daarmee de vertrouwde criteria voor succes en vooruitgang worden verschoven.
Bovendien krijgen degenen die een multidisciplinaire aanpak beproeven veelal
het verwijt dat het onmogelijk is om volledig te voldoen aan de methodologische
vereisten die binnen de betrokken monodisciplines gelden.9 Hoewel deze op
traditie berustende reserves best begrijpelijk zijn, passen ze welbeschouwd
helemaal niet bij de doelstellingen van een echte universiteit. De tegenwerpin-
gen zijn namelijk naar hun aard gewoon conservatief, terwijl een academische
omgeving gericht zou moeten zijn op innovatie en nieuwe vormen van denken
en reflecteren zou moeten ondersteunen en aanmoedigen. 

Dit probleem kan worden geïllustreerd en verder worden aangescherpt door
te wijzen op de omstandigheid dat de gevestigde monodisciplines de neiging
lijken te hebben steeds verder te gaan over-specialiseren. In de psychologie en
de sociologie bijvoorbeeld lijken de problemen die worden bestudeerd steeds
maar kleiner te worden. Teneinde de betrouwbaarheid van verwachte uitkomsten
te optimaliseren en aan de hoogste eisen van methodologische zuiverheid te
voldoen, worden elementen van menselijk gedrag gereduceerd tot enkelvoudig
manipuleerbare variabelen, die in experimenten in laboratorium-achtige omstan-
digheden kunnen worden getoetst.10 Deze vorm van miniaturisering van de
wetenschap mag dan bijdragen aan methodische zuiverheid, maar het houdt wat
mij betreft tevens het grote risico in dat de echte problemen van gewone mensen
niet meer als legitieme voorwerpen van academisch onderzoek worden gezien.
En dan zijn we toch niet op de goede weg.

Ik volsta met één voorbeeld om aan te geven over welk verschil in de visie
op wetenschap het hier gaat. In het onderzoeksprogramma van Intervict is een
project opgenomen omtrent de effecten van slachtofferschap op de levensloop
van de getroffene.11 Met behulp van longitudinale panel data zou inzicht moeten
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Towards a Critical Victimology, New York: St. Martin’s Press 1992, p. 57-73; onder andere aange-
haald door R. Elias, Paradigms and Paradoxes of Victimology, in: C. Sumner e.a. (red.), Interna-
tional Victimology: Canberra: Australian Institute of Criminology 1996, p. 9-34.

worden verkregen in de gevolgen van zware geweldsmisdrijven op een aantal
aspecten van het vervolg van het leven van de slachtoffers in vergelijking met een
controlegroep van niet-slachtoffers. Het gaat hierbij onder andere om ziektever-
zuim, ontslag en werkloosheid, arbeidsmobiliteit (gedwongen en vrijwillig) en
echtscheiding. Het lijkt me evident dat het verwerven van kennis omtrent deze
grote vraagstukken, hoe voorlopig die kennis ook zou zijn en zelfs als daarbij
belangrijke slagen om de arm moeten worden gehouden, van groot belang kan
zijn voor de samenleving als geheel. Theorievorming op dit terrein zou recht-
streekse implicaties hebben voor allerlei onderdelen van het beleid van de
overheid en van niet gouvernementele organisaties. Maar een project van deze
aard past in het geheel niet in de mainstream van het huidige psychologische en
sociologische onderzoek. Representanten van deze monodisciplines staan dan
ook snel klaar om zo’n onderneming van de hand te wijzen omdat het te breed
zou zijn om betrouwbare wetenschappelijke resultaten mee te kunnen bereiken.

Er is ook een nogal profane reden waarom vooral sociale wetenschappers het
zelfstandig bestaansrecht van de victimologie niet zomaar erkennen. Die is
gelegen in het ontbreken van peer reviewed A-Journals op dit specifieke terrein.
Zoals ook rechtswetenschappers in de meest uiteenlopende omstandigheden
moeten ervaren, wordt het bestaan van dergelijke tijdschrift-rankingen en de
vaak daaraan verbonden begrippen ‘impactfactor’ en ‘citatie-index’ heel een-
voudig gezien als de vanzelfsprekende maat der dingen.

Ik voeg nog een complicerende factor toe. Net zoals het geval is bij de
rechtswetenschap, is het ook ten aanzien van de victimologie niet zo dat de
twijfel omtrent het academisch statuut alleen van buitenaf komt. De scepsis
wordt ook regelmatig vanuit het eigen veld gevoed. Een bekend voorbeeld is de
vaak geciteerde uithaal van Donald Cressey:

‘Victimology is [...] a non academic program under which a hodgepodge of ideas,
interests, ideologies and research methods have been rather arbitrarily grouped [...]
and is characterized by a clash between two equally desirable orientations to human
suffering: the humanistic and the scientific. [...] The humanists’ work tends to be
deprecated because it is considered propagandistic rather than scientific, and the
scientists’ work tends to be deprecated because it is not sufficiently oriented toward
social action. Each set of victimologists would probably be better off if it divorced
the other and formed alliances outside the shadow of the victimology umbrella.’12

Is dit waar? Geeft Cressey waardevol advies? Ik denk het niet. Natuurlijk moet
een conceptueel verschil worden gemaakt tussen victimologie als een weten-
schappelijke discipline aan de ene kant en belangenbehartiging ten behoeve van
slachtoffers aan de andere kant. Dat zijn verschillende zaken. Maar dat betekent
niet dat wetenschappers op dit terrein niets te leren hebben van belangenbeharti-
gers, of omgekeerd. Binnen de victimologie gaat het er juist om theorie en
praktijk met elkaar in verbinding te brengen. De oproep van Cressey om de door
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hem bedoelde ferme scheiding aan te brengen lijkt mij dus niet functioneel. Het
weerspiegelt veeleer zijn eigen onzekerheid als een academische victimoloog.

Criteria en toetsing daaraan

Van hieruit kunnen we tot de kern van de zaak komen. Wat zijn eigenlijk de
normen die bepalen of een bepaald studieterrein een eigenstandig wetenschappe-
lijk statuut heeft? Welke maatstaven moeten hierbij worden aangelegd?

Ook hierover wordt uiteraard verschillend gedacht.13 Ik denk dat ik aan de
veilige kant van de literatuur blijf als ik de volgende drie criteria aanleg:
a Er moet een redelijke mate van duidelijkheid zijn omtrent het object van

studie.
b Er dient consensus te bestaan omtrent geaccepteerde methoden en technieken

van onderzoek.
c En er moeten basisbegrippen, concepten en theorieën aanwezig zijn die de

waarneming en de analyse kunnen structureren.
Opgemerkt moet nog worden dat de methodologie en de beschikbare theorieën
samen de kennisleer, de epistemologie van de discipline vormen. De epistemolo-
gie bepaalt uiteindelijk naar welk type kennis we in een domein zoeken en wat
de standaarden zijn voor de betrouwbaarheid en concludentie van onderzoeksre-
sultaten.

Tot welke resultaten komen we wanneer deze maatstaven worden toegepast
op de victimologie? Op het eerste gezicht ziet het er niet zo goed uit. De
belangrijkste reden daarvoor is dat nogal wat verwarring lijkt te bestaan over de
afbakening van het veld van studie. Met andere woorden: het grootste probleem
lijkt te zijn om het eens te worden over het object van onderzoek. Er zijn talrijke
geschriften gepubliceerd waarin de vraag centraal staat welke typen slachtoffers
nu wel of juist niet tot het domein van de victimologie moeten worden
gerekend.14 In veel van die boeken en artikelen wordt het vraagstuk aangepakt
door een uitvoerige beschouwing te wijden aan de definitie van het begrip
slachtoffer. Doorgaans blijkt die aanpak moeizaam en niet erg productief te zijn,
omdat aan het eind van de rit moet worden geconcludeerd dat welbeschouwd
ook de dader van een misdrijf onder de zo zorgvuldig gecomponeerde omschrij-
ving valt. Het contrast met onomstreden rijpe exacte wetenschappen is op dit
punt dan ook groot. Niemand zal bijvoorbeeld de moeite nemen om een
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publicatie te wijden aan de vraag of het simpele rekenen op school (optellen,
vermenigvuldigen, delen, etc.) nu wel of niet behoort tot het domein van de
wiskunde.

Toch valt hier meer over te zeggen. En dan verandert het beeld. Waarschijn-
lijk is veel te lang gezocht naar waterdichte omschrijvingen van het preciese
domein van de victimologie en naar sluitende definities van het kernbegrip
‘slachtoffer’. Het is zeer de vraag of dat de juiste weg is om vooruitgang te
bewerkstelligen. Voor inspiratie ben ik te rade gegaan bij Karl Popper. Die heeft
een vrij radicaal standpunt omtrent de betekenis en de rol van definities in het
wetenschappelijk discours:

‘The development of thought since Aristotle could be summed up by saying that every
discipline, as long as it used the Aristotelian method of definition, has remained arrested
in a state of empty verbiage and barren scholasticism, and that the degree to which the
various sciences have been able to make any progress depended on the degree to which
they have been able to get rid of this essentialist method. This is why so much of our
‘social science’ still belongs to the Middle Ages [...] The attempt to solve a factual
problem by reference to definitions usually means the substitution of a merely verbal
problem for the factual one.’15

Voor Popper is het duidelijk dat vooruitgang in de wetenschap niet ontstaat door
te beginnen met definities, maar door te starten vanuit problemen. Eerst moet het
probleem worden afgebakend, dan dient een theorie te worden geformuleerd om
het probleem te adresseren of op te lossen. De volgende stap is dan om te bezien
of de theorie geschikt is om alle aspecten van het probleem te omvatten. Zonder
uitzondering zal blijken dat dit niet het geval is, als gevolg waarvan de noodzaak
zich aandient om een betere theorie te vinden. Het interessante is nu dat het
probleem inmiddels niet meer precies hetzelfde is als het oorspronkelijke
probleem, omdat de poging om er theoretisch grip op te krijgen de situatie al op
zichzelf heeft veranderd. Volgens Popper kan vooruitgang in de wetenschap
worden beoordeeld aan de hand van de verschillen tussen de oorspronkelijke
probleemstelling en de omstandigheden na de eerste pogingen om daar theore-
tisch vat op te krijgen.

Nu terug naar de victimologie. De strekking van de aangehaalde gedachte-
gang van Popper is natuurlijk dat het niet langer zo verontrustend is dat we geen
overeenstemming hebben bereikt omtrent een waterdichte definitie van het veld
van onderzoek of van een kernbegrip als het ‘slachtoffer’. Welbeschouwd is dit
zelfs een betrekkelijk normaal verschijnsel. Om dicht bij huis te blijven neem
ik de rechtswetenschap als voorbeeld. Dit lijkt mij toch onbetwist een voldoende
afgebakend terrein van onderzoek, hoewel niemand ooit een algemeen aanvaar-
de definitie heeft kunnen ontwerpen van kernbegrippen als ‘recht’ of ‘rechtvaar-
digheid’. 
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Waar het klaarblijkelijk wél om gaat is dat een helder besef van de core
business van een academische discipline kan worden aangetoond door het type
problemen dat wordt bestudeerd en door de methoden en de theorieën die in dat
verband worden aangewend. Indien we de status van de victimologie vanuit dit
gezichtspunt benaderen, ben ik er van overtuigd dat we hier te maken hebben
met een zelfstandige tak van wetenschap.

Victimologie als zelfstandige tak van wetenschap

Victimologie als idee en als veld van onderzoek is van de grond gekomen toen
een aantal pioniers een bepaalde groep mensen identificeerde met bijzondere
problemen en behoeften. Deze problemen en behoeften werden niet afzonderlijk,
en zeker niet compleet of in onderling verband, bestudeerd in enige bestaande
academische discipline. Uiteraard gaat het hier om de problemen van de groep
mensen die slachtoffer is geworden van een misdrijf. Vervolgens is in de tweede
helft van de vorige eeuw systematisch onderzoek geëntameerd naar de positie
van deze mensen. Dat onderzoek werd vormgegeven vanuit een aantal vragen
die door alle onderzoekers als relevant werden onderkend. Ik noem de meest in
het oog springende voorbeelden. Welke typen strafrechtelijke victimisatie
komen voor? In welke frequentie? Welke typen slachtoffers kunnen worden
onderscheiden? Wat zijn de negatieve gevolgen van misdrijven voor de slacht-
offers? Hoe kan de psychische verwerking van een delict worden bevorderd en
hoe kan het onvermijdelijke leed zoveel mogelijk worden beperkt? Wat is het
beste antwoord op strafrechtelijk slachtofferschap? Welke personen en welke
autoriteiten hebben op dit terrein een bijzondere verantwoordelijkheid?

Het is evident dat de lijst met vragen gemakkelijk met vele andere kan
worden aangevuld. Dat zou weinig zinvol zijn. We moeten verder de diepte in.
Aangezien de hoofdstroom van het victimologisch onderzoek traditioneel – in
ieder geval vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw – werd gericht op de zojuist
genoemde vragen, is het tamelijk logisch dat daarbij veel aandacht werd besteed
aan het bijzondere gegeven dat slachtoffers van misdrijven worden getroffen
door leed dat hun opzettelijk door een medemens is toegebracht. Die bijzondere
omstandigheid rechtvaardigt afzonderlijk onderzoek naar de emotionele impact
op het slachtoffer. Om dezelfde reden is het ook begrijpelijk dat het object van
studie binnen de victimologie lange tijd tamelijk vanzelfsprekend werd vereen-
zelvigd met de groep van slachtoffers van misdrijven.16 Ten slotte heeft deze
historische achtergrond ook bepaald welke monodisciplines bij de victimologie
werden betrokken (wel psychologie, geen wiskunde; wel economie en crimino-
logie, geen historici) en kan hierdoor worden verklaard waarom het juridische
perspectief verhoudingsgewijs een vrij dominante rol heeft gespeeld.

Mijn stelling is nu dat de zojuist genoemde problemen zijn onderzocht met
een toereikende mate van theoretische en methodologische coherentie. Dit blijkt
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bijvoorbeeld uit de stroom van handboeken over victimologie die in de afgelo-
pen jaren zijn gepubliceerd, in alle belangrijke wereldtalen.17 Binnen de
wetenschapsfilosofie wordt algemeen aangenomen dat het een teken van
maturiteit van een wetenschapsgebied is als er een reeks van handboeken bestaat
waarin een vast bestand van theorievorming wordt uitgewerkt.18

Methode, theorie, kennisleer

Ik ga iets dieper in op de methoden, de theorieën en de kennisaanspraken die
binnen de victimologie van belang zijn. Het ligt voor de hand om dat toe te
lichten aan de hand van een voorbeeld vanuit een juridische invalshoek.

Een typisch victimologisch probleem betreft de vraag welke rechten het beste
kunnen worden toegekend aan slachtoffers van misdrijven binnen de strafrechte-
lijke procedure. Dit is onmiskenbaar een normatieve vraag. De methode
waarmee deze vraag wordt benaderd is in beginsel dezelfde als die wordt
gehanteerd in klassiek juridisch wetenschappelijk onderzoek. In feite komt het
neer op het afwegen van verschillende en onderling niet geheel verenigbare
waarden. Die afweging krijgt een wetenschappelijk karakter voorzover die
wordt gestuurd door een theorie. ‘Theorie’ betekent in deze specifieke context
een coherente en omvattende visie op de diverse belangen die binnen de
systematiek van de betrokken rechtsorde een rol spelen en op de begrenzing van
de flexibiliteit in oordeelsvorming die daardoor bestaat.19 Het type kennis dat
hierbij ontstaat kan niet als ‘waar’ of ‘onwaar’ worden gekenmerkt, maar eerder
als ‘geldig’ tegenover ‘niet overtuigend’. Vanuit een victimologische invalshoek
wordt deze afweging evenwel aangevuld met en ondersteund door een empiri-
sche dimensie. Indien bijvoorbeeld de invoering van een mondeling spreekrecht
voor slachtoffers ter terechtzitting wordt overwogen, zal al in een vroeg stadium
van de discussie groot gewicht moeten toekomen aan de empirische validiteit
van de geprojecteerde voor- en nadelen van zo’n hervorming.20 

De volgende stap in het proces is nog sterker empirisch van aard. Vanaf het
moment waarop binnen een rechtsorde is besloten tot het invoeren van nieuwe
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slachtofferrechten, rijst de vraag hoe de nieuwe bepalingen effectief kunnen
worden geïmplementeerd. Dit is simpel en volledig een vraag die binnen de
sociale wetenschappen past. De methode die hier moet worden toegepast kan
worden samengevat als ‘conjecture and refutation’.21 De onderliggende theorie
heeft betrekking op de soorten stimuli die geschikt zijn om gedragsverandering
te bewerkstelligen en op de rol van organen van de strafrechtspleging en
institutionele verhoudingen.22 Kennistheoretisch is ‘waarheid’ hier het criterium
voor succes.

Tot zover het enigszins uitgewerkte voorbeeld van de introductie van nieuwe
rechten voor slachtoffers van misdrijven. Het behoeft geen betoog dat vele
andere vraagstukken – ik noem de psychologische impact van victimisatie,
slachtoffer-surveys, problemen rond bijzondere kwetsbaarheid van bepaalde
groepen – uitvoerig zijn onderzocht met eenzelfde graad van methodologische
en theoretische nauwgezetheid. Op basis hiervan kom ik tot de slotsom dat men
victimologie met recht een volwassen en zelfstandige tak van wetenschap mag
noemen.

Het vorenstaande laat onverlet dat we toch niet helemaal voorbij kunnen
gaan aan de vraag welke categorieën slachtoffers tot het domein van de
victimologie mogen worden gerekend. Ik heb uiteengezet dat het vakgebied
vooral is ontwikkeld vanuit een belangstelling voor misdrijfslachtoffers. Later
is door een reeks van auteurs voorgesteld om het terrein te verbreden door ook
studie te maken van degenen die door andere vormen van leed worden ge-
troffen.23 In beginsel heb ik geen enkele moeite met deze gedachte. Maar ik
moet in dit verband nogmaals benadrukken dat wetenschap probleemgestuurd
is. Een voorbeeld ter toelichting. Zou de victimologie ook betrekking moeten
hebben op slachtoffers van extreme economische armoede?24 Het punt waar het
om gaat is of dit probleem, extreme armoede, kan worden bestudeerd met
behulp van dezelfde theorieën en basisbegrippen als die we gebruiken in het
domein van de misdrijfslachtoffers. Zijn begrippen als slachtofferprecipitatie,
post traumatische stress stoornissen, herhaald slachtofferschap of herstelrecht
in de sector van de armoede enigszins vergelijkbaar relevant? Als het antwoord
bevestigend is (eventueel met een klein voorbehoud), dan zouden vigerende
victimologische theorieën moeten worden aangepast en zou het bereik van de
victimologie zonder meer moeten worden verruimd. Als het antwoord evenwel
ontkennend moet zijn – en dat zou uit onderzoek zeer wel kunnen blijken – dan
moet de conclusie luiden dat deze problemen voorshands buiten het bereik van
deze discipline liggen. Er kan immers niet automatisch worden verondersteld dat
slachtoffers van ander onheil dezelfde behoeften hebben als misdrijfslachtoffers.
Het is wellicht mogelijk dat er meer overeenkomsten zijn dan we intuïtief
geneigd zijn te verwachten, zoals bijvoorbeeld wordt gesuggereerd in een door
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26 In een eerdere publicatie heb ik twee andere voorbeelden genoemd. Zie Slachtoffers van misdrijven
in het recht en in de victimologie. Verslag van een intellectuele zoektocht, DD 2008, p. 144-145.

Marlene Young ontwikkelde algemene theorie over slachtofferschap.25 Dit lijkt
mij echter een kwestie die niet op basis van abstracte reflectie te beslechten is.
We hebben empirisch onderzoek nodig teneinde te bepalen welke delen van de
traditionele victimologie ook van toepassing zouden kunnen zijn op nieuwe en
andere categorieën slachtoffers.

Vooruitzichten en afronding

De voorafgaande paragrafen hebben inzicht moeten bieden in het academisch
statuut van de victimologie. Het is duidelijk dat de victimologie een jonge tak
van wetenschap is. Er is nog ontzettend veel te doen. De kennis op dit terrein is
gefragmenteerd en lacuneus. Het zou ondoenlijk zijn om hier in enkele alinea’s
samen te vatten waar de grootste tekorten in de beschikbare kennis liggen. Niet-
temin lijkt het zinvol om voorbeeldsgewijs enkele uitdagingen aan te stippen die
de komende jaren in ieder geval ter hand zullen worden genomen.26

Het eerste voorbeeld betreft de behoefte om, in navolging van de criminolo-
gie, meer ‘differentiële victimologie’ te ontwikkelen. Tot nog toe zijn teveel
probleemstellingen en bestaande theorieën geënt op ‘het slachtoffer’ in het
algemeen. Uiteraard zijn ook heel wat studies verricht naar de specifieke
omstandigheden van slachtoffers van bepaalde categorieën delicten, maar deze
aanpak en de daaruit voortvloeiende theorievorming zou nog aanmerkelijk
systematischer vorm kunnen krijgen. Individuele persoonskenmerken van
slachtoffers en de bijzondere omstandigheden van verschillende delictstypen
zouden wel eens de hoekstenen kunnen zijn van de victimologische theorievor-
ming in de nabije toekomst.

Mijn tweede voorbeeld betreft de economie van slachtofferschap. De eco-
nomische consequenties van slachtofferschap – en van de reacties daarop – zijn
nog nauwelijks voorwerp geweest van systematisch wetenschappelijk onder-
zoek. Er bestaan data omtrent de kosten van misdaad, maar daar houdt het dan
ook mee op. Zo heeft het mij altijd verwonderd dat nog niemand onderzoek
heeft verricht naar de kosten-baten-ratio van het verlenen van slachtofferhulp.
Mijn hypothese zou zijn dat op dit gebied met vrij beperkte budgetten een
aanzienlijk economisch voordeel voor de samenleving wordt bewerkstelligd.
Maar dit is slechts een schatting uit de losse pols, die in serieus empirisch
onderzoek zou moeten worden getoetst.

Ter afsluiting citeer ik John Dussich, één van de pioniers op het terrein van
de victimologie: ‘Victimology is not an exercise to amuse the curious, it is not
an activity to enhance the careers of scholars, and it is not a ritual to soothe the
conscience of politicians. In the final analysis it is a sincere endeavour to
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improve the human condition’.27 Ik ben het hier volledig mee eens. Het uiteinde-
lijke doel van succesvol victimologisch onderzoek is het terugdringen van leed.
Wat mij betreft raakt het doel van victimologie hier heel dicht aan de doelstel-
lingen van de strafrechtspleging en de strafrechtswetenschap. Ik stel met
bewondering vast dat Constantijn Kelk zijn gehele academische leven lang een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het bevorderen van deze humanitaire
aspiratie.





1 Het kort na de genocide gepubliceerde (en een jaar later aangevulde) rapport van African Rights,
Rwanda, Death, Despair and Defiance (Londen: African Rights 1994, revised ed. 1995) bevat een
gedetailleerd verslag van de genocide op basis van honderden pagina’s getuigenverklaringen. 

2 Volgens de Rwandese overheid zijn er in totaal 1.074.017 slachtoffers gevallen in de vier jaar van
‘genocidaire ideologie’ tussen 1 oktober 1990 and 31 december 1994, onder wie 93,7% Tutsi. 

3 De priester is door het ICTR schuldig bevonden en tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld:
Prosecutor v. Athanase Seromba, ICTR case no. 2001-66-I, Judgement 13 December 2006; het
hoger beroep loopt nog.

Rwanda veertien jaar na 1994
Enkele gedachten over genocide, strafrecht en verzoening

Roelof Haveman

‘Weet je’, wordt op samenzweerderige en semi-verbaasde toon gezegd alsof een
niet-politiek correcte ontdekking is gedaan, ‘weet je, er is nog ontzettend veel
haat tussen die Hutu’s en Tutsi’s. Van verzoening is nog nauwelijks sprake. Ze
haten elkaar nog steeds’. Aldus een expatriate in Rwanda. Een waarheid als een
koe, zou je zeggen, niet iets om echt verbaasd over te zijn, veertien jaar na een
genocide waarin een tiende van de bevolking, Tutsi en gematigde Hutu, door
pakweg een ander tiende van diezelfde bevolking, Hutu, op een gruwelijke
manier is afgeslacht. Luister naar een collega wiens ouders en zeven van zijn
acht broers en zussen zijn uitgemoord; luister naar de vriend die als enige van
zijn ruim dertig mensen tellende familie de genocide overleefde. Lees het 1200
pagina’s tellende verslag van African Rights met getuigenissen over de genoci-
de.1 Ik ken mensen die zonder noemenswaardige persoonlijke verliezen de
Tweede Wereldoorlog in Europa hebben meegemaakt en nog steeds beginnen
te spugen als het over Duitsers gaat. In Nederland accepteren we dat er zeker
drie generaties overheen kunnen gaan voor het leed geleden is. Maar van
Rwandezen wordt verwacht dat ze nu na veertien jaar elkaar toch maar gewoon
weer in de armen vliegen en vergeven. ‘Vind je ook niet dat die herdenking van
de genocide nu maar eens afgelopen moet zijn; het is wel wat overdreven hè,
vind je ook niet?’ En dat alles in een land waar 40 tot 50% van de bevolking
volgens onderzoeken ‘zwaar getraumatiseerd’ is, een ‘status’ die de meesten van
ons in Europa nooit zullen bereiken.

*
Gedurende de honderd dagen tussen 6 april en 17 juli 1994 zijn in Rwanda naar
schatting 800.000 mensen vermoord, verkracht en mishandeld, Tutsi en
gematigde Hutu:2 2.000 mannen, vrouwen en kinderen in een kerk in Nyange,
wanneer de priester de vernietiging van ‘zijn’ kerk met een bulldozer beveelt;3

4.000 mensen op straat in Kigali als zij een veilig heenkomen zoeken; 5.000
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4 Op 1 oktober 1990 viel de RPF/RPA vanuit Uganda Rwanda binnen, wat het begin van de oorlog
inluidde.

5 De genocide begon op de avond van 6 april 1994, direct nadat het vliegtuig van de toenmalige
president Juvenal Habiyarimana boven Kigali was neergeschoten, waarbij de president alsook de
president van Burundi en de Franse bemanning omkwamen. Tot op de dag van vandaag is niet
duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk moet worden gehouden; er wordt veel gespeculeerd. Eind
2007 is door de regering een commissie ingesteld die het neerschieten van het vliegtuig moet
onderzoeken. 

6 International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other
Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and
Rwandan Citizens responsible for Genocide and other such Violations Committed in the Territory
of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994, opgericht 8 november 1994 in
Security Council Resolution, 955 (1994).

mensen in een kerkje in Ntarama; 10.000 mensen in een kerk in Nyamata;
20.000 mensen op het terrein van een school en kerk in Nyarubuye; 40.000
mensen op het terrein van een school in Murambi. Om maar een paar voorbeel-
den te noemen. En elke keer gebeurt dit binnen een of enkele dagen. Een bij-
zonder aspect aan deze genocide is dat een substantieel deel van de moorden en
plunderingen plaatsvond in de dorpen waar zowel de slachtoffers als de daders
leefden. Het was (en is?) bij iedereen bekend wie Hutu is en wie Tutsi. Bij
twijfel gaven de identiteitskaarten uitsluitsel. Anders dan wat men zou verwach-
ten zijn deze dorpssamenlevingen niet uiteengevallen: tot op de dag van vandaag
leven verdachten/daders en overlevende familieleden bij elkaar in hetzelfde
dorp; wie wat jegens wie heeft gedaan is common knowledge.

*
Voor en tijdens de genocide verschenen in de geschreven pers vele tegen Tutsi
gerichte opruiende geschriften. Zo publiceerde Kangura, een notoir haatzaaiend
tijdschrift, in 1990 de zogenoemde Hutu Ten Commandments. Een van de
commandments luidt dat:

‘[e]very Hutu should know that a Mututsi woman, wherever she is, works for the
interest of her Tutsi ethnic group. As a result we shall consider a traitor any Muhutu
who: marries a Tutsi woman, befriends a Tutsi woman, and who employs a Tutsi
woman as a secretary or concubine.’ 

De nationale radio – met name RTLM/Radio Télévision Libre des Mille Collines
– stookte met groot enthousiasme de bevolking op tot het doden van Tutsi. Tutsi
waren kakkerlakken, Inyenzi, die verdelgd moesten worden. Vanaf het begin van
de oorlog in 19904 worden acht massamoorden op Tutsi gerapporteerd. In feite
betekent dit dat wat wij nu als ‘de genocide van 1994’5 kennen in feite de
culminatie is van een al langer durende haat en moord-campagne tegen Tutsi.

*
In de week waarin in Rwanda de genocide wordt herdacht schud ik de hand van
een aantal génocidaires, daders van de genocide. Dat is in de UN Detention
Facilities in Arusha, Tanzania, waar verdachten van de genocide die door het
ICTR6 worden berecht vastzitten, evenals een aantal veroordeelden in afwach-
ting van overplaatsing naar een land waar zij hun straf kunnen uitzitten. Onder
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9 Zie bijv. G. Prunier, The Rwanda Crisis: History of a Genocide, New York: Columbia University
Press 2005 [1995], p. 26-40; Johan Pottier, Re-Imagining Rwanda; Conflict, Survival and Disinfor-
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de laatsten George Rutaganda en Hassan Ngeze. De een een vriendelijke wat
ouder ogende man die ons lachend uitnodigt voor een fête de papaya, om de
vele rijpe papaya’s aan de boom op het kleine binnenplaatsje van de gevangenis
op te eten. De ander een man van mijn leeftijd die op dwingende toon vragen
stelt over mijn baan in Rwanda, de rechterlijke macht en de gacaca. De een was
vice-president van de Interahamwe, de jeugdbeweging van de destijds regerende
partij en motor van de genocide; hij is tot levenslange gevangenisstraf veroor-
deeld.7 De ander was hoofdredacteur van Kangura; hij is veroordeeld tot
levenslange gevangenisstraf, in hoger beroep omgezet in 35 jaar.8

*
Een paar dagen eerder bezoek ik met een vriend, rescapé (overlevende), een
kerkje ten zuiden van Kigali, waar duizenden Tutsi zijn vermoord, onder wie
enkele van zijn familieleden. Ondertussen zweept buiten het hek een van de vele
kerkgenootschappen in Rwanda de bevolking op te geloven, met veel gezang en
fanatiek geschreeuw. Hij huilt. Zelf overleefde hij als door een godswonder de
1994 genocide, evenals twee jaar eerder een moordpartij op Tutsi in het noorden
van Rwanda.

*
Rwanda kent een lange geschiedenis van massamoorden. Wat de oorzaak
daarvan is lijkt sterk af te hangen van de politieke achtergrond van degene die
het probeert te verklaren. Eén aspect is het onderscheid tussen Hutu en Tutsi als
twee verschillende etnische groepen. Het is een al sinds de pre-koloniale periode
bestaand, zij het aanvankelijk relatief fluïde en vrij complex sociologisch
onderscheid, met Hutu en Tutsi, zoals het officiële verhaal luidt, in vrede
samenlevend. Tutsi waren de regerende elite, hoewel slechts een minderheid van
hen; de meerderheid van de Tutsi was even machteloos en arm als de Hutu.
Meer en meer werd dit onderscheid echter als raciaal of etnisch onderscheid
benadrukt, met de Tutsi als superieure etnische groep, naar het verhaal wil
eeuwen geleden afkomstig uit de hoorn van Afrika.9 Dit onderscheid werd in
1932 vastgelegd met de introductie door de Belgische kolonisator van etniciteit
in identiteitskaarten: vanaf dat moment was men Wahutu, Watutsi of Watwa.
Daarmee ‘was’ men Hutu of Tutsi. Een interessant gegeven wat deze ‘etnifice-
ring’ betreft, is dat het ICTR aan het eind van de twintigste eeuw grote moeite
had om vast te stellen dat de Tutsi een etnische groep vormen, een van de kern-
bestanddelen van genocide: destroy (in whole or in part) a group on the basis
of national, ethnic, religious or racial grounds. Het ICTR koos uiteindelijk voor
een combinatie van objectieve maar hoofdzakelijk subjectieve factoren: werd het
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slachtoffer als Tutsi beschouwd door de dader en door het slachtoffer zelf?10 Hoe
armoedig de wetenschappelijke verantwoording voor dit etnische onderscheid
ook is, als mensen denken dat het waar is zullen ze er ook naar handelen.

*
Het verhaal van de genocide eindigt niet in juli 1994. Radio Télévision Libre des
Mille Collines had de bevolking van meet af aan gewaarschuwd dat iedereen
door de RPF/RPA vermoord zou worden als die eenmaal de macht zou overne-
men, en bleef paniek zaaien na de machtsovername. Op een bevolking van acht
miljoen sloegen vijf miljoen mensen op de vlucht, binnen en buiten Rwanda, die
in kampen werden ondergebracht. Het moorden, de verkrachtingen en intimida-
ties gingen door tot in 1998, zij het op kleinere schaal, door Interahamwe in en
vanuit vluchtelingenkampen en dorpen langs de grens; scholen werden aan-
gevallen, waarbij Tutsi-kinderen werden uitgefilterd.11 Ongetwijfeld gaat dit
verhaal nog vele generaties door. Onder sommige groepen Rwandezen in de
diaspora – mensen die na de machtsovername zijn gevlucht, onder wie naar
schatting 40.000 verdachten van genocide – wordt de genocide ontkend. Ook
leeft het idee van een dubbele genocide – niet alleen op Tutsi onder leiding van
het oude regime maar ook op Hutu door het nieuwe regime – ondanks feiten die
overtuigend de onzin hiervan tonen.12 De Hutu Ten Commandments genieten in
sommige kringen nog steeds populariteit; Tutsi blijven kakkerlakken.

*
Los van de doden als gevolg van de genocide zijn er de honderdduizenden die
getuigen waren van de moorden, verkrachtingen en tortuur, onder wie vele
kinderen. De gacaca identificeerden meer dan 252.913 rescapées, overlevenden,
van de genocide (van wie 41% man, 59% vrouw), inclusief 74.642 wezen,
27.733 weduwen en weduwnaars en 12.074 door de genocide gehandicapt
geraakte personen.13 Een onderzoek een jaar na de genocide onder 3030
kinderen tussen de acht en negentien jaar toont dat iets minder dan 80% van de
kinderen in de genocide de dood van een familielid meemaakte, van wie bijna
de helft beide ouders verloor (36% was er getuige van dat een familielid werd
vermoord); 61% van de kinderen is op zeker moment zelf bedreigd met de dood;
90% geloofde op enig moment te zullen sterven; 80% moest zich tijdens de
genocide verbergen om te overleven; 16% heeft zich onder lijken moeten
verbergen; 95% was getuige van enige vorm van geweld; 70% zag met eigen
ogen dat iemand werd mishandeld of gedood; 52% zag dat meer mensen



Rwanda veertien jaar na 1994 117

14 A. Dyregrov, L. Gupta, R. Gjestad, E. Mukanoheli, Trauma Exposure and Psychological Reactions
to Genocide among Rwandan Children, Journal of Traumatic Stress 2000, 13 (1), p. 3-21. 

15 Zie bijv. Prunier, 2005, p. 356-362; zie ook A. Des Forges, Leave None to Tell the Story: Genocide
in Rwanda, New York: Human Rights Watch 1999, p. 540-560; Pottier 2002, p. 76-81 en 160-170.

16 Verdeeld over drie categorieën: eerste categorie zijn de plannenmakers, excessieve moordenaars en
seksuele tortuur (70.000 verdachten); tweede categorie zijn de reguliere moordenaars, mishande-
lingen etc. (300.000 verdachten); derde categorie zijn de plunderingen, roof etc. (430.000 verdach-
ten). 

17 Anno 2007 bedraagt de bevolking 8.600.000 van wie ongeveer 50% onder 18, dus te jong om aan
de genocide deelgenomen te hebben. Als 800.000 mensen zijn gedood, ongeveer 700.000 mensen
in 1994 uit de diaspora zijn teruggekeerd (en dus evenmin aan de genocide hebben deelgenomen),
sinds 1994 daders zijn overleden, en er zonder twijfel daders na de genocide naar het buitenland
zijn gevlucht en daar nog steeds leven, bedraagt de participatie onder de volwassen bevolking in
1994 aan de genocide ongeveer 25 tot 30%. 

18 Zie uitvoeriger over gacaca: Roelof Haveman, Doing Justice to Gacaca, in: Alette Smeulers en
Roelof Haveman (red.), Supranational Criminology; Towards a Criminology of International
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tegelijkertijd werden gedood; 58% was getuige van moorden en mishandelingen
met machetes; 31% was getuige van verkrachting of seksuele tortuur.14

*
Een andere groep slachtoffers, zij het niet van genocide, zijn de naar schatting
100.000 tot 200.000 mensen – Hutu – die naar wordt aangenomen zijn gedood
door de RPF/RPA in de periode van de genocide en de jaren erna, deels als
individuele wraakacties van soldaten, deels als een bewuste politiek, bijvoor-
beeld tijdens het opruimen van vluchtelingenkampen in en buiten Rwanda, van
waaruit Interahamwe en ex-FAR soldaten de bevolking bleven aanvallen.15

*
In de eerste jaren na de genocide zijn vele verdachten gearresteerd. Eind oktober
1996 zaten in totaal 86.200 mensen gevangen in Rwandese detentiecentra (onder
wie 3.000 vrouwen en 2.000 adolescenten), een toename van 23.200 mensen
sinds het begin van 1996. In 2004, tien jaar na de genocide, zaten nog steeds
rond de 125.000 verdachten gevangen in afwachting van hun berechting, in
gevangenissen die ooit waren gebouwd voor rond de 20.000 personen. In 2003
zijn 25.000 verdachten vrijgelaten; medio 2005 werden 36.000 verdachten
vrijgelaten; begin 2007 nog eens 8.000 verdachten. Maar al snel vulden de
gevangenissen zich weer met nieuwe verdachten. De eerste fase van de gacaca
maakte duidelijk dat meer dan 800.000 mensen worden verdacht van enige
betrokkenheid bij de genocide.16 Dat betekent 10% van de huidige bevolking,
of misschien beter: 20% van de huidige volwassen bevolking.17 Het overgrote
deel is door de gacaca berecht.

*
De gacaca is een vorm van participatieve lekenrechtspraak.18 Elke burger is
verplicht aan de gacaca deel te nemen. Dit is minder vreemd dan op het eerste
gezicht lijkt als het wordt gezien in het licht van de plicht te getuigen. Al in de
preambule van de gacaca-wet wordt duidelijk gesteld dat elke Rwandese burger
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verplicht is te getuigen over wat hij of zij heeft gezien of weet. Een van de
overwegingen luidt dat de misdaden ‘[were] publicly committed in the eyes of
the population, which thus must recount the facts, disclose the truth and
participate in prosecuting and trying the alleged perpetrators’. Een tweede
overweging is van hetzelfde laken een pak: ‘Considering that testifying on what
happened is the obligation of every Rwandan patriotic citizen and that nobody
is allowed to refrain from such an obligation whatever reasons it may be’.19 De
boodschap is duidelijk: elke burger is verplicht aan de gacaca deel te nemen,
zijnde allen getuigen van de genocide. 

*
Bekentenis, guilty plea, spijt en verontschuldiging spelen een belangriijke rol in
de gacaca: in de wet is hiervoor een speciale procedure opgenomen. Om als
‘confession, guilty plea, repentance or apology’ geaccepteerd te worden bepaalt
de wet dat de verdachte: 
1 een gedetailleerde beschrijving moet geven van het misdrijf dat hij/zij

bekent, hoe hij of zij het uitvoerde, waar en wanneer, eventuele getuigen, het
slachtoffer, de plaats waar het lijk van het slachtoffer werd achtergelaten, en
de veroorzaakte materiële schade;

2 de mededaders moet onthullen, alsmede medeplichtigen en ‘any other
information useful to the exercise of the public action’;

3 zich moet verontschuldigen voor de door hem of haar gepleegde misdaden.20

De bekentenis, guilty plea, spijt en verontschuldiging moeten mondeling en in
het openbaar tijdens een gacaca zitting worden gedaan, of in de vorm van een
geschreven verklaring. Een verontschuldiging echter ‘shall be made publicly to
the victims in case they are still alive and to the Rwandan Society’. Daders die
bekennen, schuld bepleiten, spijt betuigen en zich verontschuldigen genieten een
aanmerkelijke strafreductie. 

*
De ervaringen met de gacaca zijn wisselend. Niet overal wordt even uitvoerig
gesproken en worden misdaden bekend. In Kigali worden mensen min of meer
gedwongen mee te doen door kaarten af te laten tekenen; te weinig handteke-
ningen kan problemen bij administratieve diensten opleveren. Maar er zijn ook
goede voorbeelden. Een van de meest sprekende verhalen is dat van de vrouw
die ervan wordt beschuldigd goederen te hebben geheeld die van vermoorde
Tutsi waren geroofd. Zij ontkent. Tot haar zoon opstaat die haar en plein public
vraagt waarom ze blijft ontkennen terwijl iedereen toch weet dat de beschuldi-
gingen waar zijn. Een ander voorbeeld is dat van de man die zich moet verant-
woorden voor het stelen van spullen uit het huis van vermoorde Tutsi. Hij
bekent. En voegt eraan toe dat toen hij het huis binnenkwam hij niet alleen de
spullen heeft meegenomen maar ook een klein kind dat in de moordpartij was
gespaard en in een hoek van de kamer zat. Hij heeft dit kind in zijn huis op-
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genomen, en meegenomen toen de familie aan het eind van de oorlog naar
Congo vluchtte; het kind leeft nog steeds bij hem, als ware het zijn eigen kind.

*
Een kennis die de genocide maar ternauwernood heeft overleefd vertelt dat het
goede van de gacaca is dat men zich kan uitspreken, de waarheid vertellen, en
de betrokkenheid van buurtgenoten in de genocide aan de kaak kan stellen. In
het gewone dagelijks leven doe je dat niet, vraag je je buurman niet om
rekenschap af te leggen voor zijn rol in de genocide. Dat vereist een specifieke
tijd, plaats en rituele omgeving. Dit is een bekend gegeven ook wat het reguliere
strafrecht betreft, maar wordt wel heel scherp in het geval van de gacaca, waar
het gaat om mensen – daders en slachtoffers, overlevenden – die nog steeds in
dezelfde gemeenschappen leven. 

*
Daartegenover (of daarnaast?) staat het ICTR, het internationale VN-tribunaal
in Arusha, waar een aantal van de ‘kopstukken’ van de genocide wordt berecht.
Eind 2008, als het tribunaal ophoudt te bestaan, zal een zeventigtal verdachten
terecht hebben gestaan. Een miniem aantal in vergelijking met de 800.000
mensen die in Rwanda zelf zijn berecht, zij het dat moet worden toegegeven dat
het in Arusha verdachten betreft die buiten Rwanda zijn opgepakt en (in ieder
geval tot de afschaffing van de doodstraf in Rwanda in 2007) nooit aan Rwanda
zouden zijn uitgeleverd. Ondertussen weten slechts weinigen in Rwanda van het
bestaan van het ICTR. Arusha is ver weg, zowel fysiek – twee uur vliegen, twee
dagen rijden, vele dagen lopen – als mentaal. Een vrouw uit Kibuye in het
westen van Rwanda, die in Arusha getuigt in de zaak tegen Kayishema,
verwoordt dit als volgt: 

‘[...] I kept imagining, “How I wish this trial was taking place in Kibuye!” How I
wish I had testified in front of the people of Kibuye whom [Kayishema] had
wronged, and not an audience made up of only foreigners. I felt like walking up to
his chair, grabbing him, and bringing him with me to Rwanda.’21

*
Bij de wederopbouw van een land na een oorlog of genocide wordt vaak gedacht
aan de wederopbouw van de fysieke infrastructuur: gebouwen, wegen, institu-
ties, maar veel minder aan de sociale infrastructuur, de social tissue. 

‘Despite research showing the unique harms inflicted by interethnic violence, little
attention has been paid to the fact that people who once saw each other as the enemy
must learn to live together again on a daily basis – in shops, the market, in schools,
playgrounds, concerts and coffeehouses. [...] We know surprisingly little about how
neighbors who have tortured neighbors, looted their homes or fired them from jobs
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can learn to live together again. [...] It is the interpersonal ruins, rather than the ruined
buildings and institutions, that pose the greatest challenge for rebuilding society.’22

*
In Rwanda is het onderlinge wantrouwen groot, al dan niet versterkt door de
radio trottoir, de eeuwig draaiende geruchtenmachine. Zo deed begin 2005 het
gerucht de ronde dat de regering had besloten alle Hutu te doden die op de een
of andere manier bij de genocide waren betrokken. De president – in werkelijk-
heid op dat moment op staatsbezoek – zou naar de VS zijn afgereisd om een
enorme moord-machine te kopen.23 Tutsi zouden armbanden dragen die op het
moment suprême zouden bewijzen dat zij gespaard moesten blijven. Als gevolg
van dit gerucht verkochten duizenden Hutu in het zuiden van het land al hun
bezittingen en vluchtten naar Burundi. 

*
Ook de diaspora pers draait op volle toeren. Zo werd op 25 maart 2008 het
bericht verspreid dat de Rwandese regering enkele dagen eerder 466 gevangenen
uit de élite Hutu uit de centrale gevangenis in Kigali zou hebben gehaald,
geselecteerd op etniciteit, opleidingsniveau en positie binnen het vorige regime.
De 466 gevangenen zouden in vrachtauto’s naar een afgelegen plaats in het
oosten van het land zijn gebracht en daar zijn vermoord. 

‘Lorsque le carnage a commencé quatre de ces prisonniers se sont miraculeusement
échappés et au moment [...] ils seraient dans un endroit relativement sécuritaire. [...]
Le gouvernement rwandais a déployé des troupes importantes pour boucler les
villages des environs du lieu de carnage pour effectuer des fouilles minutieuses dans
toutes les maisons afin de dénicher les quatre disparus’.24 

Mensenrechtenorganisaties kunnen geen enkele bevestiging voor dit soort be-
richten vinden. 

*
Een ander gerucht betreft de mythe dat de Tutsi in het Grote Meren Gebied een
Hamitisch rijk willen scheppen, een mythe die als ‘feit’ zelfs een officiële
internationale dagvaarding tegen veertig hooggeplaatste Rwandezen is binnen-
geslopen: 

‘[...] a large group of extremists of Rwandan Tutsis [formed the RPF] in order to
obtain three goals:
A) Eliminate the largest number of ethnic Hutus [...]
B) Secure power by force
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C) Construct a strategic alliance of ethnic Tutsis, accompanied by the other western
allies, to first terrorize the people of Rwanda and then the whole area of the Great
Lakes Region [...]’.25

Hen wordt genocide ten laste gelegd. Het zijn opmerkelijk dezelfde woorden als
ook al voor en tijdens de genocide tegen Tutsi werden gebruikt.26 Hier lijkt het
strafrecht in een politieke, zelfs etnische, strijd te worden gebruikt.

*
De rol van het strafrecht voor verzoening is eigenlijk niet duidelijk. Misschien
is wel het belangrijkste dat mensen weer mensen kunnen worden. 

‘If reconciliation is the goal [...], the challenge is to recognize another as a distinct,
three dimensional human being, with faults and negative attributes that surely will
evoke upsetting emotions, but without being catapulted into rejecting and dehumani-
zing him again.’27

Dat wil zeggen dat de Tutsi van een groep kakkerlakken weer individuele
mensen worden: de slachtoffers krijgen een gezicht, een stem, een gevoel, met
positieve en negatieve kanten. Het betekent dat ook de daders in plaats van
monsters weer mensen worden; dat de individuele mens achter de groep daders
vandaan komt. De gacaca lijken daarbij een belangrijker rol te spelen dan het
ICTR. Maar al met al is het slechts een miniem stapje in een veel breder en
langdurig maatschappelijk proces. Verzoening is

‘a very long and slow process that is more likely to take generations than decades.
Gacaca, which is expected to take some years, only covers an early part of the
process and should thus be considered as a point of departure and not the conclusion
[...]. In second place, gacaca is neither the only requirement for reconciliation nor is
it the only event that can influence the process. Even if gacaca became a huge
success, achieving reconciliation is not guaranteed.’28
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De zaak Buikhuisen ‘reconsidered’
Grat van den Heuvel

In een feestbundel voor iemand die zo lang aan de Alma Mater heeft gewerkt als
Constantijn, mag men terugkijken. Zo’n gelegenheid nodigt er bijna toe uit. Ik
wil terugkijken naar de jaren zeventig en tachtig en meer speciaal naar wat heet
‘de zaak Buikhuisen’. Ik zie Constantijn nu breed grijnzen en denken: Grat,
waar kom je nu mee aan? Daar zijn we juist goddank vanaf. Waarom? Maar
mijn stelling is dat we daar eigenlijk nooit vanaf zijn gekomen en dat hij een van
die scharnierpunten was die maakten dat Nederland van een criminologisch
voorjaar in een criminologische herfst terecht is gekomen. Voor het jongere
publiek: de zaak Buikhuisen speelde in 1978 en sloeg op het vroegtijdig vertrek
in verbittering van deze hoogleraar criminologie na een mediahype over het
gevaar van biosociaal onderzoek dat hij wilde opstarten aan de Leidse rechtenfa-
culteit. Tegenwoordig kan men in de media maar ook in de collegebanken het
argument tegenkomen dat hem toen eigenlijk groot onrecht is aangedaan. Die
man die toen publiekelijk te schande was gezet, was in feite zijn tijd ver vooruit.
Hij verdient eerherstel, zeker van zijn vakbroeders. De wikipedia-pagina over
hem maakt hem bijna tot martelaar. Zoiets vraagt om nadere analyse en
commentaar en dat wil ik hier dan ook doen, maar eerst – met name voor de jon-
gere lezers – wat historie. 

Inleiding

Het is niet mijn bedoeling hier de hele carrière van Wouter Buikhuisen uitvoerig
te beschrijven. Ik licht er slechts enkele elementen uit, relevant voor de casus.
Hij was psycholoog met vervolgstudies in management in Nijenrode en met
werkervaring bij Unilever voor hij in Groningen medewerker sociale psycholo-
gie werd. Daar promoveerde hij bij Mauk Mulder op het onderzoek Achtergron-
den van nozemgedrag, een boek dat lovend ontvangen werd. We zitten dan in
1966.1 Het veldwerk voor dit vijf jaar durende project betrof het observeren van
allerlei relletjes en provo(cerend) gedrag in de jaren 1960-1963 waar hij met een
hoop (deels ingehuurde) medewerkers bovenop zat. Zijn participerend onder-
zoek ging ver. Soms zat het tegen het uitlokken aan maar daardoor kreeg hij wel
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spannende verhalen.2 Zijn studie liet zien dat hij niet alleen van rellen hield,
maar ook van het managen van zeer ingewikkelde onderzoeken. Over dat mana-
gen sprak hij uitvoeriger in zijn Groningse oratie.3 Bij die gelegenheid klaagde
hij onbescheiden over het slechte onderzoeksklimaat in ons land en de nood aan
een gedegen criminologisch onderzoeksinstituut. De oratie eindigde dan ook met
de belofte dat hij een goed onderzoeksinstituut zou opbouwen. Hij heeft woord
gehouden, dat instituut is er gekomen. Men deed onderzoek naar rijden onder
invloed, drugsgebruik, onverdraagzaamheid en sociale ongelijkheid en naar
klassejustitie, kortom actuele zaken. 

In 1973 stapte hij op. Hij werd wetenschappelijk adviseur op het ministerie
van Justitie en kreeg geld en middelen om het voorlichtingsbureau om te
bouwen tot – alweer – een gedegen onderzoeksinstituut. Het Voorlichtings- en
Documentatie Centrum werd het WODC en het Documentatieblad werd ver-
vangen door een wetenschappelijk tijdschrift, Justitiële Verkenningen. Na drie
jaar stond er een forse onderzoeksafdeling, qua populatie en output groter dan
welk universitair criminologisch instituut dan ook, waar men zich bezighield
met ‘praktische criminologie’.

Met de academische criminologie werden de relaties steeds slechter. Dat
vraagt om een toelichting. In die dagen maakte de criminologie – zeker interna-
tionaal – roerige tijden mee. In de Angelsaksische landen maakte de critical
criminology furore. Criminaliteit zag men als strafbaar benoemd gedrag, en
menig criminoloog was bezig dat benoemingsproces en de machtsbasis van
waaruit dat gebeurde, nader te analyseren. Ook in Engeland kende men proble-
men met hangjongeren, had je jeugdbendes et cetera. Het maatschappelijk werk
probeerde die gasten zo goed en kwaad als het ging te begeleiden, maar de
werkloosheid was hoog. Dus de sociologie van de klassetegenstellingen vierde
hoogtij. Criminologen kozen vaak partij voor de underdog.4 Willem Nagel, al
sinds 1965 criminoloog in Leiden, werd op zijn oude dag nog sterk beïnvloed
door die radicale criminologie. Hij stelde in een van zijn latere publicaties dat
bij een humane criminologie de essentie van een delict niet lag in het gedrag sec
(zoals we dat ook bij dieren kunnen onderzoeken), maar in het betekenisvol
sociale handelen. In feite ging het bij criminaliteit om het misbruiken van macht,
om overpowering door wie dan ook. Dat gold voor de inbreker en de verkrach-
ter, zo goed als de oorlogsmisdadiger of de pleger van witteboorden- of politieke
criminaliteit.5
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Op dat nieuwe WODC hield men zich daar dus niet mee bezig. Men wilde
een service instituut voor het ministerie zijn, voor de overheid en het parlement.
Als gedragsonderzoeker ging Buikhuisens voorkeur uit naar het beschrijven en
analyseren van gedrag, bijvoorbeeld jeugdcriminaliteit. Daar was zijn nieuwe
staf op toegesneden. Maar over ons nieuw Burgerlijk Wetboek, toch een Neder-
lands huzarenstukje, hield hij onderzoek af. Het WODC groeide en groeide. Op
zijn hoogtepunt werkten er meer dan 150 medewerkers die uiteraard ook on-
derzoek naar het Burgerlijk Wetboek deden, maar dat was van lang na zijn tijd.

Al na twee-en-half jaar, in 1975 zocht hij een nieuwe baan bij een van de
universiteiten. Naar de redenen daarachter kan men slechts gissen. Voor mij als
buitenstaander had het iets masochistisch, teruggaan naar een universiteit terwijl
je bovenop die groeiende snoeptrommel van het criminologische onderzoek zat.
Wellicht was het de Haagse bureaucratie, die de vrije manager beknelde. Feit
was ook dat op de universiteiten de rechtssociologie aan het opkomen was. Dat
gaf wellicht de indruk dat er binnen de juridische faculteiten blijkbaar ruimte
was voor vernieuwend onderzoek. In elk geval solliciteerde hij in Leiden, toen
Nagel eind 1975 te kennen had gegeven met emeritaat te gaan. Aanvankelijk zat
in de benoemingscommissie als buitenlid Ronnie Dessaur, hoogleraar uit Nij-
megen. Maar die trok zich later terug ‘omdat ze niet over haar collegae wilde
oordelen, die mogelijk zouden kunnen gaan solliciteren’. Jac. van Weringh,
collega aan de Universiteit van Amsterdam, verving haar. Hij had daar minder
scrupules over, en via hem weten we hoe die commissie zonder veel hobbels tot
de voordracht van Buikhuisen was gekomen, inclusief de richting van zijn
onderzoeksplannen.6 Buikhuisen had nog geen concreet uitgewerkt project, maar
gaf wel aan dat hij een eigen accent binnen de discipline wilde uitbouwen in
Leiden met serieuze pretenties. Zoals Rotterdam, de Vrije Universiteit en
Groningen hun criminologisch thematische stokpaardjes kenden, zo pleitte hij
ervoor om te komen tot een centrum voor ‘biosociale criminologie’ aan de
Leidse faculteit met naast juristen en sociale wetenschappers ook bio-medische
specialisten. Medio 1977 was de commissie eruit. Uit het boek van Van
Weringh krijgt men de indruk dat hij geen gewone sollicitant was. Hij had de
nodige noten op zijn zang (geld en middelen), wat weer niet onbegrijpelijk was
als men weet dat dit de man was die net dat grote vernieuwde WODC uit de
grond had gestampt, nadat hij eerder Groningen had opgetuigd. Zelf zag hij,
naast zijn intussen zeer breed uitgegroeide internationale netwerk, zijn contacten
met het Haagse ook als een soort bruidschat. Kort en goed, commissie, vakgroep
en universiteit zagen hem wel zitten. We zitten dan in maart 1978.

De affaire

Ook hier vertrouw ik Van Weringh op zijn woord als hij zegt dat al het gedonder
eigenlijk begonnen is met een verhaal in het aprilnummer 1978 van het reclasse-
ringsmaandblad KRI onder de titel ‘Plannen voor hersenonderzoek bij delinquen-
ten’. Dat verhaal is een eigen leven gaan leiden, want Buikhuisen had in zijn
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onderzoeksschets voor de leerstoel voorzichtigere taal gebruikt, maar in feite
sloot hij niets uit en dus kon KRI een hoop suggereren en had Van Weringh als
commissielid wel degelijk verantwoordelijkheid voor de benoeming van deze
onderzoeker met dit onderzoeksproject. In de krant meldde Van Weringh later
dat KRI ontzettend overdreven had. KRI was bang voor dat onderzoek. Van
Weringh niet, hij verwachtte er alleen niet veel van.7 Echter op de storm aan
maatschappelijke en wetenschappelijke kritiek die daarna losbarstte had noch
die benoemingscommissie noch Buikhuisen gerekend.

Toch was het een duidelijke tijd. Polarisatie hing als het ware in de lucht.
Den Uyls grote verkiezingswinst dateerde van mei 1977, nadat diens eerste
kabinet was gevallen. Tot ver in 1977 werd er onderhandeld over Den Uyl
‘twee’, maar dat werd dus toch Van Agt-Wiegel. Voer voor cartoonisten, en veel
frustraties bij de linkse elite die aan de universiteiten ruim vertegenwoordigd
was. Het was ook de tijd van de ‘kritische criminologie’, een stroming uit
Engeland die de machtskritische analyse centraal stelde. In feite was het hele
veld van de sociale wetenschappen toen danig in beweging en was er weinig
voedingsbodem voor een langlopende empirische biosociale onderzoeksbenade-
ring zonder veel vernieuwende maar wel met veel voorspelbare stigmatiserende
uitgangspunten. Dat vroeg welhaast om kritiek. 

En die kwam er. De kranten, van links tot rechts, gaven een uitvergroting van
het verhaal in KRI met alle versterkingseffecten vandien. Er werd verwezen naar
de experimenten van Exner tijdens de oorlogsjaren. Sommige bladen spraken
over een Nieuwe Lombroso met verwijzingen naar schedelvormen- onderzoek,
en dergelijke. Leiden had de duivel binnengehaald. In april, mei en juni zijn
meer dan honderd artikelen verschenen over de zaak Buikhuisen in de landelijke
en regionale pers. Op 6 mei 1978 begon Piet Grijs zich boos te maken in Vrij
Nederland, een opwinding die wekelijks voortduurde tot 2 september en later
gebundeld werd onder de titel ‘Buikhuisen, dom én slecht’. In die tijd hadden
weekbladen meer impact dan nu op de communis opinio, en Grijs had de
tijdgeest wel goed aangevoeld en misbruikte maar al te graag de vrijheid van de
columnist. ‘Het onderzoek was gevaarlijk’, de ‘professor was rechts’ en ‘net
lakei af van de achterlijkste minister uit de geschiedenis der lage landen bij de
zee’ (bedoeld werd Van Agt). Hij vond het onderzoeksproject van Buikhuisen
‘gevaarlijk fascistisch’. ‘Het verschil tussen Glimmerveen [een toenmalige
rechts-extremist, GvdH] en Buikhuisen is de academische opleiding. Glimmer-
veen zit in de gevangenis, Buikhuisen wordt hoogleraar’. Kortom, Piet Grijs was
‘opperlands’ verontwaardigd. En omdat dat nieuwe instituut er nog niet was,
kwam alles op het hoofd van Buikhuisen. In 2005 zou KRO’s tv-programma
Reporter dit typeren als ‘karaktermoord’ door links, even vergetend dat toen-
tertijd KRO’s Brandpunt even hard meedeed met die kritiek. Maar nu loop ik
vooruit op mijn betoog.

Al op 26 april 1978 was er een debat in de Tweede Kamer over de onder-
zoeksplannen in Leiden. De Kamer was bezorgd over de gevaren die onze
gedetineerden bedreigden en vroeg de minister om waarborgen. Van Weringh



De zaak Buikhuisen ‘reconsidered’ 127

8 Zie Van Weringh, 1986, p. 233-252; Piet Grijs, Buikhuisen, dom én slecht, Vrij Nederland 1987.
9 C.J.M. Schuyt, Veroordeeld tot criminaliteit? Een wetenschapsfilosofische en ethische reflexie op

het voorgenomen onderzoek van prof. dr. W. Buikhuisen, NJB 1978, p. 389-399.
10 R. Dessaur, Behavior held punishable; the basic principles of criminology as a pure science,

Abstracts of Criminology and Penology 1969, p. 349-353.

noteerde daarover dat hij in de Tweede Kamer ‘zelden meer bewogenheid voor
de gevangenispopulatie gesignaleerd had dan bij die gelegenheid [...]’.8

De academische reacties waren bedaarder. Over Jac. van Weringh sprak ik
al. Dessaur wees erop dat biosociaal onderzoek naar dé criminaliteit een fictie
was en zou blijven. ‘Inzake de agressieve criminaliteit kan dit soort onderzoek
– mits met de nodige waarborgen omkleed – wellicht helpen. Maar onthoudt,
agressiviteit is nog geen criminaliteit.’ Bianchi (VU), Hoefnagels (Rotterdam)
en Nagel (Leiden), zijn voorganger, zagen er even weinig been in. Kees Schuyt
(rechtssociologie Nijmegen) schreef een uitvoerig artikel in het NJB met de
veelzeggende titel ‘Veroordeeld tot criminaliteit? Een wetenschapsfilosofische
en ethische reflexie op het voorgenomen onderzoek van prof. dr. W. Buikhui-
sen’. Hij ging op zoek naar de mogelijke vooronderstellingen achter dit soort
onderzoek, en wees op de botsende mensbeelden achter de biosociologische
benadering. Hier werden onderling onvergelijkbare grootheden in één weten-
schapsmodel geperst. Dat kon tot weinig leiden. Dit leidde hooguit tot naïef
empiricisme en was bovendien wetenschapsfilosofisch onjuist. Er is een funda-
menteel verschil tussen gestoord gedrag en het overtreden van sociale regels
door normale mensen. Pas als mensen een bepaald gedrag hadden kunnen ver-
mijden, kun je ze dat verwijten en pas dan vallen ze onder het strafrecht. Anders
gezegd, psychopathologisch gedrag is principieel iets anders dan oplichting of
winkeldiefstal. En tenslotte, sociologie is geen biologie, laat staan natuurkunde.
Niet iedereen reageert gelijk op eenzelfde prikkel.9 Schuyts kritiek was deels
gericht aan alle criminologie, omdat hij uitging van criminologie die zich als een
zelfstandige wetenschap presenteerde maar dat niet was. Binnen de criminolo-
gie wilde men de medische en de sociale en de politiek/juridische wetenschap-
pen integreren, gefocust op het deviant of pathologisch of crimineel gedrag,
maar elk van die disciplines hanteerde nogal onderscheiden mens- en wereld-
beelden die maar zeer ten dele correleerden. In 1969 was dit al een van de stok-
paardjes van Ronnie Dessaur.10 Nu deed Cees dat nog eens beknopt over. 

Medio 1979 verscheen Kriminologie in biosociaal perspectief, een tot
boekvorm uitgewerkte versie van zijn Leidse oratie. Ondanks het thema kreeg
dit boek nauwelijks weerklank in de media. Naar de oorzaken daarvan kan men
slechts gissen maar het lag zeker ook aan de genuanceerde toon waarop Buik-
huisen zijn biosociale benadering in dat boek positioneerde. Allerlei overdrij-
vingen en vooroordelen uit de media werden tot normale proporties terugge-
bracht. Zo stelde hij: behavioral inhibition systems werken grotendeels auto-
noom. Directe oorzakelijke verbanden tussen biologische factoren en criminele
daden bestaan niet. Voor een dergelijk naïef causaal denken was binnen de
gedragswetenschappen geen plaats. Ook bestreed hij met voorbeelden dat een
biosociale benadering niet maatschappijkritisch kon zijn. Over het ethisch
gehalte van dit soort onderzoek en waar dat toe kon leiden, hield hij zich op de
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vlakte. Laten we eerst eens kijken wat voor antwoorden we vinden, om dan ons
af te vragen of dat leidt tot onethische conclusies. In feite zat zijn betoog
daarover vrij dicht aan tegen de praktijk van de forensische psychiatrie betref-
fende het ‘verplichte’ onderzoek en de grenzen van de ‘gedwongen’ behande-
ling. In 1980 – we zijn dan weer een jaar later – wijdde het Tijdschrift voor
Criminologie een speciaal nummer aan het boek van Buikhuisen. Men vond zijn
theoretisch achterland nogal mager maar bijvoorbeeld de klinisch psycholoog
Hettema zag wel positieve perspectieven als enkele theoretische hobbels
eenmaal genomen waren en het onderzoek echt op gang was gekomen. De
neurofysioloog Kamphuisen vond de hele opzet nogal mager, amateuristisch en
ongenuanceerd. Hij snapte, dit nu lezend, ook niets van al die media-opwinding
twee jaar voordien. En Cyrille Fijnaut, collega-criminoloog, verbaasde zich
vooral over de vele onbeantwoorde vragen die eerder in de media speelden,
waarbij hij met name doelde op de bijdrage van Schuyt. Toen de actualiteiten-
rubriek Brandpunt daar weer een reportage aan wijdde, verklaarde Matsie Rood-
de Boer namens alle jeugdinstellingen dat men geen medewerking aan zijn
onderzoeken zou verlenen. Ze noemde het een enge en gevaarlijke onderneming.

Wat daarna gebeurde, was opmerkelijk. Buikhuisen meed de media en iets
later in feite ook zijn eigen Leidse onderzoeksgroep. Hij zat veel in het buiten-
land en van die geplande onderzoeken werd niets meer vernomen. Hij had
blijkbaar de handdoek in de ring geworpen. Al in 1981 klaagde de vakgroep dat
hij zich aan zijn werk onttrok, wegbleef van vergaderingen en in het buitenland
zat zonder toestemming. Men pleitte voor overplaatsing naar de psychologische
faculteit. Daar meldde hij zich ziek en uiteindelijk, in 1988, ging hij op dokters-
advies vervroegd met pensioen. Hij hielp zijn vrouw met haar antiquariaat in
Oegstgeest en later gingen ze in Spanje wonen. Het was einde oefening, ze
hadden het hier wel gehad. 

Nu moet hierbij wel verteld worden dat al vanaf 1980 ook andere psycholo-
gen zich met het recht en het strafrecht in het bijzonder gingen bezighouden op
een niet kinderachtige manier. Hun voorman, Hans Crombag, zat toevallig ook
in Leiden en de groep onderzoekers die hij had verzameld nam – anders dan
Buikhuisen – het recht wel serieus. Zij begonnen juist wel een kritische dialoog
met de rechtswetenschappen. Deze nieuwe lichting was even serieus bezig met
de sociale en ontwikkelingspsychologie met haar neurofysiologische en bio-
logische grondslagen, maar probeerde wel een brug te slaan naar die moreel
juridische context waar juristen zich in thuis voelden. Ik meen dan ook dat
uiteindelijk zijn juridische aversie het fundamenteel manco was aan Buikhuisens
biosociale benadering. Daarnaast zal bij zijn exit-gedrag hebben meegespeeld die
langdurige persoonlijke beschadiging via Vrij Nederland waartegen hij zich niet
wilde verdedigen, plus het feit dat hij zelf vond dat zijn collegae hem niet of te
weinig gesteund hadden. Toen hij in 2005 in NOVA terugkeek op zijn eigen
affaire, noemde hij zijn collegae laf. Maar dat waren ze niet. Ze zagen toen die
opzet voor een Leids onderzoekscentrum niet zitten, zoals men eerder ook al
vreemd aankeek tegen die uitbouw van het WODC buiten de universiteiten om.

Dat later de Retalin-revolutie is gekomen, en nog later de toegepaste gene-
tica, die inderdaad meer biologie als argument in het juridisch debat brachten
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deed aan die criminologie uit 1978 weinig aan of af. Het waren de media die
vanaf 2004 Buikhuisen weer in de picture brachten met die ondertoon van
slachtoffer en eerherstel. De wetenschap deed daar via zijlijnen schoorvoetend
aan mee. Toen bijvoorbeeld Arne Popma op 18 oktober 2006 promoveerde op
‘biologische factoren van crimineel gedrag’ stelde zijn promotor aan de
medische faculteit van de Vrije Universiteit, Doreleijers, in Nova dat die
plannen van Buikhuisen achteraf zo slecht nog niet waren. Maar inhoudelijk
werd dit argument niet onderbouwd. In het proefschrift speelde Buikhuisen
theoretisch ook geen grote rol. Hij had alleen (naast anderen) het thema op de
agenda gezet. Wie echter het boekje van Van Weringh gelezen had weet dat die
biologische benadering nooit afwezig geweest was binnen de Nederlandse
criminologie. De Utrechtse School met zijn forensisch psychiatrische accenten
stond stijf van de klinisch medische accenten achter dat eigen kenmerkende
‘overkoepelende humanisme’. Die achtergrond maakte juist dat Pompe kon
stellen dat straffen langer dan drie jaar eigenlijk ‘zinloos’ waren. Ook het abo-
litionisme van Louk Hulsman (Erasmus Universiteit Rotterdam) leunde zwaar
op dat klinische achterland. Problemen kun je uitpraten maar pathologische
problemen moet je behandelen. ‘De directeur wil dat ik een ander word’, schreef
Achterberg als tbs-patiënt heel treffend, alleen ook die bundel werd wel pas
gepubliceerd toen de tijdgeest dat toeliet.

De tijdgeest heeft ons allemaal ingehaald. Nu kennen we long stay afdelin-
gen voor onbehandelbare tbs-cliënten. Het woord alleen al, onbehandelbare,
doet mij als criminoloog on-Hollands aan. Dat is zoiets als de moed opgeven.
Zelfs een empiricus als Buikhuisen zou zich daartegen verzetten.

Voordat ik terugblik moet nog één management-activiteit van na 1988
vermeld worden: de oprichting van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit
en Rechtshandhaving (NSCR) in Leiden in 1992, gefinancierd door de KNAW,
de Leidse Universiteit en het ministerie van Justitie. Buikhuisen was secretaris
van de stuurgroep die aan de wieg stond van dit instituut. Voorzitter was de oud
justitie-baas Mulder, die eerder Buikhuisen naar Den Haag haalde. Waarom dit
instituut er moest komen was onduidelijk. De academische criminologie werd er
in elk geval danig door verrast. John Michon werd de eerste hoogleraar- directeur.
Dat was een oud collega-psycholoog van Buikhuisen die in Groningen het
Verkeerskundig Studiecentrum runde, dat kort daarvoor opgeheven was. Michon
bracht enkele senior onderzoekers uit Groningen mee zodat het leek alsof
verkeerspsychologen beter de problemen rond criminaliteit en rechtshandhaving
konden onderzoeken en managen, dan de bestaande academische criminologie.
Want de academische criminologie had nog steeds te kampen met tegenwind. De
rechtenfaculteiten moesten inkrimpen, met de meeste pijn bij bijvakken zoals
criminologie. Hoewel criminaliteit als maatschappelijk probleem steeds promi-
nenter op de agenda kwam werd de academische bestudering afgeknepen. En dan
ineens deze deus ex machina met bij de oprichting al meer dan tien medewerkers.
Men kon dit nieuwe instituut niet anders interpreteren dan dat hier de overheid
blijkbaar de regie over de criminologie volledig had overgenomen.11 
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Terugblik

Van Swaaningen had het recentelijk over het ‘ingepakt’ zijn van de criminolo-
gie, verwijzend naar Garland en Christie, iconen voor de criminologie. Christie
sprak van een ‘oversocialization of the criminologists’ toen hij het had over de
vele beleidscriminologen die braaf voor de overheid werkten binnen de door
diezelfde overheid toegestane antwoordruimtes. David Garland noemde de
gebrekkige epistimologische basis van de criminologie. De discipline stond
constant onder druk van de politiek, de media en de nieuwste academische
hypes. De ideologische commitments van de criminologie moesten steeds weer
aangepast worden. Dat maakte het lastig zich te profileren als een discipline die
vooruitgang boekt.12 Correct, maar nog fundamenteler blijft voor mij die link
tussen recht en de sociale en de gedragswetenschappen. Dat juridisch primaat
typeerde de Nederlandse criminologie in haar beste dagen. 

Profileren deden we ‘van nature’ in de jaren voordat een WODC en een
NSCR bestonden. De overheid vond het niet leuk dat de Utrechtse School ineens
Meningen van gedetineerden serieus ging nemen, of dat ‘hun’ Hulsman ineens
ging pleiten voor het afschaffen van het strafrecht, nadat hij eerst die functies
van dat strafrecht zo mooi in kaart had gebracht. Maar die gedachteoefening –
hoe utopisch ook – was wel uiterst leerzaam. Goede criminologie moet een
beetje dwars zijn ten opzichte van de bestaande structuren wil zij echt iets
vernieuwends kunnen toevoegen. 

Buikhuisen was academisch vernieuwend toen hij provo’s en nozemrellen
in kaart bracht, al werkte ook hij met Britse voorbeeldstudies zoals die naar de
mods en rockers. Maar nadien was zijn belangrijkste vernieuwing vooral
institutioneel. Hij was een goed manager. Piet Grijs dacht dat hij hem klein-
gekregen had, maar via dat NSCR heeft Buikhuisen in feite ook zijn Leidse
instituut royaal van de grond gekregen inclusief het biosociale onderzoek, want
dat is daar beslist niet taboe. 

Toen Michon op 14 april 1994 zijn Leidse oratie hield als nieuwbakken
directeur van het NSCR, bedankte hij slechts het College van Bestuur van de
Leidse universiteit, de minister van Justitie en het bestuur van de KNAW,
kortom zijn financiers.13 Het onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving
was bij hem in goede handen, zo verzekerde hij. Zijn oratie ging over de
‘begrensde rationaliteit’ die een formeel en praktisch kader bood voor de studie
van cognitieve systemen en ramificaties had voor de rechtshandhaving. Dit soort
taalgebruik is voor mij al veelzeggend, maar daar wil ik het hier verder niet over
hebben. Wouter kwam in het hele verhaal niet voor, waarschijnlijk om nieuw
gedonder te vermijden, want op zich had een bedankje niet misstaan aan deze
collega met wie hij zo lang had samengewerkt in Groningen en die hem
geholpen had aan deze ‘nieuwe uitdaging’. 
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Het ministerie is doorgegaan met het in regie nemen van de criminologie en
het strafrecht. In datzelfde jaar, 1994, schreef Constantijn Kelk een venijnig
stukje in de bundel Strafrecht onder vuur. De bedreigde principes van de
misdaadbestrijding.14 Daarin maakte hij zich boos over het teveel aan verkeerd
management bij justitie. Op het ministerie zag men justitie als een bedrijf dat zo
efficiënt mogelijk productie moest maken. Men moest scoren. Niet kwaliteit
maar kwantiteit stond voorop. In zijn betoog herinnerde hij de lezer er ook aan
dat elke maatschappij met een bepaald kwantum criminaliteit eenvoudig zal
moeten leven, wil die samenleving leefbaar blijven. Dat was een geluid dat men
al heel lang niet meer gehoord had. Ja, ooit pleitte ook Buikhuisen voor meer
leefruimte voor provo’s en dat men hun incidentele vernielingen maar voor lief
moest nemen.15 Maar dat was van voor zijn managercarrière. 

Fundamenteler was Constantijns kritiek op het ministerie. Dat stuurde waar
het niet hoorde te sturen. Dat maakte van officieren bestuursbeambten. Agenten,
rechters, de reclassering, iedereen moest targets gaan halen. Hij gaf in zijn
verhaal aan dat het beleid al eind jaren zeventig is gaan kantelen, maar noemde
geen boze genius in die Haagse kringen bij de naam. Ik heb hier eigenlijk het
omgekeerde gedaan. Ik heb bij één ‘boze’ genius wat uitvoeriger stilgestaan,
mede omdat die er zelf om vroeg. Maar er waren en zijn natuurlijk veel meer
actoren die samen dat gekantelde beleid hebben bewerkstelligd. Want dat het
gekanteld is, moge duidelijk zijn. Onze liberale limits of tolerance als leidend
beginsel hebben weer plaats gemaakt voor de primitieve limits of pain. We zijn
bijna kampioen opsluiten in Europa. Daar kan niemand echt gelukkig mee zijn.

 





1 Zie voor de Caraïbische ambiance ook P. de Bruin en P.A.H. Lemaire, De rechterlijke macht in een
veranderend Caribisch staatsbestel, NJB 2006, p. 796-799.

2 CBS, Statistical orientation 2006, p. 1.
3 BNP per capita: US$ 25.231. Tweede: Bahama’s: US$ 19.781. IMF: World Economic Outlook
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Aruba, een aparte staat 
Nico Jörg

Constantijn heeft ooit gedoceerd aan de Universiteit van Aruba. Dat is een
mooie aanleiding om over deze uithoek van het Koninkrijk te schrijven op grond
van persoonlijke ervaringen aldaar als advocaat-generaal van 2005-2008.

Aruba is om verschillende redenen in het Nederlandse nieuws. Daar is het,
tot bij de Hoge Raad volgehouden, verzet tegen de erkenning van in Nederland
gesloten homohuwelijken. Daar is de vermissing van Natalee Holloway die
Aruba – hoe je het ook wendt of keert – op de wereldkaart heeft gezet. En er is
bijvoorbeeld de door een Nederlandse parlementariër gedane typering van Aruba
als een corrupte boevenbende, evenals de Nederlandse Antillen.

De functie van advocaat-generaal in Aruba is een mooie functie. Minder dan
10% van de tijd gaat heen met organisatiebeslommeringen. Aangenaam is dat
de functievervulling zich in de luwte van de politiek afspeelt. Over enkele
onderwerpen die mij door mijn verblijf in Aruba vertrouwd zijn geworden heb
ik enige zorg. Ik begin met enkele algemene kenmerken van Aruba en met
verschillende staatkundige aspecten. Daarna volgt een schets van het openbaar
ministerie, uitlopend in moeilijkheden die het openbaar ministerie sinds de
Status Aparte van de politiek heeft ondervonden en ondervindt. Daarna wordt
het politieke klimaat iets verder uitgewerkt, waarna ik mijn blik op de toekomst
richt.1

Enkele kenmerken van Aruba

Demografie
Aruba is iets groter dan Texel, maar heeft acht keer meer legale inwoners:
103.000.2 Het aantal illegalen wordt geschat op 5 à 10.000. Het welwaartsniveau
is verreweg het hoogste in het Caraïbisch gebied.3 Daardoor oefent het grote
aantrekkingskracht op arme inwoners uit de omringende landen uit. De huidige
welvaart heeft het eiland te danken aan de toeristensector: daarvan is de
economie voor circa 70% afhankelijk, en daarbinnen dan weer voor zo’n 75%
van Amerikaanse toeristen.
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Unique selling points zijn naast het aangename klimaat en de watersportmo-
gelijkheden, een vriendelijke bevolking (onder andere voorkomendheid in het
verkeer); all inclusive hotelservice, meer dan tien casino’s, een gevarieerd
uitgaansleven met drank en drugs die net zo gemakkelijk verkrijgbaar zijn als
in Nederland, seksuele dienstverlening voor man en vrouw, met zelfs een
gaybeach, en bovenal veiligheid. De criminaliteit tegen toeristen is zeer gering.
Vandaar dat de vermissing van Natalee Holloway in 2005 zo’n impact had. Eén
incident, uitgebuit en uitvergroot door Amerikaanse pulpzenders, kan het hele
(wereld)beeld van minder geïnformeerde Amerikanen doen omslaan. Het leidde
zelfs tot de oproep van de gouverneur van Alabama om Aruba te boycotten.

Ziet het land er voor de toerist inderdaad uit als one happy island, de vraag
rijst of dit een façade is. Kijkt men bijvoorbeeld naar het verkeer dat moet men
tot zijn schrik constateren dat er onevenredig veel doden vallen.

Status Aparte
Aruba heeft in 1986 een Status Aparte binnen het Koninkrijk gekregen. Betico
Croes, El libertador, was daarvan sinds 1971 de grote voorvechter, Nederland
niet. Het was geen voorstander van een versplintering van de Nederlandse
Antillen en zag na de revolte van Willemstad in 1969 liever de Antillen in hun
totaliteit onafhankelijk worden. De regering van de Antillen steunde dit streven
echter niet.4 Nederland heeft bij het verlenen van die Status Aparte wel als
conditie opgelegd dat het Land na tien jaar volledige onafhankelijkheid zou
bewerkstelligen. De desbetreffende conclusie uit de Rondetafelconferentie van
1983 luidde echter dat de datum van die onafhankelijkheid, 1 januari 1996,
eventueel nader zou worden bezien ‘in het licht van de staatkundige ontwikke-
lingen in de verhouding tussen de landen van het Koninkrijk’.5 Van deze escape
heeft Aruba gebruikgemaakt door op die datum niet uit het Koninkrijk te treden.
De voordelen voor het behoud van de Koninkrijksband zijn: geld, een betrouw-
baar rechtssysteem, expertise en een Nederlands paspoort. De nadelen waren
inmiddels geminimaliseerd door Nederland zoveel mogelijk buiten de deur te
houden. Zelf twijfel ik er bovendien aan of Amerika uit economische en
geopolitieke overwegingen het beëindigen van Nederlandse betrokkenheid in
Aruba zou hebben verwelkomd.

Thans ziet het er naar uit dat Nederland tot in lengte van jaren aan Aruba vast
zit: VN-verdragen verbieden een voormalige kolonisator om mini-landen tegen
hun zin de onafhankelijkheid in te duwen en de Arubaanse bevolking met zijn
sterke aanwas uit de omringende landen zal niet voor onafhankelijkheid kiezen.
Want daarmee gaat het Nederlandse paspoort verloren, en daarmee de toegang
tot Europa.

Een en ander betekent dat het Koninkrijk zich zal moeten oriënteren op zijn
blijvende verantwoordelijkheid voor een paar elementaire taken en waarborgen
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uit het Statuut: het waarborgen van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur, artikel 43
Statuut. Drie overheidsdiensten die cruciaal zijn voor deze waarborgfunctie
functioneren al jaren matig tot slecht: de politie,6 de vreemdelingendienst en de
belastingdienst.7

Staatkundig
Aruba heeft een stabiele democratie: in de regel om de vier jaar verkiezingen,
waarbij de macht vaak verschuift van de grote regeringspartij, momenteel de
MEP, naar de grote oppositiepartij, de AVP. Er zijn een paar kleine partijen.
Zeven ministers besturen het land. De MEP heeft sinds 2001 de absolute
meerderheid in de Staten van 21 leden.

De staatsinrichting lijkt als twee druppels water op die van Nederland, met
uitzondering van een Eerste Kamer. Binnen het Koninkrijk behartigt het Land
alle belangen zelf met uitzondering van die van Buitenlandse Zaken, Defensie
en het algemene vreemdelingenbeleid. De rechtspraak vindt in eerste aanleg
door alleensprekende rechters plaats, met hoger beroep op het Gemeenschappe-
lijk Hof, en in voorkomende gevallen beroep in cassatie op de Hoge Raad. In
administratieve, fiscale en ambtenarenzaken vonnist het hof in hoogste aanleg,
aangevuld met Staatsraden of fiscale advocaten-generaal van de Hoge Raad. Het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geldt ook in Aruba, met indi-
vidueel klachtrecht. De Commission for the Prevention of Torture komt kijken.
De omstandigheid dat in grote meerderheid Hollandse rechters de rechtspraak
uitoefenen en de Hoge Raad het laatste woord heeft maakt Aruba voor buiten-
landse investeerders interessant. Dat Aruba (nog) draait zoals het draait is
(ietwat, maar niet tè gechargeerd gezegd) te danken aan de rechterlijke macht.

Politiek
De stabiliteit naar de buitenwereld verhult een instabiele binnenwereld, waarin
democratisch bewustzijn en respect voor de rule of law niet vanzelfsprekend
zijn. Van alle partijen komt (afwisselend) de klacht dat de Staten niet functione-
ren. Die klacht is juist. Dualisme ontbreekt volledig. Controle op de regering
vindt nauwelijks plaats; begrotingen worden veel te laat, soms zelfs pas aan het
eind van het begrotingsjaar ingediend; goedgekeurde jaarrekeningen zijn er niet.

Het verwerven van de parlementaire meerderheid is een vrijbrief voor
patronage van de zijde van de nieuwe regering – ongeacht de kleur. Het patro-
nagesysteem bestaat onder meer uit het gunnen van overheidsopdrachten zonder
openbare of onderhandse aanbesteding, maar ‘uit de hand’.

Tot het patronagesysteem behoort ook het benoemen van ambtenaren op
functies waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn, of het honoreren in een belonings-
schaal die niet in overeenstemming met de functie of de kwalificaties is. Dat een
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volgende regering zich zo snel mogelijk van deze ambtenaren zal willen ontdoen
is logisch, maar bij gebrek aan een individueel ‘disfunctioneringsdossier’ zitten
die ambtenaren vervolgens tot de volgende regeringswisseling duurbetaald
werkloos thuis. Ook de nieuwe krachten komen overigens weer voort uit dit
patronagesysteem, zodat de kwaliteit van de overheid voortdurend onder grote
druk staat.

Dat is bij het ministerie van Justitie niet anders. De top heeft geen kaas
gegeten van juridische zaken. De minister maakt er geen geheim van dat hij
geen jurist is, zijn naaste medewerkers – vaak familieleden – hebben evenmin
een meesters-titel, evenmin als de directeur van de Directie Wetgeving en
Juridische Zaken. Achter de schermen is broer Hendrik Croes, advocaat en
voormalig minister van Justitie invloedrijk op strategisch-juridisch niveau.
Omdat de top niet juridisch geschoold is, gaat de advisering vaak mis. Ook
elders binnen de overheid geldt dat de top vaak iets wil dat juridisch niet haal-
baar is, maar uiteindelijk toch het advies krijgt dat men wenst, van een ambte-
naar die bang is voor ontslag. Vervolgens wordt het verkeerd ingestoken besluit
genomen en verliest het Land de daartegen aangespannen rechtszaak. Het
Gerecht in Eerste Aanleg beslist veel zaken waar de ambtenaren of ministers niet
goed of helemaal niet uitkomen.

Arubaanse politici beschuldigen elkaar voortdurend van corruptie. In zoverre
werken de politici zelf mee aan het negatieve beeld dat over Aruba in Nederland
bestaat.

Wetgeving
Aruba heeft een achterstand van 300 landsverordeningen. Onduidelijke wetge-
ving, zoals de nieuwe Landsverordening Toelating en Uitzetting (2006) gene-
reert een hausse aan rechtszaken.

De Directies Wetgeving en Juridische Zaken van Aruba, van de Nederlandse
Antillen, in de toekomst van Curaçao en van Sint Maarten zijn stuk voor stuk
te klein en onvoldoende toegerust om de stroom aan noodzakelijke wetgeving
bij te houden. Dit vraagstuk vraagt om een oplossing in Koninkrijksverband
(waarbij Suriname als waarnemer zou kunnen aanhaken). De Slotverklaring (zie
noot 4) besteedt er aandacht aan.

Eenvormigheid
Een punt van zorg betreft bepaling A 12 van de Slotverklaring. Deze houdt in
dat er eenvormige Landsverordeningen op het gebied van het materiële straf-
recht en het materiële burgerlijk recht voor Curaçao en Sint Maarten zullen zijn.
Eenvormig betekent dat de wetteksten gelijkluidend zijn en dat wijzigingen de
onverkorte goedkeuring van de Staten van beide Landen moeten verkrijgen. Dit
is een recept voor moeilijkheden en verstarring. 

Een zelfstandig Land moet de vrijheid hebben om belangrijke onderwerpen
van civielrechtelijke of strafrechtelijke aard anders te regelen dan het buurland.
Die regeling moet passen binnen het concordantiebeginsel en in overeenstem-
ming zijn met het EVRM.
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8 Zie Glenn Thode, Actuele in de Arubaanse gemeenschap levende gedachten over het functioneren
van het OM: inventarisatie en commentaar. Realiteit en perceptie – een spanningsveld, Aruba
Iuridica 2008, nr. 13, p. 13-26.

De eis van eenvormigheid leidt ertoe dat het ene Land een veto-recht krijgt
ten opzichte van in het andere Land noodzakelijk geachte wijzigingen van de
wetgeving. Zonder eenvormigheid geen nieuwe wet. De kans op verstarring van
bestaande wetten is daardoor aanmerkelijk. Meningsverschillen tussen de
wetgevers leiden waarschijnlijk eerst tot uitstel, daarna tot afstel van nieuwe
wetgeving.

Een voorbeeld hiervan: de vernieuwing van de Wetboeken van Strafrecht van
Aruba en de Nederlandse Antillen (2007) zou bij de (gelukkig hier niet gelden-
de) eis van eenvormigheid spaak gelopen zijn op het verschil van mening over
de niet door Aruba gewenste verhoging van de maximale tijdelijke gevangenis-
straf van 15 naar 24 jaar, zoals deze in de Antillen geldt. Desondanks is het
materiële recht in hoge mate gelijkluidend.

Een voorbeeld van legislatieve besluiteloosheid is de tussen de Nederlandse
Antillen en Aruba bestaande verplichting om een Eenvormige Landsverordening
op de rechtspositie van het openbaar ministerie bij het hof tot stand te brengen.
Dat is in 22 jaar niet gelukt. Sterker nog: het ontbreken ervan heeft in 2007 tot
een juridische oorlog tussen de procureur-generaal en de regering van Aruba
geleid aangezien haar pensioen niet geregeld is.

Hierboven werd gezegd dat velen klagen dat de staten niet functioneren. Het
brengt de oppositie ertoe om van het openbaar ministerie te verwachten dat dit
ingrijpt.8 Feitelijk dicht men het openbaar ministerie een supra-parlementaire rol
toe, hetgeen de gebrekkige verinnerlijking van de rule of law bewijst. Het is
tevens een uiting van de neiging om anderen de kastanjes uit het vuur te laten
halen, zoals ook rechters in feite vaak het werk van de ministeries moeten doen.
Statenvragen of het aanvragen van een parlementair onderzoek naar de handel
en wandel van ministers, waar men een vraagteken bij kan zetten, blijven
namelijk ook van de kant van de oppositie veelal achterwege. Uiteraard past het
openbaar ministerie voor deze eer. Dat leidt dan tot het onophoudelijk, en breed
in de pers uitgemeten, verwijt dat het openbaar ministerie de corruptie niet
bestrijdt. Aangiften krijgt het openbaar ministerie echter niet binnen, evenmin
als klachten over niet-opsporing of niet-vervolging.

Het openbaar ministerie in Aruba

Samenstelling
Het Ministerio Publico van Aruba verenigt sinds 2001 het eerste en tweede
lijnsparket en bestaat uit ruim 45 personen die tezamen alle OM-taken van een
Land vervullen. Ook civielrechtelijk wordt het een en ander van het openbaar
ministerie verwacht.

Het parket bestaat idealiter uit een procureur-generaal, een advocaat-
generaal, een hoofdofficier en zes officieren van justitie. Deze bezetting lijkt
groot gelet op de bevolkingsomvang, maar gelet op de taken, de specialisaties
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9 Rapport van de Commissie van onderzoek in het kader van de samenwerking tussen Aruba en
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11 11 april 1990, GAZ no. 53/89.
12 Beschikking van 8 mei 1996. Zie voor meer: Met alle respect. 
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Iets als een redactiestatuut waarin de elementaire regel is opgenomen die een dergelijke vermenging
van functies verbiedt is er niet. Eigenlijk is het ook geen krant maar een dagelijks roddelblad. In het
algemeen is het niveau van de journalistiek in Aruba onder de maat.

en de (vaak buitenlandse) overleggremia is de feitelijke dagelijkse bezetting nog
tamelijk krap. In ieder geval is de opmerking van Borman in het rapport van
1996 Met alle respect9 inhoudende dat de procureur-generaal geen volledige
functie vervult, geheel door de ontwikkelingen ingehaald.

De moeilijkheden met de politiek
Aruba kent sinds het verkrijgen van de Status Aparte vooral een geschiedenis
van moeilijkheden tussen de politiek en het openbaar ministerie.10 De dieptepun-
ten daarin worden gevormd door het optreden van twee ministers van Justitie.
MEP-minister mr. Hendrik Croes heeft in 1989 zijn macht misbruikt door onder
andere een officier van justitie – overigens zonder succes – opdracht te geven
bij de rechter de invrijheidstelling te vorderen van cliënten van zijn advocaten-
kantoor die in voorarrest zaten. Ambtenarenzaken waren het gevolg. Het gerecht
merkte op dat de aanwijzingsbevoegdheid van de minister geen academische
kwestie meer was.11 Onder de AVP rezen moeilijkheden tussen de toenmalige
procureur-generaal Zwinkels en de regering. Eén daarvan betrof de opdracht van
de minister van Justitie Watty Vos om twee leden van de familie Mansur in
Aruba te vervolgen voor witwassen. Zwinkels weigerde. Het was een doorzichti-
ge poging om het uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten te dwarsbomen.
Het hof gaf hem deels gelijk door hem bevoegd en verplicht te achten bevelen
van hogerhand aan wet en recht, waaronder in het bijzonder de beginselen van
een behoorlijke procesorde, te toetsen.12 Politiek was hij echter in ongenade
gevallen en moest hij weg.

Kunnen de voorgaande conflicten tussen openbaar ministerie en minister
worden geplaatst in het kader van door de minister beoefende vriendjespolitiek,
bij de laatste procureur-generaal is de situatie ernstiger geworden. Theresa
Croes, aangetreden in 2002, raakte in 2006 in moeilijkheden met de aanhouden-
de beschuldigingen in de pers13 dat zij AVP-ers, onder wie oud-ministers wel liet
vervolgen, maar met aangiften tegen MEP-ministers niets deed; dat zij hierbij
dus niet onafhankelijk en onpartijdig te werk ging. De beschuldigingen implice-
ren dat zij in dezen stille opdrachten van de regering uitvoerde. Van vriendjes-
politieke naar echte politieke beïnvloeding van vervolgingsbeslissingen in
concreto, zo moet de beweerde ontwikkeling dan worden gekenschetst. Van
kwaad tot erger dus. De afloop van de zogenaamde Fondo-zaak laat echter het
tegendeel zien. Ik kom er op terug.
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Het zwart maken van het openbaar ministerie
In de Arubaanse samenleving is het niet zo moeilijk om een procureur-generaal
af te schilderen als afhankelijk van de regering en partijdig en daardoor in
moeilijkheden te brengen. Het recept is eenvoudig. Men beschuldigt een
minister van een wetsovertreding en verzoekt het openbaar ministerie een
opsporingsonderzoek en vervolging in te stellen. De in 1999 ingevoerde aan-
merkelijke verruiming van het ministerieel ambtsdelict maakt triviale gedragin-
gen van een minister reeds tot een ambtsmisdrijf (zoals een uitgebleven
bevordering). Elzinga en De Jong hebben het openbaar ministerie ernstig
gewaarschuwd voor het politieke vaarwater waarin de dienst door die wetsver-
ruiming gemakkelijk terecht zouden kunnen komen.14 Daarom houdt het
openbaar ministerie als beleid aan dat in beginsel pas vervolging wordt overwo-
gen als het ambtsmisdrijf gepaard gaat met een commuun delict. Niet veel
aanklachten passeren deze zeef. Gemakkelijk getrokken conclusie: het openbaar
ministerie beschermt de zittende ministers. Ik geef één voorbeeld.

Verkrachting door een minister?
In deze zaak was het een parlementariër van de oppositie die de vrouw tot
aangifte wist te bewegen. Een invloedrijke oud-politicus van de regeringspartij
bewoog de vrouw onder valse voorwendselen tot intrekking van de aangifte. Een
derde politicus (niet verkozen in de Staten) bracht de vrouw er toe terug te
komen op haar intrekking. Het openbaar ministerie seponeerde de zaak wegens
gebrek aan overtuigend bewijs (geweld? wetenschap van onvrijwilligheid?). De
laatst genoemde politicus (tevens advocaat) diende een strafklacht in bij het hof.
Het hof achtte de klacht ongegrond en kwalificeerde het onderzoek van de
Landsrecherche expliciet als zeer uitvoerig.15 De reactie van deze politicus in de
pers was dat het openbaar ministerie, door zich tot een oppervlakkig onderzoek
te beperken, de zaak tegen de minister verpest had.

Politieke cultuur van Aruba

De voorgaande zaak geeft enig inzicht in de politieke cultuur van Aruba,
toegespitst op het openbaar ministerie. Drie nu volgende zaken – waarbij het
openbaar ministerie meer en minder betrokken was – en een recente demonstra-
tie verbreden dit inzicht.

De Fondo-zaak
De vergiftiging van het publieke debat en het zwart maken van het openbaar
ministerie c.q. de procureur-generaal is vooral door de zogenoemde Fondo-zaak
veroorzaakt. Het gaat hier om onregelmatigheden bij de gunning van overheids-
opdrachten, die gepaard gingen met valsheid in geschrift en omkoping onder de
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vorige AVP-regering-Henny Eman. In 2008 werden hiervoor verschillende
ondernemers veroordeeld. Ook een ex-minister (Tico Croes, Financiën)
onderging dit lot (voor omkoping). Eman werd vrijgesproken.

Ondanks de onophoudelijke klacht van de AVP en de dagelijkse stemming-
makerij in de Diario dat de vervolging politiek gestuurd was werd een dergelijk
verweer noch in de strafzaak tegen Eman noch in die tegen Croes gevoerd. Dat
was opmerkelijk. Het werd wel gevoerd in de zaak tegen een lagere functionaris.
Daarin werd het verweer door de rechter verworpen: het dossier liet het verzet
van het openbaar ministerie tegen politieke beïnvloeding zien. Tijdens de
persconferentie waar Croes het instellen van appèl bekendmaakte mat hij zijn
verwijt van politieke sturing weer breed uit.

Het homohuwelijk 
Nederland heeft zijn voornemen om het huwelijk voor personen van hetzelfde
geslacht open te stellen kenbaar gemaakt in de Koninkrijksministerraad. Aruba
heeft – hoewel daartoe in de gelegenheid – dat voornemen niet willen bespre-
ken. Enige tijd later weigerde Aruba het in Nederland gesloten huwelijk tussen
twee vrouwen in de registers in te schrijven. Voorzienbaar ving het Land tot in
hoogste instantie bot bij zijn juridische verzet daartegen.16

Daarna dienden zich twee rechtszaken aan. De eerste was de strafklacht van
de Homo Lesbische Federatie Nederland bij het hof omdat een vervolging van
de advocaat van het Land (Hendrik Croes) wegens discriminatie op grond van
seksuele geaardheid was uitgebleven. De advocaat had in appèl homoseksualiteit
vergeleken met seks met dieren, met pedofilie en met incest. Hij achtte het zelfs
niet ondenkbaar dat Nederland op termijn zou overgaan tot het erkennen van een
huwelijk tussen mens en dier. Dit was grievend en kwetsend (ook voor Neder-
land trouwens, en waarschijnlijk ook zo bedoeld). Daarover waren het openbaar
ministerie en het hof het eens.

Het openbaar ministerie vond deze uitlatingen ook in een gerechtelijke
procedure over de schreef gaan, namelijk onnodig grievend en kwetsend. Het
hof oordeelde echter dat de vrijheid van meningsuiting meebracht dat in een
principiële zaak dergelijke uitlatingen mochten worden gedaan. Het openbaar
ministerie zag overigens evenmin muziek in een strafvervolging aangezien
uitgerekend seksuele geaardheid (nog) geen wettelijke discriminatiegrond in
Aruba is.17

De tweede zaak werd aangespannen tegen de ambtenaar van de burgerlijke
stand die weigerde twee mannelijke partners als gehuwd in te schrijven. Hij zou
dus het arrest van de Hoge Raad niet naleven. Zeer nadelig voor het beeld van
Aruba, vond het openbaar ministerie, en stelde een onderzoek bij de burgerlijke
stand in. Als werkelijke reden werd opgegeven dat het echtpaar weigerde een
schijnhuwelijkstoets af te leggen (zoals bij veel in het buitenland gesloten
huwelijken verplicht is). Het echtpaar wilde het onjuiste beeld van Aruba niet
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corrigeren. Met name om de onjuiste beeldvorming tegen te gaan heeft het
openbaar ministerie in het kort geding dat het paar tegen de ambtenaar had
aangespannen zelf een – later door 
de rechter gevolgde – civiele conclusie genomen, waarin de onhoudbaarheid van
het standpunt van de ambtenaar werd uiteengezet.

De televisiezender van de oppositie, ATV, met als tekstschrijver oppositielei-
der Mike Eman, versloeg de rechtszaak door onder meer uit te zenden dat
‘tijdens het kort geding ook een officier van justitie te zien was. Het OM gaat
de homo’s namelijk vervolgen’.

Op 17 maart 2008 trok een demonstratieve optocht van MEP-aanhangers
onder wie drie ministers en de minister-president naar het Korrektie Instituut
Aruba. Daar werd het kort geding gehouden dat Hendrik Croes had aangespan-
nen tegen het openbaar ministerie wegens zijn inverzekeringstelling voor het
inrijden op een agent en het wegrijden na de aanrijding. Het waren regerende
ministers die deelnamen aan een demonstratie die behalve als steunbetuiging
ook als poging tot beïnvloeding van de rechtsgang bedoeld kon zijn en die
bovendien uitliep op intimidatie van de officier van justitie en van de rechter.

De toekomst van en voor de procureur-generaal in Aruba

Vooralsnog mag ervan worden uitgegaan dat Aruba zijn eigen procureur-
generaal houdt. De Slotverklaring, waarin één procureur-generaal voor de
toekomstige gebieden van de huidige Nederlandse Antillen wordt afgesproken,
bindt Aruba niet. Elders heb ik aangegeven dat ik een gemeenschappelijke
procureur-generaal geen goede, namelijk een tekentafelgedachte vind.18 

Mijn – ook al eerder beschreven – voorkeur gaat uit naar andere oplossingen
om de te grote spanning tussen openbaar ministerie en politiek te verminderen.
Allereerst het schrappen van de bevoegdheid van de regering om in individuele
gevallen aanwijzingen aan de procureur-generaal te geven. Vreemd is het niet:
Suriname deed het meteen bij zijn onafhankelijkheid; bij de omringende landen
van het Britse Gemenebest hebben de regeringen die bevoegdheid evenmin.
Daardoor is er minder aanleiding voor verdachtmakingen. Zonder rechtsmiddel
is het Land niet: reeds thans kan de regering bij het hof klagen over niet-
vervolging. Indien de regering een vervolging niet wenst waartegen de verdachte
op zichzelf geen bezwaar heeft, zou het Land de bevoegdheid kunnen krijgen
een bezwaarschrift bij het hof in te dienen.

In de tweede plaats is het wenselijk om een wettelijke regeling te treffen die
voorziet in een niet-Arubaanse special prosecutor voor beslissingen over de
opsporing van ministers-delicten. In een later stadium kan de vervolgingsbeslis-
sing aan de Koninkrijksministerraad worden voorgelegd. Ook in Nederland kan
de procureur-generaal (bij de Hoge Raad) slechts na opdracht van de Raad van
Ministers (of van de Tweede Kamer) tot vervolging overgaan.
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Tot besluit

Het voorgaande geeft een indruk dat de weg naar een volwassen democratie nog
lang is. De rule of law lijkt onder de machthebbers onvoldoende geïnternali-
seerd. Controle op behoorlijk bestuur vanuit de politiek is feitelijk voortdurend
afwezig. Men beschuldigt elkaar van corruptie, maar doet er zelf parlementair
niets aan. Het zijn de kiezers die met een regering afrekenen, waarna gedurende
vier jaar hetzelfde ondoorzichtige machtsspel door de andere partij mag worden
gespeeld. De rechterlijke macht – in ruime zin – vult het vacuüm in voorkomen-
de gevallen, maar de gebrekkige financiële administratie van het Land en de
ruime mogelijkheden om de Comptabiliteitsverordening – voor eigen of
partijgewin – legaal te ontduiken maken strafrechtelijk optreden riskant.

Aan de andere kant moet ook worden vastgesteld dat de democratie inder-
daad nog jong is: 22 jaar. In plaats van een jonge democratie te verwijten in
twintig jaar nog niet volwassen te zijn geworden,19 is de vraag eerder hoe tot
aanmerkelijke verbetering kan worden gekomen. Vast staat dat de problematiek
weerbarstig is, en daarvoor zijn per definitie geen eenvoudige oplossingen.
Opmerkelijk is dat ondanks het feit dat vele Arubanen in Nederland of Amerika
zijn opgeleid en weten hoe het politieke spel behoort te worden gespeeld, zij
zich veelal van de politiek afwenden. Toch zal men het van hen moeten hebben.

Ook het Koninkrijk heeft hier een belangrijke taak. Dit zou wel wat meer
werk mogen maken van het daadwerkelijke waarborgen van de deugdelijkheid
van bestuur, waaronder de rechtshandhaving in brede zin valt. Den Haag blijkt
regelmatig doof te zijn voor serieuze problemen of een vooringenomen blik te
hebben op Arubaanse toestanden. Landsbesluiten worden zelden vernietigd,
hoewel er nog wel eens wat op aan te merken is. Verder voorziet het Statuut
weliswaar in de mogelijkheid van Hoger Toezicht, maar dit wordt zo zelden
toegepast, dat toepassing daardoor grote weerstand oproept. Indien dit vaker zou
gebeuren – waartoe in het geval van Aruba reeds lang aanleiding bestaat met
betrekking tot de politie, de vreemdelingendienst en de belastingdienst – zou het
normaler worden en daadwerkelijk verschil kunnen uitmaken voor de bevolking
die onder het disfunctioneren van die diensten lijdt. Mochten de aldus op
nieuwe, minder vrijblijvende, leest geschoeide Koninkrijksbanden in Aruba te
knellend worden gevonden, zijn twee belemmeringen voor volledige onafhan-
kelijkheid, zoals eerder genoemd, weggenomen.

Vooralsnog heeft Aruba evenwel voldoende potentieel zich te ontwikkelen
in een gezonde richting, maar daarbij lijken mij ingrijpende verandering in de
politieke cultuur en in bestaande machtsverhoudingen een noodzakelijke
voorwaarde. Een alerte houding van Den Haag kan daaraan zeker bijdragen.



1 De titel is vrij naar het boek van Richard Dawkins, God als misvatting, Amsterdam: Uitgeverij
Nieuw Amsterdam 2006.

Vrijheid als misvatting1

Ivo van Kuijck

Inleiding

Een liber amicorum is een mooi medium om de waardering van collegiale
vrienden uit te drukken jegens de persoon aan wie het boek wordt aangeboden.
Bij die waardering gaat het niet alleen om de wetenschappelijke kwaliteiten van
die persoon maar zeker ook om de persoon zelf. De strafrechtswetenschapper
Constantijn Kelk is niet los te zien van de mens, die daarachter schuil gaat. Zijn
wetenschappelijke werkzaamheden hebben zich niet alleen vertaald in onderwijs
en erudiete publicaties maar getuigen ook van een grote maatschappelijke
betrokkenheid. Hij kan na zoveel jaren nog steeds bevlogen praten over de
beginselen van een humaan straf- en strafprocesrecht maar is tegelijk niet blind
voor het menselijk tekort in de strafrechtspleging. 

In mijn bijdrage wil ik het hebben over één van de grondslagen van het
strafrecht, omdat deze kwestie zo wezenlijk is voor ons strafrecht en ook Kelk
hieraan menige beschouwing heeft gewijd. Ik doel hier op de handelingsvrijheid
van de mens.

Twijfels aan de vrijheid

Dat de mens vrij is, neemt de wetgever en in diens kielzog de strafrechter
eigenlijk voor waar aan. Zou de mens wezenlijk niet vrij zijn, dan zou er geen
grond zijn om hem te straffen als hij in zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid
tekortschiet. Naast het vaststellen van de feiten en het kwalificeren van die feiten
als strafbare handeling heeft de strafrechter tot taak, en dat is in feite de essentie,
te onderzoeken of de verdachte hiervoor verantwoordelijk kan worden gehou-
den. Alleen als de strafrechter deze vraag positief beantwoordt, kan hij een straf
opleggen. De verdachte verantwoordelijk houden impliceert dat deze de vrijheid
had om anders te handelen. Geen vrijheid, dan ook geen verantwoordelijkheid!
Dat is in ieder geval het uitgangspunt. Toch bekruipt de strafrechter geregeld de
Copernicaanse twijfel of dit uitgangspunt wel juist is en of het met de mens niet
diametraal anders gesteld is. Het is als met het godsgeloof, waarmee veel
mensen op een vanzelfsprekende manier zijn opgegroeid. De kritische post-
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moderne mens is bescheidener geworden in zijn wetenschappelijke pretenties
dan zijn voorgangers, en mocht de postmoderne mens zich nog als gelovig
beschouwen, dan ontkomt hij bij tijd en wijle niet aan een ernstige geloofstwij-
fel. Het is niet toevallig dat hier het godsgeloof naast het vrijheidsbegrip wordt
genoemd. Beide fenomenen hebben gemeen dat zij niet bewezen kunnen
worden, althans in natuurwetenschappelijke zin. Samen met de onsterfelijkheid
van de ziel noemde Kant dan ook de idee van de vrije wil en van God de
postulaten van de praktische rede, dat wil zeggen noodzakelijke aannamen die
in streng wetenschappelijke zin niet kunnen worden bewezen, maar niettemin
op grond van feiten dan wel systematische of praktische overwegingen gesteld
en geloofwaardig gemaakt kunnen worden. 

Vrijheid in een strafrechtelijke context

Waar gaat het over als we over ‘vrijheid’ spreken in een strafrechtelijke context?
Gedoeld wordt dan op de praktische vrijheid van het individu om zich in zijn
gedrag al dan niet aan de strafwet te houden. Het gaat dus om handelingsvrij-
heid. Mooij onderscheidt daarbij drie componenten: de inwendige handelings-
vrijheid, de uitwendige handelingsvrijheid, en de wilsvrijheid.2 Mooij koppelt
hieraan de verschillende strafuitsluitingsgronden. Inbreuken op de inwendige
handelingsvrijheid kunnen leiden tot psychische overmacht en noodweerexces,
inbreuken op de uitwendige handelingsvrijheid tot noodweer of noodtoestand,
terwijl een gebrek aan wilsvrijheid leidt tot een gehele of gedeeltelijke ontoere-
keningsvatbaarheid. De wilsvrijheid associeert Mooij met het vermogen tot
overleg. Opvallend is dat Mooij dit vermogen als een afzonderlijke component
ziet. Ik zou zeggen dat deze een integraal onderdeel uitmaakt van de andere twee
componenten, of nog sterker daarvoor een noodzakelijke voorwaarde vormt. 

Een nauwgezette en gedetailleerde filosofische analyse van de menselijke
vrijheid is te lezen in het boek van Peter Bieri over de ontdekking van de eigen
wil. Dit boek is ook voor niet-filosofen een aanrader, juist omdat het geen
academische verhandeling is. De filosoof Bieri is beter bekend als de schrijver
van de roman Nachttrein naar Lissabon onder het pseudoniem Pascal Mercier.
In feite gaat deze roman over een existentiële zoektocht naar de vrijheid en geeft
de schrijver met deze roman een literaire vorm aan zijn filosofische gedachte-
goed over het begrip vrijheid. Onvoorwaardelijke vrijheid beschouwt Bieri als
een fata morgana. Een vrije wil veronderstelt dat deze op een bepaalde manier
gebonden wordt door beslissingen binnen de speelruimte van voorgegeven
mogelijkheden van innerlijke en uiterlijke omstandigheden, respectievelijk onze
buitenwereld en onze eigen persoon met zijn karakter en geschiedenis. Zonder
die binding zou de mens niet meer zijn dan een onberekenbare windvaan, die
met alle winden meedraait. Niet willekeurig iets anders willen, maar een bepaald
iets, namelijk datgene wat mijn oordeel mij aanraadt in de gegeven situatie en
omstandigheden, maakt mijn vrijheid uit. Het willen en doen voegen zich naar
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het oordeel over wat ik juist acht. ‘Ik kan niet anders’, ofwel ik kan niet iets
anders willen dan ik juist acht, geeft in die zin op paradoxale wijze uitdrukking
aan mijn vrijheid.3 De werkelijk vrije wil zet Bieri vervolgens af tegen de niet
door het eigen oordeel beïnvloedbare dwangmatige wil, de bij een gebrek aan
zelfbeheersing ongecontroleerde wil en de van buitenaf afgedwongen wil. 

Bieri acht het een fundamentele fout om het onderscheid tussen vrijheid en
onvrijheid van de wil in verband te brengen met het contrast tussen onvoorwaar-
delijkheid en voorwaardelijkheid. Zoals hierboven kort aangegeven gaat de idee
van voorwaardelijkheid vooraf aan de ideeën van vrijheid en onvrijheid.4 Bieri
is wel zo realistisch om te onderkennen dat vrijheid geen absolute verworven-
heid is, maar iets waar je voortdurend aan werken moet. Wat je aan vrijheid
bereikt hebt, kan weer verloren gaan. Het blijft een open idee of je vrijheid ooit
in volle omvang kunt bereiken. In zoverre heeft vrijheid meer weg van een
ideaal waarop we ons blijvend oriënteren.5

Kant en Schopenhauer over de wil

Anders dan bij Kant, die in zijn filosofie de vrijheid verbant naar de voor het
menselijke verstand niet kenbare wereld van het transcendente, probeert Bieri
aan te tonen dat er wel degelijk concrete ervaringen van vrijheid zijn met alle
relativeringen die daarbij horen.

De vraag echter is of we onszelf hierin niet bedriegen. Schopenhauer is
hierover zeer stellig. Iedere handeling van de mens is het noodzakelijke product
van enerzijds zijn karakter en anderzijds een motief. Zijn deze beide factoren
gegeven, dan volgt de handeling onvermijdelijk. Elke handeling zou met
zekerheid voorspeld, of liever gezegd berekend kunnen worden, ware het niet
dat enerzijds iemands karakter moeilijk is te peilen, en dat anderzijds het motief
vaak verborgen is en dit altijd blootstaat aan tegenwerking van andere motieven,
die zich uitsluitend in de sfeer van het menselijk denken bevinden en daarom
voor anderen ontoegankelijk zijn.6 Schopenhauer sluit zich aldus aan bij hetgeen
Kant al had geschreven in zijn Ideen zu einer allgemeinen Geschichte: ‘Wat men
zich ook in metafysisch opzicht bij het begrip van de vrijheid van de wil moge
voorstellen, vast staat, dat de verschijnselen van de wil, de menselijke hande-
lingen, net als alle andere natuurverschijnselen, door algemene natuurwetten
worden bepaald’.7 Schopenhauer besluit zijn essay over De vrijheid van de wil
met de opmerking dat de vrijheid door zijn betoog niet wordt uitgesloten, maar
alleen verplaatst van de empirische wereld, het gebied van de afzonderlijke
handelingen, naar het transcendente, dat voor onze kennis niet zonder meer
toegankelijk is.8 
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In zijn Kritik der praktischen Vernunft onderzoekt Kant hoe de praktische
rede (die de wil bepaalt) werkt en formuleert hij de categorische imperatief als
grondwet van de praktische rede: ‘handel zo dat de maxime van uw eigen wil
te allen tijde tegelijk als grondbeginsel voor een algemene wetgeving kan
gelden.’9 De categorische imperatief geeft aan hoe wij behoren te handelen.
Behoren is iets anders dan gedwongen worden en veronderstelt de vrijheid om
af te wijken. De categorische imperatief is niet meer dan een louter abstracte
formele regel. Maar hoe valt de vrijheid van het behoren te rijmen met de
natuurnoodzakelijke gedetermineerdheid van het menselijk handelen, die Kant
eerder heeft aangenomen? Op die vraag geeft Kant naar mijn bescheiden mening
geen bevredigend antwoord door opnieuw te verwijzen naar de bovenzinnelijke
wereld, waarin wij anders dan in de wereld van de verschijnselen vrij zijn om
onze wil te laten bepalen door de zedelijke wet. Komt Kant nog tot een bejube-
ling van de plicht als zedelijke grondslag voor ons handelen, zelfs tegen onze
neigingen in, Schopenhauer sombert consequent dat de wetgever van de juiste
veronderstelling uitgaat dat de mens in moreel opzicht niet vrij is omdat de wil
is overgeleverd aan de dwang van motieven. Daarom wil de wetgever tegenover
alle eventuele criminele motieven sterkere tegenmotieven stellen in de vorm van
sancties.10 

Merkwaardig is dat Schopenhauer vervolgens niet alleen de juridische maar
ook de morele aansprakelijkheid ophangt aan de intellectuele vrijheid, het
vermogen om de motieven te kennen en deze in onvervalste vorm aan de wil
voor te houden opdat deze er een keuze uit maakt overeenkomstig het individue-
le karakter van de persoon in kwestie.11 Merkwaardig, zeg ik, omdat Schopen-
hauer eerder iedere morele aansprakelijkheid had geëlimineerd als onontkoom-
bare consequentie van zijn deterministische uitgangspunt, dat de wil is overgele-
verd aan de dwang van motieven. Dat, zoals Schopenhauer verder nog opmerkt,
ook de juridische aansprakelijkheid weg kan vallen door een blijvende of
tijdelijke verstoring van het intellectuele kenvermogen (denk bijvoorbeeld aan
gevallen van waanzin, een delirium of slaapdronkenheid) of doordat externe
omstandigheden de interpretatie van motieven vervalsen (bijvoorbeeld gif
toedienen terwijl men denkt een medicijn toe te dienen, of een bediende die
midden in de nacht binnenkomt aanzien voor een inbreker en deze doodschie-
ten) is niet afwijkend van onze hedendaagse opvattingen. 

Het rationalisme voorbij

Hoe indrukwekkend ook de resultaten zijn van Kants zoektocht naar de
voorwaarden van het menselijke kennen en morele handelen, waarmee hij de
grondslag heeft gelegd voor de moderne filosofie, het rationalistische karakter
daarvan doet te weinig recht aan de algemeen menselijke ervaring van vrijheid
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en de daarop in Westerse samenlevingen gefundeerde juridische en morele
aansprakelijkheid voor het eigen handelen en de gevolgen daarvan. Beide
vormen van aansprakelijkheid kunnen niet los van elkaar gezien worden. Een
morele aansprakelijkheid levert nog geen juridische aansprakelijkheid op, maar
een juridische aansprakelijkheid is niet mogelijk zonder de veronderstelling van
een morele. Die diep menselijke ervaring van vrijheid is wel te vinden in de
filosofie van Bieri en zijn roman Nachttrein naar Lissabon. De mens ervaart
zichzelf niet als een machine en ook niet als een door driften en instinct
gedreven dier maar als ‘vrij’: hij valt niet samen met zijn beperkingen. Hij kan
de wereld waarin hij leeft verschillend interpreteren, hij kan hiervan afstand
nemen, hij kan deze beamen, hij kan deze vorm geven en verder ontwikkelen.
Niet alles wat we ervaren valt te beredeneren, dat wil zeggen strikt logisch te
verklaren. Maar dat betekent nog niet dat, wat we niet volledig kunnen door-
gronden, niet bestaat. Pascal zei het al: ‘Le coeur a ses raisons, que la raison ne
connaît point: on le sait en mille choses’. Het hart heeft zijn eigen gronden. ‘Le
coeur’ betekent hier niet het irrationeel-emotionele in tegenstelling tot het
rationeel-logische, maar zoals Hans Küng het heeft geformuleerd ‘jene – durch
das körperliche Organ symbolisch bezeignete – geistige Personmitte des
Menschen. Mit dem Herzen, in intuitiver Unmittelbarkeit, erkennen wir die
ersten Prinzipien [...]’.12 Küng gebruikt ook het begrip ‘innere Rationalität’, een
zelfkennis die verder reikt dan het verstandelijke begrijpen. 

Wie slechts de geldigheid erkent van de natuurwetenschappelijke rationali-
teit, doet dit alles af als onwetenschappelijk. Dat is ook de teneur van de
oprukkende neurobiologie: onze wil schijnt alleen maar vrij te zijn. Zolang we
maar het idee hebben dat we zelf beslissen is het ook niet belangrijk of we tot
die beslissing komen op een totaal berekende en voorspelbare wijze.13 En dan
zijn we weer terug bij Kant en Schopenhauer, zij het langs een andere invals-
hoek, niet de kennistheoretische maar de natuurwetenschappelijke. Neuroweten-
schappers reduceren de geest tot een product van het functioneren van onze
hersenen. De geest of het bewustzijn verdwijnt dan ook als de hersenen niet
meer functioneren. Als troost voor het wegvallen van de vrije wil rest de
uniciteit van onze hersenstructuren en de individuele geest die daarvan het
product is.14 Palmyre Oomen plaatst terecht kanttekeningen bij deze eenzijdig
materialistische opvatting. Wij voelen ons ook meer dan ‘onze hersenen’.15 

Toegegeven moet worden dat het menselijk gedrag ingewikkelder in elkaar
zit dan het op het eerste gezicht lijkt. Neuro- en gedragsbiologen wijzen hier
terecht op. Voor strafrechtsjuristen kan het geen kwaad kennis te nemen van hun
wetenschappelijke inzichten. De handelingsvrijheid van een verdachte is soms
inderdaad minder groot en minder ingegeven door overwegingen van rationele
aard dan we denken, bijvoorbeeld door aangeboren hersenafwijkingen of
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genetische aanleg. Dat kan gevolgen hebben voor de mate waarin we iemand
aansprakelijk kunnen houden voor zijn handelen.16

Anderzijds is het handelen uit ‘emoties’ niet zo irrationeel als wij geneigd
zijn te denken en mogen deze niet als louter negatief worden weggeredeneerd
in het strafrechtelijk discours. Nussbaum verdedigt de opvatting dat emoties
altijd tevens een inschatting of waardeoordeel inhouden. In zoverre zijn emoties
niet los te koppelen van overtuigingen.17 Emoties als waardeoordelen kunnen
weer ten grondslag liggen aan het geweten en een normatieve ethiek. Dat brengt
ons bij de vraag hoe het geweten wordt gevormd. Er zijn er die het geweten zien
als niet meer dan een geconditioneerde reflex, als aangeleerd sociaal overle-
vingsgedrag. Op wie beweert dat het meer is, rust de bewijslast, zeggen zij.18 Dat
is nog maar de vraag. In ieder geval meet de (natuur)wetenschappelijke duim-
stok niet alles. Om het heel plastisch te zeggen: het ‘verstand’ van een knikker,
die alleen maar in bolvorm kan waarnemen (te vergelijken met de algemene
denkvormen van ruimte, tijd en causaliteit, die Kant het menselijke verstand
toedicht) is te klein om te kunnen waarnemen dat hij zelf zich binnen een
vierkant bevindt, en dat er dus nog andere werkelijkheden zijn! 

Dreigende dehumanisering van het strafrecht

De natuurwetenschappelijke en in het bijzonder de neurobiologische ontwikke-
lingen verrijken onze empirische kennis van de mens in steeds verdergaande
mate en dragen in zoverre bij aan een ontmythologisering van het beeld dat wij
hebben van onszelf en de wereld waarin wij leven. Daartegenover groeit het
gevaar dat de mens niet langer wordt gezien als een idealiter vrij individu met
onvervreemdbare rechten maar verwordt tot een object dat in ondergeschiktheid
aan het vermeende algemeen belang door overheden kan, mag en zelfs moet
worden gemanipuleerd. Consequent doordenkend, zou dit voor het strafrecht
neerkomen op het elimineren van alle morele noties. Weg dus met de in dat
geval obsolete begrippen als vrijheid, verantwoordelijkheid, schuld en boete. De
strafrechter, verworden tot een ‘social engineer’, hoeft zich dan ook niet meer
te bekommeren om achterliggende ethische aspecten van rechtsvragen. Hij hoeft
alleen maar te onderzoeken of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan om
gedragsregulerende maatregelen te mogen opleggen aan degene die maatschap-
pelijk ongewenst gedrag heeft vertoond, ongeacht of deze persoon hiervan enig
verwijt gemaakt kan worden. Van een mogelijke ‘rechterlijke dwaling’ hoeft de
strafrechter, en ook de rest van de samenleving, niet langer wakker te liggen,
zolang dit soort gevallen op macro-niveau maar geen ongewenste maatschappe-
lijke effecten sorteert. 
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Ik persifleer nu natuurlijk, maar wat ik hiermee duidelijk wil maken, is dat
dit beeld absoluut niet aansluit bij de idealen van ons strafrecht. Een strafrecht
waarin niet alleen recht wordt gedaan aan de belangen van de samenleving met
voorop de slachtoffers, maar ook aan de rechten van de individuele dader. Een
strafrecht dat zelfs bij de meest ernstige delicten aan de veroordeelde uitzicht
biedt op resocialisatie en mensen niet op voorhand door levenslange opsluiting
afschrijft omdat dat nu eenmaal ‘technisch’ de beste manier is om alle veilig-
heidsrisico’s voor de samenleving uit te sluiten. 

Ter afsluiting

De strekking van mijn verhaal mag duidelijk zijn: dat de mens vrij is, weliswaar
niet onvoorwaardelijk maar voorwaardelijk, moet uitgangspunt zijn en blijven
van het strafrecht en de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Beoefenaars van het
strafrecht zullen wel meer oog moeten hebben voor hetgeen de verschillende
natuurwetenschappelijke disciplines leren over de voorwaarden waaronder die
vrijheid zich kan verwerkelijken of juist beperkt wordt.

Vanuit mijn eigen ervaring als strafrechter sprekend vind ik het opvallend dat
er in raadkamer zo weinig wordt gesproken over de grondslagen van ons
strafrecht en de strafdoeleinden. Het lijkt alsof de verschillende theoretische
uitgangspunten er niet zoveel toedoen. Toch zou dit alles vaker onderwerp van
fundamentele discussie moeten zijn onder strafrechtsbeoefenaars om verschra-
ling van het strafrecht en routineus beslissen te voorkomen.





Dader- en slachtofferschap in het suïcidepact
Marieke Liem

‘To run away from trouble is a form of cowardice and, while it is true that the
suicide braves death, he does it not for some noble object but to escape some
ill’, zei Aristoteles over diegenen die een einde aan hun leven maakten. Per jaar
sterven ongeveer 1500 mensen aan suïcide. Suïcide vormt daarmee bijna één
derde van de niet-natuurlijke doodsoorzaken. 

Historisch gezien werd suïcide beschouwd als een misdaad tegen God,
namelijk een overtreding van het zesde gebod ‘Gij zult niet doden’. Naar het
gedachtegoed van Augustinus werd God gezien als de enige die het recht had
leven te geven en te nemen. Toen suïcide uiteindelijk niet meer strafbaar gesteld
werd, verving de staat de plicht te leven door het recht te sterven. Opzettelijk het
leven beëindigen van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen,
ofwel het verlenen van hulp bij zelfdoding, is wèl strafbaar. Indien het feit wordt
begaan door een arts, die daarbij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen, is het feit
niet strafbaar en betreft euthanasie, een onderwerp waar Constantijn Kelk zich
in zijn functie als vice-voorzitter van de toetsingscommissie euthanasie herhaal-
delijk over heeft gebogen. Centrale thema’s bij euthanasie, hulp bij zelfdoding
en levensbeëindiging op verzoek omvatten de overtuiging dat sprake is van
uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt ofwel het slachtoffer. 

Een zeer zeldzame vorm van suïcide is het suïcidepact. Kortweg zijn er twee
typen suïcidepacten te onderscheiden: suïcidepacten waarbij verschillende
individuen zijn betrokken en suïcidepacten die tussen twee personen plaatsvin-
den. In deze bijdrage zullen allereerst de achtergronden van deze twee typen
worden besproken. Hierbij zal duidelijk worden dat in het suïcidepact gevoelens
van uitzichtloosheid en ondraaglijk lijden veelal liggen bij de initiatiefnemer, in
plaats van bij de andere leden van het pact. Vervolgens wordt gekeken naar
culturele variaties van het suïcidepact. Ten derde komt het juridische kader van
het suïcidepact in zowel binnen- als buitenland ter sprake. 
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Massale suïcidepacten

Suïcidepacten waar veel individuen bij betrokken zijn vinden zelden plaats.1
Voorbeelden van deze in het oog springende ‘massale’ suïcidepacten zijn te
vinden bij de sekte van de Peoples Temple in Jonestown in Frans Guyana, bij
de Branch Davidian sekte in Mount Carmel in Texas, bij de Heaven’s Gate sekte
in San Diego en bij de Solar Temple sekte in zowel Zwitserland als Canada. 

Bij nadere analyse van deze massale suïcidepacten wordt echter duidelijk dat
niet alle leden van de sekte zich vrijwillig aansluiten bij de suïcide. Leden van
de Peoples Temple in Jonestown werden gedood ofwel gedwongen dodelijke
cyanide tot zich te nemen toen ze de suïcide trachtten te vermijden. Soortgelijke
bevindingen karakteriseren eveneens de suïcides van de Heaven’s Gate sekte.
De sekteleden geloofden stellig dat een ruimteschip, verscholen achter de
komeet Hale-Bopp, hen zou komen halen – het vereiste om mee te gaan was dat
zij zichzelf zouden moeten doden. Diegenen die niet meewerkten, werden door
hun mede-sekteleden gedrogeerd en gewurgd. 

Hoewel de leden van dergelijke massale suïcidepacten onderling sterk
verschillen, laat onderzoek zien dat zij die zich op vrijwillige basis bij een sekte
aansluiten allen op zoek zijn naar het geven van betekenis aan hun leven.
Daarnaast worden sekteleden niet zelden gekenmerkt door een lage sociaal-
economische status: zo bestond een groot deel van de Peoples Temple sekte uit
arme, laag opgeleide Amerikanen. Bovendien zijn potentiële sekteleden vaak
ontevreden over hun huidige kerk of religie en lijden ze aan depressies of aan
gevoelens van eenzaamheid.2 Deze motieven kunnen in een breder kader worden
geplaatst onder Durkheims concept van ‘anomie’. Wanneer onzekerheid bestaat
over normen, waarden en moraal en er een gevoel ontbreekt ergens bij te horen,
kan de totale acceptatie die met sektelidmaatschap gepaard gaat als een warme
deken aanvoelen.3 Diegenen die het meest openstaan voor religieuze oplossings-
strategieën zijn het meest ‘kwetsbaar’ voor lidmaatschap.4 

Hoewel sommigen van mening zijn dat sekten voornamelijk bestaan uit
kansarme en depressieve individuen, benadrukken anderen dat veel sekteleden
juist een hoge sociaal-economische status hebben en er een succesvolle baan op
nahouden. In dit verband kan worden geopperd dat lidmaatschap van een
geheim genootschap of een select gezelschap zoals een sekte, een sterke aan-
trekkingskracht uitoefent op hen, wiens professionele leven wordt gekarakteri-
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seerd door routine. Als sektelid beschouwen zij zich de hoofdrolspelers in een
tijd waarin de menselijke geschiedenis op het punt staat voor goed te verande-
ren. 

Weer anderen benadrukken dat actieve persoonlijke motivaties om lid te
worden van een sekte ondergeschikt zijn aan het passievere in de ban raken van
de leider van de sekte: hij is degene die anderen met behulp van zijn charisma
overtuigt om lid te worden van de sekte. Hij is tevens degene die hen overtuigt
lid te blijven door absolute controle uit te oefenen over de sekte.5 Sekteleiders
worden veelvuldig beschreven als charismatisch, allesoverheersend en in staat
velen achter zich te scharen. In de casuïstiek komt echter eveneens een beeld
naar voren van de sekteleider als lijdende aan een psychische stoornis, waarbij
de psychotische stoornissen voorop staan. Paranoïde waangedachten en apo-
calyptisch denken voeren hierbij de boventoon.6

Door de aard van het gedachtegoed van de sekte zoekt de sekteleider vaak
geïsoleerde omstandigheden op. Op deze manier waarborgt hij niet alleen
blijvend lidmaatschap door het bemoeilijken van ontsnappingen, maar maakt hij
het tevens mogelijk om zijn ideologieën verder uit te dragen. Immers: bizarre
geloofsovertuigingen kunnen zonder invloed van buitenaf makkelijker blijven
voortbestaan. Bovendien distantiëren deze denkbeelden de volgelingen van het
gedachtegoed van de maatschappij.7 

Een uiteindelijke trigger voor het massale suïcidepact onder volgelingen van
de sekte lijkt op het eerste gezicht niet ‘nodig’: immers, in de ideologie van veel
sekten wordt suïcide als één van de ‘kernwaarden’ beschouwd. Studies naar
massale suïcidepacten onder sekten laten echter zien dat een verslechterende
gezondheid van de sekteleider of een achteruitgang van diens invloed de directe
aanleiding voor het suïcidepact vormt.8 Zo vond de suïcide onder de aanhangers
van de Peoples Temple in Jonestown plaats, toen pogingen van buitenaf werden
ondernomen de leden te ‘bevrijden’ van de invloed van hun leider Jim Jones. De
directe aanleiding voor de massale suïcide onder de Heaven’s Gate sekte was de
snel achteruitgaande gezondheid van hun leider, Marshall Applewhite. Hoewel
de suïcides in veel gevallen uitgebreid voorbereid zijn, lijkt het controleverlies
van de leider de uiteindelijke aanleiding voor de suïcide.9 

Suïcidepacten tussen individuen

Hoewel dergelijke grootschalige suïcidepacten veel aandacht van de media
krijgen, vindt de meerderheid van de suïcidepacten op een veel kleinere schaal
plaats, namelijk tussen (intieme) partners. Wellicht één van de meest bekende
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van dit type pact vond plaats tussen Heinrich von Kleist en Henriette Vogel.
Von Kleist was een Duitse schrijver van korte verhalen en toneelstukken in de
tijd van de Verlichting (1777-1811), wiens werk werd gekenmerkt door een
existentialistische inslag. Nadat hij op tienjarige leeftijd zijn vader verloor
koesterde hij een doodswens die hij wilde effectueren met iemand anders. Zo
trachtte hij herhaaldelijk een eind aan zijn leven te maken en deed hij een
verzoek aan zijn naaste vrienden om samen met hem te sterven: in zijn ogen een
teken van intimiteit en vertrouwen. Uiteindelijk vond hij Henriëtte Vogel, een
jonge, getrouwde vrouw bij wie een ovarium carcinoom was geconstateerd,
bereid om hem in de dood te vergezellen. De twee sloten een suïcidepact en
kwamen aldus samen te overlijden. 

Cohen definieerde een suïcidepact als ‘een wederzijdse beslissing van twee
mensen die besluiten gelijktijdig en vrijwel altijd op eenzelfde plaats te ster-
ven’.10 Hoewel deze definitie suggereert dat het om een gemeenschappelijke
beslissing gaat, zoals bij Von Kleist en Vogel, laat recent empirisch onderzoek
naar suïcidepacten zien dat er vrijwel altijd sprake is van dwang van één van de
leden van het pact.11 De Britse psychiater en criminoloog Donald West was één
van de eersten die wees op een in de praktijk niet te onderscheiden grens tussen
een suïcidepact, een doding gevolgd door zelfdoding en een ongeluk.12 

Vergeleken met andere typen suïcide zijn suïcidepacten erg zeldzaam.13 Tot
op heden is er geen systematisch onderzoek naar dit fenomeen gedaan in
Nederland; epidemiologische studies zijn wel verricht in Engeland en Wales,
waar de incidentie varieert van 0,2814 tot 2,5%15 van alle suïcides. In de Ver-
enigde Staten wordt het aantal suïcidepacten geschat op 0,36 tot 3% van alle
suïcides.16 

Als we kijken naar de ‘deelnemers’ van suïcidepacten laat de literatuur zien
dat de meerderheid plaatsvindt tussen intieme – veelal kinderloze – partners,17

tussen broers en zussen en een klein deel tussen hen die niet door vriendschap
of bloedbanden aan elkaar verbonden zijn.18 Op basis van een epidemiologische
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studie van 62 pacten in Engeland en Wales lieten Brown en Barraclough zien
dat diegenen die overgaan tot een suïcidepact op tal van karakteristieken
verschillen van diegenen die overgaan tot enkelvoudige suïcide.19 Waar de
meerderheid van de enkelvoudige suïcideplegers man is, zijn diegenen die
sterven in een suïcidepact vaker vrouw. Bovendien zijn de leden van het pact
vaker getrouwd en van een hogere sociaal-economische status vergeleken met
enkelvoudige suïcideplegers. Amerikaans onderzoek door Rosenbaum liet zien
dat de initiatiefnemer van het suïcidepact veelal de mannelijke partner van het
paar is.20 Ander Amerikaans onderzoek, door de patholoog Copeland, vond
bovendien een groot leeftijdsverschil tussen de twee partners van het suïcide-
pact, waarbij de vrouw in het pact ouder was dan de man – tegengesteld aan de
Westerse traditie waarin de man vaker ouder is dan de vrouw.21 

De oververtegenwoordiging van mannelijke initiatiefnemers van een suïci-
depact wordt vanuit feministisch perspectief verklaard door de mannelijke wens
controle uit te oefenen over hun vrouwelijke partner. Hierbij overheerst de
gedachte ‘samen te moeten sterven’ in plaats van alleen. De socioloog Polk heeft
beargumenteerd dat deze mannen niet primair als doel hebben hun vrouw te
doden, maar van mening zijn dat, wanneer zij hun eigen leven willen beëindi-
gen, hun vrouw hierbij betrokken moet zijn.22 De dader betrekt aldus zijn
‘ondraaglijk lijden’ niet slechts op zichzelf, maar eveneens op het slachtoffer.
Verschillende cultuurhistorische praktijken wijzen op deze bezitsdrang, zoals de
Egyptische farao’s die voor hen belangrijke personen meenamen in het hierna-
maals.23

Het bestuderen van motieven die ten grondslag liggen aan suïcidepacten,
wordt bemoeilijkt door een aantal factoren, niet in de laatste plaats de dood van
beide partners, die voorkomt dat direct gevraagd kan worden naar de motieven
voor het vormen van het pact alsook naar andere achterliggende factoren. De
studie naar suïcidepacten baseert zich daarom voornamelijk op gegevens van
lokale en regionale lijkschouwers die trachten nadere informatie over de
overledenen te verkrijgen door allerlei vormen van documentatie te raadplegen.
De consequentie van het hanteren van dergelijke methoden is de kans op het
verkrijgen van een vertekend beeld van het pact en zijn leden. 

Deze tekortkoming in acht nemende, wijst onderzoek uit dat deelnemers van
suïcidepacten een geïsoleerd bestaan leiden. In een suïcidepact lijken – onder
invloed van het isolement waarin men zich bevindt – de partners een hechte,
onafscheidelijke band te creëren. De suïcide vindt plaats wanneer het pact dreigt
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ontbonden te worden,24 door bijvoorbeeld ziekte25 of financiële schuld.26 Ziekte
of slechte gezondheid van één van de partners vormt een veelgenoemd motief
voor suïcidepacten. Dergelijke suïcides hebben volgens sommigen het karakter
van een rationele suïcide, een Epicurische suïcide ofwel een zogenoemde
‘balans-suïcide’, waarbij de voordelen van de dood opwegen tegen die van het
leven. 

De wil samen te sterven indien de gezondheid van één van de partners sterk
achteruit gaat, lijkt een eeuwenoud fenomeen. In de Griekse mythologie vinden
we dit terug in het verhaal van Philemon en Baucis, die Zeus vroegen om hen
samen te laten sterven zodra voor één van hen de tijd gekomen was. In de meer-
derheid van de suïcidepacten wordt de dood van de partner echter bespoedigd
in plaats van afgewacht. Sommige onderzoekers hebben dit type doding ook wel
mercy killings genoemd, aangezien het doel van de doding lijkt de ander uit
zijn/haar lijden te verlossen.27 De Amerikaanse medicus Goodwin beargumen-
teerde echter dat dergelijke mercy killings niet als altruïstische dodingen gezien
dienen te worden: de dader doodt het slachtoffer niet om deze uit zijn/ haar
lijden te verlossen, maar om zijn eigen lijden te beëindigen. Zo beschouwde hij
mercy killing, zoals veel andere typen dodingen als ‘[...] [an] ultimate selfish
act’.28

Met betrekking tot de psychische conditie van diegenen die tot een suïcide-
pact overgaan, blijkt dat zij minder vaak lijden aan een psychische stoornis dan
diegenen die enkelvoudige suïcide plegen, hoewel de prevalentie van psychische
stoornissen hoger is dan gemiddeld.29 Eveneens blijkt dat een groot deel van
diegenen die in een suïcidepact komen te overlijden eerdere suïcidepogingen
heeft gedaan. Brown en anderen vonden in hun studie naar suïcidepacten dat
acht van de vijftien individuen een eerdere suïcidepoging hadden ondernomen;
deze betrof echter in geen van de gevallen een gezamenlijke suïcidepoging met
diegene met wie ze uiteindelijk stierven.30 

Ook al lijken er ruime verschillen te bestaan tussen de aard en frequentie van
suïcidepacten tussen (intieme) partners en zogenoemde ‘massale’ suïcidepacten,
een nadere beschouwing laat zien dat deze meer gemeen hebben dan in de eerste
plaats duidelijk wordt. Zo zijn beide typen pacten gecentreerd rond een domi-
nante, centrale en vaak charismatische leider of initiatiefnemer, die anderen
afhankelijk van hem kan maken en hen kan beïnvloeden in hun doen en laten.
Eveneens vinden beiden typen pacten plaats in geïsoleerde omstandigheden,
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waar realiteitstoetsing aan de buitenwereld ontbreekt. Zo kunnen waanideeën
een eigen leven blijven leiden, zonder gecorrigeerd te worden door derden. Ten
slotte worden beide typen pacten gekarakteriseerd door een dwang deel te
nemen in de suïcide, in plaats van vrijwilligheid zich hierbij aan te sluiten. De
initiatiefnemer van het pact meent anderen uit het lijden te verlossen dat hij zelf
ervaart. 

Culturele achtergrond

Eerder werd verwezen naar de cultuurhistorische achtergrond van suïcidepacten.
Zo namen de farao’s diegenen mee in het hiernamaals die zij tijdens hun leven
lief hadden. In de recentere geschiedenis is dit meenemen in de dood terug te
vinden in het Indiase sati, het verbranden van weduwen. Er wordt verondersteld
dat participatie van de weduwe in de authentieke vorm van sati vrijwillig was.
Het motief van de weduwe haar partner in de dood te vergezellen berustte op
religieuze ideologieën. In de praktijk waren deze vrouwen op een dergelijke
leeftijd dat zij geen kinderen meer konden baren – eveneens liepen zij het risico
het slachtoffer van armoede te worden, nadat hun voornaamste bron van
inkomsten was komen te vervallen. Het zich voegen bij haar overleden man leek
aldus een rationele keuze. Onvrijwillige sati daarentegen wordt gekarakteriseerd
door sociale druk en in sommige gevallen zelfs fysieke dwang op een weduwe
om haar man in het vuur te vergezellen. Menski wijst op het Hindoestaanse
concept van ‘verbintenis’.31 Het Hindoestaanse huwelijk wordt niet alleen voor
het leven gesloten, maar gaat door tot in de eeuwigheid. De huwelijkse verbinte-
nis eindigt niet met het overlijden van één van de partners, maar wordt na de
dood voortgezet. Volgens deze visie onderwerpt de Hindoestaanse vrouw zich
aan sati om de huwelijkse band tot na de dood te behouden. Zo kan sati be-
schouwd worden als een culturele variant op het Westerse suïcidepact: in plaats
van dat beide leden tot suïcide overgaan, volgt de suïcide van de één op de
natuurlijke dood van de ander. 

Andere culturele varianten van het suïcidepact zijn te onderscheiden in Japan,
een land met een uitgesproken suïcide-cultus. Waar Westerse suïcidepacten
gekenmerkt worden door een hoge leeftijd en daarmee gepaard gaande fysieke
achteruitgang, betreffen Japanse suïcidepacten veelal onvrijwillig gearrangeerde
huwelijken.32 Met name in de achttiende eeuw kwam dit type pact veelvuldig
voor. Ongelukkige geliefden, die elk aan een ander werden uitgehuwelijkt, kozen
voor een gemeenschappelijke suïcide om zo hun verbintenis te kunnen voortzet-
ten in de dood. Deze ‘Romeo & Juliet’ suïcidepacten, gesloten uit liefde of eerder
uit de onmogelijkheid bij elkaar te zijn in het leven, lijken niet op eenzelfde
manier voor te komen in het Westen. Hoewel beargumenteerd kan worden dat
wederzijdse genegenheid centraal staat, lijkt de aanwezigheid van dwang om deel
te nemen in het Westerse pact de doorslaggevende factor te zijn. 
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Recentelijk lijkt in Japan een nieuw type suïcidepact te zijn ontstaan, veelal
bestaande uit jonge mensen die gezamenlijk besluiten over te gaan tot suïcide.
Wat dit fenomeen ‘uniek’ maakt is dat de leden van het pact elkaar niet kennen:
contact wordt gemaakt via internet.33 Evenmin vinden de suïcides, zoals andere
massale suïcidepacten, plaats op één locatie, maar verspreid over het land. Een
veelgebruikte methode is het verbranden van steenkool in een afgesloten ruimte,
waarbij men komt te overlijden door koolstofmonoxide-vergiftiging. Afgezien
van een verschil in methode, plaats en manieren om zich bij dit type suïcidepact
aan te sluiten, verschilt dit pact van andere pacten in de afwezigheid van een
(intieme) relatie tussen de leden van het pact en een ogenschijnlijk gebrek aan
dwang om deel te nemen. 

Strafrechtelijke achtergrond 

In een aantal landen zijn er specifieke bepalingen in de wetgeving opgenomen
met betrekking tot het suïcidepact. Ik beperk me hier tot suïcidepacten tussen
(intieme) partners gezien de hogere frequentie en aard van dit pact. Enerzijds is
te zien dat middels wetgeving sommige landen het vormen van een dergelijk
pact proberen te ontmoedigen, anderzijds valt op dat andere landen juist
strafvermindering bij het suïcidepact bewerkstelligden. 

Het eerste scenario is bijvoorbeeld van toepassing op Japan, waar de
achttiende eeuw een drastische toename in het aantal suïcidepacten tussen
geliefden kende. Geliefden verwezenlijkten dit type pact door zich aan elkaar
vast te binden en vervolgens van een klif in zee te springen. Deze pacten
kwamen zo veelvuldig voor dat men in 1723 een aparte wet in het leven riep
waarin het sluiten van een suïcidepact bij wet verboden werd. Dat het overtreden
van deze wet uitliep op de dood, weerhield de rechterlijke macht er niet van de
straf tot uitvoering te brengen: de lichamen van suïcidepact-slachtoffers werd
een begrafenis ontzegd. Diegenen die de suïcidepoging overleefden, werden het
slachtoffer gemaakt van publieke schaamte en hoon en werden vervolgens
verbannen. Hoewel tegenwoordig veelal andere suïcidemethoden worden
gehanteerd voor zogenaamde ‘Romeo & Juliet’ pacten, komt dit type suïcidepact
nog steeds veelvuldig voor in Japan.

Omgekeerd wordt de overlevende van het suïcidepact in het Verenigd
Koninkrijk beschermd door de Suicide Act van 1961, waarin verwezen wordt
naar de Homicide Act van 1957. De intentie van deze wet was strafvermindering
te creëren voor personen, die na het doden van de andere deelnemer van het pact
hun eigen suïcide overleefd hadden. Volgens deze wet houdt het suïcidepact een
vooraf afgesproken (zelf)doding in van twee of meerdere mensen.34 Het trauma
van het mislukken van de suïcidepoging werd als dermate ernstig beschouwd dat
strafvermindering op haar plaats was en dus werd in dit soort situaties niet
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moord, maar doodslag ten laste gelegd. De bewijslast van de suïcidepoging ligt
echter bij verdachte: deze dient te bewijzen dat daadwerkelijk sprake was van
een suïcidepact en dat hij/zij zelf tevens de intentie had te sterven. Empirisch
onderzoek door Rosenbaum liet echter zien dat overlevenden van suïcidepacten
in de praktijk nauwelijks worden veroordeeld.35 

In tegenstelling tot Japan en het Verenigd Koninkrijk is er in Nederland geen
speciale wetgeving met betrekking tot het al dan niet voltooien van een suïcide-
pact. Een mislukte poging tot suïcide wordt hier niet als strafverminderende
omstandigheid gezien. In de wetsartikelen omtrent moord, doodslag en hulp bij
zelfdoding zijn geen aanwijzingen te vinden dat een rechter op enige wijze
rekening moet houden met een op het delict volgende suïcidepoging van de
dader. Theoretisch bezien zou de conclusie kunnen worden getrokken dat in
Nederland geen rekening wordt gehouden met een mislukte suïcidepoging
volgend op hulp bij zelfdoding, levensbeëindiging op verzoek of – in het geval
van dwang deel te nemen – moord of doodslag. In plaats daarvan zien we in de
jurisprudentie dat een suïcidepoging niet zozeer in verband met de opgelegde
straf een rol speelt, maar met betrekking tot aanwezige psychische stoornissen,
de daaraan gekoppelde mate van toerekeningsvatbaarheid en een eventuele kans
op herhaling van een soortgelijk delict. Niet zelden komt het voor dat de
suïcidepoging van de dader volgend op de levensbeëindiging van een ander niet
als strafverlagende omstandigheid wordt gezien, maar als indicatie voor een
verhoogde kans op recidive en een daarmee mogelijk gepaard gaande strafver-
zwaring. Dit is, gelet op de achtergrond van suïcidepacten en de eerder bespro-
ken karakteristieke dwang ‘mee te gaan’ in het pact, wellicht op zijn plaats.
Overlevende initiatiefnemers van suïcidepacten worden zo beschouwd als ver-
dachten van doding, die deze laten volgen door een poging tot zelfdoding. Van
de strafrechtelijke kwalificatie van hulp bij zelfdoding lijkt, zoals hier beschre-
ven, veelal geen sprake te zijn. 
 





1 Grat van den Heuvel maakt ook deel uit van de delegatie van de Universiteit Maastricht. Na Djokja
en Djakarta gaan we op Bali het rechtsgeleerd academisch onderwijs transformeren naar het
moderne probleemgestuurde leren.

Een kwestie van mentaliteit
Gerard Mols

Constantijn Kelk heeft zijn professionele koers gewijd aan de juridisering van
de positie van hen die in de samenleving en meer in het bijzonder in de straf-
rechtspleging kunnen worden beschouwd als de zwakste partij. Daardoor zijn
generaties studenten maar ook professionals doordrongen van de noodzaak om
het recht in te zetten als een instrument ter bevordering van een menswaardig
bestaan juist ook voor hen voor wie dat niet zonder meer vanzelfsprekend is.
Wie zich op welke wijze dan ook met de vaderlandse strafrechtspleging bezig-
houdt en wie zicht heeft op de ontwikkelingen, die weet dat de bijdragen van
Constantijn voor zowel de praktijk als de wetenschap van eminente betekenis
zijn. Het is goed om juist op een plaats waar de ontwikkeling van de rechtswe-
tenschap eigenlijk nog in de kinderschoenen staat te reflecteren op het belang
van het recht voor gedetineerden in het bijzonder, en de rol daarbij van de
universiteit. Ik bevind mij in Djokdjakarta waar ik de Gadja Mahda universiteit
bezoek om onder meer met de leiding van de faculteit der rechtsgeleerdheid te
spreken over de ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek in het recht in
Indonesië in het algemeen en aan deze universiteit in het bijzonder.1

Wellicht aardig te vermelden dat deze universiteit is opgericht precies een
jaar na de aanval van de Nederlanders op Djokja. Dat was de zogenoemde
Tweede Politionele Aktie tijdens welke Soekarno en andere kopstukken werden
gearresteerd. De Nederlanders hebben de smaak van de overwinning niet lang
kunnen proeven want de Indonesiërs bleken betere guerrilla’s te zijn dan de
Nederlandse soldaten. Erg fris schijnt het er niet aan toe te zijn gegaan. Vele oud
Indiërstrijders willen er weinig over kwijt. De wereld had er destijds schoon
genoeg van en dat heeft ook niet tot het behoud van de kolonie bijgedragen.

Als je je hier bezighoudt met het onderwijs en onderzoek in de rechten dan
ontkom je niet aan een historische bespiegeling waarbij een van de vragen is hoe
het toch komt dat het recht zich hier niet heeft kunnen ontwikkelen tot een
instrument tot verandering en vooral verworden is tot iets waarmee bestaande
verhoudingen worden geconsolideerd. 

Onvermijdelijk gaan dan de gedachten uit naar de Nederlandse kolonisten en
de VOC. Het valt mij op dat de VOC toch met zekere regelmaat ons wordt
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voorgehouden als een instituut dat navolging verdient. De minister-president van
het Koninkrijk spreekt over de VOC-mentaliteit die ons tot voorbeeld strekt.
Welnu, mij staat niet een beeld voor ogen van een VOC die zich zo voorbeeldig
heeft gedragen dat we die mentaliteit zouden moeten imiteren. Verre van dat. In
1811 is een alleraardigste eerste beschrijving gepubliceerd van het eiland Java
en van hoe het er in die tijd mede onder regie van de VOC aan toe ging. Het
boek is van de hand van de Brit John Joseph Stockdale en hoewel de Britten in
die tijd bepaald geen vrienden van de Nederlanders waren dicht ik de auteur
toch niet zoveel vooringenomenheid toe dat zijn verslaglegging niet als
betrouwbaar moet worden aangemerkt. 

De manier waarop kolonisten met de inlandse medemens omgingen is
bepaald schokkend te noemen en strekt niemand tot voorbeeld.

Ik geef twee voorbeelden. Het eerste gaat over het voor de wilde dieren
gooien van ter dood veroordeelden. Zelf verkeerde ik in de veronderstelling dat
de Romeinen er patent op hadden maar op Java ten tijde van de VOC konden ze
er volgens Stockdale ook wat van. 

‘The emperors sometimes make criminals, condemned to death, fight with tigers. In
such cases, the man is rubbed with borri, or turmeric, and has a yellow piece of cloth
put round him; a kris is then given to him, and he is conducted to the field of combat.
The tiger, who has for a long time been kept fasting, falls upon the man with the
greatest fury, and generally strikes him down at once with his paw; but if he be
fortunate enough to avoid this, and to wound the animal, so that it quits him, the
emperor commands him to attack the tiger; and the man is then generally the victim:
even if he ultimately succeed in killing his ferocious antagonist, he must suffer death,
by command of the emperor. 
An officer in the Company’s service, who had long been stationed at the courts of the
Javanese emperors, once witnessed a most extraordinary occurrence of this kind,
namely, that a Javanese who had been condemned to be torn in pieces by tigers, and
for the purpose had been thrown down from the top into a large cage, in which
several tigers were confined, fortunately fell exactly upon the largest and fiercest of
them, across whose back he sat astride, without the animal doing him any harm, and
even, on the contrary, appeared intimidated; while the others also, awed by the
unusual posture and appearance which he made, dared not attempt to destroy him; he
could not, however, avoid the punishment of death, to which he had been condemned,
for the emperor commanded him to be shot dead in the cage.’2

Het tweede voorbeeld getuigt zo mogelijk van een nog ernstiger middeleeuwse
houding ten aanzien van hen die een halsmisdrijf hadden begaan. Het gaat om
het zogeheten paalsteken, een volgens de beschrijving tamelijk onterend en
pijnlijk gebeuren. 

‘The punishments inflicted at Batavia are excessively severe, especially such as fall
upon the Indians. Impalement is the chief and most terrible.
In the year 1769 there was an execution of this kind, of a Macasser slave who had
murdered his master. The criminal was led in the morning to the place of execution,
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the grassplot, and laid upon his belly, being held by four men. The executioner made
a transverse incision at the lower part of the body, as far as the os sacrum; he then
introduced the sharp point of the spike, which was about six feet long, and made of
polished iron, into the wound, so that it passed between the back-bone and the skin.
Two men drove it forcibly up along the spine, while the executioner held the end, and
gave it a proper direction, till it came out between the neck and shoulders. The lower
end was next put into a wooden post and riveted fast, and the sufferer was lifted up,
thus impaled, and the post stuck in the ground. At the top of the post, about ten feet
from the ground, there was a kind of little bench, upon which the body rested.
The insensibility or fortitude of the miserable sufferer was incredible. He did not utter
the least complaint, except when the spike was riveted into the pillar; the hammering
and shaking occasioned by it, seemed to be intolerable to him, and he then bellowed
out for pain; and likewise again when he was lifted up and set in the ground. He sat
in this dreadful situation till death put an end to his torments, which fortunately
happened the next day about three o’clock in the afternoon. He owed this speedy
termination of his misery to a light shower of rain, which continued for about an
hour, and he gave up the ghost half an hour afterwards.
There have been instances at Batavia, of criminals who have been impaled in the dry
season, and have remained alive for eight or more days without any food or drink,
which is prevented to be given them by a guard who is stationed at the place of
execution for that purpose. None of the vital parts are injured by impalement, which
make the punishment the more cruel and intolerable; but soon as any water gets into
the wound, it mortifies and occasions a gangrene, which directly attacks the more
noble parts, and brings on death almost immediately.
This miserable sufferer continually complained of intolerable thirst, which is
peculiarly incident to this terrible punishment. The criminals are exposed, during the
whole day, to the burning rays of the sun, and are unceasingly tormented by
numerous stinging insects.’3 

Deze voorbeelden zijn eenvoudig aan te vullen met beschrijvingen over hoe
onze landgenoten in die tijd omgingen met hun slaven, want ja, die waren er en
werden nodig gevonden omdat de Nederlanders zelf niet wilden werken, anders
dan het drijven van handel om zichzelf te verrijken. 

Er is natuurlijk sinds de negentiende eeuw wel het een en ander veranderd
maar als het gaat om de rechtscultuur in Indonesië ook weer niet zoveel. De door
de Nederlanders opgerichte Rechtshogeschool waar veel nadien tot professor
benoemde Nederlandse juristen hebben gedoceerd, stond niet bekend vanwege
vooruitstrevende gedachten. Integendeel, het was de opleiding voor de letter-
knechten van het bewind.4 Het recht werd gedoceerd als instrument tot behoud
en consolidatie. Met het verdwijnen van dit instituut en de komst van de uni-
versiteiten veranderde er eigenlijk weinig. De opleiding in de rechtsgeleerdheid
kampt met drie structurele problemen. Het eerste is het ontbreken van volledige
academische vrijheid waardoor men niet de volle vrijheid heeft om het onder-
wijsprogramma in te richten. Het tweede is het verschijnsel van nepotisme dat
dominant is in het human resource management. Docenten worden niet of
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nauwelijks geselecteerd op grond van hun wetenschappelijke en/of pedagogi-
sche kwaliteiten. Het zijn vooral de relaties die tellen. En het derde is het
ontbreken van gepubliceerde rechtspraak, en meer in het algemeen, het ontbre-
ken van een juridisch discours. 

Sinds kort wordt het de faculteiten rechtsgeleerdheid vergund om hun eigen
curriculum in te vullen. Het is nog zeer de vraag of de mate van autonomie ook
betekent dat sprake zal zijn van volledige academische vrijheid. Maar zelfs als
dat het geval is dan nog kan de opleiding pas iets voorstellen wanneer er ook
volledige toegang is tot de primaire rechtsbronnen, naast de wet ook de recht-
spraak. Zodra dat het geval is kunnen we een begin maken met het produceren
van ook voor het wetenschappelijk onderwijs bruikbare handboeken. Dan kan
men eindelijk ophouden met het vertalen van de gedateerde handboeken van
Van Hattum en Simons. Daarmee staat het wetenschappelijk onderwijs nog niet
op de rails. De rechtscultuur is er een, zoals gezegd, die gedomineerd wordt door
de opvatting dat het recht vooral een instrument tot behoud is. De veranderings-
potentie van het recht wordt niet onderkend of als bedreigend ervaren. We
bevinden ons echter in de gelukkige omstandigheid dat de wereld ook voor
Indonesië opengaat en dat de universiteiten de plek bij uitstek zijn voor de inter-
nationale gedachtewisseling. De snelheid waarmee kennis en personen worden
uitgewisseld is bijna niet bij te houden. Zodra de toegang tot het internet ook
voor Indonesische studenten in de rechtsgeleerdheid integraal onderdeel uit-
maakt van het curriculum zal de elektronische wereldbibliotheek ertoe bijdragen
dat geleidelijk aan de rechtscultuur zal veranderen. 

Het recht op behoud van de status quo zal ook in Indonesië blijken een
beperkte houdbaarheidsdatum te hebben. De Utrechtse traditie waarin het recht
als instrument tot verandering een vooraanstaande plaats inneemt en in het
verlengde daarvan het recht als instrument tot bescherming, is daarbij uitermate
behulpzaam. 



1 H.-L. Kröber, Steuerungsfähigkeit und Willensfreiheit aus psychiatrischer Sicht, in: H.-L. Köber,
D. Dölling, N. Leygraf en H. Sass (red.), Handbuch der Forensischen Psychiatrie. Bnd 1. Straf-
rechtliche Grundlagen der Forensischen Psychiatrie, Berlijn: Steinkopff Verlag 2007, p. 159-219.

Over de wil en vrijheid van de wil
Antoine Mooij

In het denken van wat de Eerste Utrechtse School is gaan heten, was er niet
alleen speciale aandacht voor de materiële zijde van het strafrecht maar ook voor
de meer wijsgerige grondslagen daarvan en van de strafrechtswetenschappen in
bredere zin. Constantijn Kelk voelt zich verbonden met deze generatie Utrech-
ters. In de lijn daarvan past het in deze bundel aandacht te schenken aan vragen
die de grondslagen van het materiële strafrecht betreffen maar die ook verder
reiken, omdat zij raken aan het mensbeeld binnen het strafrecht. Tot dit type van
problemen hoort dat van de wil. De wil voert naar de sfeer van de innerlijkheid,
en de wilsvrijheid leidt naar de problematiek van de toerekeningsvatbaarheid.
Zij beide staan onder druk. Van de zijde van hedendaags determinisme wordt
sterk betwijfeld of aan de mens een wilsvrijheid toekomt; en vanuit een straf-
recht dat zich toenemend als risicostrafrecht opvat, is er de tendens de wil als
innerlijke factor zo veel mogelijk te beperken. Het onderwerp heeft zo niet
alleen een klassieke maar ook een actuele betekenis.1

De opzet van deze bijdrage is als volgt. Eerst zal een beschrijving van de
ervaring van vrijheid en onvrijheid gegeven worden. Het beschrijven van de
ervaring is een taak van de fenomenologie, die in haar beperking tot de beschrij-
ving van de ervaring – ook in haar pathologische vormen – het eventuele
correlaat ervan in de werkelijkheid tussen haakjes plaatst. Daarna volgt een
korte schets van visies op de wil en de wilsvrijheid, niet als ervaring maar als
werkelijkheid, en wordt gepleit voor een specifieke verenigingsleer die vrijheid
als keuzevrijheid intact laat en de bepaaldheid erkent. Ons wendend naar het
strafrecht leidt deze visie tot een bekrachtiging van het belang van de wil en van
de wilsvrijheid.

De fenomenologie van de wil en wilsvrijheid 

Het is de taak van de fenomenologie te komen tot een zo zuiver mogelijke
beschrijving van de ervaring van wat zich in het bewustzijn aanbiedt. Zo heeft
de fenomenologie zich gebogen over de waarneming van een ‘ding’, van een
gevoel, een toon, een kleur. Een ding verschilt van een gevoel doordat een ding
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niet direct gegeven is maar alleen perspectivisch: we zien de voorkant maar niet
tegelijkertijd de achterkant. Wat direct is gegeven, is niet het ding maar een
reeks van verschijningswijzen waarin het ding zich afschaduwt, terwijl een
gevoel zich níet op de wijze van afschaduwen presenteert. Zo kan men ook een
fenomenologie van de ervaring van de wil en van de vrijheid daarvan geven. De
Franse fenomenoloog Ricœur heeft een poging daartoe ondernomen. Er is
daarbij een overeenkomst en een verschil tussen de sfeer van de waarneming (of
breder: de cognitie) enerzijds en de wil (of breder: het conatieve) anderzijds. De
overeenkomst is dat beide sferen gekenmerkt zijn door, wat wordt genoemd,
intentionaliteit, een gerichtheid op een intentioneel object. Bij de visuele waar-
neming wordt het oog geprikkeld door fotonen, maar de waarnemer ziet ‘iets’
(een ding, een boom, een huis). Ook de wil is gekenmerkt door intentionaliteit:
ik wil ‘iets’ (een boterham, fietsen, enz.). Het verschil betreft het kernpunt van
de wil: de ervaring van vrijheid in relatie tot de wil is niet zonder die van
onvrijheid. Het vrijwillige is verbonden met het onvrijwillige op een wijze die
bij de waarneming ontbreekt. De feitelijke wil is een combinatie van onvrijwilli-
ge en vrijwillige aspecten: er is een gebondenheid aan het gegeven van ‘een wil’
met een koppeling aan de vraag: ‘wil ik die wil?’ De wil toont zich, naar het
inzicht van Ricœur, op drie terreinen: de beslissing, de handeling en, wat
genoemd kan worden, de beaming.2 Men kan besluiten iets te gaan eten, maar
dat besluit wordt gevoed door een hongergevoel. Zo is elk besluit, in de sfeer
van de vrijwilligheid, ingebed in een veld van lichamelijke behoeften en motie-
ven die, vanuit de sfeer van de onvrijwilligheid, binden. Iets soortgelijks geldt
voor het handelen. De intentionele handeling beoogt iets, maar dit beogen is
weer verbonden met handelingsschema’s, emoties, gewoontes. Hierbij kan het
vrijwillige overgaan in het onvrijwillige, als bijvoorbeeld een handeling een
handelingspatroon wordt. Omgekeerd kan een gewoonte terugkeren in de sfeer
van de intentionele handeling, wanneer we ‘erbij stil staan’. De beaming heeft
betrekking op de meest diepe laag in de sfeer van onvrijwilligheid: het karakter,
onbewuste motivatie en uiteindelijk het leven zelf (de lichamelijkheid). Op dit
terrein is het bereik van de vrijwilligheid beperkt, maar het onvrijwillige is niet
onttrokken aan de vrijwilligheid. Ook hier valt de mens niet samen met een pure
feitelijkheid, omdat zelfs het feit van de eigen lichamelijkheid, het man of vrouw
zijn, beaamd moet worden, en dan ook in beginsel afgewezen kan worden.
Uiteindelijk speelt zelfs hier een keuzemoment mee. 

Wat uit deze fenomenologische analyse duidelijk kan worden is dat er niet
zoiets is als een onvoorwaardelijke vrijheid, een vrijheid die niet is ingebed in
een sfeer van voorwaarden om daaruit te ontspruiten.3 Een dergelijke conceptie
is in ieder geval in strijd met de ervaring van de wil, en is hoogstens een theo-
retisch concept dat in ieder geval niet ondersteund wordt door de wilservaring.
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De vrije wil is gebonden aan een onvrije wil. De vrijheid van de wil is dan
gelegen in het beamen of niet beamen van de wil, in het willen of niet willen van
de wil: ‘ja, dat is wat ik wil, wat ik niet wil’. De wilsvrijheid – nog steeds op het
vlak van de ervaring – is dan niet gelegen in een soort oorspronkelijk en
onvoorwaardelijk willen. Zij is gebonden aan een feitelijke wil maar zij gaat niet
op in die gebondenheid, omdat de ervaring van de wil een overschrijding van die
gebondenheid inhoudt in zoverre de wil beaamd of niet beaamd wordt. 

Daaruit blijkt dat het feitelijke veld van de wilservaring en van de vrijheids-
ervaring complex is. Ieder niveau – besluit, handeling en lichamelijkheid – is
verbonden met een eigen vorm van vrijheidservaring die verwijst naar een
gegevenheid. Die vrijheidservaring heeft betrekking op de mogelijkheid om dat
wat gegeven is te overschrijden, te overdenken en daarvan afstand te nemen. De
fundamentele vrijheidservaring is dus de ervaring van alternativiteit: het besef
dat men anders kan handelen, zich opstellen, zich verhouden dan men feitelijk
deed of doet. Die vrijheidservaring is niet het besef dat men overeenkomend met
de eigen voorkeur of natuur handelt of leeft. Dat is een conceptie van vrijheid
die, evenals het beginsel van alternativiteit, een lange staat van dienst heeft,
maar niet fenomenologisch is geworteld.4 Men kan tot iets gedwongen worden
en daarbij ook toevallig de eigen voorkeur of natuur volgen, maar fenomenolo-
gisch is het gewrongen dan van een vrijheidservaring te spreken. Een vrijheids-
conceptie die zich baseert op de overeenstemming met de eigen natuur is
natuurlijk goed verdedigbaar maar is eerder ‘ontologisch’ dan fenomenologisch
van aard. In het vervolg zal sprake zijn van vrijheid in de eerste betekenis – van
het vermogen tot alternativiteit. Die is fenomenologisch gefundeerd, maar
daarmee is ook een beperking aangegeven. De werkelijkheid ervan is in de
beschrijving van de beleving ‘tussen haakjes geplaatst’.

De psychopathologie van de wil

De ervaring van de wil kan afwijken van de zojuist geschetste contouren, in
zoverre dat zich een exces voordoet. Als dat ver gaat, kan men spreken van een
psychische stoornis. Een bepaalde psychische stoornis kan classificeerbaar zijn
binnen een classificatiestelsel, maar de classificeerbaarheid is niet waar het hier
om gaat. Er zijn minstens drie terreinen waar men van een afwijkende wilserva-
ring kan spreken: de dwangmatigheid, de afhankelijkheid en de impulsiviteit. 

Op het terrein van de dwangmatigheid kent men de dwanghandelingen en
dwanggedachten.5 Dwanghandelingen worden als zeer onvrij ervaren, maar
vinden vaak hun oorsprong in vrije handelingen. Men wast zijn handen om een
gevoel van onreinheid tegen te gaan, maar éénmaal wassen blijkt niet toerei-
kend, zodat men dit tweemaal, tienmaal moet gaan doen, waarbij het nalaten een
gevoel van angst doet ontstaan. Men moet het doen en de vrijwilligheid slaat om
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in een extreme vorm van onvrijwilligheid. Daarbij is de ervaring van onvrijwil-
ligheid in de vorm van dwang (compulsiviteit) gekoppeld aan de ervaring van
vrijwilligheid. Zonder de ervaring van een vrije wil geen ervaring van dwang.
Daarbij zijn bij dwangmatigheid het handelen en denken vaak verbonden: de
dwanghandeling is (vaak) niet zonder denken: ‘ik moet mijn handen wassen,
want anders ...’ Ook het denken is onvrij – of beter: wordt ervaren als onvrij –
omdat men in beslag genomen wordt door gedachten waaraan men zich niet kan
onttrekken, terwijl men dat wel zou willen. Bij de dwanggedachte (de obsessio-
naliteit in engere zin) ligt nadruk primair op het denken, omdat men hier
geobsedeerd is door een gedachte (die vaak van agressieve aard is), bijvoorbeeld
dat men zijn kind uit het raam kan gooien. Hierdoor wordt men ‘bezet’, geob-
sedeerd, terwijl men die gedachten niet wil hebben: ook hier weer de essentiële
spanningsverhouding op het terrein van de dwang tussen het onvrijwillige en
vrijwillige. De onvrijwilligheid kan dan zo intens worden dat de intentionaliteit
wordt geraakt. Het intentionele object (van wat men denkt en doet) kan zo
overweldigend worden dat men eronder haast kan bezwijken, met dien verstande
dat afstandneming wel mogelijk blijft: men blijft het ook niet willen. Precies dat
maakt het verschil uit met psychotische toestanden waar die grens is overschre-
den, en de dialectiek tussen onvrijwillig en vrijwillig niet alleen in onbalans is
(zoals bij de dwangmatigheid) maar is ingeklapt.

Bij de afhankelijkheid is er ook een verstoring van de verhouding tussen
vrijwilligheid en onvrijwilligheid, maar die is van andere aard. Het gaat hier niet
om dwang maar om een drang waaraan geen weerstand geboden wordt, hoewel
dat tot op zekere hoogte wel zou kunnen en men dat ook wil. Het fenomeen van
de afhankelijkheid zoals dat tot uiting komt in middelenafhankelijkheid of ver-
slaving, is te zien als een variatie van wat van oudsher als wilszwakte (akrasia)
is gezien.6 Men doet iets, tegen zijn wil, maar niet omdat men daartoe van buiten
(door overmacht) of van binnen (door innerlijke dwang) is gedwongen, maar
omdat men dat zelf verkiest en aan de aandrang daartoe geen weerstand kan
bieden, terwijl de aandrang wel gezien wordt als iets waartegen weerstand
bieden op zijn plaats is. Ook hier is er weer een dualiteit tussen vrijwilligheid en
onvrijwilligheid. Men heeft die verwoord als een tegenstelling tussen een wil (of
volitie) van de eerste orde en een wil (of volitie) van de tweede orde die zich
richt op de wil (of volitie) van de eerste orde.7 De afhankelijke of de verslaafde
wil iets op de wijze van onvrijwilligheid, terwijl hij de wil vanuit een tweede
orde niet wil (of wel wil). Het verschil tussen de wilszwakte en de dwang is dat
bij de wilszwakte de ervaring van gedwongenheid – ‘ik moet dit doen, want
anders ...’ – ontbreekt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de grens tussen beide
groepen altijd scherp is. 
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De ‘impulsiviteit’ is de derde vorm van pathologie van de vrijheidservaring.
Bij de impulsiviteit is er een gebrek aan beheersing van een neiging. Terwijl
men bij de wilszwakte wijkt voor de aandrang of bezwijkt voor de verleiding,
vindt er bij de impulsiviteit een doorbraak plaats van de neiging of impuls. Kan
de wilszwakke zeggen: ‘ik heb het gewild, en niet gewild’ zo zal men na een
impulsdoorbraak zeggen: ‘ik deed het wel, maar wilde het niet’, zonder dat men
de betrokkenheid van het ik bij de handeling kan ontkennen. Het overkomt
iemand immers niet op de wijze van een natuurproces. Zoals er een overgang
kan zijn tussen compulsiviteit en afhankelijkheid, is er ook een overgang tussen
afhankelijkheid of wilszwakte en gebrek aan beheersing. Toch blijft er een
fenomenologisch verschil, al kan het feitelijk gedrag er aan de buitenkant gelijk
uitzien. Het verschil aan de binnenkant is gelegen in de ervaring van het ‘toe-
geven’ bij de wilszwakte en van ‘overspoeld worden’ bij de impulsiviteit.

Wij zien dus dat ook op het terrein van de psychische stoornis ten aanzien
van de wil de kenmerkende bipolariteit van vrijwilligheid en onvrijwilligheid
teruggevonden kan worden. Dat pleit voor de adequaatheid van de hierboven
geschetste fenomenologie van de wil waar de verwevenheid van onvrijwilligheid
en vrijwilligheid werd onderkend. De psychopathologie biedt zo bezien een
bevestiging van de fenomenologie. Wel gold tot nu toe een wezenlijke beper-
king: wij bleven binnen het bereik van de fenomenologie van de ervaring van
vrijheid. De werkelijkheid ervan stond tussen haakjes. 

Enkele opvattingen over de wil en wilsvrijheid

De tot nu toe besproken fenomenologie van de wil, de beschrijving van de
wilservaring in de dialectiek van vrijwillig en onvrijwillig, laat geen conclusie
toe over de werkelijkheid van de ervaren vrijheid en onvrijheid. Het is denkbaar
dat de mens zich als willend en als vrij kan ervaren, terwijl hij dat niet is.8 Ook
is denkbaar dat de mens zich als geheel of gedeeltelijk onvrij ervaart – zoals het
geval is bij de hierboven beschreven voorbeelden van psychopathologie – terwijl
aan de betrokkene uiteindelijk een volledige vrijheid toegeschreven kan worden.
De ervaren vrijheid is een andere dan de werkelijke vrijheid waarover de mens
beschikt of geacht wordt te beschikken.

Daarover is verschillend gedacht. Een eerste begrip van de menselijke
vrijheid is door Aristoteles uitgewerkt. De menselijke vrijheid bevat naar zijn
opvatting twee bestanddelen.9 Het eerste bestanddeel is dat van de vrijwillig-
heid, maar deze betreft een vrijwilligheid in zwakke zin. Een handeling heet
vrijwillig indien zij haar oorsprong in zichzelf heeft. Als een steen valt, beweegt
hij zich omdat hij aangetrokken wordt door iets buiten hem – door de aarde als
zijn natuurlijke plaats. Als echter aan een beweging een streven of een orexis ten
grondslag ligt, vindt die beweging haar oorsprong in zichzelf. Het gaat in dat
geval om een vrijwillige handeling die haar oorsprong in zichzelf heeft – zij het
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ten dele. Zoals de steen van nature naar de aarde beweegt, zal ook de mens of
het dier van nature op een bepaalde wijze handelen. 

Een tweede bestanddeel van de vrijwilligheid heeft betrekking op menselijk
handelen in engere zin voor zover dat onder een zedelijk oordeel staat (praxis).
Daarvoor is vereist dat er een keuze gemaakt wordt die een moment van over-
denking vereist (proairesis).10 Een handeling is een vrije handeling indien deze
gepaard gaat met overdenking. Maar de overdenking zelf is niet volledig vrij
want ook zij is weer begrensd door een teleologisch kader waarin elk denken of
handelen zich beweegt. In deze opvatting ontbreekt de notie van willekeurig-
heid. 

Dit aspect wordt ingevoerd door het christendom. De gedachte dat de wereld
er is, maar er net zo goed niet had kunnen zijn omdat de wereld geschapen is
door een wilsbesluit van God, brengt de wil in de zin van willekeur op het
toneel. Dat heeft de meest verstrekkende gevolgen. Waar de wereld in het
klassieke denken van Aristoteles een eigen redelijkheid en doelmatigheid had,
was het eigenlijk niet nodig om empirisch, laat staan experimenteel, onderzoek
te doen. Dat de hemellichamen een cirkelgang doorliepen was gegeven met de
rol van de harmonie binnen het wereldbeeld. De scheppingsgedachte verleent
aan de wereld daarentegen een status van toevalligheid of contingentie die het
zinvol maakt de wereld op haar feitelijkheid te onderzoeken. Omdat de wereld
gegrond is in een willekeurige scheppingsact van God, had die wereld dus heel
anders kunnen zijn dan zij feitelijk is. De feitelijkheid van de wereld maakt het
empirisch onderzoek ervan mogelijk. De scheppingsgedachte werkt niet alleen
door in de opvatting van de wereld maar ook in de zelfervaring van de mens. In
het menselijke leven gaat de wil een prominente rol spelen, omdat de mens een
antwoord moet geven op de goddelijke wil en hij als ‘imago dei’ God spiegelt.

Bij Augustinus manifesteert de wil zich voor het eerst in deze nieuwe
gedaante, maar het is pas in de late Middeleeuwen dat deze zich doorzet, waarin
Duns Scotus een sleutelrol vervult.11 De voluntaristische trek komt echter voluit
tot ontwikkeling in de vroege moderniteit, bij Descartes, bij wie niet alleen de
natuurwetten (conform de scheppingsgedachte) maar zelfs de eeuwige waarhe-
den van de wiskunde (2 plus 2 = 4) gegrond zijn in de wil van God. Hier is het
voluntarisme zeer sterk en wordt de vrijheid zeer expliciet opgevat als wilsvrij-
heid en deze dan weer als willekeur, liberum arbitrium. De latere moderniteit,
bij Kant, zal dit voluntarisme temperen door de wil te koppelen aan de rede en
wel op het terrein van het handelen aan de morele wet. De mens is naar de
opvatting van Kant in het bezit van vrijheid omdat hij op een zekere wijze
onttrokken is aan de bepaaldheid door de natuurwetmatigheden en hijzelf ook
altijd de Urheber van zijn handelingen is. Zoals het handelen op de horizontale
lijn van de tijdas bepaald is volgens het beginsel van de causaliteit vanuit het
verleden, zo is de mens op een verticale lijn altijd ook de initiator van zijn
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handelen.12 Dat betreft niet zozeer een feitelijke gegevenheid als wel een
mogelijkheid. De mens kan zich laten leiden door de natuurwet van eigenbelang
of egoïsme, maar kan ook openstaan voor het appèl van de morele wet die de
rede hem voorhoudt om in overeenstemming met de rede te leven. De vrijheid
is zo bij Kant niet meer de pure willekeur maar een door de rede gebonden vrij-
heid die wel een keuzevrijheid, een willekeur (Willkür), vooronderstelt maar
daar niet in opgaat.

Een verenigingsleer
 
In de twintigste eeuw vervalt eigenlijk de plausibiliteit van een universele
tijdloze rede. Wat daarvoor in de plaats komt is de idee van de situatiegebonden-
heid van de vrijheid ofwel de gedachte dat vrijheid nooit onvoorwaardelijk is
maar gebonden is aan voorwaarden die voor een deel liggen in de sfeer van de
intentionaliteit (het onvrijwillige) en voor een deel liggen in de sfeer van de
natuurnoodzakelijkheid. Deze dubbele polariteit is bepalend voor de moderne
vrijheidsdiscussie. In wezen is dit een pleit voor een vorm van compatibilisme,
ofwel een ‘verenigingsleer’ die in dit geval zowel de vrijheid in de zin van
willekeur als de bepaaldheid ervan wil laten gelden.13 De vereniging is hier niet
gelegen in het herschrijven van de vrijheid, maar in de beperking van de
geldigheid van het bereik van de natuurcausaliteit.14 De werkelijkheid wordt
daarbij gedacht als minimaal opgebouwd uit twee lagen. Er is de sfeer van de
natuurcausaliteit en ‘daarboven’ bevindt zich – niet los daarvan maar wel in een
zekere mate van onderbepaaldheid door de natuurcausaliteit – de sfeer van
handelen, beleven, overdenken en redengeving. De vrijheidsopvatting die hier-
mee is geïmpliceerd, hoeft overigens de opvatting van vrijheid als handelen
volgens eigen voorkeur (natuur, zelfbeeld) niet los te laten, maar zij gaat daar
niet in op. Essentieel is de zelfstandige act van beaming of afwijzing van de wil:
het kunnen handelen volgens de eigen voorkeur of niet. 

Hiermee is een begrip van onvoorwaardelijke vrijheid afgewezen. De ge-
dachte dat de vrijheid van de wil niet onvoorwaardelijk geldt, is zelfs essentieel.
Die voorwaardelijkheid is – zo bleek – tweeërlei. Zij heeft betrekking op de
voorwaarden die de natuurcausaliteit schept en zij heeft betrekking op de
voorwaarden die de handelingssfeer impliceert. Een vrijheid die de natuurnood-
zakelijkheid zou doorkruisen is daarbij zelfs niet denkbaar als mogelijk be-
staand. En een vrijheid die niet gebonden zou zijn aan de voorwaarden die geïm-
pliceerd zijn in de handelingssfeer, staat haaks op de intuïtie van vrijheid en de
vrijheidservaring, zoals die hierboven gegeven in de fenomenologie van de vrij-
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heid. Vrijheid zou dan gelijkstaan aan pure grilligheid en daarmee ook ‘monster-
lijk’ zijn.15 Men zou het ene denken en het andere doen, het ene voelen en het
andere denken; vrijheid zou niet in integratie maar in dissociatie gelegen zijn.

Bij de fenomenologie van de vrijheidservaring bleek echter dat de sfeer van
vrijwilligheid oprijst uit die van de onvrijwilligheid en ermee verbonden blijft,
terwijl de onvrijwilligheid pas kan bestaan tegen de horizon van vrijwilligheid.
Dat betekent dat de wilsvrijheid niet ‘los verkrijgbaar is’ maar onderdeel is van
een breed veld. Het bereik ervan ligt niet van tevoren vast. De ondergrens wordt
gevormd door wat men het volstrekt onwillekeurige kan noemen – zoals de
persoonlijke motoriek, die voor een deel ten nauwste verbonden is met het
natuurwetenschappelijk beschrijfbare lichaam – maar dat tevens reeds een teken
is van een persoonlijke subjectiviteit en als zodanig ook verbonden is met de
vrijheid. Het ander uiterste wordt gevormd door de mogelijkheid van reflectie,
waardoor een overwogen beslissing genomen kan worden. Het onvrijwillige is
een vast bestanddeel van de wil, die zelf ook altijd in beginsel verbonden is met
het vrijwillige, door middel van de reflectie of overdenking, en zo de mogelijk-
heid van een beaming of afwijzing van een daad, een project of een levenstraject
in zich draagt. Zo vormen de wil en de wilsvrijheid het hart van het leven, zodat
men kan zeggen dat bij het wegvallen van de wil en van de wilsvrijheid ook de
kwaliteit van het leven verloren gaat. Het is de innerlijkheid die het leven zijn
glans verleent.
 
De innerlijkheid bij het strafrecht 

Het is de innerlijkheid die in het strafrecht voor zover dat ‘straf’recht is, even-
eens een essentiële rol speelt. Het straffen verwijst naar vergelding, een fout
begaan, het anders hebben kunnen doen dan men deed, en vooronderstelt zo de
wil en de wilsvrijheid. Dat wil niet zeggen dat deze innerlijkheid niet onder druk
staat. Die druk laat zich gelden op het terrein van de wil en van de wilsvrijheid.

Allereerst de wil. De tendens tot objectivering en normativering van de wil
in jurisprudentie en rechtsontwikkeling, in de schuldvorm van opzet, vormt in
wezen geen bedreiging voor het belang van de innerlijkheid. Het procédé van
normativering veronderstelt de innerlijkheid, omdat men door middel van een
vaststelling van een gevolgde regel concludeert tot het volgen van een regel, wat
een innerlijke, intentionele capaciteit impliceert.16 In de objectivering veronder-
stelt men eveneens een innerlijkheid die geobjectiveerd wordt aan de hand van
uitwendig gedrag of van omstandigheden.17 Toch kan men de normativering en
objectivering zover doorvoeren dat de aanname van een innerlijkheid zeer zwak
staat en dat de band met een innerlijk zeer dun is, en eigenlijk alleen nog maar
wordt voorondersteld (ter wille van de dogmatiek) zonder dat daaraan conse-
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quenties op het terrein van bijvoorbeeld het bewijsrecht zijn verbonden.18

Strafrecht gaat dan over in risicostrafrecht, waar vooral de volstrekte uitwendig-
heid van de daad geldt en de inwendigheid hoogstens een ‘pro-forma’ positie
inneemt maar geen inhoudelijk implicaties heeft.19

In versterkte mate geldt dat voor het actuariële strafrecht, waar men op grond
van statistische overwegingen de kans op herhaling van uitwendig gedrag schat
en daarop de strafhoogte baseert of een andere sanctiemodaliteit kiest. De
innerlijkheid, de levensgeschiedenis, het levenstraject en de invloed van anderen
spelen geen rol, maar wat telt is slechts het toebehoren aan een klasse die samen-
gesteld is op grond van zo gedragsmatig mogelijk gekozen criteria. De ontwik-
keling van het strafrecht in een risicostrafrecht in deze tweevoudige zin –
bewijstechnisch en sanctionair – is niet vreemd voor zover er in de maatschappij
een tendens aanwezig is om zo min mogelijk rekening te houden met innerlijke
factoren of om die als illusoir af te doen. Rekening houden met innerlijke
factoren – toegespitst: de wil – is complicerend voor een snelle rechtsgang en
een doeltreffend geachte sanctiepraktijk. Deze instrumentele voordelen passen
bovendien bij een veel fundamenteler metafysisch geaard reductionisme dat
goed met de naturalistische tijdgeest spoort. Toch is het strafrecht, voor zover
dat ‘straf’recht is, aangewezen op het betekenisveld van handelen, willen, weten.
Er zijn dus grenzen gesteld aan de ontwikkeling van het strafrecht in de richting
van een risicostrafrecht, zonder dat bij voorbaat aan te geven is waar die grenzen
liggen. Zonder dat één modificatie apart ingrijpende gevolgen heeft, kan het zijn
dat op een gegeven moment een opeenstapeling hiervan een systeem doet
ontstaan dat door niemand voorzien of gewild is maar er dan toch is.

De innerlijkheid betreft niet alleen de wil maar ook de wilsvrijheid. Het
klassieke strafrecht gaat uit van de these dat de gemiddelde mens beschikt over
het vermogen tot reflectie en zo zijn wilsvrijheid kan uitoefenen. Deze normatie-
ve normaliteithypothese geldt tot het tegendeel aangenomen kan worden. Indien
aangetoond kan worden dat de wilsvrijheid ten aanzien van het begaan van een
op een bepaalde wijze gekwalificeerd feit of feitencomplex opgeheven is of als
opgeheven kan worden beschouwd, kan het feit of het feitencomplex niet
toegerekend worden. De ontoerekenbaarheid geldt daarbij niet alleen in absolute
zin maar de toerekenbaarheid kan ook in gradueel verminderde zin gelden. In
beide gevallen gaat het evenwel om een zeer sterke mate van aantasting van de
wilsvrijheid, die opgeheven of in feitelijke zin sterk beperkt wordt geacht. De
wilsvrijheid vormt om het even of die als aanwezig wordt aangenomen dan wel
als afwezig of als beperkt wordt aangetoond, een essentiële component in de
afweging. Ook ten aanzien van de wilsvrijheid zien wij, net als ten aanzien van
het belang van de wil, sterke reserves optreden. Hier verschijnen complicaties
op het terrein van de procesgang (in de zin van het instellen van een onderzoek
naar de geestvermogens) als ook op dat van de sanctiehoogte en -modaliteit. Het
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onderzoek zelf is toenemend omstreden omdat men zich hierbij in sterke mate
moet bezighouden met innerlijkheid: niet alleen de innerlijkheid van de momen-
tane wil maar ook de innerlijkheid van het handelingstraject en levensproject.
De uitkomsten daarvan zijn niet met dezelfde mate van zekerheid te geven als
mogelijk is op het terrein van de natuurwetenschappen. Daarbij komt dat de
gedachte van de wilsvrijheid zelf zo sterk omstreden is geworden – om redenen
die hierboven zijn gegeven. Al deze kritiek samen leidt tot de gedachte de these
van de wilsvrijheid en het leerstuk van de toerekenbaarheid op te geven. De
sanctiemodaliteit zou dan geheel niet meer verbonden hoeven te worden aan een
gevaar dat voortkomt uit de stoornis die de wilsvrijheid raakt, maar alleen aan
het gevaar dat uitgaat van een bepaald type gedrag. Ook hier voegen zich
instrumentele overwegingen aan een metafysisch reductionisme dat voor de
wilsvrijheid geen ruimte kan laten. 

De aantasting van de notie van de wilsvrijheid is voor het klassieke strafrecht
haast nog een groter gevaar dan een ver doorgetrokken tendens op terrein van
normativering en objectivering van de wil. Ten eerste vooronderstelt de objec-
tivering van de wil nog steeds de innerlijkheid van de wil. Een eliminatie van
de wilsvrijheid doet echter het stelsel zelf imploderen, omdat dit hangt aan de
notie van vergelding, kunnen kiezen, fouten kunnen begaan. Het loslaten van het
belang van de notie van de toerekenbaarheid doet het strafrecht overgaan in iets
anders: een stelsel waar geen conceptuele ruimte is voor de traditionele noties
die het mens-zijn hebben uitgedrukt. Men kan daarvan afzien – al was het maar
slechts operationeel – maar dat is wel een stap die enig overdenken vraagt. 

Dat wil niet zeggen dat de vraag in concreto vaak speelt. Zij speelt in
abstracto bij iedere rechtszaak, zonder dat daar veel woorden aan besteed
hoeven te worden. Zij speelt in concreto wanneer de vraag naar ontoerekenbaar-
heid of verminderde toerekenbaarheid op tafel ligt. In abstracto of in concreto
verdient het leerstuk van de toerekenbaarheid, gezien de ingrijpendheid en de
reikwijdte van de verbanden, meer doordenking en ondersteuning in het
publieke debat dan gebeurt. Het humanum van de wilsvrijheid, en de daarbij
voorgestelde wil, verdient meer ondersteuning dan het verkrijgt. Het is daarom
zo belangrijk geweest dat Constantijn Kelk in vele van zijn publicaties, tegen de
stroom in, aan de problematiek van de toerekenbaarheid ruime aandacht ge-
schonken heeft en de notie heeft willen verdedigen.20 Het strafrecht en de aan
het strafrecht gelieerde wetenschappen zijn hem daarin en daarom veel dank
verschuldigd. 
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Tussen Charlatanisme en Evangelisme
Bedenkingen over de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van de criminologie en andere sociale wetenschappen

Lode Walgrave

Sommige wetenschappers gedragen zich als kippen. Kippen leggen hun ei
zonder zich af te vragen hoe het zal worden gebruikt. Of er een omelet van
wordt gemaakt, dan wel of het hard gekookt wordt, het is voor de kippen geen
zorg. Ook een aantal wetenschapslui produceert hun ‘kennis-ei’ zonder zich te
bekommeren over wat ermee gebeurt. De kennis kan worden gebruikt om meer
energie te produceren of een nog dodelijker bom; om mensen te behandelen dan
wel om ze efficiënter te folteren; om de algemene leefvoorwaarden te verbeteren
of om de winsten voor de aandeelhouders te verhogen; om mensen in problemen
beter te begrijpen dan wel om nieuwe etiketten uit te vinden die hun sociale
uitsluiting bekrachtigen – deze wetenschapslui vinden dat hun probleem niet;
hun enige missie is, zo zeggen zij, kennis te produceren. Zoals het de missie van
de kip is eieren te leggen.

Ik schat de missie van wetenschap hoger in dan eieren leggen. Wetenschap-
pers moeten meer zijn dan producenten van kennis. Zij moeten zich bewust zijn
van de bruikbaarheid en de misbruikbaarheid van hun werk, en daarmee
rekening houden.

Het populistisch strafbeleid werkt omgekeerd

Alles wijst erop dat het beleid de laatste jaren repressiever is geworden,
gedragen of vooruitgestuwd door mainstream media; het is mogelijk dat het
ook door het brede publiek wordt gesteund, maar dat is niet zeker. Roberts en
Hough, bijvoorbeeld, besluiten hun uitgebreide overzicht van onderzoek dat ‘the
public is unlikely soon to abandon the notion of punishment’, maar ook dat grote
ontevredenheid heerst over het traditionele strafsysteem en dat ‘more creative,
non-carceral alternatives’ worden gewenst.1 Wellicht schreeuwen de repressieve
stemmen het hardste en krijgen ze de ruimste weerklank in media die, om
commerciële redenen, graag simpele – simplistische – boodschappen uitsturen.

Alleszins lijken leidinggevende politici ervan uit te gaan dat de meerderheid
van de bevolking een hardere aanpak van misdaad wenst, en stemmen ze hun
beleid daarop af. Dat wordt ‘penal populism’ genoemd, gedefinieerd als ‘[...] a
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punishment policy developed primarily for its anticipated popularity’.2 ‘A
populist penal agenda emerges not from a set of political beliefs about the nature
of people and society but from the preferences of political “consumers” – the
electorate’.3

Een populistisch strafbeleid werkt het onveiligheidsgevoel niet weg. Ana-
listen als Bauman,4 Wacquant,5 Young6 en anderen stellen dat de behoefte aan
veiligheid dezer dagen onverzadigbaar is geworden, omdat het onveiligheidsge-
voel berust op een existentiële onzekerheid, veroorzaakt door de ongebreidelde
kapitalistische globalisering. Volgens hen kan de oorlog tegen terrorisme,
misdaad en onbehoorlijk gedrag niet gewonnen worden, en is het ook geen
remedie tegen het onveiligheidsgevoel. Integendeel, ‘The unfulfillable promises
of a crime-free society, the unwarranted promises to victims, the installing of
fear: these are all palpable effects of the populists’ discourse on punishment’.7

Ook Boutellier en Buruma schrijven in die zin.8 De manifeste onmacht van de
overheid om op de onveiligheidsgevoelens een echt antwoord te vinden leidt bij
de bevolking tot een toenemend ongenoegen over de democratische instellin-
gen,9 en verhoogt de aantrekkelijkheid van extreem rechtse autoritaire en/of
populistische strekkingen.

Het plaatst de criminologie in een ongemakkelijke spreidstand

De criminologie kan zich verheugen over booming business. Meer dan ooit
wordt criminologisch onderzoek besteld; de arbeidsmarkt voor criminologen
groeit; het aantal criminologiestudenten stijgt; universiteiten investeren in
renderende studierichtingen criminologie; nieuwe instituten, verenigingen en
tijdschriften voor criminologie ontstaan. 

Maar terzelfdertijd klagen veel criminologen erover dat de criminologie nog
wel wordt ingeschakeld als een technische expertise, maar geen invloed meer
heeft op de grote opties in het crimineel beleid.10 Het lijkt inderdaad een paradox
dat de criminologische business floreert in een tijd waarin populisme de
criminele politiek lijkt over te nemen. Wat, pakweg, in de jaren tachtig aanvaard
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werd als een patrimonium van criminologische kennis en een basis voor ade-
quaat crimineel beleid lijkt in twee decennia weggeveegd door ondoordachte,
op korte termijn gerichte punitiviteit.

Een belangrijke reden daarvoor kan zijn dat er een diepgaande verschuiving
heeft plaatsgevonden in de werkelijke criminaliteitsproblemen, zodat de vroe-
gere criminologie een deel van haar relevantie heeft verloren. De kapitalistische
globalisering, de migratie en de pogingen om ze onder controle te houden, het
internet, de penetratie van de wereldconflicten in het dagelijkse leven via (de
dreiging van) terrorisme, het zijn fenomenen waarop de vroegere criminologie
niet berekend was. Maar dat kan niet alles verklaren.

De traditionele criminaliteit blijft ook bestaan, en ook deze wordt veel harder
aangepakt dan vroeger. Onze gevangenissen zitten niet vol met ‘nieuwe’
criminelen, zoals internationale zakencriminelen, terroristen en/of mensenhande-
laars, maar ze worden nog steeds vooral bevolkt met kleine straatcriminelen,
inbrekers, geweldenaars van de oude soort. De vroegere criminologische pro-
bleemstellingen blijven dus voor een groot deel geldig, maar de toen bedachte
oplossingen blijken te zeer af te wijken van het huidige strafpopulistisch
klimaat, zodat ze minder publiek aanvaardbaar zijn en minder aantrekkelijk zijn
geworden voor de electoraal kwetsbare overheid.

In de criminologie woedt een discussie over de vraag hoe zich daarin te
positioneren.

Een ‘objectief-wetenschappelijke’ criminologie is een vorm van charlatanis-
me

Een optie is ronduit te kiezen voor de weg van de ‘scientific method, with its
emphasis on unbiased empirical research…’.11 Vanzelfsprekend is de weten-
schappelijke methode cruciaal in elke intellectuele activiteit die de status van
wetenschappelijkheid inroept. Maar het levert geen objectieve kennis op. Zeker
de sociale wetenschappen zoals de criminologie opereren in de werkelijkheid
met een oneindige variatie in situaties, individuele levenslopen, ervaringen,
invloeden, motivaties en verwachtingen, waarin de bestudeerde subjecten eigen
behoeften en rechten hebben. Wetenschappelijk onderzoek kan niet anders dan
deze zeer complexe realiteit herleiden tot enkele meetbare dimensies en
variabelen. Het wordt gestuurd door concepten en theorieën die sociale construc-
ties zijn, en geen objectieve data, en door hypothesen die, hopelijk, ontstaan
door originele inzichten van de individuele onderzoeker. De onderzoeker con-
strueert variabelen en ontwerpt instrumenten om ze te meten; op hun best zijn
het ontwerpen die aanvaardbaar zijn voor de wetenschappelijke gemeenschap.
De verwerking van het ingezamelde materiaal leidt tot besluiten die, laat ons het
hopen, het werk zijn van een verstandige en originele wetenschapper.

Zelfs de meest gecompliceerde en bewonderenswaardige statistische ara-
besken kunnen niet verhinderen dat het pad van wetenschappelijk onderzoek
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geplaveid is met subjectieve inbreng en interpretaties. De wetenschappelijke
meerwaarde ligt in de systematiek en de controleerbaarheid van de onderzoeks-
methoden, die kan leiden tot betere resultaten dan de op korte termijn gerichte
en bevooroordeelde veronderstellingen in het ongeïnformeerde publiek, bij
electoraal kwetsbare politici en belangengerichte praktijkwerkers.

Op hun best kunnen bijvoorbeeld de What Works meta-analyses een goed
overzicht geven van bevindingen die de puur subjectieve intuïties en vermoe-
dens van de wetenschapper en van de praktijkwerkers overstijgen; zo’n
overzicht kan aanvaard worden als voorlopig kennis-platform voor gemeen-
schappelijke reflectie en actie. Maar in tegenstelling tot wat de term evidence
based suggereert, levert het geen bewijs dat bepaalde behandelings- of
preventietechnieken een verzekerd resultaat zullen genereren.

In zijn meest extreme vorm komt de bewering dat wetenschappelijk onder-
zoek onomstootbare feiten kan opleveren neer op een vorm van charlatanisme.
Het belooft wat het niet kan geven, maar verhult de onmogelijkheid achter een
waas van ingewikkelde, moeilijk begrijpbare en magisch-aandoende bewer-
kingen.

Een expertise-criminologie verschraalt de democratie

Sommige collega’s zien de criminologie evolueren tot een expertise wetenschap
over misdaad en misdaadbestrijding, ten dienste van de overheid.12 Criminologie
maakt dan deel uit van wat Garland het criminality-complex noemde.13 Zoals
embedded war journalists hun berichtgeving inschakelen in de militaire logica
en de militaire beweringen als de waarheid aanvaarden, zo ook werken embed-
ded criminologists binnen de contouren van het populistische strafbeleid en
aanvaarden ze de probleemdefinities van de overheid als de werkelijke proble-
men. 

Vaak beroepen ze zich daarbij op hun strikt wetenschappelijke opstelling,
waarvan ik net het risico op charlatanisme heb opgeroepen. Maar embedded
criminology roept nog twee andere problemen op. De inschakeling in de over-
heersende visies op misdaad en straf en in het populistisch strafbeleid, houdt een
zeer belangrijk deel van de (on)veiligheidsproblematiek uit het criminologische
vizier. De onveiligheidsgevoelens en de roep om meer straf staan niet in een
simpel lineair verband met het risico op slachtofferschap; ze berusten op
diepliggende ontwikkelingen waarvan wellicht de kapitalistische globalisering
de basso continuo vormt. Ook dat moet voorwerp blijven van onderzoek. Het
is juist dat studie daarvan zich moeilijker of helemaal niet leent tot een positivis-
tische onderzoeksmethodologie. Maar de meest wetenschappelijke houding
bestaat er niet in het onderzoeksdomein te beperken omwille van één bepaalde
methodologie, maar wel een geschikte methodologie te zoeken voor de studie
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van de relevante onderzoeksvragen. Zo niet dan zou de criminologie doen zoals
degene die zijn polshorloge in het donker verloren is, maar toch onder de
straatlantaarn gaat zoeken, omdat het daar klaarder is.

Een tweede probleem met embedded criminology, is dat het een techno-
cratisch beleid voedt, wat de kwaliteit van de democratie verschraalt. Regerin-
gen hebben de neiging de criminologie en andere sociale wetenschappen te
gebruiken als een menu. Zij selecteren, of manipuleren door selectieve financie-
ring, het onderzoek dat het best past in hun politieke kraam, en stellen de
resultaten daarvan dan voor als een ‘objectieve’ wetenschappelijke basis voor
hun beleid. Daardoor suggereren zij dat hun beleidsopties onweerlegbaar zijn,
verheven boven alle debat. Regeringen stellen de onderzoeksresultaten die hen
welgevallig zijn voor als ‘independent grounds for judgement’.14

Maar democratieën zijn op hun best in afwezigheid van ‘independent
grounds for judgement’. In de verkiezingen gaat het niet over de kwaliteit van
het gewapend beton voor de brug over de Schelde, noch over het beste vaccin
tegen griep. Sociale wetenschappen kunnen geen technocratisch beleid onder-
steunen. Het is enkel wanneer ruimte is voor verschillende visies en opties die
opgelost moeten worden ‘responsibly, reasonably and publicly without guidance
of independent consensual norms’15 dat democratie echte waarde heeft. ‘Social
sciences and political elites have all too often indulged themselves in this form
of hypocrisy’, schrijft Barber.16 Gezien hun eigenheid kunnen sociale weten-
schappen geen ‘independent grounds for judgement’ worden; en dat is maar
goed ook, omdat het de kwaliteit van het democratisch debat zwaar zou aan-
tasten.

Daarenboven dreigt een te sterk ingebedde criminologie mee te spelen in een
samenleving die verhardt en steeds verder wegdrijft van zorg voor solidariteit
en sociale rechtvaardigheid, maar die, integendeel, steeds meer groepen uitsluit.
Zo’n criminologie dreigt een technische wetenschap van sociale uitsluiting te
worden.

Criminologie moet loskomen uit haar verankering in het dagelijkse beleid

Ook criminologen en andere sociale wetenschappers zijn burgers met een
medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het sociale leven. Ze kunnen
die verantwoordelijkheid in hun wetenschappelijke activiteit waarmaken door
meer te doen dan ‘objectieve feiten’ produceren, of dan ‘wetenschappelijk ge-
stuurd beleid’ ondersteunen. 

Sparks typeerde de discussie als een debat tussen players en floaters.17

Players hebben de ambitie een nuttige rol te spelen op het criminologische veld,
oplossingen te bedenken voor de problemen zoals ze ervaren worden door het
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doorsnee publiek en de overheid. Floaters proberen over het veld heen te
zweven en het bredere panorama te bekijken, inbegrepen de wijze waarop de
problemen gedefinieerd worden.

Zoals daarnet beschreven laat een groot deel van de huidige ontwikkelingen
vooral de eerste oriëntatie zien. Veel van het huidige criminologisch onderzoek
houdt zich binnen de contouren van de probleemdefinities en ervaringen van het
consumerende publiek en de electoraal kwetsbare overheid. Het is een aantrek-
kelijke opstelling, omdat het onmiddellijk bruikbare resultaten lijkt op te leveren
voor de praktijk en het beleid, en omdat het daardoor ook gemakkelijker is er
financiering voor te vinden. Het is ook respectabel, omdat het vaak gebaseerd
is op een bewonderenswaardige methodologische discipline.

Maar een criminologie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten
volle opneemt moet dat overstijgen en ook vragen stellen over de definities van
criminaliteit, over de breed maatschappelijke achtergronden van criminaliteit en
onveiligheidsgevoelens en over de keuzes inzake criminaliteitsbestrijding.

Deze criminologie informeert niet enkel overheden, maar is ook gericht tot
het publiek. Er is nood aan ‘an assertive public criminology’,18 een criminologie
die haar wetenschappelijke data en vragen inbrengt in het openbare debat over
criminaliteit en veiligheidsbeleid, ook als het daarbij ingaat tegen de politieke
en populistische mainstream.19 Het moet de kwaliteit van het democratische
debat helpen optillen boven het niveau van het populistisch repressieve discours.

De criminologie heeft deze rol in het verleden zeer vaak vervuld. Veel van
de algemeen bekende visies op misdaad en misdaadbestrijding (maar niet steeds
algemeen aanvaard) berusten op criminologisch werk, zoals bijvoorbeeld de
gebrekkige waarde van de geregistreerde misdaad om de werkelijk gepleegde
misdrijven te kennen; de sociale uitsluiting als een voedingsbodem voor crimi-
naliteit; de catastrofale effecten van negatieve vooroordelen en stigmatisering
op de delinquentie en de interventie; de povere effectiviteit van het straf a
priorisme in het maatschappelijk antwoord op criminaliteit; de nood aan sociaal
beleid als basis voor een adequate preventie; de mogelijkheden van herstelrecht.

Het risico bestaat dat floating criminologie ontaardt tot een vorm van
‘evangelical criminology’,20 een beweging eerder dan een wetenschap, met een
‘taken-for-granted status that can blind its followers [...] to its problems and
dilemma’s’.21 Pratt verwijst daarbij naar de overtuiging waarmee ook een aantal
tendenzen in preventie, behandeling van delinquentie en in herstelrecht wordt



Tussen Charlatanisme en Evangelisme 181

22 Pratt, 2006, p. 49.

aangeprezen zonder voldoende kritisch-wetenschappelijke onderbouw of em-
pirische toetsing. Maar zeker als je grote historische ontwikkelingen gaat bestu-
deren, of je betrekt de brede sociaal-economische en culturele ontwikkelingen
in de analyses, dan zijn de mogelijkheden van de traditionele positief-weten-
schappelijke methodologie erg beperkt, waardoor veel meer ruimte overblijft
voor persoonlijke keuzes en interpretaties van de onderzoeker. Maar toch
moeten deze studies worden gemaakt, want ze zijn fundamenteel om het huidige
strafpopulistische klimaat te kunnen begrijpen. En het strafpopulistische klimaat
te aanvaarden als taken for granted, dat is pas onwetenschappelijk. 

Tussen evangelisme en charlatanisme

Het gaat mij niet om een simpele tegenstelling tussen de goede floaters en de
slechte players. Beiden zijn nodig en beiden kunnen de verkeerde kant op gaan.
Floaters kunnen zich een gemakkelijk leven kiezen door aan de kant te blijven
staan en hun handen schoon te houden. In het slechtste geval worden het
wereldvreemde onrelevante constructivisten of sceptische negativisten die alle
pogingen tot handelen afdoen als onvoldoende, verkeerd geconcipieerd, ten
dienste van een verborgen agenda of gewoon naïef. Maar in het beste geval
bieden ze goed doordachte analyses, brede visies of een motiverende utopie als
betekenisvolle intellectuele referentiekaders voor wie poogt de werkelijkheid te
beïnvloeden, de player die de noodzakelijke compromissen aanvaardt om echte
veranderingen tot stand te brengen.

Players maken hun handen vuil, maar ze kunnen het spel ook vuil spelen. Er
zijn inderdaad cynische carrièristen die het geld zoeken waar het gemakkelijk
te vinden is voor hun embedded onderzoek, zonder zorg voor de mogelijk
negatieve effecten voor een deel van de bevolking. Maar andere players streven
goed doordachte compromissen na tussen de ideale visie, opgevat gedurende het
floaten en de werkelijkheid zoals ze is vastgesteld gedurende het playen. Er is
behoefte aan een evenwichtige wetenschappelijke criminologie die sterk
empirisch werk levert om ‘evangelical criminology’ te vermijden, en een goed
doordachte brede sociale theorie, om charlatanisme te voorkomen.

Pratt waarschuwt er bijvoorbeeld terecht voor dat herstelrecht ‘the latest
example of this evangelical criminology’22 zou kunnen worden, en hij verwijst
daarbij naar de vaak onduidelijke grenzen tussen beschrijvende theorie en
sociaalethische voorkeuren, de slordige theoretisering, de gebrekkige empirische
toetsing van de praktijken. Herstelrecht is inderdaad ontstaan op grond van
brede analyses die ook sociaal-ethische keuzes inhouden. Het moet gezegd dat
nogal wat herstelrecht-literatuur daarin een beetje doorschiet. Maar in principe
is niets mis met sociaal-ethische reflecties als inspiratie voor sociaal-weten-
schappelijk onderzoek. Integendeel, op voorwaarde dat ze geflankeerd worden
door goede en methodisch opgebouwde theorie en kritisch begeleid door empi-
risch onderzoek van hoge kwaliteit. Het onderscheid moet duidelijk blijven
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tussen wat we hopen, wat we denken en wat we hebben gevonden.23 Maar ook
sociale wetenschappers moeten hopen en denken.

Criminologie is geen laboratorium wetenschap

Criminologie opereert op het delicate veld waar mensen en maatschappelijke
instellingen met elkaar in botsing komen; mensen andere mensen tot slachtoffer
maken; burgerlijke rechten en vrijheden op het spel staan; gezinnen uit elkaar
worden gerukt; in sommige landen worden mensen zelfs door de overheid
gedood. Dat alles gebeurt met het gebruik van macht, wat onvermijdelijk ook
het risico impliceert van machtsmisbruik. Recente ontwikkelingen lijken de
democratische instellingen te confronteren met een interne tegenstelling: om de
‘democratische vrijheden te beschermen’ worden dezelfde vrijheden preventief
ingeperkt. De populistische obsessie met criminaliteit en (on)veiligheid leidt tot
een toenemend beroep op de criminologische expertise. Maar in een wereld die
gedomineerd wordt door een ongebreidelde strijd om macht en individuele
welvaart, kan de criminologie niet aan de kant blijven staan en de slagen tellen.
Ook de keuze om binnen de officiële krijtlijnen te werken en ‘niet aan politiek
te doen’ is een ideologische en politieke keuze: de probleemdefinities te
aanvaarden zoals ze door de macht zijn bepaald en bij te dragen tot een beter
functioneren van de bestaande machtsverhoudingen, ook al zijn deze eventueel
onevenwichtig. Tien jaar geleden schreef ik het al: een waarden-loze criminolo-
gie is waardeloos.24 En daar doe ik geen letter van af.

Een criminologie die goed en onafhankelijk onderzoek nastreeft en de
resultaten ook beschikbaar stelt in het publieke forum, is een criminologie die
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt in het zoeken naar een
meer rechtvaardige, meer solidaire en meer participatieve democratie.
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‘Het belang van het kind’ in het strafrecht
Ido Weijers

Het strafrecht kent aparte straffen en maatregelen die minderjarigen kunnen
worden opgelegd, het kent aparte processuele regels voor minderjarige ver-
dachten en aparte instanties, professionals en regelgeving voor de tenuitvoerleg-
ging van straffen en maatregelen betreffende minderjarigen. Dit geheel wordt
aangeduid als ‘jeugdstrafrecht’, dat wil zeggen dat de reactie op delinquentie
van minderjarigen gewoon deel uitmaakt van het strafrecht. Het jeugdstrafrecht
kent dezelfde bepalingen ten aanzien van kwesties als de delictsomschrijving en
het daderschap en de algemene strafrechtelijke leerstukken betreffende de
gedraging, de causaliteit, de wederrechtelijkheid, en met name de cruciale
begrippen opzet en schuld gelden er precies als in het commune strafrecht. 

Zoals Constantijn Kelk bij herhaling heeft benadrukt is in het strafrecht de
verantwoordelijkheid de centrale kwestie. ‘Het mensbeeld van de verantwoorde-
lijke mens vormt in ons strafrecht steeds de basis.’1 Ons strafrecht is een schuld-
strafrecht. Daarmee wordt uitgedrukt ‘dat diegene pas kan worden bestraft, die
zich niet alleen heeft gedragen zodanig, dat hij daarmee een wettelijke delicts-
omschrijving en ook het wettelijk vereist opzet (of onachtzaamheid) vervult,
maar die daarvan bovendien een moreel verwijt valt te maken’.2 Bij de reactie
op delicten gepleegd door minderjarigen is dat niet anders.3 De eerste hoogleraar
in het kinderrecht te Utrecht, Hudig, heeft dit punt indertijd al herhaaldelijk naar
voren gebracht. Zij wees op het ongebreidelde paternalisme in de toepassing van
het jeugdrecht. Zij sprak in dat verband van een ‘anomalie’ in het jeugdstraf-
recht, omdat ‘in de praktijk weinig rekening wordt gehouden met de leerstukken
van het strafrecht bij de toepassing daarvan op kinderen. Men vraagt zich
eenvoudig af wat voor het kind het beste is, nadat een rapport over hem is
ingewonnen en zijn daderschap is vastgesteld’.4 
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Het Nederlandse jeugdstrafrecht is geen jeugdbeschermingsrecht, zoals men
dat in België kent, maar schuldstrafrecht voor minderjarigen.5 Dat wil zeggen
dat de strafgrond van het jeugdstrafrecht net als in het commune strafrecht wordt
gevonden in de vergelding van de schuld van de minderjarige, zij het dat die
schuld relatief is vanwege de verminderde verantwoordelijkheid al naar gelang
de leeftijd van het kind. Daarop stoelen de kenmerkende lagere strafmaxima van
het jeugdstrafrecht. Daarnaast komen ook de strafdoelen van het jeugdstrafrecht
overeen met die in het commune strafrecht: primair het voorkomen van recidive,
en secundair, indien er sprake is van slachtoffers, het zoveel mogelijk goedma-
ken van wat hen is aangedaan. Daarmee is echter zeker niet alles gezegd wat
betreft de grondslag en doelstelling van het jeugdstrafrecht. Dat kent namelijk
daar bovenop een uitgangspunt dat wordt opgevat als ‘pedagogisch’ en dat
meestal wordt aangeduid met de term ‘het belang van het kind’. 

Op het eerste gezicht lijkt meteen duidelijk wat op het spel staat als we
spreken van het belang van het kind in het strafrecht. De sectie jeugd van de
Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming heeft ‘het belang van
het kind’ als haar motto en vermeldt dit boven haar adviezen aan de minister van
Justitie. Het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK)
verwijst uitdrukkelijk naar ‘het belang van het kind’ in artikel 3. In het Neder-
landse Wetboek van Strafrecht wordt deze notie iets verder ingevuld bij de
mogelijkheid om een PIJ-maatregel op te leggen. Daar wordt gezegd dat zo’n
maatregel uitsluitend kan worden opgelegd, indien deze ‘in het belang is van een
zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte’ (artikel 77s lid 1
Sr). Dezelfde formulering vinden we in het nieuwe artikel 77w Sr met betrek-
king tot de gedragsmaatregel.

In het Burgerlijk Wetboek is naar verhouding veel meer sprake van deze
notie. Daar wordt op diverse plaatsen gesproken van ‘het belang’ of ‘de
belangen van het kind’. Zo wordt in artikel 254 lid 1 van Boek 1 BW bepaald
dat een ondertoezichtstelling kan worden opgelegd ‘indien een minderjarige
zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid
ernstig worden bedreigd’. In artikel 161 lid 1 BW wordt bepaald dat de kinder-
rechter een gezinsvoogdij-instelling kan machtigen tot een uithuisplaatsing ‘in
het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige’. De artikelen
266 en 269 BW spreken van ‘het belang van de kinderen’ in verband met de
gronden voor respectievelijk ontheffing en ontzetting van een ouder van het
gezag over een of meer van zijn kinderen en artikel 377b lid 2 BW brengt het
belang van het kind in verband met het afzien van de informatieplicht van de
ouder die met het gezag is belast jegens de niet met het gezag belaste ouder.

Maar wat betekenen deze woorden nu? Een veel gehoorde stelling op het
terrein van de jeugdbescherming is dat ‘het belang van het kind’ verwijst naar
een optimale ontwikkeling. Ik zal in deze bijdrage eerst ingaan op een aantal
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vragen die deze interpretatie oproept in het kader van het jeugdrecht in het
algemeen. Vervolgens zal ‘het belang van het kind’ nader worden bepaald voor
het strafrecht. 

Jeugdbescherming

Ondanks de ogenschijnlijke duidelijkheid van het begrip ‘het belang van het
kind’ bestaat op zijn minst een probleem jegens de jongeren om wie het gaat als
naar aanleiding van hun gedrag alleen goede bedoelingen, paternalisme of
bevoogding leidend zijn. Dat weerhoudt sommigen er niet van te zoeken naar
een geactualiseerde, objectiverende versie van die van oudsher nagestreefde
goede, maar vaak overwegend bevoogdende bedoelingen. Zo is bijvoorbeeld een
lijst met optimale ontwikkelingscondities opgesteld waarin het belang van het
kind wordt gedefinieerd als ‘zo gunstig mogelijke ontwikkelingskansen’. Dan
wordt bijvoorbeeld gedacht aan het voorhanden zijn van adequate voorbeelden,
aan respect voor de behoeften, wensen, gevoelens en verlangens van de jongere,
en aan voldoende ruimte voor de jeugdige voor eigen wensen en vrijheid voor
eigen initiatief en experimenteren en vrijheid om over de structuur te (leren)
onderhandelen.6 Recent is aansluitend daarop een Model Belang van het kind
opgesteld, voorzien van een uitgebreide vragenlijst. Daarin wordt bijvoorbeeld
de vraag gesteld of het kind voldoende liefde en leiding krijgt, voldoende ruimte
voor experimenteren, initiatief en activiteiten van eigen voorkeur.7 Naar
aanleiding van zo’n gedetailleerde uitwerking dringt de vraag zich des te sterker
op of niet eerst en vooral moet worden nagedacht over de vraag of een dergelijk
paternalisme nog steeds een wenselijke invulling is van ‘het belang van het
kind’, en of niet naar een meer bescheiden invulling moet worden gezocht. Er
dienen zich in elk geval twee vragen aan waar dan over moet worden nagedacht.
Ten eerste: moet ‘het belang van het kind’ worden opgevat in termen van
‘optimale ontwikkelingscondities’, ‘een goede jeugd’ of ‘geluk’? Ten tweede:
moet niet op een of andere manier recht worden gedaan aan de mening en eigen
inbreng van de jongere zelf? 

Wat de eerste vraag betreft zijn er tenminste twee redenen om ‘het belang
van het kind’ in het kader van de jeugdbescherming in het algemeen niet als
handelingscriterium in termen van ‘zo gunstig mogelijke ontwikkelingskansen’,
‘een goede jeugd’ of ‘geluk’ op te vatten. Ten eerste hebben we het kind nuchter
bezien heel weinig te bieden. We kunnen wel hoge opvoedingseisen stellen,
maar inmiddels is bekend dat we die zelf met onze alternatieven voor of
aanvullingen op de gezinsopvoeding – internaat of pleeggezin, reclassering en
gezinsbegeleiding – slechts onder zeer gunstige condities en eerder bij uitzonde-
ring dan als regel kunnen bieden. Dat gold niet alleen in de negentiende eeuw.
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Dat geldt nog steeds. Deze nuchtere vaststelling dwingt tot bescheidenheid in
ambities. 

Ten tweede, en meer principieel, is van belang dat ouders rechten hebben als
ouders, niet als goede ouders. Ouderrechten mogen alleen worden ingeperkt als
daar zeer dringende redenen voor zijn. Ouders verliezen hun rechten niet –
zouden ze althans niet mogen verliezen – als ze op diverse punten afwijkend
zijn. Ze horen ze niet te verliezen als het kind weinig liefde of leiding krijgt, en
evenmin als het nauwelijks of geen ruimte krijgt voor experimenteren en
initiatief en voor activiteiten van eigen voorkeur, als ze autoritair of juist vrij
opvoeden in plaats van op autoritatieve wijze, zoals dat sinds enkele decennia
in onze cultuur het dominante model is geworden en ook door vele gedragsdes-
kundigen wordt geprefereerd. Ze mogen die rechten alleen verliezen, als ze
aantoonbare schade berokkenen aan het kind. 

‘Het belang van het kind’ mag niet als instrument dienen om een levenswijze
en een opvoedingsstijl mee te beoordelen. Daarom is een opvatting van dit
begrip in termen van optimale ontwikkelingscondities ongeschikt. Doret de
Ruyter pleit vanuit ditzelfde inzicht voor een invulling in termen van ‘minimale
eisen’ en komt uit bij het begrip schade.8 Zij onderscheidt drie vormen van
schadelijk opvoedingshandelen: ouders voeden niet op; ze voeden aantoonbaar
inadequaat op; of ze misbruiken het kind. Met name het tweede element blijft
lastig, omdat het de deur openhoudt voor maximaliserende invullingen. De
strekking is echter duidelijk: maak geen lijst met hoge doelen, om daarna vast
te stellen dat een zeer groot aantal ouders daar anders over denkt en er ook niet
aan voldoet – het zijn niet voor niets ‘hoge doelen’ of ‘optimale condities’ –
terwijl alternatieve opvoedingsarrangementen daar evenmin aan voldoen. Vat
‘het belang van het kind’ op in termen van schade waartegen het kind moet
worden beschermd.

Wat betreft de tweede vraag moet naar een rechtvaardiging worden gezocht
die ook recht probeert te doen aan de invalshoek van de jongeren en aan hun
commentaar op vele goede bedoelingen van kinderbeschermers. Het is vreemd
om te willen beoordelen of er voldoende respect is voor de ‘behoeften, wensen,
gevoelens en verlangens’ van de jongere, terwijl de eigen articulatie van hun
behoeften, wensen, gevoelens en verlangens daarbij buiten beschouwing blijft.

Het is niet eenvoudig maar niet onmogelijk om bij allerlei beslissingen
behalve aan het uitgangspunt van objectief door deskundigen vast te stellen
schade ook tegemoet te komen aan de eigen inbreng van de jongere. Dat kan
voor een goede invulling van ‘het belang van het kind’ in de jeugdbescherming
op verschillende manieren gebeuren. Allereerst kan worden gekeken of het recht
van het kind op een open toekomst geen schade wordt gedaan.9 Een verdergaan-
de manier is dat wordt gepreludeerd op de toekomstige autonomie van het
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kind.10 Wat zou het kind kiezen als het volwassen was, wat kiest het kind straks
als meerderjarige? Dit is uiteraard een tamelijk onbestemde, maar daarom nog
niet onbelangrijke optie. Tenslotte is er natuurlijk de directe honorering van de
inbreng van de jongere zelf, diens verhaal en diens visie.

Deze twee criteria – aantoonbare schade voor het kind en ruimte voor eigen
inbreng van de minderjarige – zullen in de toekomst, in het kader van de snel
oprukkende digitale risicosamenleving alleen maar belangrijker worden. Het
elektronisch kinddossier van minister Rouvoet, de nauwelijks gecontroleerde
koppeling van allerlei databestanden met informatie over kinderen, talloze
vormen van ongevraagde video- en biometrische registratie van kinderen en hun
gedrag zullen in de nabije toekomst de privacy van kinderen en hun ouders sterk
onder druk zetten. Tegenover de ‘maximaliserende’ registratietendens zal de
noodzaak alleen maar groter worden om scherpe en ‘minimaliserende’ criteria
voor ingrijpen in het gezin ‘in het belang van het kind’ te formuleren.

Van uiteenlopende zijden is de afgelopen jaren gewaarschuwd tegen de
inrichting van de samenleving als een groot panopticum waarin iedereen
permanent onder toezicht staat en een toenemend deel van de bevolking zich
met niets anders bezighoudt dan het controleren van haar medeburgers. ‘Het
belang van het kind’ betekent voor sommigen de ultieme legitimatie van deze
ontwikkeling. De keerzijde daarvan is echter dat een permanente en al te
vanzelfsprekende inbreuk dreigt te worden gemaakt op de privacy van het kind
en van het gezin. Om verstandig en terughoudend met de snel toenemende
mogelijkheden van controle, registratie en ingrijpen op basis van aldus vergaar-
de data om te gaan, zijn heldere en sobere criteria nodig in plaats van maximali-
serende invullingen in termen van geluk, een goede jeugd en optimale ontwikke-
lingskansen.

Jeugdstrafrecht

‘Niet straffen, maar opvoeden’ was de leus van de beweging die in de negentien-
de eeuw tot het ontstaan van de kinderbescherming en de jeugdgevangenis heeft
geleid. Hetzelfde motto vormde de leidraad voor de Kinderwetten aan het begin
van de twintigste eeuw, in het bijzonder voor de inrichting van een apart
jeugdstrafrecht met aparte sancties en procedures. Van meet af aan was daarbij
duidelijk dat het delict lang niet altijd de maatstaf vormde maar dat als maatstaf
gold wat als ‘het belang van het kind’ werd gezien.11 In de vorige eeuw is deze
anomalie een belangrijke rol blijven spelen, vaak gepaard gaande met desinte-
resse voor het delict en voor de (geringe) ernst van het delict. De jongeren zelf
keken daar overigens gewoonlijk heel anders tegenaan. Zij vonden bijvoorbeeld
de heropvoedingsmaatregel, die bij uitstek ‘in hun belang’ werd opgelegd,
vrijwel altijd het ergste wat hun kon overkomen. Als ze iets hadden misdaan
hadden ze liever gewoon straf, dat wil zeggen een straf die in een duidelijke en
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redelijke verhouding stond tot de ernst van het delict. En nog steeds verkiezen
vrijwel alle jongeren een proportionele straf boven een maatregel, vanwege de
langere en relatief onbepaalde duur en om het stigmatiserende effect dat ze
ervan vrezen.

Deze bijdrage begon met de stelling dat het jeugdstrafrecht als strafgrond
vergelding van schuld heeft en als strafdoel voorkoming van herhaling, en in
geval van slachtoffers tegemoetkoming aan herstel.12 Dat betekent dat voor een
invulling van het begrip ‘het belang van het kind’ in termen van ervoor zorgen
dat ‘zoveel mogelijk goeds van het kind terecht wordt gebracht’, zoals dat in
Nederland heel lang gebruikelijk was, in het (jeugd)strafrecht geen plaats is. Is
er dan überhaupt wel plaats voor ‘het belang van het kind’ in het jeugdstraf-
recht? Hoe en in hoeverre leveren het uitgangspunt van bescherming tegen
schade en ruimte voor eigen inbreng van de jongere hierbij een bruikbare
grondslag? 

Om daar een goed beeld van te krijgen moeten drie strafrechtelijke dimensies
worden onderscheiden: 1) het proces en de regels die daarbij worden gehanteerd;
2) de sancties, dat wil zeggen de aard en de zwaarte van de op te leggen straffen
en maatregelen; 3) de tenuitvoerlegging van de straffen en maatregelen. Als ik
de implicaties van de twee zojuist genoemde uitgangspunten – een minimalise-
rende opvatting van het belang van het kind in termen van schade (a) en ruimte
voor eigen inbreng van de jongere (b) – voor elk van deze dimensies van het
jeugdstrafrecht naloop ontstaat het volgende beeld.

Ad 1 (a) Met het oog op het strafproces betekent dit wat betreft het schadebegin-
sel allereerst dat rekening zal moeten worden gehouden met het beperkte begrip
van de minderjarige van de betekenis van het proces, de rol van de actoren en zijn
eigen gedrag als procespartij. Minderjarigen zijn zelden een volwaardige
procespartij, al was het maar doordat zij moeite hebben de verwachtingen te
doorzien ten aanzien van hun eigen optreden bij politie, openbaar ministerie en
rechter en bij de overige professionals met wie zij naar aanleiding van het delict
te maken krijgen. Dit geldt zowel voor mogelijk gebrekkig of helemaal geen
vertoon van morele gevoelens als empathie en schuldbesef als voor hiermee
samenhangende en voor de hand liggende sociale vaardigheden. Gezien deze
kwetsbare positie zal de jongere dus extra bescherming nodig hebben in het
strafproces om zoveel mogelijk schade ervan te vermijden.

Daarnaast dienen de jongere en diens familie voor, tijdens en na het proces
te worden beschermd tegen blootstelling aan publiciteit, vooral om onnodige
schade met het oog op de toekomst van de jongere te voorkomen, zoals het
IVRK eist in artikel 40 lid 2 onder 7.
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(b) Ook het tweede uitgangspunt van de eigen inbreng van de jongere speelt
in de procesgang een cruciale rol. De jeugdige verdachte wordt niet alleen
geacht aanwezig te zijn, te luisteren en te antwoorden op wat hem wordt
gevraagd. De hele procesgang, met name de zitting bij de rechter, kent een
typisch dialogische benadering. Daarin wordt de jongere bij herhaling uitgeno-
digd tot actieve participatie, om zijn visie te geven op de gang van zaken, de
oorzaak en de aanleiding van het delict, op de bevindingen van de deskundige,
op de gevolgen van zijn handelen voor het slachtoffer en op de mogelijke straf.
Hij heeft ook recht op het laatste woord. Het gebruik van de dialoog en daarbij
met name het appel op de morele kant van het delict in de zin van een confronta-
tie met de gevolgen van wat is aangericht voor het slachtoffer, de familie van de
verdachte en voor hemzelf, kan worden opgevat als een typisch pedagogische
aanpak. Die aanpak kan de minderjarige helpen om de impact van wat hij heeft
aangericht te leren begrijpen en te leren daarvoor uiteindelijk verantwoordelijk-
heid te nemen. 

Het belang van het kind betekent in het strafproces dus dat rekening wordt
gehouden met de kwetsbare procespositie van de jongere. Dat brengt enerzijds
speciale bescherming met zich en anderzijds hulp om die positie zo adequaat
mogelijk in te nemen.

Ad 2 (a) Met het oog op de materiële kant, is de waardering van het principe van
bescherming tegen schade van groot belang. In elk geval moet rekening worden
gehouden met de beperkte verantwoordelijkheid van de minderjarige voor zijn
daden en met het onvolledige begrip van de betekenis en de ernst van de zaak
in strafrechtelijke zin.13 Maar ook ligt hier de zorg voor een sanctie die zo min
mogelijk schade berokkent. Dat brengt bijvoorbeeld met zich dat het accent veel
sterker dan bij volwassenen komt te liggen op speciale preventie en veel minder
op generale preventie, laat staan op het (tijdelijk) uitschakelen van de jeugdige
verdachte.

(b) Daarentegen is het tweede uitgangspunt, betreffende de eigen inbreng van
de jongere, hier uiteraard nauwelijks relevant. De rechtszekerheid, de gelijkheid
en de legaliteit vereisen een objectiverend oordeel en laten geen ruimte voor
inbreng en eigen oordeel van de jongere. 

Ad 3 (a) Ten slotte betekent het uitgangspunt van bescherming tegen schade
voor de tenuitvoerlegging dat voortdurend voldoende aandacht moet worden
besteed aan zaken als onderwijs, lichamelijke ontwikkeling, contact met familie,
mogelijke arbeidstoeleiding en verder met alles wat de normale ontwikkeling
vereist. Dat betekent ook dat altijd moet worden afgewogen of de gevolgen van
de tenuitvoerlegging niet schadelijker zijn voor het kind dan de veronderstelde
positieve uitkomsten ervan.

(b) Wat betreft de dimensie van de tenuitvoerlegging heeft bovendien de
eigen inbreng van de jongere een bijzondere plaats: het belang van het kind
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betekent hier dat recht moet worden gedaan aan de eigen inbreng van de minder-
jarige via voorzieningen als een jongerenraad, een klachtenregeling en een
ombudsman. Dan valt aan de ene kant de zwakke rechtspositie van de minderja-
rige in het jeugdstrafrecht op als het gaat om de ‘onderkant’ van het jeugdsanc-
tiestelsel – Halt en taakstraffen – en aan de andere de relatief stevige rechtsposi-
tie, althans op papier, aan de ‘bovenkant’, bij de vrijheidsbeneming. Wereldwijd
beschouwd vormt de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen ondanks
gebreken in pedagogisch opzicht een tamelijk uniek stukje wetgeving.14

Conclusie

Aldus ingevuld heeft ‘het belang van het kind’ wel degelijk grote betekenis voor
het strafrecht. Die betekenis ligt echter niet in de algemene leuze, die zich door
z’n onbepaaldheid leent voor (verregaand) paternalisme, en geldt evenmin een
hoog (en dus moeilijk bereikbaar) ideaal. De betekenis van het uitgangspunt van
‘het belang van het kind’ moet daarentegen worden gezocht in de minimalise-
rende zin van bescherming tegen schade en waar mogelijk erkenning van de
eigen inbreng van de minderjarige. Oog voor ‘het belang van het kind’ betekent
dat recht wordt gedaan aan de kwetsbare positie van de minderjarige in het
strafproces, aan diens beperkte verantwoordelijkheid voor zijn daden, en aan
zijn rechtspositie in de tenuitvoerlegging van sancties. Met de ontwikkeling van
de risicosamenleving zal net als op het terrein van de jeugdbescherming ook op
het gebied van het jeugdstrafrecht de betekenis van heldere criteria bij de
invulling van ‘het belang van het kind’ alleen maar groter worden. Tegen de
achtergrond van de toenemende roep om maatschappelijke veiligheid zijn
duidelijke criteria nodig die ‘het belang van het kind’ in het jeugdstrafrecht
markeren in termen van rechten van minderjarigen in plaats van bevoogding.
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Legaliteit en wetsinterpretatie 
in het materiële strafrecht
Matthias Borgers

Inleiding: de betekenis van het lex certa-vereiste

In zijn Studieboek materieel strafrecht wijdt Constantijn Kelk uitvoerige
beschouwingen aan het legaliteitsbeginsel.1 Uit dat beginsel vloeit voort dat de
strafwet in duidelijke bewoordingen moet zijn geformuleerd. Dit lex certa-
vereiste of bepaaldheidsgebod kan worden geschaard onder, wat Kelk noemt,
de rechtsbeschermende dimensie van het legaliteitsbeginsel. De strafwet bakent
de bevoegdheden van de overheid immers af. Door duidelijke bewoordingen van
de wet wordt voorzienbaar waar de grenzen van de macht van de overheid
liggen en zodoende wordt aan de burgers rechtszekerheid verschaft. Tegelijker-
tijd stelt het legaliteitsbeginsel burgers in staat om adequaat de gevolgen te
kunnen inschatten van gedragingen die men wil stellen.2 Door een nauwkeurige
afbakening van de wet wordt de handelingsvrijheid van burgers niet onnodig
belemmerd. Hiermee is niet gezegd dat burgers zich telkens op de wet oriënteren
alvorens te handelen. De gedachte is veeleer dat wie wil weten waar de grenzen
liggen, die ook in de wet moet kunnen vinden.

Het is niet eenvoudig om te bewerkstelligen dat de wet de duidelijke en
scherpe grenzen trekt die men op grond van het legaliteitsbeginsel zou mogen
verlangen. Wil de wet enig ‘gebruikersgemak’ hebben, dan moet worden
voorkomen dat een oneindige hoeveelheid aan precieze en gedetailleerde nor-
men in de wet wordt neergelegd. Ook voor de wetgever is dat een onaantrekke-
lijk perspectief, want het is ondoenlijk om te voorzien in welke variaties
bepaalde (schadelijke) gedragingen zich zullen voordoen en om voor elk van die
variaties een scherp geformuleerde norm te ontwikkelen. Veeleer is een zekere
soberheid vereist bij het formuleren van strafbaarstellingen. Die soberheid
bestaat eruit, zo leert Kelk, dat de delictsomschrijving zo wordt geformuleerd
dat ‘[...] de tekst ervan niet te ingewikkeld is, bovendien heldere begrenzingen
van de strafbaarheid inhoudt en als de grootst gemene deler kan fungeren voor
de gevallen, die beoogd zijn onder de desbetreffende delictsomschrijving te
vallen’.3 Het operationaliseren van het lex certa-vereiste is dan ook niet
onproblematisch, want hoewel het stellen van heldere begrenzingen op gespan-
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nen voet staat met het hanteren van ‘open’ of vage termen, maakt de variëteit
aan gevallen die onder een delictsomschrijving moet worden gevat, het gebruik
van dergelijke termen onvermijdelijk.4

In de rechtspraak van de Hoge Raad wordt het bepaaldheidsgebod erkend,
maar tegelijkertijd wordt ook het spanningsveld dat Kelk schetst onder ogen
gezien.5 Een betoog voor de strafrechter dat de bewoordingen van een strafbaar-
stelling niet duidelijk zijn en dat derhalve de strafbaarstelling onverbindend is
wegens strijd met het bepaaldheidsgebod, is daarmee zo goed als kansloos. In
het strafrecht geldt wat in alle andere rechtsgebieden ook geldt, namelijk dat de
bewoordingen van de wet, juist wanneer deze niet duidelijk zijn, voorwerp
vormen van interpretatie door de rechter. De strafrechter is geen subsumptie-
automaat, maar een actieve rechtsvinder. Dat rechtersbeeld ligt ten grondslag
aan de rechtspraak van de Hoge Raad. In de rechtspraak van de Hoge Raad
wordt verder niet afgebakend waar de grens ligt van de interpretatievrijheid van
de strafrechter. In een enkele uitspraak wordt gerept van het belang van een
restrictieve interpretatie,6 maar daar kan men vele uitspraken tegenover stellen
waarin de Hoge Raad veeleer voor een extensieve interpretatie heeft gekozen.
Duidelijk is ook dat de Hoge Raad op zichzelf nauwelijks gewicht toekent aan
de voorzienbaarheid van de uitleg van de wet. Dat blijkt wel uit de uiterste
terughoudendheid waarmee in de rechtspraak een beroep op rechtsdwaling
wordt aanvaard.7

De Hoge Raad is minder terughoudend in het aannemen van een ruime
interpretatievrijheid van de strafrechter dan de strafrechtelijke dogmatiek – door
de bank genomen – graag zou zien. In de literatuur wordt veelal, zij het met
wisselende accenten en diverse nuances, als stelregel gehanteerd dat de rechter
wettelijke bepalingen die strekken tot het strafbaar stellen van zekere gedraging-
en, restrictief moet uitleggen. Een extensieve interpretatie is niet bij voorbaat
uitgesloten, maar een dergelijk ruime uitleg van de wet moet op degelijke
argumenten rusten en (daarmee) ook redelijkerwijs voorzienbaar zijn.8 Deze
dogmatische positie, waarin veel belang wordt gehecht aan rechtszekerheid, kan
worden opgevat als kritiek op de vrijheid die de Hoge Raad zich toemeet bij de
interpretatie van de wet. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat het
geschetste standpunt in de literatuur zelf weer voorwerp is van kritiek. Het gaat
om de tegenwerping dat de strafrechtelijke dogmatiek uitgaat van een legistische
redeneertrant die zowel de noodzaak als de kenmerken van rechterlijke rechts-
vinding miskent.9 Hierbij wordt – heel kort gezegd – tot uitgangspunt genomen
dat een wettelijke norm nimmer een definitieve betekenis heeft. Die betekenis
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vormt zich eerst met de toepassing van de wet in concrete zaken. Daarmee is
evenwel niet gezegd dat het lex certa-vereiste, of ruimer gesteld de rechtszeker-
heid, geen enkele betekenis meer zou hebben voor de interpretatie van de wet
door de rechter, want ook de critici van het legisme zijn van mening dat op de
één of andere wijze gewicht moet worden toegekend aan het belang van
rechtszekerheid en voorzienbaarheid.

Duidelijk mag zijn dat zich niet eenvoudig laat vaststellen welke betekenis
rechtszekerheid heeft voor de theorie en praktijk van het strafrecht. In een liber
amicorum voor Constantijn Kelk, die altijd een scherp oog heeft voor de positie
van de mens in het strafproces, past het om nader op die betekenis in te gaan.
Het gaat hier om een thema – de uitvoerige uiteenzetting in het studieboek van
Kelk laat dat reeds zien – waarover al het nodige is geschreven. Ik beoog met
dit opstel een bijdrage te leveren aan de discussie door het debat in de literatuur
over de meest aangewezen rechtsvindingsmethode in het materiële strafrecht aan
een analyse te onderwerpen. 

Strafrechtelijk legisme

Met enige regelmaat wordt kritiek geuit op het dogmatische standpunt dat
wettelijke bepalingen die een strafbaarstelling inhouden, in beginsel restrictief
moeten worden uitgelegd. Dit standpunt wordt veelal gekenschetst als een
legistisch standpunt.10 Die kwalificatie hangt ermee samen dat in de strafrechts-
dogmatiek tot uitgangspunt wordt genomen dat de vaststelling van de betekenis
van een wettelijke norm voorafgaat aan de vaststelling van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de betekenis van de
wettelijke norm kan en moet worden vastgesteld op grond van de bewoordingen
van de wet, bezien in het licht van met name de wetsgeschiedenis, en daarnaast
ook in het licht van de wetssystematiek alsmede het doel en de strekking van de
wet. Afgezien van het argument van democratische legitimatie wordt met het
aldus centraal stellen van de wet beoogd rechtszekerheid te verschaffen. Indien
de betekenis van de wettelijke norm zich niet eenduidig laat vaststellen, dient
de minst vergaande uitleg te worden gekozen of – in het uiterste geval – de norm
terzijde te worden geschoven. Eerst indien de betekenis van de norm vaststaat,
wordt deze toegepast op de feiten teneinde vast te stellen of die feiten het
oordeel kunnen dragen dat de verdachte strafrechtelijk aansprakelijk is.11

Het belang dat in de literatuur wordt gehecht aan een restrictieve uitleg, laat
zich wellicht het beste illustreren aan de hand van de wijze waarop wordt
geschreven over de ontoelaatbaarheid van analogische wetstoepassing. Op
zichzelf wordt de houdbaarheid van het analogieverbod betwijfeld: de grens
tussen enerzijds (toelaatbare) uitleg van de wet en anderzijds het oprekken van
de wet door middel van analogie valt moeilijk te trekken omdat woorden
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nimmer een volstrekt eenduidige betekenis hebben.12 Tegelijkertijd wordt het
analogieverbod niet geheel terzijde geschoven, maar juist van belang geacht
omdat het belangrijke onderliggende waarden van het legaliteitsbeginsel tot
uitdrukking brengt. Zo wijst Kelk erop dat de rechtszekerheid die krachtens het
lex certa-vereiste moet worden bevorderd, geldt als ‘hartgrondig’ argument
tegen de analogie.13 Hieraan wordt dan een beslisregel verbonden: indien er
redelijke twijfel bestaat over de betekenis van begrippen in een strafbepaling,
moet voor een restrictieve uitleg worden gekozen.14

Het is naar mijn mening niet overdreven om de hier geschetste positie als
legistisch aan te duiden, mits men maar niet in de val loopt ‘legisme’ te
verwarren met ‘letterknechterij’. Het is daarom nuttig om een enkele opmerking
te maken over het legisme in zijn historische context.15 De legistische rechtsop-
vatting moet overwegend worden gesitueerd in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw, in de tijd dat het liberalisme sterk op de voorgrond staat en op het
moment dat grote codificaties – vooral op het terrein van het privaatrecht – tot
stand zijn gebracht. Het legisme vormt een daarbij passende ‘vrijheidsideolo-
gie’,16 doordat de verantwoordelijkheid van de rechtsontwikkeling bij de
wetgever en niet de rechter wordt gelegd. De vrijheid van de burger vergt dit,
omdat zijn vrijheid in het liberale gedachtegoed – en dan in het bijzonder de leer
van de trias politica – alleen kan worden beperkt door de wetgever. Dat betekent
echter niet dat de rechter wordt beschouwd als een mechanische wetstoepasser.
Dat de woorden van de wet uitleg behoeven, wordt ook in het legisme als vast-
staand gegeven aanvaard. In zijn beroemde commentaar op de Wet Algemene
Bepalingen schrijft de legist Opzoomer: ‘Ofschoon de rechter volgens de wet
recht moet spreken, is hij daarom tot geen dienaar harer letter vernederd’.17 Er
gelden echter beperkingen voor wat betreft de vrijheid die de rechter daarin
heeft. Het gaat er immers om dat de rechter de wet uitlegt zonder dat hij op de
stoel van de wetgever gaat zitten. In het legisme is de analogie dan ook proble-
matisch – al wordt zij niet door een ieder verworpen –, omdat die een uitbreiding
van het toepassingsbereik van de wet teweegbrengt.

Waartoe is de rechter volgens het legisme dan wél bevoegd? Het is moeilijk
om ‘de’ legistische visie op de interpretatievrijheid van de strafrechter te
schetsen. De diverse auteurs die tot het legisme worden gerekend, trekken die
grenzen telkens weer anders. Op deze plaats geef ik het standpunt van Opzoo-
mer weer, omdat hij ook enige aandacht schenkt aan het strafrecht.18 Opzoomer
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merkt op dat de rechter de wet niet alleen moet lezen, maar ook moet begrijpen.
Het gaat erom dat via de regels van de uitlegkunde wordt achterhaald wat de
bedoeling van de wettelijke bepaling is. Belangrijke elementen daarbij zijn de
tekst van de wet, de wetssystematiek, de logica en de historische ontwikkeling
van de desbetreffende wettelijke bepaling.19 Opzoomer schuift de bedoeling van
de wetgever en daarmee de wetsgeschiedenis terzijde. Het gaat om de wilsver-
klaring die in de wet is gelegen en niet om de bedoeling die buiten de wet is
gelegen.20 Van belang is ook de instructie van Opzoomer aan de rechter in het
geval de wet onvolledig of duister schijnt, zoals artikel 13 Wet AB dat uitdrukt.
Indien de wet onduidelijk is of geheel zwijgt, moet de rechter recht spreken door
de nulla poena sine lege-regel toe te passen: ‘Hier mag hij dus, al ware het om
aan het stelsel der strafwet, of aan het rechtsbewustzijn waardoor hij bezield is,
te voldoen, nimmer een veroordeeling uitspreken. Misdaad en straf moeten
duidelijk door de wet bepaald zijn; zij kunnen anders noch erkend noch
toegepast worden. [...] het eenige, wat hem zonder een uitdrukkelijke wetsbepa-
ling niet vrijstaat, is te vonnissen ter veroordeling.’21

Het mag duidelijk zijn dat de beschreven positie van de strafrechtelijke
dogmatiek overeenkomsten vertoont met het legisme zoals Opzoomer dat tot
uitdrukking brengt. Dat geldt op het niveau van zowel de grondslag – de
bescherming van de vrijheid van de burger – als de uitwerking – het problemati-
seren van de analogie en het kiezen voor een restrictieve uitleg in geval van
redelijke twijfel. Tegelijkertijd zijn er ook wel verschillen te ontwaren. Zo valt
het op dat in de huidige dogmatiek veel gewicht wordt toegekend aan de
bedoeling van de wetgever en de wetsgeschiedenis een belangrijk, zo niet het
belangrijkste oriëntatiepunt is. Ook teleologische of functionele interpretatie
wordt, zeker bij oudere wetgeving, niet van de hand gewezen.22 Dat impliceert
toch een grotere interpretatievrijheid voor de rechter dan in het legisme van
Opzoomer wordt voorgestaan. 

Hermeneutische kritiek

Zoals gezegd, stuit het (moderne) strafrechtelijke legisme op kritiek. Die kritiek
richt zich op de syllogistische redeneerstijl die wordt gehanteerd door eerst de
betekenis van de wettelijke norm vast te stellen en vervolgens deze norm toe te
passen op de feiten.23 Tegengeworpen wordt dat een dergelijke werkwijze om
enkele samenhangende redenen niet mogelijk is. Uitgangspunt daarbij is dat de
woorden van de wet altijd een zekere onbepaaldheid hebben. Een nauwkeurig
vast te stellen en toe te passen Wortlaut verhoudt zich niet met de relatieve
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onbepaaldheid van de taal. Daar komt bij dat de wetgever onmogelijk alle
situaties kan voorzien waarin de wet toepassing zou moeten vinden. Hetzelfde
geldt ook voor de veranderingen in de sociale werkelijkheid. Van belang is
voorts dat de wet voor langere tijd wordt geschreven; het is niet mogelijk dat –
en het zou zich ook niet goed verhouden met de rechtszekerheid indien – de wet
continu wordt aangepast naar gelang de omstandigheden daartoe nopen. De
resultante van dit alles is dat de wet – en dus ook de tekst van strafbaarstellingen
– onvermijdelijk een zekere openheid kent. Tegenover het legisme wordt
daarom de hermeneutiek gesteld: de tekst van de wet krijgt telkens betekenis in
de confrontatie met de feiten en in het licht van maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Enerzijds bepaalt de norm welke feiten relevant zijn voor de rechterlijke
beslissing, anderzijds zijn de feiten – en in bredere zin: de maatschappelijke
context – van invloed op de betekenis van de wettelijke norm. Interpretatie is in
dit schema dan ook onvermijdelijk, omdat de vaststelling van de betekenis van
de wettelijke norm niet los is te zien van de confrontatie van die norm met de
feiten. In een hermeneutische benadering ontbreekt een scherp onderscheid
tussen restrictieve en extensieve interpretatie, terwijl ook het analogieverbod op
losse schroeven komt te staan, omdat het toepassingsbereik van de wet geen
vaststaand gegeven is. Tegelijkertijd is het onvermijdbaar dat casuïstiek een
belangrijke rol speelt in de rechtsvinding.24 Dit heeft gevolgen voor de rechtsze-
kerheid die wettelijke strafbaarstellingen bieden. Omdat de betekenis van wette-
lijke normen geen vaststaand gegeven is en rechtsontwikkeling onvermijdelijk
is, pretendeert de hermeneutiek niet de rechtszekerheid te bieden die het legisme
voor ogen staat. 

Ook hier laat zich een historische parallel trekken, omdat de hier beschreven
kritiek niet wezenlijk anders is dan de kritiek die aan het einde van de negentien-
de eeuw op het toentertijd heersende legisme werd geuit.25 Eén van de critici
was toen Paul Scholten. Zijn werk – en dan vooral de bekende beeldspraak van
de sprong die de rechter maakt – is thans weer een inspiratiebron voor de
hermeneutische kritiek op de strafrechtsdogmatiek. Opmerkelijk is dat Scholten
met een zekere welwillendheid schrijft over het analogieverbod in het strafrecht.
Hij aanvaardt dat het strafrecht vasthoudt aan het analogiebegrip (als onderdeel
van het analogieverbod) gelet op de bescherming die het individu moet worden
geboden tegenover de gemeenschap – de overheid – en tegen rechterlijke
willekeur. Er is daarom, aldus Scholten, ‘een goede grond, waarom men in het
strafrecht huiverig is voor analogie’.26 Op het eerste gezicht wekt dit begrip voor
het analogieverbod wellicht verbazing. Dat verbod is op hermeneutische gron-
den immers niet houdbaar. Toch is de welwillendheid van Scholten minder
vreemd dan het lijkt. De strekking van de hermeneutische kritiek is niet zozeer
dat het strafrechtelijk legisme op de verkeerde argumenten berust, maar veeleer
dat het bij dat legisme passende rechtsvindingsmodel niet kan worden geopera-
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tionaliseerd.27 De geuite kritiek impliceert niet dat geen waarde meer zou moe-
ten of mogen worden toegekend aan rechtszekerheid. Integendeel, die waarde
wordt zonder meer erkend. De vraag is veeleer op welke wijze die rechtszeker-
heid kan en moet worden gerealiseerd. In de literatuur treft men op dit punt twee
– samenhangende – gezichtspunten aan.

Allereerst wordt de eis gesteld dat de uitleg die aan de wet wordt gegeven,
een verdedigbare interpretatie van het geldende recht behelst. De erkenning dat
de wet zich in voorkomende gevallen op verschillende wijzen laat uitleggen,
impliceert niet dat de rechter volledig naar eigen inzicht een keuze maakt. De
rechter dient aannemelijk te maken dat de keuze die hij heeft gemaakt, is
gebaseerd op het geldende recht. Anders gezegd: de rechter dient zelf niet alleen
ervan overtuigd te zijn dat zijn oordeel volgt uit het positieve recht, hij dient dat
oordeel ook op overtuigende wijze te motiveren.28 De kwestie van rechtszeker-
heid wordt hierdoor in zekere zin in een procedurele sleutel gesteld: ook al is
een eenduidige wetsuitleg niet gegeven, de rechter moet laten zien dat zijn uitleg
steunt op argumenten en gezichtspunten die aan het recht worden ontleend.
Indien de rechter daartoe niet in staat is, is de door hem gekozen oplossing ook
niet voorzienbaar geweest.

Het tweede gezichtspunt houdt verband met de vraag wiens rechtszekerheid
moet worden gediend in het strafrecht. Het antwoord op die vraag luidt, kort
gezegd, dat het daarbij niet alleen gaat om de rechtszekerheid van de verdachte.
Met het strafbaar stellen van gedragingen wordt beoogd bepaalde, veelal
fundamentele rechten van burgers te beschermen. Dat schept een zeker verwach-
tingspatroon bij de burger, waar de rechter rekening mee heeft te houden bij de
toepassing van de strafwet. In deze zienswijze komt het er dus op neer dat de
rechter niet alleen rekening houdt met de gerechtvaardigde verwachtingen van
de verdachte omtrent de reikwijdte van de strafwet, maar ook met de verwach-
tingen van burgers dat hun fundamentele rechten door middel van het strafrecht
worden beschermd. Daarmee is niet gezegd dat met het oog op de bescherming
van de rechten van burgers elke vorm van wetsuitleg, hoe creatief of extensief
ook, is toegestaan. Het rechtvaardigt echter wel dat de ratio van de strafbaarstel-
ling – daarin komen de te beschermen rechten tot uitdrukking – het nodige
gewicht in de schaal legt bij de uitleg van de tekst van de wet.29

Hoe groot is de tegenstelling?

De twee geschetste benaderingen zijn op zichzelf onverenigbaar met elkaar.
Waar het in het legisme draait om de vaststelling van de betekenis van de woor-
den van de wet als een voorafgaande stap aan de toepassing van de strafrechte-
lijke norm van de feiten, staat in de hermeneutiek de relatieve onbepaaldheid
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van de wettelijke norm voorop en vindt concretisering eerst plaats in confronta-
tie met de feiten en ook met maatschappelijke ontwikkelingen. In de vooraf-
gaande paragrafen is vooral het beeld gerezen dat de strafrechtelijke dogmatiek
zich grosso modo als legistisch laat omschrijven, waarbij die dogmatiek
voorwerp van kritiek van hermeneutisch georiënteerde auteurs is. Het is
noodzakelijk om dit beeld enigszins te nuanceren. Dat is alleen al noodzakelijk
omdat het op de keper beschouwd te schetsmatig is om van ‘de’ strafrechtelijke
dogmatiek te spreken. Naast hele sterke voorbeelden van legistisch denken,30

zijn er ook passages in de strafrechtelijke literatuur die – veelal impliciet – een
hermeneutisch standpunt met betrekking tot de interpretatievrijheid van de
strafrechter in zich bergen. Men zou dit eenvoudig kunnen duiden als het
bestaan van grijstinten. Ik vraag mij evenwel af of men niet in bredere zin moet
constateren dat, hoewel in de strafrechtelijke literatuur standpunten met
betrekking tot de interpretatievrijheid van de rechter doorgaans met klassieke
legaliteitsargumenten worden gepresenteerd, tegelijkertijd een meer brede
acceptatie van de grenzen van het legisme en daarmee een zekere aanvaarding
van de hermeneutische benadering aanwezig is. Eerder is reeds aan de orde
geweest dat in de strafrechtelijke literatuur zelf al twijfels worden geuit over de
houdbaarheid van het analogieverbod. Voorts valt het mij op dat interpretatie-
methoden waarop aanhangers van de hermeneutische benadering het nodige
gewicht toekennen, zoals de teleologische en functionele interpretatie,31 ook in
de strafrechtelijke literatuur worden aanvaard.32 Het meest sprekend is wellicht
nog wel dat het besef alom aanwezig is dat de wet veelal voor meerdere uitleg
vatbaar is, dat juist door onverwachte feitelijke omstandigheden of door
maatschappelijke ontwikkelingen de betekenis van de woorden van de wet ter
discussie komt te staan, en dat het een kwestie van overtuiging is welke inter-
pretatie als het meest passend moet worden beschouwd.33 Daaruit spreekt een
zekere bereidheid om tal van factoren – ook casuïstische en ook in relatie tot
maatschappelijke ontwikkelingen – te betrekken bij de interpretatie van de wet.

Aansluitend wijs ik erop dat in de literatuur het legaliteitsbeginsel en de
implicaties daarvan voor de interpretatievrijheid van de rechter vooral worden
betrokken op de interpretatie van specifieke delictsbestanddelen. Dat ligt ook
voor de hand, maar wat dan opmerkelijk is, is dat het legaliteitsbeginsel in veel
mindere mate wordt betrokken op de algemene leerstukken zoals opzet, causa-
liteit en deelneming. De invulling van die leerstukken is van groot belang voor
het al dan niet vestigen van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hoewel er zeker
kritiek bestaat op de soms ruime invulling van de algemene leerstukken, kan
worden geconstateerd dat de discussie op dit terrein veel minder in termen van
legaliteit, rechtszekerheid en voorzienbaarheid wordt gevoerd. Het komt mij
voor dat op dit terrein de rol van casuïstiek en de invloed van maatschappelijke
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ontwikkelingen breed wordt erkend en – zij het minder breed – wordt aan-
vaard.34

Met het vorenstaande beoog ik niet om alle verschillen in opvatting weg te
poetsen, want die verschillen zijn er zeker. Niettemin acht ik het zinvol om het
strafrechtelijk legisme en de hermeneutische kritiek daarop niet als twee
volstrekt onverenigbare grootheden tegenover elkaar te stellen. Veeleer moet het
verschil worden gevonden in het uiteenlopende gewicht dat wordt toegekend aan
de betekenis van rechtszekerheid en voorzienbaarheid bij de interpretatie van de
wet. Het strafrechtelijk legisme knoopt aan bij een sterk verlangen naar rechts-
zekerheid, terwijl de hermeneutische kritiek veeleer kijkt naar de mogelijkheden
om die rechtszekerheid te realiseren.35 Waar het dan om gaat, is het besef dat dit
legistisch verlangen niet de blik op de hermeneutische realiteit zou mogen ver-
troebelen.

Tot slot

Waartoe leidt de vorenstaande analyse van het debat in de literatuur over de
meest aangewezen rechtsvindingsmethode in het materiële strafrecht? Het
verdient allereerst aanbeveling dat de hermeneutische elementen die in de
strafrechtelijke literatuur reeds aanwezig zijn, expliciet(er) worden gemaakt. Of
sterker uitgedrukt: de tijd is naar mijn mening aangebroken dat onverkort en
zonder voorbehoud wordt erkend dat ook in het strafrecht het proces van
rechtsvinding langs hermeneutische lijnen verloopt. Met dit opstel heb ik
getracht aannemelijk te maken dat deze stap van strafrechtelijk legisme naar
hermeneutiek niet heel groot is. Vervolgens zou ik willen onderstrepen dat het
verlaten van het strafrechtelijk legisme niet betekent dat de rechtszekerheid als
fundamentele waarde wordt opgegeven. Immers, ook in de hermeneutische
benadering wordt die waarde zonder meer erkend. Dat betekent ook dat de
binding aan de wet, die voor het strafrecht zo kenmerkend is, geenszins hoeft te
worden opgegeven. Waar het om draait, is om aan die binding een invulling te
geven die aansluit bij de uitgangspunten van het moderne strafrecht.36

Het gaat het bestek van deze bijdrage te buiten om nader uiteen te zetten wat
een passende invulling van de binding in de wet voor het strafrecht zou
inhouden. Maar niet onopgemerkt mag blijven dat ook op dit punt het werk van
Kelk inspiratie kan bieden. Kelk wijst er immers op dat het legaliteitsbeginsel
een pijler is ‘voor de garanties van vrijheid en autonomie welke een rechtstaat
zijn burgers kan bieden’.37 Het strafrecht respecteert de autonomie van de burger
indien die burger de kans wordt geboden om zich zelfstandig een oordeel te
vormen over de consequenties van zijn handelingsmogelijkheden. Het komt mij
voor dat dit autonomiebegrip een bruikbaar aanknopingspunt vormt voor een
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nadere duiding van de betekenis van rechtszekerheid in het materiële straf-
recht.38 Enerzijds vloeit uit het autonomiebegrip voort dat de burger mag worden
aangesproken op zijn verantwoordelijkheid om zich te oriënteren op het recht
alvorens hij tot handelen (of juist niet-handelen) overgaat.39 Dat impliceert dat
de burger zich er tot op zekere hoogte van bewust moet zijn dat een norm in de
rechtspraak wordt geconcretiseerd. In zoverre is het onvermijdelijke gegeven dat
het recht zijn betekenis krijgt in confrontatie met de feiten, niet onverenigbaar
met het legaliteitsbeginsel. Anderzijds leidt respect voor de autonomie van de
burger ook tot een begrenzing. De rechter moet telkens overtuigend kunnen
beargumenteren dat het recht hem voldoende aanknopingspunten – in het
bijzonder in de vorm van de tekst van de wet, de wetsgeschiedenis, de wetssys-
tematiek alsmede het doel en de strekking van de wet – verschaft om de
betekenis van een norm in het licht van de relevante feiten te duiden.40 Indien
dat niet mogelijk is, is terughoudendheid geboden.41 Die terughoudendheid
houdt dan in een restrictieve uitleg, of eventueel een extensieve uitleg in
combinatie met rechterlijk overgangsrecht.42 Aldus wordt recht gedaan aan het
verlangen naar rechtszekerheid zonder dat de realiteit van de rechtsvindingspro-
ces uit het oog wordt verloren.



1 Deze aanduiding doelt op het voor strafbaarheid vereiste bestaan van een wettelijke strafbepaling,
welke invulling van het legaliteitsbeginsel in de strafrechtsstelsels op het Europese vasteland
gebruikelijk is. In common law-stelsels geldt daarentegen ‘slechts’ de eis dat gedrag strafbaar is by
law, waaronder ook rechtersrecht valt.

2 HR 23 mei 1921, NJ 1921, 564.
3 Zie hierover uitvoerig M.S. Groenhuijsen en F.P.E. Wiemans, Van electriciteit naar computercrimi-

naliteit, Arnhem: Gouda Quint 1989, hoofdstuk 2.

Wetsuitleg in het materiële strafrecht: 
expliciete en onderhuidse dynamiek
Dirk Herman de Jong

De dynamiek van strafrechtelijke interpretatie

Het continentale1 materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel (nulla poena)
houdt in dat gedrag alleen strafbaar kan zijn als het onder een ten tijde van de
gedraging bestaande wettelijke delictsomschrijving kan worden gebracht. Op het
eerste gezicht lijkt dit beginsel bij gelijkblijvende strafwetgeving een sterke rem
te zetten op rechtsontwikkeling. Nadere beschouwing leidt tot aanzienlijke
relativering van die eerste indruk.

Hier moet in de eerste plaats het gemeengoed zijnde inzicht worden genoemd
dat de interpretatie van juridische termen door de jaren en decennia heen
verandert op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en zich wijzigende
maatschappelijke inzichten. Dit geldt ook in het materiële strafrecht: de uitleg
van in wettelijke delictsomschrijvingen opgenomen termen is geenszins een
statisch gegeven, maar een intrinsiek dynamisch proces. Dit is sinds lang erkend.
In de negentiende eeuw werd hier anders tegenaan gekeken. De hantering van
wettelijke delictsomschrijvingen werd nog sterk bepaald door de letterlijke tekst
van de wet. De Wortlautgrenze van de delictsomschrijvingen speelde een domi-
nante rol. In het materiële strafrecht stonden de grammaticale en de wetshistori-
sche interpretatie op de voorgrond. Wanneer sprake was van ontoereikende
wetgeving, diende de strafrechter de verantwoordelijkheid voor rechtsontwikke-
ling tijdig bij de wetgever neer te leggen. Daarom was het in het begin van de
twintigste eeuw gewezen Elektriciteitsarrest2 met zijn teleologische interpretatie
van de termen ‘goed’, ‘wegnemen’ en ‘zich toe-eigenen’ in de diefstalbepaling
ook zeer omstreden in de literatuur. De Duitse strafrechter was destijds niet
bereid om de term ‘Sache’ dermate extensief uit te leggen, zodat aldaar de
wetgever in actie moest komen om het illegaal aftappen van elektrische stroom
te criminaliseren.3 Het analogisch toepassen van strafbepalingen werd met
stelligheid verboden geacht. Maar in de loop van de twintigste eeuw werd de
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4 P. Scholten, Algemeen Deel, derde druk, Zwolle: Tjeenk Willink 1974.
5 Hier worden slachtoffers in ruime zin bedoeld: ook nabestaanden.
6 Vgl. K. Rozemond, Legaliteit in het materiële strafrecht, RM Themis 1999, p. 117-130. Een recente

op interessante wijze onderbouwde andere opvatting (strafbepalingen moeten onverminderd
restrictief worden geïnterpreteerd in het voordeel van de verdachte) wordt aangehangen door A.A.
van Dijk, Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen. Over opzet, schuld, schulduitsluitings-
gronden en straf (diss. Groningen), Apeldoorn [etc.]: Maklu 2008, p. 333-339.

7 Zie onder andere Groenhuijsen en Wiemans, 1989, p. 62.

belangrijke interactie tussen feit (strafwaardige handeling) en norm (strafbepa-
ling) meer en meer erkend: gewijzigde maatschappelijke opvattingen en
omstandigheden worden in de rechtsregel gereflecteerd, ook bij ongewijzigde
wettelijke formulering. Dit dynamische karakter van wetsuitleg is in het
privaatrecht in meer algemene zin door Scholten4 blootgelegd, maar is ook in het
strafrecht erkend. Zo ontstond, in het bijzonder met betrekking tot geruime tijd
geleden geformuleerde wettelijke delictsomschrijvingen, meer ruimte voor
eigentijdse teleologische, extensieve interpretatie. Dat deze ruimte met name bij
bejaarde strafbepalingen zichtbaar werd, kan ook geplaatst worden in het kader
van democratische legitimatie. Deze legitimatie neemt af naarmate het desbe-
treffende wetgevingsproduct ouder wordt; de huidige politieke verhoudingen
komen dan steeds meer los te staan van de toenmalige. Het vaker voorkomen
van extensieve interpretatie heeft uiteraard tot gevolg gehad dat er minder snel
sprake is van ontoereikende wetgeving.

Deze dynamiek van de strafrechtelijke interpretatie is sinds de jaren tachtig
van de vorige eeuw nog versterkt doordat de eenpoligheid van het strafrecht –
alles draaide om de dader, de verdachte – steeds meer afnam. Door de verande-
rende tijdgeest raakte afgrenzing van de strafbepaling als vorm van rechtsbe-
scherming voor de burger (de verdachte) jegens de overheid haar monopoliepo-
sitie kwijt. Een tweede hoofdrolspeler kwam in beeld: het slachtoffer.5 Daarmee
groeide de behoefte aan hantering van strafbepalingen op een wijze die ook het
slachtoffer, nabestaanden en algemener de samenleving tegemoetkomt.6 De
balans opmakend kunnen we constateren dat de grammaticale en de wetshistori-
sche interpretatiemethode bij de uitleg van wettelijke delictsomschrijvingen hun
centrale positie zijn kwijtgeraakt ten gunste van teleologische, algemener gezegd
extensieve interpretatie, wellicht zelfs in sterkere mate dan in andere rechtsge-
bieden. Daarbij groeide het inzicht dat het vroeger als principieel beschouwde
onderscheid tussen extensieve interpretatie en analogische toepassing van
strafbepalingen weleens een schijntegenstelling zou kunnen zijn en dat een grens
tussen beide figuren uiterst moeilijk is te trekken.7

Hedendaagse uitleg van klassieke wettelijke omschrijvingen van vermogens-
misdrijven

Het bovenstaande kan nader worden geadstrueerd aan de hand van de ontwikke-
lingen in de strafrechtspraak met betrekking tot de vermogensmisdrijven. De uit
het einde van de negentiende eeuw stammende wettelijke omschrijvingen van
deze misdrijven zijn in de loop van de twintigste eeuw steeds sterker teleolo-
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8 HR 7 mei 1985, NJ 1986, 198; deze uitspraak betrof het faillissementsdelict van artikel 341 Sr.
9 HR 11 mei 1982, NJ 1982, 583.
10 HR 28 januari 1992, NJ 1992, 363. De nog opengebleven vraag of een pinbetaling door middel van

een gestolen bankpas kan worden beschouwd als ‘wegnemen’ van geld van een ander, werd
bevestigend beantwoord in HR 19 april 2005, NJ 2007, 386.

11 HR 19 november 1991, NJ 1992, 124.
12 HR 8 december 1992, NJ 1993, 323. Opnieuw is de vergelijking met Duitsland interessant. Daar

was de strafrechter minder scheutig met dergelijke teleologische interpretaties, waarna de wetgever
dus weer in actie moest komen. Zie hierover de conclusie van de plv. P-G bij HR 19 april 2005, NJ
2007, 386, onder punt 11.

13 T. Koopmans, De polsstok van de rechter, in: H.J.A.M. van Geest e.a. (red.), Regel en praktijk:
opstellen aangeboden aan S.F.L. van Wijnbergen, Zwolle: Tjeenk Willink 1979, p. 101 e.v.

gisch en daarmee extensief uitgelegd in de strafrechtspraak om in de huidige
maatschappelijke context tot bevredigende resultaten te kunnen komen. Hiervan
zijn talloze voorbeelden te vinden, waarvan ik er enkele noem. Nadat al in de
jaren twintig van de vorige eeuw het eerder genoemde Elektriciteitsarrest was
gewezen, konden in de jaren tachtig en negentig nieuwe ontwikkelingen in de
rechtspraak worden waargenomen. Een schuldvordering kan worden bestempeld
als een ‘goed’.8 Ook giraal geld kan worden aangemerkt als een ‘goed’ dat als
‘toebehorende’ aan een ander vatbaar is voor ‘toe-eigening’,9 alsmede voor
‘afgifte’.10 Bankbiljetten uit een geldautomaat halen met behulp van een
gestolen bankpas en de ontfutselde bijbehorende pincode kan worden aange-
merkt als oplichting (‘bewegen tot afgifte’)11 en tevens als diefstal (‘wegnemen’)
met behulp van een ‘valse sleutel’.12

Wanneer men elk van deze en andere uitspraken afzonderlijk bekijkt, dan kan
men telkens spreken van het zetten van een op zichzelf aannemelijke volgende
stap in de ontwikkeling van de interpretatie van klassieke wetstermen in de
delictsomschrijvingen van de vermogensmisdrijven. Overziet men, in een breder
perspectief, deze jurisprudentie in haar geheel, dan valt op dat dit telkens zetten
van een volgende stap geen limiet lijkt te kennen. Zo’n proces past minder goed
in het klassieke continentale legaliteitsbeginsel. De Wortlautgrenze van een
delictsomschrijving veronderstelt, ook in een tijdsgewricht waarin de grammati-
cale interpretatiemethode (samen met de wetshistorische) niet meer zo centraal
staat, wél ‘ergens’ een limiet. De metafoor van de polsstok geeft dat treffend
weer: de rechter leert langzamerhand steeds grotere en gedurfder sprongen te
maken, maar het bereik van de polsstok is uiteindelijk begrensd.13 In onze
rechtspraak inzake de klassieke vermogensmisdrijven lijkt inmiddels meer een
common law-benadering van legaliteit te heersen, waarin het bereik van de
delictsomschrijvingen stap voor stap verder wordt uitgebreid. Mits deze stappen
voorzienbaar zijn – en dat lijkt mij het geval – is daar op zichzelf (afgezien dus
van mogelijke formele strijdigheid met het continentale legaliteitsbeginsel) niet
zo veel mis mee en voldoet deze aanpak aan de eisen die het in het EVRM
geformuleerde en door het EHRM nader ingevulde legaliteitsbeginsel stelt.

Maar men kan soms wel het gevoel krijgen dat de rechter met enige scherp-
zinnigheid overal wel een vermogensrechtelijke mouw aan weet te passen.
Wanneer de afgrenzingen en ook de onderlinge scheidslijnen van de verschillen-
de vermogensmisdrijven niet meer zo scherp zijn, komt het er ook niet meer zo
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14 J.D. den Hartog en N.S. de With, Vermogensdelicten: te ingewikkeld geregeld?, DD 2002, p. 855
e.v.

15 Dit werd hierboven al aangestipt in noot 12.

precies op aan, welk vermogensmisdrijf ten laste wordt gelegd. Ietwat overdreven
gezegd: de rechter maakt er wel wat van. Is het, met een kritische blik bezien, niet
een beetje een rommeltje geworden met de hantering door de Nederlandse
strafrechter van de wettelijke omschrijvingen van de vermogensmisdrijven?

Overigens kan voor de ruime, zo men wil losse hantering door de rechter van
deze delictsomschrijvingen ook wel begrip worden opgebracht. Zij wordt
waarschijnlijk in de hand gewerkt door het destijds door de wetgever bij de
formulering van de vermogensmisdrijven gekozen systeem. Bij deze vormge-
ving zijn de onderlinge afgrenzingen van de talrijke afzonderlijke delictsom-
schrijvingen vooral technisch-juridische kwesties die vaak niet op een wezenlijk
verschil in strafwaardigheid berusten. Het verlenen van een beperktere betekenis
aan deze delictsomschrijvingen kan dan gemakkelijk leiden tot verschillende
weerbarstige technisch-juridische kwesties die met de strafwaardigheid niets te
maken hebben en tot maatschappelijk niet aanvaardbare uitkomsten, zoals
bijvoorbeeld een vrijspraak van iemand die zich evident onrechtmatig heeft
verrijkt ten koste van een ander, omdat het verkeerde vermogensmisdrijf is ten
laste gelegd. Den Hartog en De With14 hebben in dit verband een aanzet gegeven
tot het overwegen van een zinvoller wettelijke regeling. Opmerking verdient dat
Duitsland op dit punt inderdaad meer bij de tijd zijnde wettelijke strafbepalingen
kent. Daar heeft de rechter dit afgedwongen door scherpere grenzen te stellen
aan de klassieke vermogensdelictsomschrijvingen.15 De Duitse wettelijke
regeling is overigens net als de Nederlandse meer naar verschillende nauwkeurig
omschreven soorten van vermogenscriminaliteit uitgesplitst dan de genoemde
auteurs voor ogen staat. Breder om ons heen kijkend zien we dat onder andere
het Engelse recht minder gedifferentieerd is; onder theft vallen zeer uiteenlopen-
de handelingen die bij ons als afzonderlijke misdrijven zijn geformuleerd. Bij
die vormgeving kunnen ook allerlei door technologische ontwikkelingen
mogelijk geworden nieuwe vormen van onrechtmatige verrijking ten koste van
een ander – zoals het gedrag dat in de voorliggende strafzaak aan de orde was
– gemakkelijker worden ingepast.

Met betrekking tot de Nederlandse stand van zaken is mijn conclusie dat de
dynamische rechtspraak inzake de wettelijke vermogensdelictsomschrijvingen
wel te plaatsen en te verdedigen is, maar duidelijk ook een schaduwzijde heeft:
de afgrenzingen van deze delictsomschrijvingen worden steeds vager. Dit
slijtageproces is tamelijk ver voortgeschreden. Vanuit dit oogpunt bezien lijkt
modernisering van de Nederlandse wetgeving inzake de vermogensmisdrijven
het overwegen waard. De vraag is daarbij of de Duitse dan wel de Engelse
aanpak de voorkeur verdient. Nader rechtsvergelijkend onderzoek op dit punt
lijkt mij gewenst. Maar zo lang de Nederlandse rechter de bestaande delictsom-
schrijvingen ruim en functioneel blijft uitleggen, zal hier voor de wetgever geen
prioriteit liggen.
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16 Zie onder andere ook de artikelen 161sexies en 161septies Sr: vernieling enz. van computers; de
artikelen 350a en 350b Sr: onrechtmatig veranderen, wissen enz. van computergegevens.

17 Dit standpunt van de toenmalige minister van Justitie komt naar voren in de Memorie van Toelich-
ting, de Memorie van Antwoord en zijn beantwoording van vragen van kamerleden tijdens de
mondelinge behandeling. Zie hierover de conclusie van A-G Fokkens (onder de punten 15 en 16)
bij het aanstonds te bespreken HR 3 december 1996, NJ 1997, 574 m.nt. ’tH.

De Wet Computercriminaliteit

Gezien de genoemde schaduwzijde van het telkens zetten van een volgende stap
op de weg naar uitbreiding van het bereik van de oude vermogensdelictsom-
schrijvingen ligt het voor de hand dat de rechter daarmee stopt of terughouden-
der wordt wanneer hedendaagse wetgeving in de behoefte aan strafbaarstelling
voorziet. Dit verschijnsel kon in de jaren negentig worden waargenomen. In
1993 trad de Wet Computercriminaliteit in werking. Deze wet voegde een aantal
nieuwe strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht in. Zo is thans in artikel
138a lid 1 Sr het inbreken in een computersysteem strafbaar gesteld, waarbij
krachtens het tweede lid het vervolgens kopiëren van daarin opgeslagen
gegevens tot een zwaardere strafpositie leidt. Voorts is aan de wettelijke om-
schrijvingen van de misdrijven afpersing, afdreiging en oplichting toegevoegd
het dwingen, respectievelijk bewegen tot ‘het ter beschikking stellen van
gegevens’, respectievelijk ‘gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer’.16

Uit de parlementaire geschiedenis van deze wet blijkt de opvatting van de
wetgever aan regeringszijde dat het onwenselijk zou zijn de bestaande wettelijke
omschrijvingen van de vermogensmisdrijven zo extensief uit te leggen dat het
kopiëren van computergegevens daaronder zou kunnen worden gebracht. Het
centrale argument voor dit standpunt was, dat voor (computer)gegevens niet
geldt dat zij individualiseerbaar zijn in die zin dat ze zich slechts in één hand
kunnen bevinden. Zij zijn multipel. Ze kunnen worden overgenomen of
gekopieerd zonder dat de rechthebbende de macht erover verliest. Daarom kan
het kopiëren ervan niet als wegnemen (verbreken van de bestaande bezitsband),
respectievelijk zich toe-eigenen (als alleenheerser erover beschikken) worden
aangemerkt. En om die reden zouden in de visie van de minister de (compu-
ter)gegevens zelf evenmin als ‘goed’ kunnen worden aangemerkt.17

Deze mening van de wetgever aan regeringszijde betrof bestaande en door
hem in stand gelaten wettelijke formuleringen. De Wet Computercriminaliteit
bracht immers geen veranderingen aan in geldende formuleringen, maar voegde
extra bepalingen en onderdelen toe. Men zou zich kunnen afvragen of dergelijke
in de parlementaire stukken te vinden beschouwingen over de betekenis van
reeds lang geldende en door de eigentijdse wetgever gehandhaafde wetsbegrip-
pen, die door de rechtspraak zijn ingevuld en verder zullen worden ingevuld,
zwaar dienen te wegen. Het antwoord op deze vraag lijkt te moeten zijn dat het
in de rede ligt dat een zo recente mening van de wetgever inzake de aan
gehandhaafde oude wetstermen te verlenen betekenis voorshands inderdaad een
zware factor zal zijn bij de verdere ontwikkeling van de rechtspraak. Die mening
is immers in de huidige maatschappelijke en politieke context gegeven en zal
daarom een nieuw aanknopingspunt, zo niet een nieuw startpunt zijn voor de
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18 Dit arrest is in de vorige noot genoemd.
19 Zowel de Nederlandse Antillen als Aruba kennen een eigen Gerecht in Eerste Aanleg. In hoger

beroep treedt het Gemeenschappelijk Hof voor de Nederlandse Antillen en Aruba op.

verdere jurisprudentie. Daarnaast is de noodzaak om met betrekking tot com-
putergegevens een volgende – grote – stap te zetten op de weg naar gedurige
uitbreiding van het bereik van de oude vermogensdelictsomschrijvingen met de
invoering van de nieuwe wetgeving vervallen. De Hoge Raad zette, nadat de
Wet Computercriminaliteit was ingevoerd, in een in 1996 gewezen arrest18

inderdaad deze volgende stap niet. Dit arrest komt over enkele ogenblikken
nader aan de orde.

Dit klinkt zeer plausibel. Maar wanneer wij het – niet alleen geografisch,
maar ook in onze beleving ver van ons bed liggende – Caribische deel van ons
koninkrijk erbij betrekken, dan liggen de zaken iets minder eenduidig. Het gaat
hier immers om beschouwingen van de Nederlandse wetgever, niet tevens van
de Nederlands-Antilliaanse en de Arubaanse wetgever. Had de strafrechter in het
Caribische deel van het koninkrijk,19 zolang daar geen soortgelijke modernise-
ring van de wetgeving werd doorgevoerd, met betrekking tot computercriminali-
teit kunnen voortgaan op de weg van teleologische, extensieve hantering van de
(aldaar gelijkluidende) klassieke vermogensdelictsomschrijvingen? Ik acht een
dergelijk verschijnsel niet ondenkbaar. Maar in de onderhavige situatie zou het
naar mijn oordeel minder gewenst zijn geweest. Daarbij speelt ook mee dat de
Hoge Raad der Nederlanden de hoogste rechter is voor alle landen van het
koninkrijk. Het lijkt mij voor de hand te liggen dat de actievere wetgever, die de
wet meer bij de tijd houdt, het oriëntatiepunt van verdere rechtspraak van de
Hoge Raad vormt. De hier in de wetgeving optredende divergentie is niet terug
te voeren op verschillen in maatschappelijke inzichten tussen de landen van het
koninkrijk, maar op het verschil tussen met recht en reden gemoderniseerde
wetgeving en verhoudingsgewijs verouderde wetgeving. In zo’n geval is het aan
de achterlopende wetgevers om te volgen.

Vanuit dit Caribische perspectief bezien was het pregnant dat het zojuist
aangestipte arrest van de Hoge Raad uitgerekend een Arubaanse zaak betrof.
Aan de verdachte, die als systeembeheerder werkzaam was bij een Arubaans
bedrijf, was onder meer ten laste gelegd dat hij zich ‘goederen’, te weten
computerbestanden, die hij uit hoofde van deze dienstbetrekking onder zich had,
wederrechtelijk had ‘toegeëigend’. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor
de Nederlandse Antillen en Aruba had deze ten laste gelegde verduistering
bewezen verklaard. In cassatie stelde de raadsman de uitleg van de wetstermen
‘goed’ en ‘zich toe-eigenen’ in de door dit Hof toepasselijk geachte Arubaanse
verduisteringsbepaling aan de orde. De Hoge Raad oordeelde hierover als volgt:

‘De middelen stellen aan de orde de vraag of computergegevens kunnen gelden als
“enig goed” dat kan worden “toegeëigend” als bedoeld in genoemde wetsbepalingen.
Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Immers, van een “goed” als
bedoeld in de hiervoren genoemde wettelijke bepalingen moet als een wezenlijke
eigenschap worden beschouwd dat degene die de feitelijke macht daarover heeft deze
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20 Overigens zag de Hoge Raad een mogelijkheid om de veroordeling door het Gemeenschappelijk Hof
toch in stand te laten. Hij legde het Hof een (geforceerde) uitleg van de tenlastelegging in de mond:
deze zou ook zien op verduistering van de harde schijven waarop de verdachte de files had gekopieerd.

noodzakelijkerwijze verliest indien een ander zich de feitelijke macht erover ver-
schaft. Computergegevens ontberen deze eigenschap.’

Deze uitleg van de desbetreffende wetstermen spoort volledig met de boven
weergegeven parlementaire geschiedenis van de Nederlandse Wet Computercri-
minaliteit. Dit arrest maakte duidelijk dat de Nederlands-Antilliaanse en de
Arubaanse wetgever in actie moesten komen.20

Onderhuidse betekenisverschuiving

De tot nu toe besproken aspecten van beweeglijke betekenissen van wetstermen
worden vrij algemeen erkend en herkend. Minder aanvaard, maar in mijn ogen
zeer belangrijk is dat in de strafrechtspraak ook de betekenis van geijkte
formules die bij de hantering van wetstermen plegen te worden gebruikt zich
kan ontwikkelen, al dan niet in antwoord op nieuwe maatschappelijke opvatting-
en en ontwikkelingen. Uiteraard verandert de betekenis van de desbetreffende
wetstermen daarmee ook. Het bijzondere is dat dit een onderhuids proces is. De
dynamiek van een evoluerende hantering van wetstermen wordt hier namelijk
niet in vernieuwde interpretatieoverwegingen uitgedrukt; de strafrechter blijft
de in zwang zijnde standaardformuleringen gebruiken. Geijkte, onveranderd
opgevoerde interpretatieoverwegingen dreigen dan versteende formules te
worden, waardoor de taal die de rechter bezigt tekort gaat schieten. De gebruikte
taal spoort niet meer (helemaal) met wat er in werkelijkheid gaande is. Hier is
het moeilijkst greep op te krijgen, omdat de rechter dus niet in levende taal
verwoordt wat hij (precies) doet.

Ter wille van de duidelijkheid stel ik dit nog iets pregnanter. In de strafrecht-
spraak wordt soms aan een wetsterm in werkelijkheid een andere betekenis
toegekend dan de rechter in zijn (standaard)overwegingen in het vonnis
suggereert. De rechter doet dan, afhankelijk van de tekstuele of maatschappelij-
ke context van het desbetreffende delict, iets anders dan wat hij zegt te doen.
Aldus kan een bepaalde wetsterm die in verschillende delictsomschrijvingen
voorkomt, per delict verschillen gaan vertonen zonder dat dit uit de motiverin-
gen in het vonnis blijkt.

Voorwaardelijk opzet

Ter illustratie van dit fenomeen besteed ik aandacht aan de wijze waarop de
figuur van het voorwaardelijk opzet in de rechtspraak wordt gehanteerd. Van
deze opzetschakering is volgens de in de jurisprudentie aan te treffen algemene
geldigheid suggererende standaardformulering sprake wanneer de dader zich
willens en wetens heeft blootgesteld aan een naar algemene ervaringsregelen
aanmerkelijk te achten kans dat een bepaald gevolg zou intreden of een bepaalde
omstandigheid zich zou voordoen. Achter dit algemene en in psychologische
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21 Zie over de ‘kruisbestuiving tussen de materieelrechtelijke en de procesrechtelijke invulling van het
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de culpose delicten] kan veel onwaarheid in vonnissen (ingevolge forceren van de strafbaarstelling
wegens opzet) voorkomen worden’.

termen gegoten criterium blijkt niet zelden een anders ingekleurd juridisch
begrip schuil te gaan, waarvan de precieze inhoud mede afhankelijk is van de
in het geding zijnde delictsomschrijving. Het feit dat toch onveranderd dezelfde
formulering wordt gebruikt, kan daarbij verhullend werken. Zo heeft het
voorwaardelijk opzet bijvoorbeeld bij de toepassing van de Opiumwet, bij de
berechting van HIV-zaken en bij de benadering van strafbare deelneming drie
verschillende invullingen gekregen, terwijl in de rechtspraak hieromtrent telkens
dezelfde klassieke psychologisch getinte motiveringen worden aangetroffen. Ik
ga op elk van deze voorbeelden in.

Opiumwet-zaken
Bij de toepassing van de Opiumwet is in de rechtspraak het klassieke opzetbe-
grip, waarin de wil (eventueel in de vorm van zich willens en wetens blootstel-
len aan een aanmerkelijke kans) van de verdachte doorslaggevend is, onmisken-
baar losgelaten. De grote druk op de rechter om invoer van drugs zo mogelijk
als misdrijf aan te merken, het ontbreken in de Opiumwet van een culpose
misdrijfvariant en de daaruit voortgekomen urgentie van het omzeilen van
bewijsproblemen hebben in de jurisprudentie tot een verandering van het
opzetbegrip in deze wet geleid. De op sommige plaatsen in de literatuur aan te
treffen opvatting dat dit begrip inhoudelijk onveranderd is gebleven, waarbij met
betrekking tot Opiumwetmisdrijven alleen bewijsrechtelijk iets afwijkends aan
de hand is (gebruik van algemene ervaringsregels of vermoedens), doet
geforceerd aan. Een min of meer tot standaardprocédé geworden bewijsredene-
ring zegt iets over en heeft invloed op de inhoud van het begrip dat steeds op
deze wijze wordt vastgesteld; hoe algemener daarbij de beoordeling van de
casus is, des te meer is er sprake van een standaardprocédé.21 Een van de meest
gebruikte standaardredeneringen waar het hier om gaat is dat degene die per
vliegtuig aankomt vanaf een drugsgevoelige luchthaven en daarbij andermans
koffer meeneemt zonder deze grondig te inspecteren op de aanwezigheid van
drugs, voorwaardelijk opzet heeft op die aanwezigheid. De rechters zoeken in
concrete door hen te berechten gevallen wel naar verdere bijzonderheden, maar
als die er niet zijn, plegen zij op deze redenering terug te vallen. Dan gaat het
dus vooral om de onderzoeksplicht van de reiziger, om een aan hem gestelde
zorgvuldigheidseis.22 Mijns inziens betekent dit dat aldus het opzetbegrip in de
Opiumwet mede in termen van bewuste culpa moet worden opgevat. Is dat niet
wat de rechter in werkelijkheid doet? En zou het dan niet beter zijn dat dit
expliciet in de rechtspraak wordt verwoord?23
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HIV-zaken
In een tweetal recente HIV-uitspraken van de Hoge Raad24 komt op een heel
andere wijze helder naar voren dat de (hoogste) rechter iets anders doet dan hij
met de door hem gebruikte klassieke voorwaardelijk opzet-formulering
suggereert te doen. Daaruit blijkt dat het antwoord op de vraag welk risico ‘naar
algemene ervaringsregels’ als een ‘aanmerkelijke’ kans kan worden aangemerkt,
in ieder geval in HIV-zaken in werkelijkheid mede afhangt van geheel buiten die
ervaringsregels liggende rechtspolitieke factoren. Uit deze arresten van de Hoge
Raad komt het rechterlijk inzicht naar voren dat een niet-terughoudende toe-
passing van het strafrecht ten aanzien van HIV-dragers die onbeschermde
seksuele contacten hebben negatief kan uitwerken op de volksgezondheid. Dit
brengt volgens de hoogste rechter mee dat het in de eerste plaats aan de
wetgever is om te bepalen of en zo ja in hoeverre het strafrecht op dit terrein
ingezet moet worden. De Hoge Raad realiseert de door hem nagestreefde terug-
houdende toepassing van het strafrecht door het begrip ‘aanmerkelijke kans’ in
de context van HIV-zaken verrassend beperkt uit te leggen. Met ‘algemene
ervaringsregels’, die hij hier in relatie tot de kans op overdracht van de besmet-
ting blijft opvoeren, heeft deze rechtspolitieke keuze niets van doen.25

Deelnemingsopzet
Voor strafbare deelneming is vereist dat het opzet van de deelnemer is gericht
op het betrokken zijn bij het beoogde delict. Deze opzeteis wordt in de heersen-
de benadering aldus uitgelegd dat de deelnemer opzet moet hebben (1) op het
leveren van een bepaalde bijdrage, (2) op de verschillende bestanddelen van het
tot stand komende delict (nuanceringen van deze regel daargelaten) en (3) in
hoofdlijnen ook op de wijze waarop het delict tot stand komt. In de loop van de
afgelopen decennia is de in groepsverband gepleegde criminaliteit sterk
gegroeid. Daarmee zal de substantiële verruiming van het bereik van het
medeplegen in de rechtspraak te maken hebben. In gevallen van gezamenlijke
criminaliteit met eigen initiatieven van afzonderlijke deelnemers kan het
gemakkelijk gebeuren dat uiteindelijk de uitvoering van het delict in meerdere
of mindere mate afwijkt van het gemaakte plan. Wellicht valt de uitvoering
onder een andere kwalificatie dan het plan; of de wijze waarop het geplande
delict tot stand is gekomen is afwijkend. Dit kan spanning geven in verband met
de zojuist onder (2) en (3) omschreven aspecten van de voor strafbare deelne-
ming geldende opzeteis. Uit de Nederlandse rechtspraak blijkt helder dat ten
aanzien van een niet bij de uitvoering aanwezige deelnemer, bijvoorbeeld een
medepleger, zonodig op een zeer royale en soms verrassend ruime wijze
(voorwaardelijk) opzet op een afwijkende uitvoering wordt aangenomen. Zo zijn
vonnissen te noemen waarin – onder goedkeuring van de Hoge Raad – voor-
waardelijk opzet van de ene medepleger op de gevolgen van een door de andere
medepleger opeens gelost schot wordt afgeleid uit het feit dat hij wist dat zijn
maat een vuurwapen bij zich had. Nu is het inderdaad zeer zeker denkbaar dat
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de eerstgenoemde medepleger tevoren de kans dat er geweld zou worden
gebruikt als reëel heeft ingeschat en ook bewust op de koop heeft toegenomen.
Maar evenzeer is denkbaar dat hij daar helemaal niet bij heeft stilgestaan,
bijvoorbeeld omdat zijn maat altijd een wapen bij zich droeg, in welk geval van
de psychische gesteldheid van bewust op de koop toenemen geen sprake is.
Terecht stelt Knigge26 in zijn bespreking van zo’n veroordelend vonnis: ‘(…)
wat [door de rechter] als feitelijk oordeel wordt gepresenteerd, zou wel eens een
normatief oordeel kunnen zijn. Wie uit inbreken gaat, wetend dat zijn mededa-
der een schietwapen bij zich heeft, is aansprakelijk voor het eventuele geweld
waarmee de inbraak gepaard gaat. Dat geweld wordt hem toegerekend, onver-
schillig wat hem precies heeft bezield.’ Hier ontstaat een zichtbare afstand
tussen de hantering in het vonnis van de klassieke voorwaardelijk opzet-
formulering die naar een innerlijke psychische gesteldheid van de verdachte
verwijst en het hier in werkelijkheid door de rechter gehanteerde juridische
opzetbegrip. Het feit dat de rechter daarbij nog steeds die psychologische
formulering gebruikt, vertroebelt de zaak.

Slot

Blijkens het bovenstaande acht ik het voor de ontwikkeling van de rechtsweten-
schap van belang dat rechtsgeleerden soms door versteende standaardformule-
ringen in vonnissen heen kijken om te onderzoeken wat de rechter écht doet. Dit
vergt een onorthodoxe methode van onderzoek. Hierbij moet immers niet – op
klassiek-juridische wijze – datgene worden onderzocht wat de rechter heeft
opgeschreven in zijn vonnis, maar juist iets wat hij niet heeft opgeschreven. Het
gaat hier mede om rechtssociologisch onderzoek, waarbij onder meer rechters
worden geïnterviewd. Ik meen dan ook dat we niet een scherp onderscheid
moeten maken tussen law in the books en law in action. Zo dient naar mijn
oordeel het hierboven benoemde aspect van law in action een plaats te krijgen
in the books.27
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onderdrukten, beklemtoond in: C. Kelk, Kunst als inspiratie voor de strafrechtsbeoefening, in:
F. Bruinsma e.a. (red.), Precaire waarden: liber amicorum A.A.G. Peters, Arnhem: Gouda Quint
1994, p. 43-60.

3 Kelk, 1994, p. 52.
4 A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het strafrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1966, p. 259.
5 J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2006, p. 215.

De rechter deelt de schuld uit
Opmerkingen over opzet en legaliteit

Ferry de Jong

We must not make a scarecrow of the law,
Setting it up to fear the birds of prey,

And let it keep one shape, till custom make it
Their perch, and not their terror.1

Inleiding

Aandacht voor het belang om de werkelijkheidssfeer van het strafrecht niet te
zeer te verwijderen van de belevingswereld van hen, die, verdiend of onverdiend
maar doorgaans zeker huns ondanks aan de werkingen van het strafrecht worden
blootgesteld, loopt als een rode draad door het (academische)2 werk van
Constantijn Kelk. Het strafrecht mag zijn menselijk gezicht niet verliezen; straf-
recht is recht ad personam. Opdat het strafrecht niet vervreemdt van de samen-
leving waarin het zijn ingrijpende activiteiten ontplooit, moet steeds een
optimale aansluiting worden gezocht bij de invoelbaarheid van door mensen in
de alledaagse en minder alledaagse werkelijkheid genomen beslissingen, ‘zonder
dat dit behoeft te betekenen: “tout comprendre, c’est tout pardonner”.’3 In de
voorliggende bijdrage wil ik deze rode draad ter hand nemen en inweven in een
wandkleed waarop een tweetal centrale concepten van het materiële strafrecht
staat afgebeeld: het opzet en de legaliteit.

De titel is ontleend aan het proefschrift van Peters over de delictsbestandde-
len opzet en schuld.4 De rechter deelt de schuld uit: deze beeldende formulering
brengt tot uitdrukking dat het strafrechtelijke schuldbegrip niet kan worden
geduid op een wijze, onafhankelijk van wat de strafrechter met centrale mate-
rieel-strafrechtelijke concepten doet. De rechter rekent toe, dat wil zeggen: de
rechter rekent toe indien aan de voorwaarden voor toerekening is voldaan. De
verbinding tussen schuldbegrip en toerekening is veelvuldig gesignaleerd.
Opzet, zo schrijft bijvoorbeeld J. de Hullu in zijn handboek, is een ‘juridisch
begrip’, waaraan een ‘aspect van toerekening’ niet kan worden ontzegd.5 In deze
bijdrage wil ik aan deze karakterisering van het strafrechtelijke opzetbegrip
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enige overwegingen wijden, in de hoop dat daardoor zicht kan worden geboden
op de betekenis van het predikaat ‘juridisch’ en op het belang, gelegen in het
aspect van de toerekening.

Allereerst zal in kort bestek het opzetbegrip inhoudelijk worden gekarakteri-
seerd. In aansluiting daarop zal aandacht worden besteed aan het correlaat van
het opzet, oftewel aan datgene waarop het opzet, in alledaagse en in juridische
zin, betrokken is. Vervolgens zal aan de hand van een oude Duitse doctrine
onder de naam Parallelwertung in der Laiensphäre worden betoogd dat het
strafrechtelijke opzetbegrip fungeert als een belangrijk scharnierpunt tussen de
concrete belevingswereld van justitiabelen en de abstracte begrippenwereld van
het strafrecht. Tot besluit van deze bijdrage zal worden betoogd dat het opzet,
om zijn scharnierfunctie adequaat te kunnen uitoefenen, op het smeermiddel van
het legaliteitsbeginsel is aangewezen.

Intentionaliteit

Voordat de rechter iemand kan veroordelen ter zake van een doleus delict, moet
hij voor bewezen hebben verklaard dat de dader de verboden gedraging
opzettelijk, oftewel: willens en wetens, heeft verricht. Op zijn minst moet kun-
nen worden aangetoond dat hij bewust (wetens) de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard (willens) dat door het stellen van zijn gedraging strafrechtelijk
relevante gevolgen in het leven werden geroepen. Ook dit zogenoemde voor-
waardelijk opzet kent dus een cognitief aspect en een volitief of affectief aspect.
Deze aspecten zijn niet rechtstreeks waarneembaar en moeten daarom aan de
hand van uitwendige aanwijzingen worden gereconstrueerd. Wie het opzet
afleidt uit uitwendige gegevens bedient zich van de interpretatieve methode die
‘normativering’ wordt genoemd. Normativering veronderstelt een handelings-
theorie waarin de verwevenheid van de gedraging met de begeleidende intentie
sterk wordt benadrukt: de gedraging wordt gezien als uitdrukking van een
bepaalde intentie en de intentie wordt beschouwd als dat aspect van de gedra-
ging waaraan zij haar intersubjectieve verstaanbaarheid ontleent. De intentie is
in deze voorstelling van zaken ‘gedragingsintrinsiek’: zij constitueert de bete-
kenis van de gedraging.6

De vaststelling dat het opzet onderdeel uitmaakt van de handeling, vormt de
eerste noodzakelijke stap in de theoretische onderbouwing van de normativeren-
de methode. De volgende en beslissende stap bestaat erin, aannemelijk te maken
dat het in de handeling ingekapselde opzet bovendien door derden kan worden
waargenomen. Dat kan. Menselijke gedragingen zijn niet louter subjectieve ver-
richtingen; gedragingen zijn altijd georiënteerd op de intersubjectieve buitenwe-
reld. Zij zijn voor hun betekenis van die gedeelde leefwereld afhankelijk, zoals
iedere betekenis en ieder betekenissysteem slechts kunnen bestaan bij de gratie
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van een gemeenschappelijke leefwereld.7 Een gedraging kan worden geïnter-
preteerd aan de hand van intersubjectief toegankelijke ervaringsregels. Dergelij-
ke sociale regels zijn ‘betekenisbepalend’: in het maatschappelijke verkeer
‘geldt’ een verrichting uit kracht van deze normen ‘als’ een bepaalde gedraging,
bijvoorbeeld als een mishandeling.8 De betekenis die een gedraging door om-
standers krijgt toegewezen, is dan ook niet afhankelijk van de oorspronkelijke
bedoelingen van de handelende persoon. De normativerende methode is aldus
gefundeerd in wat een ‘subjectloze semantiek van de handeling’ kan worden
genoemd: door normativering kan een gedraging op een intersubjectief geldige
wijze worden geïnterpreteerd, zonder dat de rol van het handelende subject
binnen de verklaring hoeft te worden betrokken.9

Maar hier stuiten we op een belangrijk probleem: ‘opzet’ mag dan te recon-
strueren zijn zonder dat men hoeft te beschikken over enige kennis van de
inzichten en bedoelingen van de handelende persoon, dit laat onverlet dat het
strafrecht uiteindelijk toch geïnteresseerd is in de intentie van de dader. Hij staat
terecht, en hij moet opzettelijk hebben gehandeld, wil de rechter hem uiteinde-
lijk kunnen veroordelen en voor bestraffing in aanmerking laten komen. Het
opzet wordt blijkbaar niet alleen door een gedragingsintrinsiek, maar ook door
een daderintrinsiek aspect gekenmerkt.10 Het opzet constitueert niet alleen een
bepaalde betekenis van een gedraging, maar ziet ook op een betrekking van het
handelende subject tot diens gedraging. Deze betrekking fundeert voor een
belangrijk deel de subjectieve verantwoordelijkheid van de betrokkene voor zijn
gedraging. De bewezenverklaring van het opzet neemt zo bezien een voorschot
op het finale oordeel van de rechter over de strafrechtelijke aansprakelijkheid
van de dader.

Dit brengt mee dat het bewijs van het strafrechtelijk opzet slechts kan
worden geacht te zijn geleverd, indien het normatief ‘geconstateerde’ opzet
tenminste verondersteld kan worden overeen te stemmen met de wijze waarop
de dader zich intentioneel tot een bepaalde toedracht in de werkelijkheid heeft
verhouden. Op grond van het voorgaande kan worden gesteld dat het opzet zich
laat kennen als een bivalente grootheid. Deze eigenschap is mede verantwoorde-
lijk voor de welhaast ondoorgrondelijke complexiteit van het begrip. Enerzijds
kwalificeert het opzet een verrichting. Het opzet is gedragingsintrinsiek in zover
als het een intersubjectief verstaanbare modaliteit van een gedraging markeert.
Anderzijds ziet het opzet op de relatie van een subject tot een verrichte gedra-
ging. Het opzet is daderintrinsiek voor zover het de bodem legt waarop de
toewijzing van individuele verantwoordelijkheid kan rusten.

In het aanschijn van deze dualiteit in de betekenis van het opzetbegrip mag
men niet bezwijken voor de verleiding het opzetbegrip zelf te verdubbelen, opdat
het strafrecht vervolgens naar believen één van beide begrippen in zijn werkveld
kan inlijven en het andere begrip eenvoudig buiten beschouwing kan laten. Het
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gedragingsintrinsieke en het daderintrinsieke aspect zijn beide wezenlijke
onderdelen van de betekenis van het opzet. De bivalente betekenis van het opzet
brengt tot uitdrukking dat het opzet niet moet worden beschouwd als een al dan
niet waarneembaar ‘ding’ dat dan ‘ergens’ moet worden gelokaliseerd, hetzij in
de gedraging, hetzij in de psyche van de dader.11 Het opzet is meer een struc-
tuurbegrip dat de betrokkenheid markeert van de psychische binnenwereld op
de sociaal gedimensioneerde buitenwereld.12 Het opzet laat zich hierdoor niet
reduceren tot een subjectief, in zichzelf besloten ‘psychisme’, noch tot een
objectieve, sociaal gefixeerde ‘betekenis’.

De geïntendeerde wereld

Hierboven werd ten behoeve van een inhoudelijke karakterisering van het
strafrechtelijke opzetbegrip aansluiting gezocht bij de algemene, door de
omgangstaal gebezigde betekenis van de term opzet. Tegelijkertijd is onmisken-
baar dat het strafrechtelijk opzet een van de omgangstaal afwijkende, juridische
betekenis of ‘specificatie’ heeft.13 De indruk kan zo ontstaan dat met deze
kwalificatie de noodzaak van een zoektocht naar een dekkende beschrijving van
de betekenis van het opzet minder urgentie verkrijgt: het opzet waarop de straf-
rechtspleging het oog heeft, ‘is nu eenmaal’ een juridisch, en ipso facto norma-
tief verschijnsel dat niet restloos opgaat in de betekenis die de omgangstaal aan
dezelfde term hecht. Dat het opzet een juridisch begrip is, doet evenwel op geen
wijze af aan de vooronderstelling dat dit begrip verwijst naar een voorgegeven,
vóór-juridische grootheid waaraan op geleide van juridische normen de
strafrechtelijke betekenis ‘opzet’ kan worden toegerekend.14 Het strafrechtelijke
opzetbegrip is niet een louter juridische constructie.

Het opzetbegrip blijkt met andere woorden nog in een tweede opzicht een
bivalente grootheid te vertegenwoordigen. Blijkbaar kan worden gewezen, niet
alleen op een verschil, maar ook op parallelliteit tussen het opzet als voorwerp
van strafrechtelijke toerekening enerzijds en het opzet als buiten-strafrechtelijk
voorwerp van toeschrijving anderzijds. Het is niet goed doenlijk, dit verschil en
deze parallelliteit in het vizier te krijgen, zonder dat wij aandacht schenken aan
het correlaat van het opzetbegrip: de geïntendeerde ‘wereld’. Die geïntendeerde
wereld, oftewel de intersubjectief gedeelde ervaringswereld, vormt één van de
drie onderling afhankelijke kenmerken van wat we de ‘psychische realiteit’
kunnen noemen. De twee andere kenmerken daarvan zijn gelegen in de inten-
tionele betrokkenheid op die wereld en de symbolische structuur van de taal die
de empirische, ongefilterde werkelijkheid omvormt tot een zinvolle ‘ervaringswe-
reld’.15 ‘Betekenis’ is geen eigenschap waarmee verschijnselen in de fysische
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werkelijkheid reeds van nature begiftigd zijn. Betekenis verkrijgen deze ver-
schijnselen eerst doordat zij worden ingelijfd in de intersubjectief gedeelde
ervaringswereld en veranderen in ‘ervaringsbestanddelen’.16

Op de sociaal gedimensioneerde leefwereld, behelzende een oneindige
hoeveelheid betekenisgeladen ervaringsbestanddelen, is het menselijk subject
steeds op onontkoombare wijze betrokken wanneer het zich uit, zich te verstaan
geeft, dat wil zeggen: wanneer het spreekt, schrijft, handelt. De intentionaliteit,
die precies deze betrokkenheid is, moet daarom niet worden beschouwd als een
soort unilaterale betekenisoverdracht van het subject op de intersubjectieve
wereld, alsof het zich te verstaan gevende subject de subjectieve betekenis van
zijn uiting dwingend aan de wereld kan opleggen. Tot de gedeelde betekeniswe-
reld verhoudt het subject zich zowel cognitief als affectief. Op basis van de
voorgegeven sociale betekeniswereld kunnen de in de intentie samengebalde
cognitieve en affectieve aspecten door derden aan een zich uitend subject
worden toegeschreven. Intentionaliteit impliceert wederkerigheid en dus:
verkeer uit twee richtingen. Het menselijk subject handelt en spreekt steeds
opnieuw vanuit zijn subjectieve positie, maar zijn uitingen zijn slechts verstaan-
baar, en daarmee: als uitingen bestaanbaar, bij de gratie van de voorgegeven
intersubjectieve betekeniswereld.

Dit geldt evenzogoed voor de strafrechtelijke verbijzondering van het alge-
mene intentionaliteitsbegrip: het opzet. Het opzet is niet alleen het ‘psychisch
voorportaal’ van de strafrechtelijk gewaardeerde gedraging, in dier voege dat de
mogelijkheid tot ‘toerekening’ van opzet slechts zou afhangen van de kwaliteit
van de verzameling subjectieve inzichten en bedoelingen waarmee de dader zijn
gedraging heeft verricht in de uitwendigheid. Opzet is ook de in de gedraging
neergeslagen, intersubjectief toegankelijke verstaanbaarheid of betekenis, op
gezag waarvan de gedraging juridisch ‘geldt als’ een bepaalde gedraging.
Waarop is dat bivalente strafrechtelijke opzet precies betrokken, oftewel: wat
moeten wij ons voorstellen bij de geïntendeerde strafrechtelijke ‘ervaringswe-
reld’? Het strafrechtelijk opzet is, ‘behalve op de handeling,’ gericht op ‘alle
bestanddelen van de delictsomschrijving die daardoor taalkundig worden
beheerst’.17 De uit ‘bestanddelen’ samengestelde delictsomschrijvingen vormen,
tezamen met de centrale leerstukken uit het ‘algemeen deel’ van het materiële
strafrecht, het door het strafrecht bestreken werkdomein, het strafrechtelijke
equivalent van de intersubjectieve, sociale ‘leefwereld’.

Hier stuiten we op de omstandigheid dat het strafrecht, gelijk het recht in het
algemeen, in de werkelijkheid weer zijn eigen symbolische ordening aanbrengt,
in het verlengde van de door de omgangstaal tot ervaringswereld omgevormde
werkelijkheid. Het strafrecht is dus symbolisch in de tweede graad, waarlijk
‘contrafaktisch’.18 De onderdelen van de strafrechtelijke werkelijkheid, zoals
bestanddelen van delictsomschrijvingen, hebben een logischerwijs juridische
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19 Deze eis vormt het aan de rechter geadresseerde correlaat van het aan het legaliteitsbeginsel
verbonden Bestimmtheitsgebot. Zie M.S. Groenhuijsen, Straf en wet (oratie Tilburg), Arnhem:
Gouda Quint 1987, p. 15-23.

20 Zie N. Luhmann, Closure and openness: On reality in the world of law, in: G. Teubner (red.),
Autopoietic law, Berlijn/New York: Walter de Gruyter 1988, p. 335-348.

21 Zie A. Kaufmann, Die Parallelwertung in der Laiensphäre, München: Bayerischen Akademie der
Wissenschaften 1982; W. Schild, Der strafrechtliche Vorsatz zwischen psychischem Sachverhalt
und normativem Konstrukt, in: R. Jakob, M. Usteri en R. Weimar (red.), Psyche, Recht, Gesell-
schaft (Rehbinder-bundel), München: C.H. Beck 1995, p. 119-140.

betekenis. Het legaliteitsbeginsel eist onder andere dat het verschil tussen de
door de strafrechter aan termen in een delictsomschrijving verleende betekenis
en de alledaagse, door de omgangstaal aan deze termen verbonden betekenis niet
te groot mag zijn.19 De strafrechtelijke betekenis vooronderstelt dus de alledaag-
se betekenis, maar wijkt van die alledaagse betekenis ook af.20 Hiermee is
eigenlijk niets bijzonders gezegd. De taal van het (straf)recht, met al zijn jargon
en begripsmatige onderscheidingen, is weliswaar geen volkomen eigenstandige
kunsttaal, maar wijkt wel af van de taal waarvan men zich in het dagelijks leven
bedient. Dit is ook onvermijdelijk, nu het recht mede als functie heeft, te
abstraheren van de onuitputtelijke diversiteit aan voorvallen in het dagelijks
leven, teneinde ditzelfde leven met een stelsel van algemene regels te kunnen
normeren.

Deze vaststelling mag triviaal zijn, toch speelt hier, juist met betrekking tot
het opzetbegrip, een bijzonder probleem. Het lijkt namelijk dienstig het opzet
te beschouwen als scharnierpunt tussen de twee hiervóór onderscheiden werel-
den: de concrete ervaringswereld van alledag en de abstracte ervaringswereld
van het strafrecht. In het opzet worden bovendien de aan beide ervaringswerel-
den verbonden ‘talen’ gekoppeld. Het strafrechtelijk opzet is ‘delictsgebonden’
in de zin dat het opzet ‘als zodanig’ geen betekenis toekomt, doch zijn zinvolle
contouren slechts kan ontlenen aan datgene waarop het is gericht: de juridische
termen in een delictomschrijving die taalkundig door het opzetbestanddeel
worden ‘beheerst’. Het zich intentioneel uitende subject is willens en wetens
georiënteerd op de sociale leefwereld. De voorstelling die de dader heeft van
zijn handeling is niet juridisch, maar sociaal gevormd. Het ‘willen’ en het
‘weten’ van de dader hebben dan ook primair betrekking op de betekenis die de
desbetreffende gedraging heeft in de sociale, vóór-juridische ervaringswereld.
De vraag is nu: hoe kan deze vóór-juridische voorstelling strafrechtelijke
relevantie verkrijgen?

‘Parallelwertung in der Laiensphäre’

Ik meen dat de toewijzing van die strafrechtelijke relevantie voor een belangrijk
deel verloopt langs de weg van de toerekening van het opzet door de rechter en
dat die toerekening wordt begrensd door de eisen, door het legaliteitsbeginsel
gesteld. De Duitse dogmatiek heeft de hierboven aangeduide ‘scharnierfunctie’
van het opzet getooid met de welluidende naam: Parallelwertung in der
Laiensphäre.21 De voornaamste functie van de aan deze formule gelieerde
doctrine wordt beschouwd als te zijn gelegen in de mogelijkheid die zij schept,
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22 Dit is de hoofdregel, die uitzondering lijdt ingeval in een delictsomschrijving het woord ‘wederrechte-
lijk’ volgt op het opzetbestanddeel, zonder te worden voorafgegaan door het woordje ‘en’; zie De
Hullu, 2006, p. 209-212.

23 Zie S.I. Politoff en F.A.J. Koopmans, Schuld, Arnhem: Gouda Quint 1991, p. 121.
24 Zie Kelk, 2005, p. 224-227; De Hullu, 2006, p. 345-348.
25 Zie Kaufmann, 1982, p. 20-21.

opzet toe te rekenen óók in die gevallen waarin de dader beweert te hebben
gedwaald over de ‘formele wederrechtelijkheid’ van de hem verweten gedra-
ging. De dader ‘waardeert’ zijn gedraging in de ‘lekensfeer’, niet in de juridi-
sche sfeer. Bewijs van opzet veronderstelt met andere woorden niet, dat zou
moeten worden aangetoond dat de dader zich van de strafbaarheid van zijn
handelen of nalaten bewust is geweest. Zijn opzet is ‘kleurloos’, dat wil zeggen:
betrokken op de gedraging en de eventuele overige delictsbestanddelen, en niet
óók op de omstandigheid dat deze correlaten van zijn intentie onderdeel
uitmaken van wettelijke strafbaarstellingen.22

Zogenoemde ‘subsumptiedwaling’ sorteert dan ook geen opzetuitsluitend
effect.23 Wie zich beroept op onbekendheid met het ongeoorloofde karakter van
hetgeen hij heeft gedaan of nagelaten maakt in voorkomende gevallen kans
vrijuit te gaan op grond van de avas-figuur error iuris.24 Maar de honorering van
een dergelijk verweer mondt uit in een ontslag van alle rechtsvervolging en
regardeert niet de bewezenverklaring van het ten laste gelegde opzet. Duidelijk
is dat voor het bewijs van het opzet niet wordt vereist dat de dader zich heeft
gerealiseerd welke juridische betekenis zijn gedraging precies heeft. Maar het
is eveneens duidelijk dat de dader wél tenminste de (sub)sociale betekenis van
zijn gedraging moet hebben beseft, wil de rechter hem, door opzet toe te
rekenen, de juridische betekenis van zijn gedraging in de schoenen kunnen
schuiven. Op dit punt tekent zich een belangrijke, maar moeilijk te beantwoor-
den vraag af: op welke wijze moeten de binnen verschillende werkelijkheidssfe-
ren voltrokken betekenisverleningen met elkaar in overeenstemming worden
gebracht?

Die vraag lijkt vooral te spelen in verband met de zogenoemde normatieve
delictsbestanddelen. Juist met betrekking tot die delictsbestanddelen kan zich
gemakkelijk een discrepantie voordoen tussen de door de dader aan zijn gedra-
ging gehechte betekenis enerzijds en de strafrechtelijke kwalificatie van
diezelfde gedraging anderzijds. Welke sociale betekenis moet er in de ‘leken-
sfeer’ aan een gedraging zijn toegeschreven, wil de rechter aan de dader het
opzet op ‘ontuchtige’ handelingen als bedoeld in artikel 246 Sr kunnen toereke-
nen? De strafrechter die iemand ter zake van dit doleuze delict wil veroordelen,
moet niet alleen kunnen vaststellen dat de litigieuze gedraging in de juridische
sfeer kan worden aangemerkt als een ontuchtige handeling, maar moet ook
kunnen vaststellen dat de dader zich in de sociale, vóór-juridische sfeer het
ontuchtige karakter van zijn gedraging heeft gerealiseerd. Volstrekt ‘kleurloos’
kunnen we dit aan de dader toegerekende opzet beslist niet noemen. Dit opzet
veronderstelt weliswaar niet dat de dader heeft beseft dat zijn gedraging
beantwoordt aan de bewoordingen van een wettelijke strafbepaling, maar wel
dat hij zich bewust is geweest van de sociale onwaarde van zijn gedraging.25
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26 Kaufmann, 1982, p. 10-11.
27 Vgl. HR 21 april 1998, NJ 1998, 781, m.nt. dH.
28 Het meest recente HIV-arrest is HR 20 februari 2007, NJ 2007, 313, m.nt. YB.

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat inderdaad sprake moet zijn van een
zogenaamde Parallelwertung in de gevallen waarin des daders opzet gericht
moet zijn geweest op normatieve delictsbestanddelen. Toch moet men zich
hoeden voor de indruk, als zou het vereiste van een para-strafrechtelijke
betekenisverlening slechts in een zeer beperkt aantal gevallen opgeld doen. De
omstandigheid dat sommige termen in delictsomschrijvingen categorisch als
‘normatieve delictsbestanddelen’ geboekstaafd zijn (ontuchtige handelingen,
listige kunstgrepen, enz.), laat onverlet dat het onderscheid tussen normatieve
en feitelijke bestanddelen eigenlijk slechts in concreto kan worden gemaakt.
Alle termen die de wet gebruikt ter aanduiding van strafbare feiten dragen een
in meer of mindere mate normatief karakter. Geen van deze termen is volkomen
feitelijk of normatief. Een aan Kaufmann ontleend voorbeeld moge dit duidelijk
maken: de jager die zich vergist en in plaats van een hert een mens neerschiet,
dwaalt over het feitelijke delictsbestanddeel ‘een ander’, maar de moeder die
haar juist ter wereld gekomen, zwaar gehandicapte kind niet voor een ‘mens’
houdt en daarom ombrengt, dwaalt over het normatieve delictsbestanddeel ‘een
ander’ uit artikel 287 of 289 Sr.26

Als ik een voorwerp wegneem en mij daarbij realiseer: ‘dat ding is niet van
mij’, handel ik met het voor diefstal vereiste, op de wegnemingshandeling
betrokken opzet (artikel 310 Sr). De parallelliteit tussen mijn subjectieve, in de
sociale sfeer gevormde intentie en de normatieve, juridische betekenis van mijn
gedraging is hier evident. Maar als ik een tongzoen afdwing van iemand die,
naar ik weet, bepaald niet om een dergelijke vorm van fysieke aandacht verlegen
zit, handel ik dan net zo ‘evident’ met het voor verkrachting vereiste opzet,
gericht op het ‘seksueel binnendringen’ van het lichaam van het slachtoffer
(artikel 242 Sr)?27 En nog een laatste voorbeeld: poging tot zware mishandeling
veronderstelt opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Is van dit
opzet sprake bij hem, die zich bewust overgeeft aan onbeschermde seksuele
handelingen, terwijl hij weet dat hij seropositief is en terwijl hij weet welke
gevaren hij in het leven roept voor zijn partner, die hij bovendien van zijn
seropositiviteit onkundig houdt? Nog afgezien van het feit dat de Hoge Raad in
dergelijke gevallen steeds heeft geoordeeld dat van een voor voorwaardelijk
opzet vereiste ‘aanmerkelijke’ kans op zwaar lichamelijk letsel geen sprake is,
kan worden gesteld dat deze gevallen getuigen van een aanzienlijke kloof tussen
de in artikel 302 Sr uitgedrukte strafrechtelijke intentie en de betekenis die de
dader aan zijn eigen gedraging toekent.28

Veelal zal het dus van de concrete omstandigheden van het geval afhangen,
of de ‘lekenvoorstelling’ die de dader van zijn gedraging heeft zonder al te veel
problemen kan worden gelijkgesteld aan de normatieve betekenis waarop het
strafrecht het oog heeft. Met een beroep op de worteling van het opzetbegrip in
de strafrechtelijke oriëntatie op imputatie werd aan het begin van deze bijdrage
betoogd dat het bewijs van het strafrechtelijk opzet slechts kan worden geacht
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te zijn geleverd, indien het normatief ‘geconstateerde’ opzet tenminste veronder-
steld wordt overeen te stemmen met de wijze waarop de concrete dader zich
intentioneel tot een bepaalde toedracht in de werkelijkheid heeft verhouden. De
intentie van de dader is primair betrokken op de sociale en niet op de juridische
ervaringswereld. De wijze waarop de concrete dader zich in de sociale werke-
lijkheid te verstaan heeft gegeven, moet worden verbonden met de wijze waarop
de strafwet zich in haar delictsomschrijvingen te verstaan geeft. En precies dit
doet de rechter wanneer hij het opzet aan de dader toerekent. Die toerekening
bestaat in een communicatief, en dus tweezijdig proces: door de act van
toerekening wordt de voorstellingswereld van de dader met die van het recht in
verbinding gesteld.

‘Mind the gap, please’

Door de toerekening van het opzet wordt de door de omgangstaal bemiddelde
ervaringswereld als het ware de abstracte wereld van de strafrechtelijke
begrippen binnengesluisd. Hierin schuilt de essentie van wat ik hierboven de
‘scharnierfunctie’ van het strafrechtelijk opzetbegrip heb genoemd en van het-
geen in verband met deze functie werd gesteld over de Parallelwertung in der
Laiensphäre. Thans wacht nog minstens één belangrijke vraag op beantwoor-
ding: aan de hand van welke maatstaf moet nu worden uitgemaakt of in een
concreet te beoordelen geval sprake is van een voldoende mate van ‘parallelli-
teit’ tussen het in de sociale ervaringswereld gevormde bewustzijn van de dader
omtrent de betekenis van diens gedraging enerzijds en de door de rechter toe te
rekenen strafrechtelijke betekenis van die gedraging anderzijds? Die maatstaf
kan alleen voortvloeien uit een bezinning op het strafrechtelijke legaliteitsbegin-
sel. Hierboven werd reeds gesteld dat de toerekening van opzet niet als een
eenzijdig proces moet worden opgevat. De rechter moet de concrete belevings-
wereld van de dader in een dialectische verhouding tot de abstracte begrippen-
wereld van het strafrecht plaatsen, teneinde te beoordelen of beide ‘verstaanshori-
zonten’ zich onder de gemeenschappelijke noemer van het opzet met elkaar in
overeenstemming laten brengen.

Daartoe dient de rechter ook twee ‘talen’ te beheersen en met elkaar in
verband te kunnen brengen: de taal van het strafrecht en de omgangstaal die de
fysische werkelijkheid in een betekenisgeladen ervaringswereld transformeert.
Het legaliteitsbeginsel strekt er mede toe, te voorkomen dat beide talen en
daaraan gekoppelde ‘ervaringswerelden’ zich te ver van elkaar verwijderen. Het
strafrecht is contrafaktisch: het brengt zijn eigen ordening aan in de sociale
werkelijkheid. De begrippen waarvan het zich bedient, hebben een betekenis die
is afgestemd op de taak die het strafrecht zich stelt. In zoverre moet de wettelijke
schuldvorm opzet worden beschouwd als een ‘juridisch begrip’ waaraan een
aspect van ‘toerekening’ kleeft. Tegelijkertijd moet worden vooropgesteld, dat
de inhoud van dit juridische begrip niet radicaal kan afwijken van de betekenis
die men in het maatschappelijk verkeer gewoon is aan de term opzet te verbin-
den. Het strafrechtssysteem is en blijft immers een onderdeel van het meerom-
vattende sociale systeem. Beide ‘systemen’ zijn afhankelijk van communicatie,
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29 N. Luhmann, Law as a social system, Oxford: Oxford University Press 2004, p. 76-141; Luhmann,
1988, p. 340-341.

30 Zie hierover R. Foqué, Kwetsbaarheid aan het woord brengen, in: F. Verbruggen e.a. (red.),
Strafrecht als roeping: liber amicorum Lieven Dupont, Leuven: Universitaire Pers Leuven 2005, p.
1123-1142.

31 Daarover uitvoerig G.C.G.J. van Roermund, Recht, verhaal en werkelijkheid, Bussum: Coutinho
1993.

32 C. Kelk, Het strafrecht in de tang van het instrumentalisme, in: G.C.G.J. van Roermund, M.S.
Groenhuijsen en W.J. Witteveen (red.), Symposium strafrecht; vervolg van een grondslagendebat,
Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 3-83, p. 56.

en daarbij aangewezen op dezelfde taal. Overeenkomstig de specifieke functie
die het strafecht binnen de samenleving dient, hecht het strafrecht aan sommige
termen een ruimere, aan andere termen een engere betekenis dan de omgangstaal
doet. Maar in wezen hebben beide systemen het steeds over ‘hetzelfde’.29

De symbolische orde van het strafrecht abstraheert van de concrete erva-
ringswereld en de handelingspatronen binnen de samenleving.30 Die abstractie
gaat noodzakelijkerwijs gepaard met een verlies: aan de onuitputtelijke diversi-
teit aan voorvallen in de weerbarstige menselijke ervaringswereld kan door een
systematisch geheel van normen nooit volledig recht worden gedaan. Dit
impliceert dat een meer wijsgerige bezinning op het legaliteitsbeginsel ons het
paradoxale inzicht verschaft, dat geen enkele juridische normering in verhou-
ding tot concrete individuen en omstandigheden ooit volkomen kan worden
gelegitimeerd.31 Het strafrecht kan het zich uiteraard niet veroorloven, dit nooit
ophefbare legitimatietekort prominent in het zicht van zijn omgeving te stellen.
Recht moet gedaan worden, beslissingen moeten worden genomen. Maar dit
neemt niet weg dat het strafrecht indirect gevolg kan geven aan het ongemakke-
lijke besef van de noodzaak, bij iedere aanspraak op de gelding van zijn normen
een voorbehoud te maken. Het legitimatietekort zadelt de strafrechter immers
op met een permanent ‘kwaad geweten’ dat hem ertoe aanspoort in de toepas-
sing van de abstracte begrippen van het strafrecht steeds oog te houden voor het
singuliere en voor de nuance: ‘Het strafrecht zal vooral – om Remmelink’s rake
karakterisering te gebruiken – een “wat tobberig strafrecht” moeten blijven.’32



1 EHRM 4 december 2003, M.C. t. Bulgarije, appl. no. 39272/98, § 165; zie § 185 waarin wordt
gesproken van ‘the relevant modern standards in comparative and international law’. Voorts: Cesare
Pitea, Rape as Human Rights Violation and a Criminal Offence: the European Court’s Judgement in
M.C. v. Bulgaria, Journal of International Criminal Justice, 2005, p. 454. Pitea meent dat het hof
via de positieve verplichtingen een ‘adoption of a definition of crime’ oplegt. 

2 EHRM 25 september 1997, Aydin t. Turkije, appl. no. 23178/94. 

Verantwoorde seks 
Een oriëntatie op de strafbaarstelling van verkrachting

Renée Kool

Inleiding

Enkele decennia na de Seksuele Revolutie is genoegzaam bekend dat seksuele
permissiviteit haar keerzijden heeft. Regelmatig gaan onder ogenschijnlijk
consensuele seksuele contacten (subtiele) vormen van dwang schuil, die qua
laakbaarheid schuren langs de randen van het strafrecht. Soms gaat het om
individuele contacten, maar regelmatig ook over groepsseks waarbij een aantal
jonge mannen ‘gebruik’ maakt van de seksuele diensten van een jonge vrouw.
Wordt zo’n zaak aan de strafrechter voorgelegd dan volgt regelmatig (partiële)
vrijspraak omdat het opzet niet kan worden bewezen. In sommige gevallen
kunnen andere, subsidiair ten laste gelegde strafbepalingen soelaas bieden, zoals
artikel 245 Sr voor minderjarigen of artikel 249 Sr voor hen die in een afhan-
kelijke positie verkeerden. Maar regelmatig is er geen ‘alternatief’ voor de ten
laste gelegde verkrachting en blijft het slachtoffer strafrechtelijk onbeschermd.
Indachtig de op bescherming gerichte koers van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM) roept dit de vraag op of de Nederlandse straf-
baarstelling van verkrachting voldoet aan de Straatburgse normen. In deze
bijdrage, geschreven in het thema dat Constantijn zo nauw aan het hart ligt: de
menselijke verantwoordelijkheid, betoog ik dat dit niet het geval is en bepleit ik
een herziening van de strafbaarstelling van verkrachting.
 
Rechtsbescherming uit hoofde van het EVRM

Het EHRM benadert verkrachting vanuit het vereiste van consensualiteit: ‘[...] the
development of law and practice in that area reflects the evolution of societies
towards effective quality and respect for each individual’s sexual autonomy’.1
Verkrachting wordt gekwalificeerd als schending van artikel 3 respectievelijk
artikel 8 EVRM.2 Dat het gaat om handelingen tussen particulieren staat aan de
verplichting tot bescherming van overheidswege niet in de weg. Zo’n verplichting
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3 Vergelijk EHRM 10 mei 2001, Z. e.a. t. het VK, appl.no. 29392/95, § 72-73; EHRM 26 oktober
2002, E. e.a. t. het VK, appl.no. 3321/8/96, § 88 en M.C. t. Bulgarije, § 149-150. Kritisch:
L. Zwaak, General Survey of the European Convention, in: P. van Dijk e.a. (red.), Theory and
Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen/Oxford: Intersentia 2006,
p. 30-32 en P. de Hert en S. Guthwirth, Gij zult straffen om de mensenrechten te beschermen! De
strafbaarstelling als positieve staatsverplichting, in: F. Verbrugge e.a. (red.), Strafrecht als roeping:
liber amicorum Lieven Dupont, Leuven: Universitaire Pers 2005, deel II, p. 729-756.

4 EHRM 17 december 2002, Venema t. Nederland, appl.no. 35731/97, § 90. In M.C. t. Bulgarije,
§ 154-155 wordt enige beleidsruimte aanvaard, zij het dat ‘relevant modern standards’ met de
daarin gelegen nadruk op ‘consent’ (§ 181 en 185) deze ruimte beperken. 

5 M.C. t. Bulgarije, § 153. Eerder ten aanzien van het recht op leven ex artikel 2 EVRM: EHRM 28
oktober 1998, Osman t. het VK, Reports 1998-VIII, § 128.

6 M.C. t. Bulgarije, § 161: ‘Regardless of the specific wording chosen by the legislature [...] the
prosecution of non-consensual sexual acts in all circumstances is sought in practice by means of
interpretation [...]’. 

7 M.C. t. Bulgarije, § 165, resp. § 127 en 157: ‘A central concern underlying reforms in rape law had
been to clarify that it was not necessary to establish that the accused had overcome the victim’s
physical resistance in order to prove lack of consent’. Voorts § 164 waarin wordt benadrukt dat van
minderjarige slachtoffers geen fysiek verzet mag worden gevraagd.

8 Beate Rudolf en Andrea Eriksson, Women’s rights under international human rights treaties: Issues
of rape, domestic slavery, abortion and domestic violence, International Journal of Constitutional
Law 2007, p. 507-525.

vloeit volgens het hof voort uit artikel 1 EVRM.3 Van belang daarbij is dat de
margin of appreciation, de beleidsruimte voor de lidstaten betreffende de keuze
van middelen, beperkt is wanneer het gaat om fundamentele rechtsbelangen.4 Er
kan dan ook geen misverstand over bestaan dat inzet van het strafrecht ter
bestrijding van seksueel geweld geïndiceerd is uit hoofde van het EVRM. 

Maar wat houdt die rechtsbescherming in? Hier komen de positieve verplich-
tingen in beeld, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen preventieve
verplichtingen en reactieve verplichtingen. De eerste categorie ziet op het tegen-
gaan van mensenrechtenschendingen door middel van effectieve afschrikking,
te bewerkstelligen via het opstellen van adequate strafbepalingen. De tweede
categorie bouwt hierop voort en ziet op de effectieve handhaving. ‘States have
a positive obligation inherent in Articles 3 and 8 of the Convention to enact
criminal-law provisions effectively punishing rape and to apply them in practice
through effective investigation and prosecution’, aldus het EHRM.5 

Van belang voor mijn betoog is de bereidheid van het EHRM om ter ver-
werkelijking van het gewenste niveau van rechtsbescherming de grenzen van de
legaliteit te verruimen. Er wordt afstand genomen van formalistic definitions and
narrow interpretations, de nadruk ligt op de noodzaak van rechtsvinding in
aansluiting op de heersende maatschappelijke opvattingen.6 Het uitgangspunt is
gelegen in effective equality te bereiken via een context-specifieke beoordeling
van de feiten; voor de eis dat het slachtoffer zich fysiek heeft verzet tegen de
dader is in deze benadering geen plaats.7 

Verrassend is deze ontwikkeling niet; aanspraken op strafrechtelijke rechts-
bescherming door het (zeden)slachtoffer uit hoofde van het EVRM zijn in-
middels een aanvaard, zij het niet onomstreden gegeven. Met het oog op mijn
betoog is het evenwel van belang te onthouden dat het EHRM blijk geeft van
een materiële opvatting inzake de legaliteit en bereid is soepel om te gaan met
de wettekst.8 
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9 H.J. Smidt, Geschiedenis van het wetboek van Strafrecht, deel II, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink
1891, p. 312, minister van Justitie Modderman citerend: ‘Wat betreft het waken tegen de verleiding,
bepaaldelijk van vrouwen, wil ik al dadelijk constateren dat deze [...] zover gaat als, na rijp overleg,
op dit oogenblik, zonder grooter kwaad te doen ontstaan, mogelijk is’. Slechts het Kamerlid Van
der Werk maakte bezwaar tegen deze gendered beeldvorming.

10 H.J. Smidt, Geschiedenis van het wetboek van Strafrecht, deel I, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink
1891, p. 87: ‘Wanneer wij niet regtstreeks den wil (hebben) gerigt op het misdrijf, doch, de
mogelijkheid voorziende dat ons handelen [...] zeker gevolg zal hebben [...] toch handelen [...]
zonder ons door die voorziene mogelijkheid te laten weerhouden’.

11 Kai Lindenberg, Strafbare dwang (diss. Groningen), Apeldoorn: Maklu 2007, § 3.3. 
12 Smidt I, 1891, p. 306: ‘De wet belemmere den regter niet door nadere aanduiding, maar late hem

voor elk gegeven geval volkomen vrij te beslissen, of de bedreiging werkelijk de oorzaak van het
dulden is’.

13 Smidt II, 1891, p. 306.
14 Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving, Eindrapport, Den Haag: Staatsuitgeverij 1980, § 4.1.

Overigens spreekt uit dit rapport reeds de geest van het beschermingsdenken dat later een vertaling
krijgt via de positieve verplichtingen. 

15 Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving, 1980, p. 16.

De Nederlandse strafbaarstelling van verkrachting

Bij het ontwerpen van het Wetboek van Strafrecht beoogde de wetgever een
beperkt verkrachtingsbegrip. Strafrechtelijke bescherming werd gepast geacht
wanneer de wilsvrijheid ontbrak, tot uitdrukking gebracht in het bestanddeel
‘dwingen’. Die dwang werd restrictief uitgelegd: van dwang is alleen sprake
wanneer de verdachte heeft kunnen doorzien dat de wilsvrijheid ontbrak. Deze
‘harde’ eis berustte op de gedachte dat een te ruime strafbaarstelling aanleiding
zou kunnen geven tot chantage.9 

De strikte afbakening van het bestanddeel ‘dwingen’ paste in de visie van de
toenmalige wetgever dat het opzetbegrip in het algemeen restrictief moest wor-
den opgevat. Voorkomen moest worden dat het strafrecht een te brede toepas-
sing kreeg. Vereist was ‘dat de wil des daders gerigt zij op het feit dat zij met
straf bedreigt’, hetgeen voorwaardelijk opzet niet uitsloot.10 Waar het verkrach-
ting betreft moest dit (voorwaardelijk) opzet, in afwijking van de regel, boven-
dien gericht zijn op de wederrechtelijkheid, tot uitdrukking gebracht in een kop-
peling van het ‘dwingen’ aan geweld of bedreiging met geweld.11 De precieze
vorm en inhoud van de dwang respectievelijk het geweld werd door de wetgever
overgelaten aan de rechter.12 Wel moet het gaan om een zodanig werkzaam
geweld dat ‘zij voor de bedreigde als genoegzame dwang tot het gedoogen van
het feit kan worden beschouwd. [...] De individualiteit van de handelende
persoon [het slachtoffer, RK] komt hier in hooge mate in aanmerking’.13

Deze terughoudende opstelling van de wetgever komt in de jaren tachtig van
de vorige eeuw onder druk te staan. De bereidheid tot een ruimere inzet van het
strafrecht groeit, hetgeen resulteert in het voorstel van de commissie-Melai om
het dwangbegrip te verruimen.14 Voorgesteld wordt de dwang betreffende de ver-
krachting te herijken op de leest van artikel 284 Sr, het algemene dwangartikel.
Refererend aan het gendered uitgangspunt van de wetgever van 1886 merkt de
commissie-Melai op dat er geen bezwaar is tegen een ruimere omschrijving van
de dwang: er is immers geen reden om het slachtoffer met ‘bijzonder wantrouwen’
tegemoet te treden; de verdachte behoeft geen ‘bijzondere bescherming’.15 
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16 Wet 9 oktober 1991, Stb. 519.
17 Kamerstukken II 1989/90, 20 930, nr. 5, p. 17 en nr. 8, p. 8.
18 Lindenberg, 2007, p. 141-142; Lindenberg spreekt van ‘relatieve vermijdbaarheid’.
19 Kamerstukken II 1989/90, 20 930, nr. 8, p. 2; minister van Justitie Hirsch Ballin stelt dat het dwingen

substantieel moet zijn, anders zou ‘iedere vorm van overreding [...] tot strafbaarheid leiden, en aldus
aan de bepaling een onverantwoord ruime strekking [...] worden gegeven.’ Met de invoeging van de
andere feitelijkheid zijn de grenzen bereikt: ‘Verder moet men naar mijn oordeel niet gaan’.

20 J.M. Reijntjes, Het aantonen van opzet, in: M.S. Groenhuijsen e.a. (red.), Glijdende schalen: liber
amicorum J. de Hullu, Deventer: Kluwer 2004, p. 473-491 en N.J.M. Kwakman, De opzet van het
opzet, in: B.F. Keulen e.a. (red.), Pet af: liber amicorum D.H. de Jong, Nijmegen: Wolf Legal
Publishers 2007, p. 289-314. 

21 Renée Kool, Veranderde zeden?, DD 2004, p. 912-932.

De wetgever geeft geen gehoor aan deze oproep. Wanneer in 1991 de her-
ziening van de zedelijkheidswetgeving van kracht wordt is de verkrachtingsbe-
paling verruimd, evenwel niet door een verruiming van het dwingen, maar via
de invoeging van het bestanddeel ‘andere feitelijkheid’.16 Daarmee beoogt de
wetgever ook die situaties als verkrachting strafbaar te stellen waarin het slacht-
offer tegen diens wil een seksuele handeling heeft gedoogd of gepleegd, daartoe
gebracht door een middel met dezelfde werkzaamheid als geweld of dreiging
met geweld.17 Wederom geldt dat die werkzaamheid moet worden beoordeeld
vanuit het gezichtspunt van het slachtoffer: de vraag is niet of de gemiddelde
burger onder deze omstandigheden het seksuele contact had kunnen vermijden,
maar om de vraag of dít slachtoffer, gelet op diens capaciteiten en de omstandig-
heden ten tijde van het feit, daartoe in staat moet worden geacht.18 Dit veronder-
stelt een duidelijk causaal verband tussen het handelen van de verdachte en het
dulden door het slachtoffer. Zo blijft de traditioneel strikte invulling van het
opzet gehandhaafd: vastgesteld moet worden dat het slachtoffer in een onvrije
situatie heeft verkeerd én dat de verdachte zich daarvan bewust is geweest,
althans van de aanmerkelijke kans daarop. Een ruimere omschrijving van de
dwang zou volgens de wetgever leiden tot een onaanvaardbare verruiming van
de strafbepaling.19

Biedt artikel 242 Sr adequate bescherming?

De vraag is nu of artikel 242 Sr en de daarop gebaseerde jurisprudentie adequate
en effectieve bescherming tegen verkrachting bieden, als vereist door het
EHRM. Om die vraag te kunnen beantwoorden moet niet alleen worden gekeken
naar de strafbaarstelling, maar ook – en wellicht vooral – naar de processuele
vertaling van het materieelrechtelijke opzet via het bewijsrecht.20 

Vooropgesteld moet worden dat de reikwijdte van de strafbepaling is ver-
ruimd door de invoeging van de andere feitelijkheid. De beslissing de invulling
over te laten aan de rechter is juist gebleken: de rechtspraak heeft in de regel oog
voor de feitelijke machtsverhoudingen besloten in de omstandigheden van het
geval. Daartegenover staat dat dit bestanddeel ten dienste staat van het dwingen,
waardoor de rechtsbeschermende dimensie vanuit het slachtoffer bezien aan
betekenis inboet.21 
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22 Voor een normatievere opvatting van het opzet: D.H. de Jong, De aanmerkelijke kans, in: Groen-
huijsen e.a. (red.), 2004, p. 217-224. Zie ook diens noot onder HR 2 oktober 2007, NJ 2007, 645.
Eerder heb ook ik voor zo’n benadering gepleit (R.S.B. Kool, Verkrachting en legaliteit, in: M.
Moerings e.a. (red.), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 156-171).
In deze bijdrage kies ik voor een uitwerking die dichter bij het uitgangspunt van het geïndividuali-
seerde schuldverwijt ligt.

23 Hierover AG Machielse bij HR 27 maart 2007, NJ 2007, 287.

En dat brengt me terug bij de wisselwerking tussen het materiële en het
formele strafrecht. In de door de wetgever van 1886 beoogde gevallen zijn de
bewijsproblemen beperkt: het vereiste gebruik van geweld of dreiging daarmee
vergt een substantieel handelen van de verdachte. Handeling en gevolg liggen
dicht op elkaar, waardoor geen causaliteitsproblemen ontstaan. Ook de straf-
waardigheid van zulk handelen staat buiten kijf. Dat ligt evenwel anders voor
‘modernere vormen’ van (groeps)verkrachting, ofwel zaken waarin de dwang
zou zijn verwezenlijkt via een andere feitelijkheid. Wanneer de verdachte hier
ontkent rest het voorwaardelijk opzet, waarbij het kansweten en willen moeten
worden afgeleid uit diens handelingen, in samenhang met de persoon van het
slachtoffer en de omstandigheden van het geval. Van (groot) belang daarbij is
dat de aanmerkelijkheid van de kans naar het oordeel van de Hoge Raad niet
afhankelijk mag worden gesteld van de aard van het te schenden rechtsbelang;
centraal staan het bewustzijn en de wilsvorming van de verdachte.22 De uiterlijke
verschijningsvorm van de gedraging en de objectieve betekenis daarvan bieden
daarvoor weliswaar aanknopingspunten, maar laten de koppeling naar de
persoon van de dader onverlet: verkrachting vereist dat de dader daadwerkelijk
inzicht heeft gehad in de wilsonvrijheid, het feit dat sprake is van maatschappe-
lijk onbetamelijk handelen is daarvoor onvoldoende.

In geval van aandringen, al dan niet gepaard gaande met een manipulatief,
en soms subtiel misbruik van omstandigheden ontstaat dan al snel een bewijsri-
sico. Op het eerste gezicht lijkt dit ook niet onredelijk gelet op de zwaarte van
het te vellen oordeel (verkrachting), in samenhang met de permissieve seksuele
sfeer en de veelal moeizaam verlopende communicatie als het gaat om seks.
Zeker wanneer het seksuele contacten tussen volwassenen betreft wordt
bovendien een zekere gelijkwaardigheid, met daaruit voortvloeiende ‘eigen
verantwoordelijkheid’, verondersteld. Daarbij komt dat artikel 249 Sr in voor-
komende gevallen als achtervang kan dienen om het processuele risico op vrij-
spraak van de primair ten laste gelegde verkrachting te ondervangen.23 Eenzelfde
functie vervult artikel 245 Sr wanneer het gaat om minderjarige slachtoffers. Zo
lijkt de Nederlandse strafwet een voldoende niveau van rechtsbescherming te
bieden tegen verkrachting, althans tegen ernstiger vormen van seksueel geweld.

Schijn bedriegt evenwel. De door het EHRM voorgestane consensualiteit,
met de daaraan verbonden effective equality wordt in deze systematiek van sub-
sidiair ten laste leggen namelijk onvoldoende gewaarborgd. Een veroordeling
wegens ontuchtige handelingen of seksueel misbruik binnen een afhankelijk-
heidsrelatie (artikel 245 respectievelijk 249 Sr) berust feitelijk op het niet
kunnen bewijzen van het voor verkrachting vereiste (voorwaardelijk) opzet,
veroorzaakt door de (te) strikte betekenis en uitleg van het dwingen. In minder
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24 Illustratief voor het tijdsbeeld: H. de Graaf e.a., Tienerseks; vormen van instrumentele seks onder
tieners, Utrecht: Rutgers Nisso Groep 2007.

25 Handelingen II 1990/91, 20 930, nr. 12, p. 584-585; minister van Justitie Hirsch Ballin stelt dat
wilsonvrijheid sec onvoldoende is voor strafbaarstelling nu kwetsbare groepen om verkeerde
redenen kunnen instemmen met het seksuele contact. Zie ook: Hof ’s-Hertogenbosch 9 oktober
2007, LJN BB5179.

26 Zie mijn lezing van M.C. t. Bulgarije, in: Kool, 2004. Anders: Lindenberg, 2007, p. 81 voetnoot
183. Voorts: Noyon/Langemeijer/Remmelink, Wetboek van Strafrecht, artikel 246, aantekening 5
(supplement 130): ‘het wil mij voorkomen dat een handeling van seksuele aard haar ontuchtige
karakter eerst of juist krijgt doordat iemands recht op seksuele zelfbeschikking wordt geschonden’.
Ook wordt gesproken over dwingen en ontuchtige handelingen als ‘communicerende vaten’. 

27 Lindenberg, 2007, p. 155, voetnoot 457; Lindenberg oppert dat Nederland vanwege het ontbreken
van een strafbaarstelling van culpoze verkrachting en aanranding mogelijk niet voldoet aan de eisen
gesteld in het EVRM. 

eenduidige situaties, die zich gelet op de permissieve seksuele tijdgeest al snel
voordoen, is de kans op veroordeling wegens verkrachting afhankelijk van de
wijze waarop het slachtoffer uitdrukking geeft aan diens ‘verantwoordelijkheid’
om de verdachte op enigerlei wijze kenbaar te maken geen seks te willen. In
deze bewijslast ligt echter impliciet een aanname van gelijkwaardigheid be-
sloten, die in vele gevallen niet alleen onrealistisch is, maar ook haaks staat op
de door het EHRM gestelde eis van effective equality. Feitelijk komt het neer op
een omkering van uitgangspunten: straffeloze seksualiteit veronderstelt immers
consensualiteit, ofwel de voortdurende (bereidheid tot) afstemming op de
(wilsvrijheid van de) ander. Het gendered uitgangspunt van de wetgever dat ten
aanzien van verkrachting bijzondere bescherming heeft te gelden voor de
verdachte, geconcretiseerd in een strikte uitleg van het opzet, komt hiermee in
strijd. Sterker nog: het is een achterhaald concept. Juist in een tijdsbeeld dat
doordrenkt is van ogenschijnlijke seksuele permissiviteit, met het daaruit voort-
vloeiende risico op versluierde vormen van seksueel geweld, is het – zoals het
EHRM aangeeft – zaak het vereiste van consensualiteit op heldere wijze in de
(uitleg van de) wet tot uitdrukking te brengen.24

Vanuit dat perspectief maak ik bezwaar tegen het gebruik van artikel 245 Sr
als subsidiaire bepaling voor groepsverkrachting van minderjarigen. Deze
bepaling strekt ertoe minderjarigen tussen de twaalf en zestien jaar te bescher-
men tegen maatschappelijk onbetamelijke seksuele handelingen, hetgeen vrij-
willige deelname overigens niet uitsluit.25 Artikel 245 Sr heeft als ‘voordeel’ dat
het opzet niet gericht hoeft te zijn op het schenden van de wilsvrijheid, zelfs niet
gericht hoeft te zijn op het ontuchtig karakter van de seksuele handelingen.
Voldoende is dat de verdachte wist, althans de aanmerkelijke kans aanvaardde
dat zijn handelen in strijd was met de maatschappelijke betamelijkheid. Wanneer
deze bepaling wordt gebruikt als vangnet voor een mogelijke vrijspraak wegens
verkrachting ligt de grondslag van het verwijt evenwel niet primair in de
maatschappelijke onbetamelijkheid, maar in het onvoldoende rekening houden
met de wilsvrijheid van het slachtoffer. En dat omvat mijns inziens meer dan het
algemene verwijt te hebben gehandeld in strijd met de maatschappelijke
fatsoensnormen.26 Feitelijk gaat het hier om ‘culpoze’ verkrachting, maar zo’n
strafbaarstelling heeft de wetgever niet gewild.27 Dat ‘gat’ nu wordt in de prak-
tijk afgedekt door het subsidiair ten laste leggen van artikel 245 Sr. Het is
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28 Renée Kool, Vrijwillige vrijage of (groeps)verkrachting, NJCM-Bulletin 2006, p. 1139-1149.
29 EHRM 25 mei 1993, Kokkinakis t. Griekenland, Series A vol. 260-A, § 40: ‘The need to avoid

excessive rigidity and to keep in pace with changing circumstances means that many laws are
inevitably couched in terms which, to a greater or lesser extent are vague’. 

30 Wet op de verkrachting, wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad 1989. Overigens ademen de
bepalingen een duidelijke sfeer van bescherming uit; zie ook Liesbet Stevens, Strafrecht en
seksualiteit (diss. Leuven), Antwerpen/Groningen: Intersentia 2002.

vanwege de specifieke aard van het verwijt, gelegen in het onvoldoende respect
betonen voor de wilsvrijheid, dat ik bezwaar heb tegen artikel 245 Sr als stoplap
voor het niet kunnen bewijzen van verkrachting. Waar artikel 242 Sr zich
expliciet toespitst op de kern van de zaak, te weten het ontbreken van de in-
stemming, wordt dat onvoldoende tot uitdrukking gebracht bij een veroordeling
voor overtreding van artikel 245 Sr.28 Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de
toepassing van artikel 249 Sr als subsidiaire bepaling voor verkrachting. 

Zoeken naar oplossingen

Duidelijk moge zijn dat artikel 242 Sr volgens mij niet voldoet aan het vereiste
van adequate rechtsbescherming gesteld door het EHRM. Tegelijkertijd ben ik
me ervan bewust dat het gaat om strafrecht op het scherpst van de snede: een te
actieve inzet van het strafrecht zou kunnen leiden tot een uitholling van de
seksuele autonomie. Dat stelt grenzen aan de redactie van de strafbepalingen:
rigiditeit moet worden voorkomen.29 Maar ook dan kan de strekking van de
bepaling, in het bijzonder het uitgangspunt van consensualiteit en effective
equality, helderder worden verwoord dan nu het geval is.

Nu dwingt de rechtspraak van het EHRM niet tot aanpassing van de wettekst,
dankzij het daarin gehanteerde materiële wetsbegrip en de ruime uitleg van de
legaliteit. De door mij beoogde omslag is evenwel principieel van aard en
behoeft daarom het akkoord van de wetgever. Inspiratie voor zo’n wetswijziging
put ik uit de recente herziening van de Belgische en Engelse verkrachtingsbepa-
lingen. Beide wetgevers benadrukken de consensualiteit als uitgangspunt van
strafbaarstelling en de noodzaak deze uitdrukkelijk in de strafwet op te nemen.
De uitwerking verschilt, hetgeen samenhangt met verschil in rechtsculturen. 

Gelet op de gedeelde continentale rechtstraditie zou het voor de hand liggen
om de Belgische wetgever te volgen en consensualiteit duidelijk tot uitdrukking
te brengen in de wettekst. Artikel 375 Belgisch Strafwetboek bepaalt daartoe: 

‘Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk
middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. Toestemming is er
met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of
list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een
geestelijk gebrek van het slachtoffer.’30 

De vraag is of hiermee kan worden volstaan. Immers, voorzienbaar is dat zich
identieke bewijsproblemen zullen voordoen als voor artikel 242 Sr. Desalniette-
min is het expliciet noemen van de toestemming als uitgangspunt voor straffe-
loosheid een stap vooruit. 
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31 Te vinden op: <www.opsi.gov.uk>.
32 Artikel 74 SOA 2003: ‘A person consents if he agrees by choice, and has the freedom and capacity

to make that choice’. Overigens erkent de Engelse wetgever, net als de Nederlandse, dat gelet op de
zwaarte van het verwijt niet kan worden volstaan met een te lichte schuldvorm. Minimaal dient
sprake te zijn van opzet of roekeloosheid. Daaraan verbonden wordt de eis van een heldere
strafbepaling; Setting the Boundaries. Reforming the Law on Sex Offences, London: HMO, July
2000, § 2.12. 

33 Artikel 75 Sexual Offences Act 2003, chapter 42, Evidential presumptions about consent:
‘(1) If in proceedings for an offence to which this section applies it is proved -

(a) that the defendant did the relevant act,
(b) that any of the circumstances specified in subsection (3) existed, and
(c) that the defendant knew those circumstances existed,
the complainant is to be taken not to have consented to the relevant act unless sufficient
evidence is adduced to raise an issue as to whether he consented, and the defendant is to be
taken not to have reasonably believed that the complainant consented unless sufficient
evidence is adduced to raise an issue as to whether he reasonably believed it [...].’

34  Artikel 76 Sexual Offences Act 2003, chapter 42, Conclusive presumptions about consent:
‘(1) If in proceedings for an offence to which this section applies it is proved that the defendant did

the relevant act and that any of the circumstances specified in subsection (2) existed, it is to be
conclusively presumed -
(a) that the complainant did not consent to the relevant act, and
(b) that the defendant did not believe that the complainant consented to the relevant act [...].’ 

35 Vergelijk EHRM 7 oktober 1988, Salabiaku t. Frankrijk, appl.no. 10519/83, § 28.
36 Setting the Boundaries, 2000, § 2.10. Dit sluit aan op het door het EHRM gehanteerde effective

equality in M.C. t. Bulgarije, § 165. 

De Engelse wetgever voegt daar nog iets aan toe. Ook hier geldt de consen-
sualiteit als uitgangspunt, tot uitdrukking gebracht in de strafbaarstelling van
verkrachting in artikel 1 Sexual Offences Act 2003 (SOA 2003). Of de verdach-
te in redelijkheid mocht aannemen dat het slachtoffer toestemde wordt daarbij
getoetst via een argumentatieschema (de zogenoemde absence of reasonable
belief test):

‘(1) A person (A) commits an offence if 
(a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B)

with his penis
(b) B does not consent to the penetration, and
(c) A does not reasonably believe that B consents

(2) Whether a belief is reasonable is to be determined having regard to all the
circumstances, including any steps A has taken to ascertain whether B consents.’31 

Aanvullend geeft artikel 74 SOA 2003 bovendien een wettelijke definitie van
consent.32

Maar er is meer, want gekoppeld aan de strafbaarstelling van verkrachting
geven artikel 7533 en 7634 SOA 2003 wettelijke bewijsvermoedens.35 Wanneer
de verdachte het feit heeft begaan en aan de (alternerende) voorwaarden ge-
noemd in artikel 75 of 76 heeft voldaan is het bewijs van de dwang geleverd.
Daarbij geldt dat het bewijsvermoeden uit artikel 75 SOA 2003 is te weerleggen
door de verdachte, het bewijsvermoeden uit artikel 76 SOA 2003 echter niet. Als
reden voor deze omkering van het bewijs voerde de wetgever aan een parity of
status te willen bewerkstelligen tussen verdachte en slachtoffer.36

Nu moet de betekenis van deze wetvermoedens in zoverre worden gerelati-
veerd dat zij gekoppeld zijn aan wettelijke voorwaarden: het daderschap moet
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37 Jenny McEwan, Providing Consent in Sexual Cases: Legislative Change and Cultural Evolution,
Criminal Law Review 2005, p. 11.

38 De omstandigheden staan genoemd in artikel 75 section 2 respectievelijk artikel 76 section 2 Sexual
Offences Act 2003. 

39 Dit geldt niet voor misleiding of list; in het Belgische en Engelse strafrecht is dan sprake van
verkrachting. In de Nederlandse systematiek valt dit onder artikel 243 Sr. Een ander verschil ligt in
het onderscheid tussen penale penetratie en overige vormen, met daaraan verbonden verschil in
strafmaximum, gemaakt in SOA 2003. Ook dat is anders dan artikel 242 Sr dat ziet op alle vormen
van seksueel binnendringen.

40 Zie de definitie van roekeloosheid in Setting the boundaries, 2000, p. 22: ‘A person acts recklessly
with respect to a result if he is aware of a risk that it will occur and it is unreasonable to take that
risk having regard to the circumstances as he knows or believes them to be’ (p. 22). Voorts: R. v.
Olugboja [1982] QB 320, waarin expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen consent en sub-
mission.

41 Overigens betekent dit niet de facto levenslang; vervroegde vrijlating is mogelijk hetgeen (langdu-
rig) reclasseringstoezicht impliceert.

vaststaan, evenals de voorwaarden waaronder het feit is begaan.37 Materieel
gezien komt dat neer op het gebruik van (dreiging met) geweld (tegen een
derde), onrechtmatige vrijheidsberoving van het slachtoffer, een toestand van
slaap, bewusteloosheid of verminderde geestelijke vermogens bij het slachtoffer,
verminderd bewustzijn wegens gedwongen toediening van enige substantie of
misleiding omtrent het doel van de handeling of de identiteit van de dader.38

Kortom dezelfde condities als gesteld in het Nederlandse strafrecht, alleen dan
verdeeld over een aantal strafbepalingen.39 

Dit roept de vraag op wat de meerwaarde is van de Engelse wetssystematiek.
Een principieel winstpunt, ook terug te vinden in de Belgische bepaling, ligt in
het verschil in perspectief. Waar de Nederlandse wetgever het dwingen benadert
vanuit het gezichtspunt van de verdachte en daarmee het door het openbaar
ministerie te leveren strafrechtelijk bewijs van het (voorwaardelijk) weten en
willen vooropstelt, ligt het vertrekpunt van de Belgische en Engelse wetgever
in de verantwoordelijkheid van, en daaraan verbonden zorgplicht voor de
verdachte: deze is uitdrukkelijk gehouden te voorkomen dat hij de wilsvrijheid
van de ander schendt.40 De Engelse wetgeving geeft bovendien niet alleen het
uitgangspunt weer (lees: instemming), maar biedt ook (niet-limitatieve)
aanwijzingen wanneer daaraan (vermoedelijk) niet is voldaan. Hoewel het lijkt
te gaan om een verschil in bewijsregime en niet om een verschil in opvattingen
betreffende de materieelrechtelijke betekenis van de dwang is dat niet juist.
Voor de Engelse wetgeving geldt dat het voldaan zijn van de wettelijke
voorwaarden in alle gevallen leidt tot de kwalificatie verkrachting, met daarbij
behorend strafmaximum van levenslange gevangenisstraf.41 Dat laatste weer-
spiegelt niet alleen een (fors) verschil in waardering inzake de strafwaardigheid,
maar ook over hetgeen heeft te gelden als verkrachting. 

Nu moet de Engelse wetssystematiek, met de daarin gelegen bewijsvermoe-
dens worden begrepen tegen de achtergrond van een common law-stelsel, met
daarin geldende (vrijere) bewijsposities en regels. Een vergelijking met het
Nederlandse straf(proces)recht gaat alleen al om die redenen mank. Dat laat
onverlet dat de Engelse wetgever, evenals haar Belgische collega, meer ‘zorg’
heeft besteed aan het definiëren van hetgeen in rechte moet worden begrepen als
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42 R. v. Morgan [1976] A.C. 182 en in reactie: R. v. Olugboja [1982] QB 320. Overigens is het voeren
van een Morgan-defence nog wel mogelijk ten aanzien van een weerlegbaar wetsvermoeden (artikel
75 SOA). Zie J. Temkin en A. Ashworth, The sexual Offences Act 2003, Rape, Sexual assaults and
the Problems of Consent, Criminal Law Review 2004, p. 328-346; Nicola Lacey, Beset by Bounda-
ries: The Home Office Review of Sex Offences, Criminal Law Review 2001, p. 3-15 en Jenny
McEwan, ‘I thought she consented’: defeat of the rape shield or the defence that shall not run,
Criminal Law Review 2006, p. 969-980. 

43 Zie ook Joanne Conaghan, Extending the Reach of Human Rights to Encompass Victims of Rape:
M.C. v. Bulgaria, Feminist Legal Studies 2005, p. 145-157.

44 W.P.J. Pompe, Sexuele criminaliteit, Assen: Van Gorcum 1963, p. 7. 

verkrachting. Concrete aanleiding daartoe ook vormde de wens om een aantal
in de rechtspraak ontwikkelde verweren te ontkrachten, met name de zogenaam-
de Morgan-defence (inhoudende dat de verdachte oprecht heeft geloofd in de
toestemming).42 De bereidheid van de wetgever elders om via het opstellen van
ruime strafbepalingen respectievelijk het opstellen van bewijsvermoedens
duidelijkheid te verschaffen, in het bijzonder betreffende het strafrechtelijk
opzet, getuigt van verantwoordelijkheidsgevoel. Daarmee is niet gezegd dat zo’n
uitgebreide regeling per definitie tot ‘betere’ resultaten leidt; de aan verkrachting
inherente bewijsproblematiek blijft immers onverlet. Vanuit oogpunt van
publieke normstelling verdient zo’n ruimere regeling evenwel aanbeveling
omdat het recht doet aan de legaliteit, met de daaraan verbonden ‘adequate en
effectieve’ rechtsbescherming als neergelegd in de jurisprudentie van het
EHRM.43

Afsluiting

In het bestek van deze bijdrage kan ik de door mij gesignaleerde wenselijkheid
en mogelijkheden tot herziening van de strafbaarstelling van verkrachting niet
verder uitwerken. Mijn bijdrage is bedoeld als oriëntatie, in het licht van de
maatstaven gesteld door het EHRM. Wat betreft de wenselijkheid van zo’n
herziening kan ik duidelijk zijn: daar is alle aanleiding toe omdat de Nederland-
se strafwet niet (principieel) beantwoordt aan de Straatburgse maatstaf van een
adequate en effectieve bescherming. Vooralsnog heb ik me daarbij beperkt tot
de strafbaarstelling. Praktische problemen in de zin van tekortschietende in-
spanningen van politie en openbaar ministerie signaleer ik in de regel niet. Dat
ligt anders voor de strafbaarstelling: daarin mag de menselijke verantwoordelijk-
heid voor het aangaan van seksuele contacten worden aangescherpt. Want ‘wan-
neer men de betekenis van het woord eerbaarheid heeft begrepen, heeft men
tevens de grondslag gevonden voor de strafbaarheid van de sexuele criminali-
teit’, zoals Pompe ooit schreef.44



1 Zie ook HR 17 december 2002, LJN AF0625 waarin voor de vraag of sprake was van schuldheling
van betekenis was dat de generator die verdachte onder zich kreeg naar uiterlijke verschijningsvorm
kennelijk een lasgenerator kon zijn. 

De opmars van 
de uiterlijke verschijningsvorm
Ad Machielse

Constantijn Kelk heeft zijn interesse en kunde getoond op alle belangrijke
terreinen van het strafrecht en aanpalende rechtsgebieden. Wat betreft het
materiële strafrecht blijkt dit uit talloze artikelen, maar zeker uit zijn Studieboek
materieel strafrecht. In deze bijdrage stel ik een onderwerp aan de orde uit het
materiële strafrecht, een onderwerp dat met de begrenzing van de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid op een aantal terreinen interfereert; de ‘uiterlijke verschij-
ningsvorm’ van de menselijke gedraging. Deze bijdrage is een hommage aan
Constantijn Kelk, de rechtswetenschapper, maar ook een uitdrukking van mijn
waardering voor de mens die Constantijn Kelk bovenal is.

Inleiding

De uiterlijke verschijningsvorm rukt op in het strafrecht. Vaak wordt de
uiterlijke verschijningsvorm enkel geassocieerd met het begin van uitvoering bij
de strafbare poging. De laatste jaren komt de uiterlijke verschijningsvorm ook
uitdrukkelijk in beeld bij de vaststelling van het (voorwaardelijk) opzet. De
vraag is of de uiterlijke verschijningsvorm op al deze deelgebieden een zelfde
rol vervult en of er nog andere terreinen zijn waar de uiterlijke verschijnings-
vorm kan worden ingezet.

Vooraf merk ik op dat de uiterlijke verschijningsvorm in het normale
spraakgebruik een – wellicht wat abstract aandoend – instrument kan zijn om
zaken of gebeurtenissen te beschrijven en te onderscheiden. Ik denk aan HR 31
oktober 2000, LJN AA7954, in welke zaak een deskundige volgens het arrest
van het hof beschreef hoe krulsla ‘naar uiterlijke verschijningsvorm’ afweek van
gewone sla.1 

Maar ook wanneer het gaat om meer juridisch getinte vaststellingen bewijst
de uiterlijke verschijningsvorm zijn diensten. Dat geweld bijvoorbeeld met
verenigde krachten is gepleegd in de zin van artikel 141 (oud) Sr kan worden
geconcludeerd uit hetgeen de algemene ervaring leert over bepaalde gedragin-
gen. Als personen, die zich tevoren in groepsverband hebben opgehouden,
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2 HR 4 maart 2003, LJN AF1914.
3 C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, derde druk, Deventer: Kluwer 2005, § 7.5.
4 In zijn conclusie voor het Cito-arrest (HR 24 oktober 1978, NJ 1979, 52 m.nt. ThWvV) schrijft

Remmelink dat in de rechtspraak van het Bundesgerichtshof in een vergelijkbare zaak een strafbare
poging is aangenomen op grond van het feit dat de daders al subjectief zover waren dat zij aan het
delict zouden beginnen en anderzijds dat er reeds objectief gebeurtenissen in gang waren gezet die
tot voltooiing van het misdrijf zouden leiden. Remmelink citeert Rudolphi die spreekt van een
‘gemischt subjektiv-objektive Eindruckstheorie’.

nagenoeg tegelijkertijd geweld plegen tegen een ander doet het geweld zich naar
uiterlijke verschijningsvorm voor als gezamenlijk gepleegd.2 

Poging en voorbereiding

Het meest vertrouwd zijn wij met de uiterlijke verschijningsvorm bij het leerstuk
van de strafbare poging. In zijn Studieboek materieel strafrecht gaat Constantijn
Kelk uitgebreid in op de kern van de strafbare poging, het begin van uitvoering.3
Het tegenwoordig in de rechtspraak gehanteerde criterium van de uiterlijke
verschijningsvorm is volgens Kelk gerelateerd aan de indruk die een goede
waarnemer, die de gemiddelde burger geacht wordt te zijn, ter plekke zou
hebben gekregen. Zo een voorlopige omschrijving klinkt nog erg objectief.
Natuurlijk zijn er zaken aan te wijzen waarin de strekking van het handelen
absoluut duidelijk is en het voornemen van de verdachte niet bekend hoeft te
zijn om het handelen te kunnen duiden. Als sprekend voorbeeld kan dienen HR
14 december 1993, NJ 1993, 293, waarin een man, gezeten met zijn vrouw in
een auto, het interieur van deze auto en zijn vrouw met benzine heeft bespren-
keld en vervolgens een pakje lucifers ter hand heeft genomen. Omstanders
grepen in. Voor de interpretatie van het handelen is het niet nodig om meer te
weten over niet kenbare omstandigheden of om het voornemen van de verdachte
bij de beoordeling te betrekken. Het handelen van verdachte spreekt voor zich.
Maar de uiterlijke verschijningsvorm wordt door de rechtspraak geschakeerder
ingevuld. Ook Kelk brengt een nadere verfijning aan. In zijn bespreking van een
aantal uitspraken van de Hoge Raad geeft hij immers als zijn mening dat in de
formule zowel objectieve als subjectieve elementen besloten liggen. Kelk
bespreekt een aantal arresten die een goede demonstratie zijn van de ruimte die
het criterium biedt. Natuurlijk in de eerste plaats het Cito-arrest zelf. De Hoge
Raad overwoog dat wanneer iemand het voornemen heeft opgevat om in een
kantoor het misdrijf van artikel 312 lid 1 Sr te plegen en daartoe aanbelt met
gedeeltelijk afgedekt gelaat, een schietklaar vuurwapen en een lege weekendtas,
deze gedragingen zijn aan te merken als het begin van uitvoering van het
voorgenomen misdrijf omdat zij naar uiterlijke verschijningsvorm moeten
worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van dat misdrijf.4 Als de
Hoge Raad hier enkel en alleen was afgegaan op de indruk die de gedraging op
een goede waarnemer had gemaakt zou naar alle waarschijnlijkheid ook nog een
begin van uitvoering zijn aangenomen. De goede waarnemer, de gemiddelde
burger, die het tafereel zou hebben gadegeslagen, zou ook nog wel hebben
kunnen denken dat degenen die aanbelden bij het kantoor van het uitzendbureau
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5 Zie bijvoorbeeld HR 20 juni 1989, NJ 1990, 33 m.nt. ThWvV, door Kelk in zijn Studieboek op p.
319 besproken. Het betreft de leverancier van heroïne. Interessant is de vergelijking met de zaak
van de afnemer. De leverancier en de afnemer waren beiden veroordeeld voor strafbare poging; de
eerste tot het opzettelijk afleveren van heroïne, de tweede tot het opzettelijk vervoeren en aanwezig
hebben daarvan. Met betrekking tot de leverancier meende de Hoge Raad dat wel was voldaan aan
het criterium van de uiterlijke verschijningsvorm, met betrekking tot de afnemer niet.

weinig goeds in de zin hadden en daar een overval wilden plegen. Dat lijkt mij
zeker het geval wanneer een van beiden waarneembaar een vuurwapen in de
hand heeft of iets wat daarop lijkt. Maar de Hoge Raad stelt zich niet volledig
in de plaats van de ter plekke aanwezige objectieve waarnemer. Dat het wapen
schietklaar was is, zo komt het mij voor, niet zomaar aan de buitenkant te zien.
Wanneer de mededader het vuurwapen zelfs nog maar in zijn zak had zou de
objectieve waarnemer van de aanwezigheid van het wapen wellicht helemaal
niets hebben meegekregen. In zijn overwegingen betrekt de Hoge Raad ook dat
degene die wordt waargenomen het voornemen heeft opgevat om een overval
te plegen. Deze omstandigheid is ter plekke zeker niet voor directe waarneming
vatbaar. De aanwezige waarnemer kan uit de gedragingen de conclusie trekken
dat degenen die voor de deur van het uitzendbureau staan en daar aanbellen een
overval willen plegen, maar de Hoge Raad lijkt hier de stappen andersom te
zetten; hij gaat uit van het bestaan van het voornemen en interpreteert de
geconstateerde gedragingen vervolgens vanuit dat voornemen in de richting van
de uitvoering.

In een aantal andere voorbeelden die Kelk bespreekt volgt de Hoge Raad
ongeveer hetzelfde stramien. De interpretatie van de uiterlijk waarneembare
gedragingen wordt gevoed door extra gegevens die bijvoorbeeld betrekking
hebben op het voornemen en op andere onderdelen in de criminele opzet die niet
zonder meer waarneembaar zijn.5

Nog sterker geldt dit waarschijnlijk wanneer het de verdachte er om te doen
is anderen te misleiden door een handelen dat in het maatschappelijk verkeer op
het eerste gezicht niet uit de toon valt. Te denken is aan het gebruikmaken van
een vals geschrift, of aan oplichting. In deze gevallen is het de verdachte er om
te doen een ander iets voor te spiegelen waardoor die ander wordt misleid.
Wanneer iemand een getuigschrift opstuurt in verband met een sollicitatie in de
hoop aldus in aanmerking te komen voor de begeerde baan is dat een gedraging
die in het maatschappelijk verkeer geldt als gebruikelijk. Het is een normale
gang van zaken dat in een sollicitatieprocedure gevraagd wordt om referenties
en om afschriften van getuigschriften en dat deze ook worden verstrekt. Degene
die een vals getuigschrift instuurt probeert aan te sluiten bij deze in het maat-
schappelijk verkeer gebruikelijke handelwijze. En zuiver objectief genomen
wijkt zo een gedraging naar uiterlijke verschijningsvorm daarvan ook niet af.
Illustratief is HR 6 maart 1979, NJ 1979, 296. Iemand probeerde een assurantie-
kantoor ertoe te bewegen hem een lening te verstrekken voor de aanschaf van
een auto door gebruikmaking van een valse naam en door het tonen van een
vervalst schriftelijk stuk met financiële gegevens, afkomstig van een niet
bestaand accountantskantoor. De werkneemster van het assurantiekantoor kreeg
argwaan, deed nader onderzoek naar het accountantskantoor en kwam tot de
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ontdekking dat het stuk vals was. Verdachte werd veroordeeld voor poging tot
oplichting. In cassatie werd aangevoerd dat verdachte enkel een niet strafbare
voorbereidingshandeling had verricht. De Hoge Raad verwierp het cassatiemid-
del omdat wanneer iemand het voornemen heeft opgevat om bedrieglijk een
ander te bewegen tot afgifte van geld en daarbij een valse naam opgeeft en een
schriftelijk stuk toont van een gefingeerd accountantskantoor met cijfermatige
gegevens van een niet bestaand bedrijf, deze gedragingen zijn aan te merken als
een begin van uitvoering van het misdrijf oplichting omdat zij naar hun uiterlijke
verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooi-
ing van dat misdrijf. In zulke gevallen ontleent de gedraging van verdachte haar
betekenis als begin van uitvoering van het misdrijf aan kenmerken die voor de
objectieve waarnemer niet waarneembaar zijn. De bedoeling van de dader geeft
aan zulke gedragingen juist de strafrechtelijk relevante betekenis. Hier is inder-
daad het begin van uitvoering, gevat in de formule van de uiterlijke verschij-
ningsvorm, eerder subjectief dan objectief getoonzet. 

Zie ook het door Kelk besproken HR 8 december 1992, NJ 1993, 321, de
bekende zaak waarin verdachte probeerde vanuit de koffer van zijn auto dozen
met zand gevuld aan voorbijgangers te slijten door hen wijs te maken dat in die
dozen videorecorders zaten. De verdediging betwistte dat al sprake was van een
begin van uitvoering van oplichting. Het hof had een verweer van die strekking
verworpen en in dat kader vastgesteld dat verdachte en zijn mededader potenti-
ele kopers hadden benaderd terwijl zij in hun auto enkel met zand gevulde dozen
met daarop de afbeelding van een videorecorder voorhanden hadden. Dat achtte
het hof voldoende voor het begin van uitvoering. De Hoge Raad verwierp het
hiertegen aangevoerde cassatiemiddel omdat de bewezen verklaarde gedraging-
en konden worden beschouwd als gedragingen die naar hun uiterlijke verschij-
ningsvorm zijn gericht op voltooiing van het misdrijf. 

Twee bijzonderheden zijn in deze zaak van belang. In de eerste plaats dat de
potentiële koper die door verdachte werd aangesproken al eens eerder op
dezelfde wijze was bedrogen en de politie waarschuwde, in de tweede plaats dat
de dozen niet eens aan de aspirant koper zijn getoond. In zijn conclusie had
advocaat-generaal Leijten betoogd dat het enkel aanspreken van iemand op
straat, het vragen of hij geïnteresseerd is in handel, het ten verkoop aanbieden
van videorecorders en het noemen van een prijs nog onvoldoende is om naar
uiterlijke verschijningsvorm al op het misdrijf van oplichting te zijn gericht.
Wanneer de dozen met zand zouden zijn getoond aan de koper zou het volgens
hem een ander geval zijn geweest. Worden de gedragingen van verdachte enkel
beoordeeld naar de uiterlijke verschijningsvorm dan zouden zij, zo schrijft
Leijten, misschien een poging tot heling opleveren maar een poging tot oplich-
ting ligt minder voor de hand. De oplettende waarnemer zou inderdaad kunnen
zeggen dat sprake is van een duister handeltje waarbij illegale spullen zijn
betrokken. 

Om van deze uiterlijk waarneembare gedragingen een begin van uitvoering
van oplichting te kunnen maken moet in de beoordeling daarnaast nog iets
anders betrokken worden. Twee mogelijkheden doen zich voor. In de eerste
plaats dat men de waarnemende burger uitrust met de kennis die juist het toe-
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6 Zie voorts HR 7 oktober 2003, LJN AI1588, waarin verdachte had geprobeerd met gestolen
bankpasjes geld te pinnen. Om daarvan een begin van uitvoering van diefstal met een valse sleutel
te maken is meer nodig dan die objectief waarneembare gedraging. Het bijzondere in deze zaak was
ook nog wel, zo schrijft de conclusie, dat de verdachte daarbij ook een poging deed om de
beveiligingscamera af te plakken. Als men dat gegeven, dat uit de bewijsmiddelen kon blijken maar
niet in de tenlastelegging was opgenomen, betrekt bij de beoordeling van de gedraging kan het
anders komen te liggen. Ook illustratief is HR 31 augustus 2004, LJN AP1187. De gedraging die
daar is kunnen worden waargenomen is dat verdachte met een bestelauto naar een loods is gereden
en dat in die loods een vrachtwagen met vuurwerk stond waarvan de laadklep was neergelaten.
Alleen wanneer men weet dat verdachte illegaal vuurwerk op wilde halen kan deze gedraging
gecompleteerd worden tot een poging tot opzettelijk illegaal vuurwerk voorhanden hebben.

7 Wel ligt het dan natuurlijk voor de hand dat het openbaar ministerie in zijn tenlastelegging
verschillende opties aan de rechter voorlegt.

8 (1968) 52 Cr., App. Rep. 614, Divisional Court.

vallig slachtoffer ook had, in de tweede plaats dat het voornemen van verdachte
in de waardering wordt betrokken. Doet men het laatste dan wordt alles
meegewogen wat voor de objectieve waarnemer niet kenbaar is maar wat wel
door verdachte gekend en bedoeld is. Doet men het eerste dan maakt men zich
afhankelijk van toevalligheden. Als verdachten op straat een andere voorbij-
ganger hadden benaderd die om andere redenen niet zou hebben toegehapt zou
er in deze redenering geen sprake kunnen zijn van een begin van uitvoering. Dat
is niet bevredigend. Dan maar kiezen voor het voornemen van verdachte als
complement van het uiterlijk waarneembare gedrag.6

Men kan het ook niet zonder een minstens verondersteld voornemen van de
verdachte stellen wanneer deze gedragingen verricht die een aanzet kunnen zijn
tot verschillende misdrijven. Het gebruik van geweld tegen een ander persoon
kan een begin van uitvoering zijn van een zware mishandeling of van doodslag.
Het dreigen met geweld kan een begin van uitvoering zijn van verkrachting of
afpersing. Het benaderen van een derde met het aanbod om zaken aan die derde
te verkopen kan een begin van uitvoering zijn van bankbreuk maar ook van
heling. In een aantal gevallen zal de keuze voor het ene dan wel het andere
misdrijf gemakkelijker te maken zijn als men beschikt over kennis van de
achtergronden van het geval, maar dat is niet steeds zo.7

In dit verband verwijs ik naar een zaak die in 1968 door een Engelse
appelrechter is beslist. Het betreft de zaak Jones v. Brooks and Brooks.8 De
gebroeders Brooks werden gezien terwijl ze probeerden autoportieren te openen.
Zij bekenden later dat zij met een auto wilden wegrijden. De lagere rechter
besliste dat de waargenomen gedragingen nog alle kanten uit konden. Zulke
gedragingen zijn bijvoorbeeld geschikt om zich toegang tot een auto te verschaf-
fen om zich daarin te ruste te leggen, om daaruit spullen weg te nemen, et cetera.
Daarom konden de gebroeders niet veroordeeld worden. In hoger beroep dacht
Lord Parker C.J. daar anders over. Hij overwoog dat het inderdaad nog alle
kanten uit zou kunnen wanneer men volledig abstraheert van de toegegeven
bedoelingen van de verdachten. Maar zo een weg acht hij niet aan te raden:

‘Of course, an expressed intention alone does not amount to an attempt; there must
be an actus reus which is sufficiently proximate to the expressed intention. But that
does not mean to say that the courts should disregard entirely as part of the surroun-
ding circumstances and the evidence in the case the expressed intention of the
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9 HR 18 november 2003, LJN AJ0517, waarover ook Kelk, 2005, p. 335.

respondents, both at the time and after the actus reus. It seems to me that the
intention is relevant when the act concerned is equivocal in order to see towards what
the act is directed. Once that is decided, then it still remains for the prosecution to
show that the act itself is sufficiently proximate to amount to an attempt to commit
the crime which it was the intention of the respondents to commit.’

Nog sterker geldt dit bij de strafbare voorbereiding die immers nog verder
verwijderd is van het voltooid misdrijf, maar waar ook gebruik wordt gemaakt
van het criterium van de uiterlijke verschijningsvorm.9 De subjectieve gericht-
heid van bijvoorbeeld het voorhanden hebben van bepaalde voorwerpen weegt
bij artikel 46 Sr zwaarder dan bij artikel 45 Sr. In 2007 heeft de Hoge Raad dat
met zoveel woorden gesteld. In HR 20 februari 2007, LJN AZ0213 (Samir A.)
heeft de Hoge Raad immers doen blijken dat de uiterlijke verschijningsvorm
voor de criminele bestemming van belang is, maar dat daarbij wel het misdadige
doel dat aan verdachte voor ogen stond moet worden betrokken. Voorwerpen die
op zichzelf nog geen gevaar uitstralen kunnen tegen de achtergrond van het
misdadige doel wel degelijk bestemd zijn voor het begaan van het misdrijf.

De conclusie dat de bepaling van het begin van uitvoering aan de hand van
de uiterlijke verschijningsvorm met een breed scala van gegevens rekening kan
houden, zoals ook Kelk heeft betoogd, lijkt mij gerechtvaardigd te zijn. Er kan
sprake zijn van een mengeling van subjectieve en objectieve gegevens, maar ook
kan een zuiver objectieve invulling voor de hand liggen. Richtinggevend zijn
onder meer de aard van de delictshandeling en de afstand van het handelen van
de verdachte tot de voltooiing van het misdrijf. Bij sommige delicten ontkomt
men er niet aan de wetenschap of bedoeling van verdachte bij zijn beoordeling
te betrekken. Als men dat doet neemt men meteen in de beoordeling ook de
inhoud van de wetenschap van verdachte mee, waardoor het aannemen van een
begin van uitvoering verleidelijk is zodra de verdachte zijn voornemen heeft
veruiterlijkt. Hierin schuilt natuurlijk een risico, te weten dat de kennis van de
kwade bedoelingen van verdachte de eisen van objectieve aard gaan overschadu-
wen. Nog sterker dan bij de strafbare poging is dit het geval bij de strafbare
voorbereiding. 

Opzet

Ook bij een ander leerstuk speelt de uiterlijke verschijningsvorm sinds kort een
belangrijke rol. Ik doel op het opzet.

In het HIV I-arrest (HR 25 maart 2003, NJ 2003, 553 m.nt. Buruma) heeft
de Hoge Raad uitvoerige beschouwingen gewijd aan de grens tussen voorwaar-
delijk opzet en bewuste schuld. De Hoge Raad deed blijken dat sprake kan zijn
van bewuste schuld wanneer verdachte op de hoogte was van het bestaan van
een aanmerkelijke kans, maar deze kans niet bewust heeft aanvaard. Indien
aanknopingspunten in de verklaringen van verdachte of getuigen ontbreken om
te kiezen voor hetzij bewuste schuld hetzij voorwaardelijk opzet kunnen de aard
van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht de doorslag
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10 Dezelfde redenering werd gevolgd in HR 5 december 2006, LJN AZ1668 (Poolse spookrijder),
waarin het ook ging om een poging tot doodslag.

11 Zie ook HR 24 februari 2004, NJ 2004, 375 m.nt. Mevis (doodslag).

geven. Bepaalde gedragingen, aldus de Hoge Raad, kunnen naar hun uiterlijke
verschijningsvorm worden aangemerkt als zozeer gericht op een bepaald gevolg
dat het, behoudens contra-indicaties, niet anders kan zijn dan dat verdachte de
aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft geaccepteerd. Hier dient
dus de uiterlijke verschijningsvorm van het gedrag als basis voor het bewijs van
het opzet.10 Illustratief is HR 19 december 2006, LJN AZ1658, waarin verdachte
veroordeeld was voor poging tot gekwalificeerde doodslag. Het hof had
vastgesteld dat verdachte een bejaarde vrouw, die naar hij wist een zware
operatie moest ondergaan, in haar slaapkamer heeft overvallen, op haar is gaan
liggen, een kussen op haar gezicht heeft geduwd, zijn handen om haar keel
gelegd en geknepen. Verdachte liet haar af en toe los en liet haar dan papiertjes
zien waarop stond geschreven ‘I kill u’. Politieagenten die ter plekke kwamen
‘kregen de indruk dat verdachte de vrouw probeerde te wurgen’. De verdediging
had aangevoerd dat het opzet van verdachte enkel erop was gericht de vrouw te
dwingen haar pincode te onthullen zodat verdachte met de door hem weggeno-
men bankpasjes geld zou kunnen gaan halen. Het cassatiemiddel dat zich richtte
tegen het bewijs van het opzet werd door de Hoge Raad verworpen omdat de
vastgestelde gedragingen van verdachte naar hun uiterlijke verschijningsvorm
kunnen worden aangemerkt als zozeer gericht op de dood van het slachtoffer dat
het niet anders kan zijn dan dat verdachte, die moet hebben beseft dat de vrouw
wegens een ernstige ziekte in een minder goede lichamelijke conditie verkeerde,
de aanmerkelijke kans op de dood van het slachtoffer heeft aanvaard.11

Een groot aantal zaken waarin het opzet wordt verbonden aan de uiterlijke
verschijningsvorm van de gedragingen betreft een strafbare poging. In HR 8
april 2008, LJN BC5982 komen in één zaak de twee toepassingsmogelijkheden
van de uiterlijke verschijningsvorm voor. Verdachte had een ander met een mes
gestoken en ontkende het opzet op levensberoving. Het hof stelde voorop dat het
hanteren van een mes naar de uiterlijke verschijningsvorm een geijkt middel is
om iemand van het leven te beroven. Deze overweging doet vermoeden dat het
hof hier de uiterlijke verschijningsvorm van de gedraging stelt in de sleutel van
de vraag of er een begin van uitvoering is van het misdrijf doodslag. In de
motivering van de verwerping van het cassatiemiddel, dat klaagde over het
bewijs van het opzet, verwees de Hoge Raad ook naar de uiterlijke verschij-
ningsvorm van de gedragingen, maar nu als aanwijzing voor het voorwaardelijk
opzet.

Op deze wijze kan de uiterlijke verschijningsvorm benut worden op uiteen-
lopende terreinen binnen het kader van de strafbare poging. Enerzijds kan de
uiterlijke verschijningsvorm van de gedraging bijdragen aan de constatering dat
sprake is van een begin van uitvoering, anderzijds kan uit de uiterlijke verschij-
ningsvorm het (voorwaardelijk) opzet worden afgeleid. Deze dubbele functie
kan leiden tot een ingewikkelde constructie. Ik schreef eerder dat voor de vraag
of een bepaalde gedraging naar uiterlijke verschijningsvorm een begin van
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12 H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Eerste Deel, Haarlem: H.D. Tjeenk
Willink 1881, p. 407.

13 Bijv. HR 2 oktober 2007, LJN BA7932.

uitvoering van een bepaald misdrijf is, de Hoge Raad het voornemen van de
dader, hetgeen nu eenmaal niets anders is dan het delictsopzet, relevant acht. Het
komt mij voor dat er geen bezwaar tegen bestaat om in gevallen van manifeste
gedragingen de uiterlijke verschijningsvorm zowel te benutten voor de afleiding
van opzet als voor het vaststellen van het begin van uitvoering. Vaak zullen dat
gedragingen zijn die al dicht bij de voltooiing van het misdrijf liggen. Maar hier
ligt wel het gevaar op de loer dat het begin van uitvoering te gemakkelijk wordt
geassocieerd met het bestaan van het opzet. Het opzet op levensberoving kan
echter aangenomen worden door de uiterlijke verschijningsvorm van een
gedraging die nog geen begin van uitvoering is. Denk maar aan degene die
gewapend met een vuurwapen in het struikgewas ligt te wachten, richtend op de
voordeur van een woning. Als in zo’n geval uit deze gedraging wordt afgeleid
dat verdachte het voornemen heeft iemand neer te schieten lijkt mij deze
conclusie alleszins plausibel. De uiterlijke verschijningsvorm van het handelen
van verdachte wijst daarop. Maar om al een begin van uitvoering aan te nemen
gaat in zo’n geval te ver. Wel zal natuurlijk gedacht kunnen worden aan een
strafbare voorbereidingshandeling.

Andere mogelijkheden van toepassing

Ik kan mij voorstellen dat de mogelijkheden van de uiterlijke verschijningsvorm
in het materiële strafrecht nog niet volledig zijn verkend. Wellicht kan de
uiterlijke verschijningsvorm nog op andere gebieden van nut zijn, waarbij ik
denk aan de deelneming, en meer bepaald aan die gevallen waarin het opzet van
de deelnemer en dat van de uitvoerder niet exact met elkaar overeenkomen. Ik
neem als voorbeeld de uitlokking. Gewoonlijk zal er geen probleem zijn omdat
het feit zoals gepleegd ook wel zal zijn uitgelokt, zeker als gebruik wordt
gemaakt van de smerende werking van het voorwaardelijk opzet. Maar wat als
er wel verschil is tussen wat de uitlokker voor ogen stond en wat de uitgelokte
deed? Wat moet er dan worden bewezen verklaard en hoe moet dat dan worden
gekwalificeerd? En hoever mag dat verschil gaan?

De vraag hoe het zit met de bewezenverklaring en de kwalificatie van de
uitlokker wanneer het opzet van uitlokker en uitgelokte uiteenlopen lijkt
gemakkelijker te beantwoorden dan wanneer het om de medeplichtige gaat. In
de Nederlandse wetsgeschiedenis van artikel 47 Sr is te lezen dat de uitlokker
die door de materiële dader wordt voorbijgestreefd naar zijn eigen opzet wordt
gekwalificeerd.12 Zoals bekend volgt de medeplichtige wél de bewezenverkla-
ring en kwalificatie van de hoofddader ook wanneer het opzet van de mede-
plichtige slechts was gericht op een deel daarvan.13 De uitlokker heeft daarente-
gen zijn eigen bewezenverklaring en kwalificatie, die door zijn opzet worden
bepaald. Als de uitlokker een zware mishandeling wil en de uitgelokte pleegt
een doodslag zal de uitlokker gestraft kunnen worden voor uitlokking van zware
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14 J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2006, p. 447.

mishandeling, de dood tengevolge hebbend.14 Maar hoe dan de tenlastelegging
van de uitlokking moet luiden is onzeker. Moet ten laste gelegd worden dat de
uitgelokte een zware mishandeling heeft gepleegd en dat die is uitgelokt? Dat
lijkt dan in strijd met de waarheid. De uitgelokte heeft immers doodslag
gepleegd en geen zware mishandeling. Moet dan worden ten laste gelegd en
bewezen verklaard dat de uitgelokte een doodslag heeft gepleegd en dat die is
uitgelokt? Ook dat klopt weer niet, want de uitlokker wilde een zware mishande-
ling. Als het opzet van de uitlokker voor bewezenverklaring en kwalificatie,
anders dan van de medeplichtige, doorslaggevend is ligt het mijns inziens voor
de hand dat opzet van de uitlokker in de tenlastelegging duidelijk tot uitdrukking
te brengen.

Ik meen dat het hoofdfeit dan opzetneutraal zou kunnen worden omschreven,
zoals een buitenstaander dat zou zien; oftewel ‘naar uiterlijke verschijnings-
vorm’. Bijvoorbeeld dat X met een ijzeren staaf Y op het hoofd heeft geslagen,
tengevolge waarvan Y is overleden. Dat gebeuren kan doodslag, moord, zware
mishandeling de dood tengevolge hebbend zijn geweest. Wat de uitvoerder
precies heeft gepleegd is zonder zijn opzet te kennen niet duidelijk. De uitlokker
die een doodslag wil uitlokken zal menen geslaagd te zijn, ook als de uitgelokte
enkel erop uit was een zware mishandeling te plegen, mits het slachtoffer aan
de gevolgen overlijdt. Maar wat de uitgelokte precies heeft gedacht blijft voor
de uitlokker verborgen. De uitlokker die enkel een zware mishandeling wilde
uitlokken zal ingevolge artikel 47 lid 2 Sr ook voor de dood van het slachtoffer
moeten boeten. Of de uitgelokte door de uitlokker op het idee is gekomen
meteen een doodslag te plegen is voor de buitenstaander en zelfs voor de
uitlokker niet waarneembaar.

Als de uitgelokte een feit pleegt dat naar uiterlijke verschijningsvorm aan de
uitlokker voor ogen heeft gestaan is de uitlokker aansprakelijk voor zover zijn
opzet reikt. Op welk feit de uitlokker zijn opzet richtte zal wel in de tenlasteleg-
ging moeten worden opgenomen, maar of het opzet van de uitgelokte met het
opzet van de uitlokker overeenkwam is niet relevant zolang de uiterlijke
verschijningsvorm van hetgeen in werkelijkheid is uitgevoerd beantwoordt aan
het opzet van de uitlokker. Het voorgaande brengt met zich dat degene die
doodslag wil uitlokken en de ander enkel op het idee van een zware mishande-
ling brengt, door welke zware mishandeling evenwel het slachtoffer komt te
overlijden, gestraft zal kunnen worden voor uitlokking van doodslag.

De mogelijkheden die de uiterlijke verschijningsvorm biedt voor leerstukken
van het materiële strafrecht lijken mij nog niet uitgeput te zijn. Creatieve
beoefenaren van het strafrecht, zoals Constantijn Kelk, zullen ongetwijfeld in
staat zijn deze mogelijkheden te exploreren en te beoordelen.





1 Franz Kafka, Het proces, uit het Duits vertaald door Th. Graftdijk, Amsterdam: Amber 1989, p. 11.
2 Een plant die in China veelvuldig wordt gebruikt vanwege de medicinale werking die hieraan wordt

toegekend.

Over de bescherming van uitheemse planten- 
en diersoorten: Kafka in het kwadraat?
Désirée Paridaens-van der Stoel

‘Kijk eens aan, Willem, hij geeft toe dat hij de wet niet
kent en beweert tegelijkertijd dat hij onschuldig is.’

Franz Kafka.1

Inleiding

Ter terechtzitting van de economische politierechter verschijnt een bijna 80-
jarige Chinese vrouw. Gesteund door haar zoon, loopt ze langzaam de zitting-
zaal in en kijkt onzeker om zich heen. Uit de dagvaarding blijkt dat zij er – kort
gezegd – van wordt verdacht, al dan niet opzettelijk, een aantal doosjes pillen,
waarin Saussurea costus2 is verwerkt, binnen het grondgebied van Nederland te
hebben gebracht. Het is voor het eerst dat ze in aanraking komt met de strafrech-
ter en ze snapt eigenlijk niet precies wat ze verkeerd heeft gedaan en evenmin
waarom haar medicijnen in beslag zijn genomen en vernietigd.
 Hetzelfde onbegrip had een 27-jarige Nederlandse ondernemer getoond, die
een paar uur vóór haar ter terechtzitting van dezelfde economische politierechter
was verschenen. Hij had via Zuid-Afrika twee huiden van de Hartmanns berg-
zebra, afkomstig uit Namibië, naar Nederland geëxporteerd, maar na aankomst
van de huiden in Nederland was geconstateerd dat hij weliswaar over een
vergunning beschikte voor de weder-uitvoer daarvan uit Zuid-Afrika, maar niet
over een eveneens vereiste vergunning voor de invoer van de huiden in Neder-
land. Zijn pogingen om alsnog een invoervergunning te verkrijgen, waren op
niets uitgelopen en zijn huiden waren in beslag genomen. Ook hij wordt ervan
verdacht deze goederen, al dan niet opzettelijk, binnen het grondgebied van
Nederland te hebben gebracht. Over de afloop van beide zaken kom ik uiteraard
later te spreken, maar eerst zal ik stilstaan bij de vraag wie verantwoordelijk is
voor de situatie waarin de genoemde verdachten zijn komen te verkeren.

In vergelijking met het commune strafrecht, komt het bij de handhaving van
economische wet- en regelgeving waarschijnlijk vaker voor dat degene die op
normschending wordt aangesproken, daarover verontwaardigd is, ofwel omdat
de norm hem of haar vooraf niet bekend was, ofwel omdat hij of zij de reactie
op de handeling of het nalaten – zacht uitgedrukt – nogal overtrokken vindt. Dit
laatste is geen uitzondering als het gaat om de strafrechtelijke vervolging
wegens relatief kleine milieudelicten, zoals het gooien van een propje papier op
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3 De Winter heeft er op gewezen dat het wel voorkomt dat in zo’n geval wordt vervolgd wegens het
opzettelijk overtreden van artikel 10.1 lid 2, of artikel 10.2 lid 1 van de Wet milieubeheer, waarop
maximaal zes jaar gevangenisstraf staat. Zie Reiner de Winter, Zonder standpunt ben je nergens,
Den Haag: Sdu uitgevers 2008, p. 48.

4 Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende planten- en
diersoorten (Flora- en faunawet), Stb. 1998, 402.

5 Zie voor een indicatie voor de hoogte van een eventueel transactievoorstel, dan wel de strafeis van
het openbaar ministerie ter terechtzitting de Richtlijn voor strafvordering regelgeving Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, beleidsterrein natuur van 5 maart 2007. Het voorne-
men bestaat om het strafvorderingsbeleid nog in 2008 te actualiseren, waardoor bij het vaststellen
van de hoogte van de aangeboden transactie dan wel in de strafeis van het openbaar ministerie ter
terechtzitting meer rekening zal worden gehouden met de waarde van beschermde soorten en de
omvang van de handel. Zie Kamerstukken II 2007/08, 31 379, nr. 1, p. 6.

straat of het te vroeg op straat zetten van een vuilniszak.3 In bovengenoemde
strafzaken speelt evenwel de verontwaardiging over het eerste aspect een rol:
betrokkenen waren zich vooraf niet bewust van het ongeoorloofde van hun
handelen. 

De vraag die dan rijst, is of betrokkenen beter hadden moeten of kunnen
weten. Welke inspanningen hadden zij moeten leveren en welke inspanningen
levert de overheid eigenlijk om burgers over de inhoud van desbetreffende wet-
en regelgeving te informeren? Zijn die inspanningen voldoende? Hierna zal op
deze vragen worden ingegaan aan de hand van de twee zojuist genoemde en aan
de praktijk ontleende voorbeelden over de naleving van de Flora- en faunawet.
De beantwoording van die vragen vergt uiteraard allereerst een onderzoek naar
de in deze gevallen toepasselijke wet- en regelgeving en de wijze waarop die
bekend is gemaakt.

Overtreding van artikel 13 lid 1 van de Flora- en faunawet

In beide zojuist genoemde strafzaken wordt de verdachten overtreding van de
Flora- en faunawet4 verweten. Deze op 1 april 2002 in werking getreden wet
heeft betrekking op de bescherming van planten- en diersoorten en bevat onder
meer bepalingen die voorheen in de Vogelwet 1936, de Jachtwet, de Natuurbe-
schermingswet, de Nuttige Dierenwet 1914 en de Wet bedreigde uitheemse dier-
en plantensoorten waren neergelegd. 

Meer in het bijzonder wordt beide verdachten overtreding van artikel 13 lid
1 van de Flora- en faunawet verweten, dat – gelet op artikel 1a onder 2 juncto
artikel 6 van de Wet op de economische delicten – voor zover opzettelijk begaan
een misdrijf oplevert, dat vervolgens maar liefst bedreigd wordt met een
gevangenisstraf van zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie (€ 45.000).
Indien de waarde van de goederen, waarmee of met betrekking tot welke het
delict is begaan, of die geheel of gedeeltelijk door middel van het delict zijn
verkregen, echter hoger is dan € 11.250, kan op grond van artikel 6 lid 1 aanhef
en onder 4 van de Wet op de economische delicten zelfs een geldboete worden
opgelegd tot € 450.000.5

Maatgevend voor de vraag of in casu sprake is van een misdrijf of een
overtreding is of het delict opzettelijk is begaan. Van belang bij de beoordeling
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6 Zie hieromtrent nader I. Kroes, De ‘kleur’ van opzet in de Wet op de economische delicten,
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7 HR 24 april 2007, LJN AZ8783 en NJ 2007, 544. De Hoge Raad hield hierbij vast aan zijn eerdere
standpunt. Zie daaromtrent onder meer HR 18 maart 1952, NJ 1952, 314.

8 Vellinga verwijst naar HR 18 maart 1952, NJ 1952, 314 en NJ 1952, 315 en naar HR 24 juni 1952,
NJ 1952, 710.

daarvan is weer dat het opzet niet op niet naleving van artikel 13 lid 1 van de
Flora- en faunawet hoeft te zijn gericht. In de redenering die de Hoge Raad sinds
1952 volgt, staat het ontbreken van kennis van een overtreden wettelijke
verplichting niet in de weg aan het bewijs daarvan. Boos opzet is niet vereist;
kleurloos opzet volstaat.6 

Een poging in 2007 om een verandering van rechtspraak van de Hoge Raad
te bewerkstelligen ten opzichte van de lijn die sinds 1952 werd gevolgd, is om
onduidelijke redenen mislukt.7 In zijn conclusie had advocaat-generaal Vellinga
voor die verandering onder meer het volgende aangevoerd: ‘Niet alleen kan het
vereiste van het opzet niet meer dienen om te onderscheiden tussen lieden die
desbewust handelen in strijd met de wet en zij die dat uit slordigheid doen, maar
ook staat de door de Hoge Raad gekozen aanpak op gespannen voet met de
inhoud van het opzet-begrip. Daarin staat immers besef van de dader dat hij iets
ongeoorloofds doet op de voorgrond en is juist dat de grond voor een zwaardere
strafbaarstelling dan in geval bij hem dat besef ontbreekt of hij de mogelijkheid
dat hij onrechtmatig zou handelen wel onder ogen heeft gezien maar deze als
niet reëel ter zijde heeft geschoven.’ Vellinga heeft daarnaast naar voren
gebracht dat de Hoge Raad zijn uit 1952 daterende arresten8 in een situatie wees
waarin regelgeving op economisch gebied vele malen overzichtelijker was dan
thans het geval is. ‘Niet alleen is het aantal regels toegenomen [...] maar ook is
de Europese wetgever een rol van betekenis gaan spelen die ten tijde van
genoemde arresten niet viel te voorzien.’ Voorts heeft hij betoogd dat het
voorwaardelijk opzet inmiddels ‘voldoende mogelijkheden biedt te onderschei-
den tussen de zelfzuchtig onwetende en de doorgaans minder laakbare slordige
of onoplettende zonder dat daardoor het afdwingen van de naleving van
ordeningswetgeving in gevaar komt’. Een en ander heeft de Hoge Raad kenne-
lijk niet kunnen overtuigen; de zaak is zonder enige nadere motivering afgedaan
met de opmerking dat de Hoge Raad geen aanleiding ziet voor een verandering
van zijn rechtspraak op dit punt.

In het geval van de eerder genoemde Chinese vrouw betekent een en ander
bijvoorbeeld dat voor een bewezenverklaring van het opzettelijk begaan en dus
de misdrijfvariant niet is vereist dat ze wist dat ze het product vanwege de Flora-
en faunawet, niet in Nederland mocht invoeren. Wel kan de omstandigheid dat
ze niet wist en had kunnen weten dat de betreffende stof in de medicijnen was
verwerkt, tot gevolg hebben dat de opzet niet bewezen wordt geacht. Wat dan
resteert, is de overtreding, in welk geval een gehonoreerd beroep op afwezigheid
van alle schuld er nog toe kan leiden dat de verdachte niet strafbaar wordt geacht
en wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.
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9 Als gevolg van een ongelukkige redactie van de Flora- en faunawet, dan wel van artikel 1 van het
inwerkingtredingsbesluit van 12 december 2001, Stb. 656, is de weergave van het in werking
getreden deel van het eerste lid van artikel 13 van de Flora- en faunawet in de ADW-databank niet
conform de bedoeling van de wetgever. De juiste weergave is daarentegen wel te vinden in de
wettendatabank van <www.overheid.nl>.

10 Zie bijvoorbeeld artikel 13 lid 4 en artikel 63 van de Flora- en faunawet.
11 Onder ‘dieren’ wordt in de zin van de Flora- en faunawet en de daarop berustende bepalingen

verstaan: dieren in al hun ontwikkelingsstadia, met uitzondering van eieren, en onder ‘planten’:
planten in al hun ontwikkelingsstadia. Vervolgens wordt onder ‘producten van dieren’ verstaan:
dode dieren, delen van levende of dode dieren en alle van dieren afgeleide producten, al dan niet in
andere zaken vervat, alsmede alle zaken waarvan uit een begeleidend document, de verpakking, een
merkteken of etiket of enige andere omstandigheid moet worden aangenomen dat zij afgeleide
producten of delen van dieren bevatten of daaruit bestaan, en onder ‘producten van planten’: dode
planten, delen van levende of dode planten en alle van planten afgeleide producten, al dan niet in
andere zaken vervat, alsmede alle zaken waarvan uit een begeleidend document, de verpakking, een
merkteken of etiket of enige andere omstandigheid moet worden aangenomen dat zij afgeleide
producten of delen van planten bevatten of daaruit bestaan.

Artikel 13 lid 1 van de Flora- en faunawet bepaalt dat het verboden is planten
of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van
dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse
plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of beschermde
uitheemse diersoort, te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop
voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden,
te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor
commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit
te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het
grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben.9 De wet biedt
vervolgens wel weer openingen voor uitzonderingen op deze regel,10 maar het
komt erop neer dat je wettelijk gezien en onder zware strafbedreiging zonder
vergunning of ontheffing een heleboel niet mag als het gaat om het bezit of
vervoer van of de handel in (producten van) beschermde inheemse of uitheemse
planten- of diersoorten. Met het oog daarop, zullen we eerst bekijken wanneer
eigenlijk sprake is van (producten van) beschermde inheemse of uitheemse
planten- en diersoorten in de zin van de Flora- en faunawet. En hoe kom je dit
te weten? 

(Producten van) planten of dieren in de zin van de Flora- en faunawet

Veruit het makkelijkst te beantwoorden is de vraag wanneer in de zin van de
Flora- en faunawet sprake is van dieren of planten, dan wel van producten
daarvan. Deze wet definieert die begrippen immers in artikel 1.11 Gelet hierop
blijkt de stof die verwerkt was in de medicijnen van de in de inleiding genoemde
Chinese vrouw te moeten worden aangemerkt als het product van een plant en
dienen de zebrahuiden van de Nederlandse ondernemer te worden beschouwd
als producten van dieren. 
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12 Besluit van 28 november 2000, Stb. 523, zoals gewijzigd bij Besluit van 4 juli 2007, Stb. 253.
13 Regeling van 5 maart 2002, Stcrt. 51 en sindsdien ongewijzigd gebleven.
14 Deze verordening strekt op Europees niveau tot uitvoering van de op initiatief van de Verenigde

Naties tot stand gekomen CITES-overeenkomst (de afkorting is afgeleid van Convention on
International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora).

Beschermde planten- en diersoorten

Aanzienlijk moeilijker wordt het als het gaat om de beantwoording van de vraag
of in onderhavige gevallen sprake is van beschermde planten- of diersoorten in
de zin van de Flora- en faunawet. Daarvoor verwijst deze wet immers in
belangrijke mate naar lagere regelgeving, te weten naar – niet nader in de wet
aangeduide – algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.
Slechts als het gaat om beschermde inheemse diersoorten kan de wet zelf
uitsluitsel bieden: zo blijkt bijvoorbeeld uit artikel 4 lid 1 aanhef en onder a van
de Flora- en faunawet dat de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis niet
worden aangemerkt als beschermde inheemse diersoort. Voor de aanwijzing van
beschermde inheemse en uitheemse plantensoorten, alsmede voor die van
beschermde uitheemse diersoorten worden we echter steeds verwezen naar
lagere regelgeving.

Na enig onderzoek blijken in dit verband van belang: het Besluit aanwijzing
dier- en plantensoorten Flora- en faunawet12 en de (ministeriële) Regeling
aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet.13 Het besluit, een alge-
mene maatregel van bestuur, bevat de aanwijzing van beschermde inheemse
plantensoorten, alsmede van enkele beschermde inheemse en uitheemse dier-
soorten. Voor de producten van dier- en plantensoorten die in onderhavige straf-
zaken een rol spelen, blijkt dit besluit al snel niet relevant, waarmee we terecht
komen bij eerder genoemde ministeriële regeling. Hierin worden planten- en
diersoorten aangewezen ter uitvoering van internationale verplichtingen of
bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechte-
lijke organisaties. 

De Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet bevat als
bijlagen allereerst twee lijsten met dier- en plantensoorten die worden aangewe-
zen als beschermde inheemse dier- en plantensoorten (daartoe behoren onder
meer bepaalde vlindersoorten en kevers). Voorts bevat zij een derde bijlage met
een beperkte lijst van beschermde uitheemse diersoorten. Daarop prijken onder
meer de primaten en enkele katachtigen, zoals de leeuw en de poema. Voorts
worden in artikel 4 lid 2 aanhef en onder b en c, enkele uitheemse diersoorten
expliciet aangewezen, waaronder de wasbeer, de Canadese bever en de muskus-
rat, maar voor het overige wordt verwezen naar bijlagen bij Verordening (EG)
nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op
het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L61), ook wel aangeduid als de
(CITES-)Basisverordening,14 en, voor zover de betreffende soort daaronder niet
valt, naar bijlage IV bij Richtlijn nr. 92/43/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke
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habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206), ook wel aangeduid als de
Habitatrichtlijn. 

Voor zover een burger zonder hulp nog tot zover zou zijn gekomen, raakt hij
vanaf hier het spoor ongetwijfeld bijster. Niet alleen is het nog een aardige kunst
om niet alleen de genoemde bijlagen, maar ook de betreffende planten- of
diersoort daarop te vinden, aangenomen dat betrokkene al weet naar welke soort
moet worden gezocht, maar ook kan men met het raadplegen van deze bijlagen
niet volstaan. Van belang is namelijk voorts nog na te gaan of de betreffende
bijlagen bij genoemde verordening of de Habitatrichtlijn sedertdien zijn
gewijzigd, nu eventuele wijzigingen in de bijlagen bij de verordening recht-
streekse werking hebben en wijzigingen van bijlage IV van de Habitatrichtlijn,
zo blijkt althans uit artikel 5 van de Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten
Flora- en faunawet, automatisch gelden met ingang van de dag waarop aan de
betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven. 

Saussurea costus dat was verwerkt in de pillen die de Chinese vrouw bij zich
had, blijkt uiteindelijk zowel te worden vermeld op Bijlage A van de Basisveror-
dening EG nr. 338/97 van 1996, als op Bijlage A van Verordening (EG) nr.
1332/2005 van 9 augustus 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97
van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en planten-
soorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 2005, L215).
Plaatsing op deze bijlagen geeft aan dat de soort (nog steeds) wordt gerangschikt
onder de categorie van bedreigde plantensoorten, waarvoor het strengste
beschermingsregime van de Flora- en faunawet geldt. Daarnaast treffen we de
Hartmanns bergzebra, waarvan de Latijnse benaming luidt: Equus zebra
hartmannae, aan op Bijlage B van de Basisverordening EG nr. 338/97 van 1996,
alsook op Bijlage B van Verordening (EG) nr. 1332/2005 van 9 augustus 2005
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescher-
ming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het
desbetreffende handelsverkeer (PbEG 2005, L215). Ook de Hartmanns bergze-
bra moet daarmee worden aangemerkt als een beschermde diersoort die niet
zonder meer in Nederland mag worden ingevoerd.

Is invoer in Nederland toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden?

Voor zover iemand al heeft kunnen achterhalen dat hij te maken heeft met (een
product van) een beschermde uitheemse planten- of diersoort – de officiële
lijsten met vooral Latijnse benamingen van bedreigde planten- en diersoorten
gaan in ieder geval niet vergezeld van plaatjes die een herkenning zouden
kunnen bevorderen en de voorlichting specifiek gericht op het vooraf waarschu-
wen van reizigers houdt ook niet bepaald over – rijst de vraag hoe hij erachter
komt wat voor gevolgen dit heeft. Mag hij (het product van) de beschermde
planten- of diersoort in Nederland invoeren, en zo ja, onder welke voorwaarden?
Deze vragen zijn voor een niet in de materie ingewijde persoon zonder gedegen
ondersteuning als gevolg van de ingewikkelde en gelaagde regelgeving
waarvoor de Nederlandse wetgever heeft gekozen eigenlijk niet meer zonder
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15 Naast de eerder genoemde lagere regelgeving komen dan bijvoorbeeld om de hoek kijken het
Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten van 28 november 2000, Stb. 525, zoals
gewijzigd bij Besluit van 4 juli 2007, Stb. 253, dat ertoe strekt op grond van artikel 75 van de Flora-
en faunawet een aantal vrijstellingen te verlenen, en de Regeling vrijstelling beschermde dier- en
plantensoorten Flora- en faunawet van 5 maart 2002, Stcrt. 51, en laatstelijk gewijzigd bij Regeling
van 17 maart 2005, Stcrt. 60. In deze regeling zijn vrijstellingen opgenomen voor dieren en planten,
behorende tot beschermde soorten die rechtstreeks voortvloeien uit internationale verplichtingen of
bindende besluiten van organen van de Europese Unie.

16 Zie in dit verband ook EHRM 15 november 1996, Cantoni t. Frankrijk (45/1995/551/637), waarin
het Europees Hof voor de rechten van de mens in verband met het beginsel van nullum crimen,
nulla poena sine lege zoals neergelegd in arikel 7 van het EVRM het volgende overwoog: ‘A law
may still satisfy the requirement of foreseeability even if the person concerned has to take appropri-
ate legal advice to assess, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences
which a given action may entail (see, among other authorities, the Tolstoy Miloslavsky v. the
United Kingdom judgment of 13 July 1995, Series A no. 316-B, p. 71, § 37). This is particularly
true in relation to persons carrying on a professional activity, who are used to having to proceed
with a high degree of caution when pursuing their occupation. They can on this account be expected
to take special care in assessing the risks that such activity entails.’

meer te beantwoorden.15 Van een handelaar mag in ieder geval worden verwacht
dat hij grondig onderzoek verricht en zo nodig deskundigheid van buiten
inroept,16 maar een vakantieganger zal doorgaans niet de mogelijkheid, noch de
tijd hebben voor een even diepgaand onderzoek.

De beantwoording van de vragen of sprake is van een bedreigde planten- of
diersoort, of het invoeren daarvan is toegestaan met een vrijstelling, ontheffing
of vergunning, alsmede onder welke voorwaarden je die hoe, waar en wanneer
kunt verkrijgen, vergt eigenlijk de assistentie van een voor iedereen goed
bereikbare helpdesk of waarschijnlijk beter nog van elektronische hulpmiddelen
die via internet, en dus in beginsel ook vanuit het buitenland, 24 uur per dag
kunnen worden geraadpleegd. Het voordeel van een dergelijk hulpmiddel is
voorts dat iedereen die (ook functioneel) met de bescherming van dier- of
plantensoorten te maken krijgt, de noodzakelijke informatie meer inzichtelijk en
werkbaar gepresenteerd kan krijgen. Niet alleen opsporingsdiensten en het
openbaar ministerie moeten immers goed inzicht (kunnen) hebben in de te
handhaven wet- en regelgeving, maar ik zou menen vooraleerst de betrokkene
zelf en daarnaast niet te vergeten de advocatuur en de rechterlijke macht. Het
voorkomt een toestand van Kafka in het kwadraat, waarbij niet alleen de
verdachte in onwetendheid wordt gelaten over de regels van het spel, maar
waarbij ook nog de advocatuur en de rechter in het duister moeten tasten. 

Tegen deze achtergrond stemt het in ieder geval hoopvol dat via de site
www.overheid.nl reeds een begin is gemaakt met de ontwikkeling van een
soortendatabank en dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
in haar brief aan de Tweede Kamer van 7 maart 2008 tenminste heeft onderkend
dat er nog veel onbekendheid over de feitelijke regelgeving op het terrein van
de bescherming van planten- en diersoorten is en dat een goede voorlichting kan
bijdragen aan een betere naleving op dit gebied, alsmede dat zij heeft aangekon-
digd dat de mogelijkheid voor een elektronisch systeem voor de aanvraag van
vergunningen inmiddels wordt onderzocht.
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Ten uitgeleide

Terug naar de in de inleiding genoemde strafzaken. Hoe is het nu afgelopen met
‘onze’ verdachten? 

De jonge ondernemer is wegens het opzettelijk invoeren van twee bewerkte
huiden van de Hartmanns bergzebra, Equus zebra hartmannae, orde Perissodac-
tyla, familie Equidae, zijnde een aangewezen soort als bedoeld in artikel 4 van
de Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet en genoemd
in Bijlage B van de Basisverordening EG nr. 338/97, veroordeeld tot een
geldboete. Als ondernemer had hij volgens de rechter immers de zorgplicht om
zich er terdege van te vergewissen dat hij de huiden in Nederland mocht
invoeren. Voorts zijn de in beslag genomen zebrahuiden onttrokken aan het
verkeer.

De Chinese vrouw die verdacht werd van het opzettelijk invoeren van een
aantal doosjes pillen, waarin, zoals op de verpakking was vermeld, Saussurea
costus, familie Compositae, was verwerkt, is mede gelet op haar hoge leeftijd
en haar blanco strafblad en conform de vordering van de officier van justitie
schuldig verklaard zonder oplegging van straf. Nadat de economische politie-
rechter dit laatste vonnis had uitgesproken, keek de oude vrouw met een
vragende blik naar haar zoon, die haar maar een arm aanbood teneinde samen
zo snel mogelijk en in ieder geval opgelucht de zittingzaal te verlaten. 



1 C. Kelk, De goede trouw in het strafrecht, in: M. Moerings e.a. (red.), Morele kwesties in het
strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 103-120.

2 H.A. Demeersseman, De autonomie van het materiële strafrecht (diss. VU Amsterdam), Arnhem:
Kluwer 1985.

3 C. Kelk, Studieboek Materieel Strafrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 346, merkt op dat de uit-
lokking van alle deelnemingsvormen het meest aan het lex certa vereiste voldoet.

Het opzet van de samenspanner
Caroline Pelser

Inleiding

In de bundel Morele kwesties in het strafrecht houdt Constantijn Kelk een
pleidooi voor meer begrip voor de goede trouw in het strafrecht.1 De goede
trouw is een typisch privaatrechtelijk concept, dat onder meer een rol speelt in
het verbintenissenrecht. In artikel 3:33 BW wordt bepaald dat voor de totstand-
koming van een rechtshandeling een op een rechtsgevolg gerichte wil nodig is,
die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Indien de wil ontbreekt, kan
alsnog een rechtshandeling bestaan op grond van het gerechtvaardigde vertrou-
wen van de wederpartij op het bestaan van een op rechtsgevolg gerichte wil
(artikel 3:35 jo. artikel 3:11 BW). De goede trouw heeft verwantschap met het
leerstuk dwaling. In dat geval kan een onjuiste voorstelling van zaken bij een
van de partijen die een overeenkomst aangaan tot vernietiging van de overeen-
komst leiden (artikel 6:228 BW).

De overeenkomst om een misdrijf te plegen levert onder omstandigheden een
strafbaar feit op. Vanwege de ongeoorloofde oorzaak is op dergelijke afspraken
het privaatrecht niet van toepassing (artikel 3:40 BW). In rechte is geen
nakoming te vorderen van een afspraak om een misdrijf te plegen. Als autonoom
rechtsgebied stelt het strafrecht bovendien eigen voorwaarden voor strafbaarheid
van dit soort afspraken.2 Zo is de toezegging van geld tegenover de belofte een
misdrijf te begaan slechts onder de in artikel 47 lid 1 sub 2 Sr genoemde
voorwaarden als uitlokking strafbaar.

Waar de uitlokking aan gedetailleerde voorwaarden is gebonden,3 geldt dat
nauwelijks voor de samenspanning. Artikel 80 Sr eist niet meer dan dat twee of
meer personen zijn overeengekomen om een in de wet omschreven misdrijf te
plegen. In de literatuur wordt aangenomen dat een simpele afspraak hier vol-
staat. Die afspraak behoeft niet te voldoen aan privaatrechtelijke eisen. Onder
omstandigheden wordt zelfs een afspraak die niet is zoals die lijkt te zijn, als een



Caroline Pelser252

4 A.J. van Deinse, De Algemeene Beginselen van Strafregt, Middelburg: J.W. & C. Altorffer 1860, p.
339.

5 C.M. Pelser, Samenspanning: over overt act en uiterlijke verschijningsvorm, in: M. Boone e.a.
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6 G. Mols, Strafbare samenspanning (diss. Utrecht), Arnhem: Gouda Quint 1982, p. 62-65, die
notulen van de Staatscommissie-De Wal citeert.

7 J. Remmelink, Samenspanning, in: H. Franken e.a. (red.), Ad Personam: opstellen aangeboden aan
Ch.J. Enschedé, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1981, p. 223-236, p. 228.

strafbare overeenkomst in de zin van artikel 80 Sr beschouwd. De verdachte kan
zich in dat geval niet beroepen op de goede trouw.

In mijn bijdrage aan deze bundel ter ere van Constantijn wil ik deze afspraak
nader onderzoeken. Eerst wordt de wijze waarop in de literatuur en recente
wetsgeschiedenis wordt beredeneerd dat, ondanks een wilsgebrek, een strafbare
samenspanningsovereenkomst kan bestaan, geanalyseerd. Dan zal blijken dat de
verdachte de goede trouw in de vorm van een soort voorzienbaarheidscriterium
krijgt tegengeworpen. Deze constatering geeft aanleiding op zoek te gaan naar
oplossingen die de verdachte meer bescherming bieden. Bezien wordt of een
redenering die aansluit bij de uitgangspunten van het overeenkomstenrecht zou
kunnen worden gevolgd. Tot slot wordt uiteengezet hoe met een andere, aan de
Amerikaanse conspiracy doctrine ontleende, uitleg van artikel 80 Sr kan worden
gekomen tot een meer objectieve benadering van de samenspanningsovereen-
komst.

Overeengekomen en opzet

Om staatsgevaarlijke en terroristische misdrijven reeds in het stadium van hun
voorbereiding te kunnen bestrijden, kent het Wetboek van Strafrecht samen-
spanningsbepalingen. In de betekenistitel van het wetboek wordt uitgelegd dat
samenspanning bestaat zodra twee of meer personen overeengekomen zijn om
het misdrijf te plegen (artikel 80 Sr). Aangezien de overheid er belang bij heeft
om handelingen die tot dat soort misdrijven leiden ‘reeds bij de eerste ontkie-
ming te onderdrukken’,4 worden er, naast de overeenkomst, geen extra voor-
waarden gesteld. Irrelevant is wie de initiatiefnemer tot de overeenkomst is
geweest of dat er al dan niet een tegenprestatie wordt geleverd. Ook wordt niet
geëist dat één van de samenspanners ten tijde van de overeenkomst of daarna
bewust een daad heeft gesteld ter bevordering van (een onderdeel van) de
overeenkomst (overt act).5

Het begrip samenspanning en de uitleg ervan in artikel 80 Sr lijken op het
eerste gezicht eenduidig. Taalkundig duidt de term samenspanning, evenals
complot en samenzwering, op een verbond; een geheel van personen die zich op
basis van gemeenschappelijke opvattingen, doelstellingen, activiteiten en derge-
lijke hebben verenigd. Volgens de samenstellers van het wetboek is samenspan-
ning een overeenkomst, een afspraak.6 De inhoud van de overeenkomst kan
daarbij niet buiten beschouwing blijven, aangezien deze de afspraak pas tot een
samenspanning maakt.7 Dit wordt in artikel 80 Sr uitgedrukt door de term
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8 Kamerstukken II 2003/04, 28 463, nr. 10, p. 19, 23; Handelingen II 2003/04, nr. 31, p. 2195, 2222
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Arnhem: Gouda Quint 1996, p. 208.
11 Remmelink, 1981, p. 228-229.
12 Wet van 24 juni 2004, Stb. 290.
13 Kamerstukken I 2003/04, 28 463, C, p. 8.
14 T.J. Noyon, G.E. Langemeijer en J. Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, Deventer: Kluwer,

losbladig, aant. 3 op artikel 80 (suppl. 59, oktober 1987). Thans (suppl. 111, oktober 2000) wordt
niet meer over het onderwerp gesproken.

‘overeengekomen’, wat ‘het eens zijn’ betekent. In de wetsgeschiedenis wordt
in dit verband steeds de term wilsovereenstemming gebruikt.8

Samenspanning kent geen expliciet opzetvereiste; het opzet ligt besloten in
de term ‘overeengekomen’. Het opzet krijgt daarmee een bijzondere inkleuring,
want is zowel gericht op het sluiten van de overeenkomst als op het doel daar-
van, het aantasten van bepaalde rechtsbelangen.9 Voor het bewijs van het opzet
wordt uitgegaan van een ‘rechtswil’.10 Anders dan in het privaatrecht waar
wilsgebreken tot vernietiging van de overeenkomst kunnen leiden, hebben
omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de wil gebrekkig is gevormd geen
invloed op het bestaan van de samenspanningsovereenkomst. Zo stelt Remme-
link dat ‘eventuele wilsgebreken voortvloeiende uit jeugdige leeftijd, geestes-
ziekte, uiterlijke dwang of dwaling [...] met behulp van het strafrechtelijke
instrumentarium moeten worden gecorrigeerd’. De dwalende samenspanner
dient zich dus op afwezigheid van alle schuld te beroepen.11 Deze visie wordt
gevolgd door de minister van Justitie in de parlementaire behandeling van de
Wet terroristische misdrijven.12 Uit de kamerstukken blijkt dat sprake kan zijn
van een overeenkomst terwijl de betrokkenen een verschillend object op het oog
hadden. Ook het instemmen onder druk of een geestesstoornis staat niet in de
weg aan een geldige overeenkomst. ‘Ook dan kan sprake zijn van een overeen-
komst, en het gevaar dat deze overeenkomst daadwerkelijk wordt uitgevoerd kan
in dit geval zeker bestaan. Eventuele gehele of gedeeltelijke ontoerekeningsvat-
baarheid van de betreffende samenspanner speelt vervolgens een rol bij de
oplegging van straffen en/of maatregelen.’13

Het opzet op de inhoud van de overeenkomst wordt in deze opvatting
zodanig geobjectiveerd, dat het een ondergeschikte betekenis krijgt. Duidelijk
naar voren komt dat in de visie dat de omstandigheid dat een van de twee
samenspanners in werkelijkheid een infiltrant is, de geldigheid van de samen-
spanningsovereenkomst niet aantast. Noyon, Langemeijer en Remmelink stellen
dat de geveinsde instemming van de infiltrant niet afdoet aan de strafbaarheid
van de verdachte, omdat voor samenspanning alleen de overeenkomst nodig is
en niet het opzet om het misdrijf ook te plegen; de motieven kunnen dan buiten
beschouwing blijven.14 Keijzer betoogt dat een ieder die zich tegenover de ander
gedraagt als een persoon die een overeenkomst aangaat een overeenkomst in de
zin van artikel 80 Sr heeft gesloten, aangezien bij de andere samenspanners
redelijk vertrouwen is gewekt. Een undercoveragent zou zich in processu moe-
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ten beroepen op een strafuitsluitingsgrond.15 De goede trouw lijkt hier te zijn
vervangen door een voorzienbaarheidscriterium.16 In de recente wetsgeschiede-
nis is voor deze casuïstiek weinig aandacht. Uit de antwoorden van de minister
op vragen van Tweede Kamerlid Dittrich (D66) lijkt te mogen worden afgeleid
dat de visie dat met een infiltrant een geldige overeenkomst kan worden aan-
gegaan, wordt gevolgd.17

Heemskerk daarentegen meent dat iemand die de samenspanningsovereen-
komst louter aangaat om de wederpartij bij de politie te kunnen aangeven geen
opzet heeft.18 Maar hij onderschrijft kennelijk niet de visie van Remmelink dat
bij samenspanning van twee personen het ontbreken van opzet bij een van hen
leidt tot het vervallen van het gehele delict.19 Heemskerk gaat voor het overige
uit van een verklaringsleer. ‘In het algemeen doet het voor de kracht van eene
afspraak of overeenkomst niets af wat men in zijn binnenste denkt, maar is het
eenige, waarop het aankomt, dit, wat men uitgesproken heeft. – Na eene
duidelijke wilsverklaring moet ieder het bestaan van den wil aannemen.’20

Degene die uit vrees dat hij wordt vermoord of uit zucht naar geldgewin een
overeenkomst is aangegaan, zonder van plan te zijn om werkelijk mee te doen
aan de aanslag, heeft aldus opzet. ‘De samenspanning heeft hij wèl gewild, en
in zoover die samenspanning de kans vermeerdert, dat de personen, met wie hij
samengespannen heeft, den aanslag zullen plegen, heeft hij die vermeerdering
van kans op den aanslag ook gewild.’21

Hoewel de keuze om eventuele wilsgebreken door middel van strafuitslui-
tingsgronden te corrigeren past binnen de wijze waarop in de Nederlandse
rechtspraak het opzet wordt beredeneerd, kan men zich afvragen of deze in casu
voldoende rekening houdt met het bijzondere karakter van de strafbaarstelling.
De samenspanningsbepalingen stellen als delicta sui generis voorbereidingshan-
delingen met een deelnemingscomponent strafbaar. Het opzetvereiste ligt
besloten in het bestanddeel dat de deelnemingscomponent vertegenwoordigt.
Juist dat geeft de bijzondere kleur aan het opzet van de samenspanner. Een
eenzijdige, individuele beoordeling van de strafbaarheid van een samenspanner
zonder rekening te houden met de positie van de mededader, lijkt deze inkleu-
ring te miskennen. De posities van de deelnemers zijn aan elkaar verbonden.22
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Een wilsgebrek bij de ene samenspanner maakt de instemming van de weder-
partij feitelijk tot een eenzijdige wilsuiting. Zeker in gevallen dat objectief is
vast te stellen dat de mededader nooit de intentie heeft gehad om het misdrijf
daadwerkelijk te plegen, zoals bij een infiltrant, heeft deze visie een sterke
subjectivering van de (toch al subjectieve) samenspanning tot gevolg. Zonder
daadwerkelijk gevaarsrisico voor de rechtsorde, is het nog louter de gevaarlijke
gezindheid van de verdachte die wordt bestraft. Daar komt nog bij dat de
aanvaarding dat de enige wederpartij van de verdachte een overheidsdienaar kan
zijn of een burger onder regie van de overheid,23 de opsporing van samenspan-
ningsdelicten gevoelig maakt voor misbruik. De instemming van de infiltrant is
immers een noodzakelijke bestaansvoorwaarde voor de overeenkomst. In het
navolgende wordt via twee invalshoeken gezocht naar een meer objectieve
benadering van de samenspanningsovereenkomst.

Wilsgebrek en de autonomie van het strafrecht

Aan een samenspanningsovereenkomst worden geen formele eisen gesteld; een
simpele afspraak is voldoende. Ofschoon wilsovereenstemming uitgangspunt is,
is hiervoor duidelijk geworden dat een eventueel wilsgebrek de geldigheid van
de samenspanningsovereenkomst niet aantast. We kunnen in dit verband spreken
van een disharmonie met het privaatrecht.24 Waar het strafrecht ervoor kiest het
wilsgebrek uitsluitend persoonlijk te laten werken (vgl. artikel 50 Sr), is een
wilsgebrek in het privaatrecht een grond tot vernietiging van een overeenkomst.
Zo kan een verkeerde voorstelling omtrent de persoon van de wederpartij (error
in persona), doordat die wederpartij onjuiste informatie geeft of relevante
informatie achterhoudt, leiden tot vernietiging van de overeenkomst, als aan-
nemelijk is dat de dwalende partij de overeenkomst niet of niet op dezelfde
wijze zou hebben gesloten als hij niet had gedwaald.25

De autonomie van het strafrecht brengt mee dat voor de invulling van het
begrip overeengekomen in artikel 80 Sr andere criteria gelden dan voor de
privaatrechtelijke overeenkomst. De vraag kan echter worden gesteld of het
zinvol en wenselijk is om voor de invulling van artikel 80 Sr uitgangspunten te
hanteren die haaks op het overeenkomstenrecht staan. Het overeenkomstenrecht
kan worden beschouwd als een codificatie van regels die in het maatschappelijke
leven bij het maken van afspraken zijn ontstaan. Het betreft regels die voortko-
men uit daarop gebaseerde intermenselijke verwachtingen in het sociale
verkeer.26 Die verwachtingen bestaan bij strafbare afspraken ook, maar kunnen
niet geldend worden gemaakt. De redenering bij de samenspanning is dat een
simulerende contractant door zijn verklaring een redelijk vertrouwen bij de
andere samenspanners heeft gewekt.
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Het leerstuk van de uitlokking (artikel 47 lid 1 sub 2 Sr) toont echter dat het
strafrecht op andere gebieden wel verwachtingen in het sociale verkeer bij
afspraken respecteert. In de inleiding liet ik zien dat uitlokking kan worden
beschreven in termen van aanbod en aanvaarding. Voor strafbaarheid ter zake van
uitlokking is noodzakelijk dat de uitgelokte het afgesproken misdrijf uitvoert en
daarvoor zelf strafbaar is. Kan de uitgelokte zich beroepen op een schulduit-
sluitingsgrond (bijvoorbeeld verontschuldigbare dwaling ten aanzien van de
feiten), dan is er geen sprake van uitlokking, maar van doen plegen. Er wordt dan
wel gezegd dat de uitvoerder door de initiatiefnemer als ‘willoos werktuig’ is
gebruikt.27 Indien de afspraak tot het plegen van een misdrijf leidt tot een ander
delict dan afgesproken, is de uitgelokte strafbaar als pleger van dat delict, maar
kan de uitlokker hooguit mislukte uitlokking ten laste worden gelegd (artikel 46a
Sr). Was het privaatrecht van toepassing, dan zou men in beide gevallen kunnen
zeggen dat er iets mis is met de uitlokkingsovereenkomst, ofwel omdat de wil
gebrekkig is gevormd ofwel omdat er geen overeenstemming over de inhoud is.28

De privaatrechtelijke eisen van wilsovereenstemming en bepaaldheid van het
onderwerp lijken hier, zeer indirect, dus toch een rol te spelen.

Ook voor de samenspanning zou, in het licht van de eisen van lex certa en
voorzienbaarheid kunnen worden bepleit dat, hoewel niet alle regels van het
privaatrecht van toepassing kunnen zijn, vergelijkbare eisen moeten worden
gesteld.29 Toepassing daarvan zou niet betekenen dat het privaatrecht dominant
is. De leerstukken worden ‘verstrafrechtelijkt’,30 zodanig dat – net als het geval
was onder de vigeur van artikel 89 Code Pénal – ‘overeengekomen’ in de zin
van artikel 80 Sr inhoudt dat sprake is van een vast besluit tussen twee of meer
bona fide samenspanners die overeenstemming hebben bereikt over het doel en
de middelen.31 Dwaling omtrent de persoon met wie men voornemens was te
handelen (de infiltrant) zou in deze opvatting ertoe leiden dat geen geldige
samenspanningsovereenkomst tot stand is gekomen.

De betekenis van de meerzijdige formulering van artikel 80 Sr

Een andere manier om tot een zelfde normering van de samenspanningsover-
eenkomst te komen is met behulp van een leerstuk dat in de Verenigde Staten
van Amerika is ontwikkeld voor het delict conspiracy. Ofschoon conspiracy wat
betreft invulling en reikwijdte van de samenspanning verschilt, is een vergelij-
king zinvol aangezien, in de woorden van de minister van Justitie, ‘geen fun-
damenteel verschil bestaat met de definitie van de samenspanning in Neder-
land’.32 Voor een goed begrip van deze methode is het nodig eerst de formule
ring van de samenspanning nader te beschouwen. Artikel 80 Sr beschrijft geen
handeling, maar een toestand (‘overeengekomen zijn’). Voor zover artikel 80 Sr
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kan worden beschouwd als een definitiebepaling, wijkt deze in formulering
enigszins af van het Nederlandse woordgebruik, waarin samenspanning naast
de al eerder genoemde betekenis, ook wel de betekenis krijgt van ‘de handeling
van samenspannen’. ‘Samenspannen’ wordt vervolgens omschreven als de
actieve handeling van het zich met anderen verbinden, met anderen een
onderneming op touw zetten, met vijandige bedoelingen jegens derden een
complot smeden, of het ‘met elkander een plan vormen of een onderneming op
touw zetten, inzonderheid en thans vrijwel uitsluitend een zoodanige die een
vijandige strekking heeft jegens derden; het eens worden, het eens zijn, één lijn
trekken’. Een verschil tussen deze definities is, dat waar de eerste, uit de Van
Dale, de samenspanning als een eenzijdige handeling omschrijft, de laatstge-
noemde, afkomstig uit het Woordenboek der Nederlandsche Taal, net als artikel
80 Sr uitgaat van een twee- of meerzijdige benadering. Bij een meerzijdige
formulering wordt het delict gepleegd zodra twee of meer personen overeen-
komen een misdrijf te plegen, terwijl bij een eenzijdige formulering sprake is
van samenspanning wanneer iemand met een ander overeenkomt het beoogde
misdrijf te begaan.33 In een meerzijdige formulering staat derhalve centraal de
overeenkomst tussen verschillende personen; in een eenzijdige formulering het
gedrag en de intentie van de verdachte.

Het bekendste Amerikaanse voorbeeld van een meerzijdige formulering is
18 U.S.C. § 371: ‘if two or more persons conspire either to commit any offence
against the United States, or to defraud the United States, or any agency thereof
in any manner or for any purpose, and one or more of such persons do any act
to effect the object of the conspiracy, each shall be fined [...]’. Voor een
veroordeling voor dit misdrijf is nodig dat tenminste twee personen de vereiste
mens rea hebben, aangezien ‘[i]t is impossible in the nature of things for a man
to conspire with himself’.34 Het zijn vooral doelmatigheidsoverwegingen die
ertoe hebben geleid dat de Model Penal Code, en in navolging daarvan veel
federale staten, voor eenzijdige formuleringen hebben gekozen. Nu in de een-
zijdige formulering het gedrag en de intentie van de verdachte centraal staan, is
het irrelevant om in een concrete strafzaak ook de strafbaarheid van mededa-
der(s) te bezien. De verdachte die heeft ingestemd om het misdrijf te plegen is
strafbaar, ongeacht de veroordeling, vrijspraak, ontoerekenbaarheid of immuni-
teit van mededaders.35

De consequenties van deze unilaterale leer komen het duidelijkst naar voren
in zaken waarin de (enige) mededader van de verdachte met de politie samen-
werkte of als undercover agent deel uitmaakte van een opsporingsoperatie. In
State v. St. Christopher bijvoorbeeld, vertelde de verdachte aan zijn neef Zobel
dat hij diens hulp nodig had bij het doden van zijn moeder.36 St. Christopher zou
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Zobel daarvoor een forse beloning geven, te betalen uit de gelden die hij na de
dood van zijn moeder van zijn vader zou krijgen. Zobel, die de belangrijkste
getuige in de strafzaak was, verklaarde op de terechtzitting dat hij nooit van plan
is geweest om op het verzoek in te gaan. In de gesprekken met zijn neef heeft
hij steeds gedaan alsof hij van plan was mee te werken. Twee dagen na het
verzoek, is Zobel naar de politie gegaan om melding te doen van het plan van
zijn neef. Daar werd afgesproken dat Zobel de samenwerking met zijn neef zou
voortzetten. De verdachte maakte vervolgens de afspraak met Zobel dat die zijn
tante zou doden, nadat de verdachte zijn vader met een smoes zou hebben
weggelokt. Het telefoongesprek waarin de verdachte tegen Zobel zegt dat zijn
vader is vertrokken en dat het plan kan worden uitgevoerd, werd door de politie
afgetapt. Kort daarna werd de verdachte aangehouden. Aangezien de toepasselij-
ke strafbepaling (Minn.St. § 609.175, subd. 2) eenzijdig was geformuleerd, kon
hij worden veroordeeld voor conspiracy to commit murder. Bij een meerzijdige
formulering was veroordeling alleen mogelijk geweest als Zobel aanvankelijk
wel het voornemen had gehad om aan het plan mee te doen, maar dusdanig
bewijs ontbrak.37

Het voorbeeld toont helder het verschil in reikwijdte tussen conspiracy en
samenspanning. Speelde deze zaak in Nederland, dan was St. Christopher
vermoedelijk mislukte uitlokking van moord ten laste gelegd.38 Dat neemt niet
weg dat het voorbeeld laat zien dat een eenzijdige formulering, doordat de
positie van de mededader geen invloed heeft, tot een ruimere strafrechtelijke
aansprakelijkheid leidt. Tegelijkertijd illustreert het voorbeeld de belangrijkste
bezwaren die in de Amerikaanse literatuur tegen de eenzijdige benadering wor-
den aangevoerd. Niet verrassend zijn dit dezelfde soort bezwaren als hierboven
werden ingebracht tegen de in de Nederlandse literatuur gangbare opvatting dat
een wilsgebrek de samenspanningsovereenkomst niet aantast.

In de eerste plaats wordt betoogd dat de eenzijdige benadering in strijd is met
de ratio voor strafbaarstelling van conspiracy. Historisch vindt het delict
conspiracy, net als de Nederlandse samenspanning, zijn rechtvaardiging in het
gevaar voor de samenleving, dat uitgaat van het deelnemingskarakter (‘group
rationale’).39 In United States v. Escobar de Bright worden de gronden als volgt
verklaard: ‘In part, this view is based on the perception that group activity
increases the likelihood of success of the criminal act and of future criminal
activity by members of the group, and is difficult for law enforcement officers
to detect: For two or more to confederate and combine together to commit or
cause to be committed a breach of the criminal laws, is an offense of the gravest
character, sometimes quite outweighing, in injury to the public, the mere
commission of the contemplated crime. It involves deliberate plotting to subvert
the laws, educating and preparing the conspirators for further and habitual
criminal practices. And it is characterized by secrecy, rendering it difficult of
detection, requiring more time for its discovery, and adding to the importance



Het opzet van de samenspanner 259

40 U.S. v. Escobar de Bright, 742 F.2d 1196 C.A.Ariz., 1984.
41 Vgl. Burgman, 1979, p. 93.
42 Pelser, 2004, p. 179.
43 P. Marcus, Conspiracy: the Criminal Agreement in Theory and Practice, 65 The Georgetown Law

Journal 1977, p. 925-969, p. 959.
44 State v. Rambousek, 479 N.W.2d 832 N.D., 1992.
45 G.H.L. Fridman, Mens Rea in Conspiracy, 19 The Modern Law Review 1956, p. 276-284, p. 283.
46 K.J. Heller, Whatever Happened to Proof Beyond a Reasonable Doubt? Of Drug Conspiracies,

Overt Acts, and United States v. Shabani, 49 Stanford Law Review 1996, p. 111-142.
47 U.S. v. Escobar de Bright, 742 F.2d 1196; State v. Pacheco, 125 Wash.2d 150, 882 P.2d 183.
48 Burgman, 1979, p. 100.

of punishing it when discovered.’40 Genoemde gevaren bestonden in State v. St.
Christopher niet. Er was geen sprake van een samenwerkingsverband tussen
twee bona fide samenspanners. In tegendeel, het opzet van Zobel was juist
gericht op het verhinderen van het misdrijf.41

In het verlengde hiervan kan worden opgemerkt dat de eenzijdige benadering
niet aansluit bij een objectief daadstrafrecht. Voor zover in het kader van een
samenspanningsovereenkomst al kan worden gesproken van een strafbare
gedraging,42 was die in het voorbeeld afwezig. Er kan hooguit worden gesproken
van een eenzijdige intentieverklaring. Voorstanders van de eenzijdige benade-
ring achten een meeting of the minds echter geen vereiste.43 In de Amerikaanse
literatuur wordt de eenzijdige benadering onder meer verdedigd vanuit de visie
dat iemand die ervan uitgaat dat hij met een ander is overeengekomen om een
misdrijf te plegen als een gevaar voor de openbare orde kan worden gezien,
ongeacht of de andere persoon al dan niet heeft ingestemd.44 De rechtsgrond is
gelegen in de misdadige gezindheid van de persoon die denkt en wenst samen
te spannen en alles heeft gedaan wat in zijn macht ligt om een misdrijf te
beramen.45 De eenzijdige formulering is aldus een sterk subjectieve leer die
neigt naar het bestraffen van loutere intenties.

Het laatst te noemen bezwaar tegen de eenzijdige benadering hangt samen
met de eisen van een eerlijk proces. Voor conspiracy offences geldt een uit-
zondering op het verbod van hearsay evidence. Het belangrijkste bewijsmateri-
aal wordt doorgaans geleverd door de medeverdachte(n). De betrouwbaarheid
van dergelijk bewijs kan in twijfel worden getrokken, zeker als er geen overt act
hoeft te worden bewezen.46 Bij een eenzijdige benadering speelt de undercover
agent als mededader een actieve rol in de totstandkoming van het misdrijf en is
tevens de belangrijkste getuige in het strafproces.47 Burgman wijst erop dat de
verdachte dan geen enkele mogelijkheid heeft om zich te verdedigen tegen
eventueel overheidsmisbruik. Een tweede bona fide samenspanner, zoals de
meerzijdige benadering vereist, kan de kans op misbruik volgens haar drastisch
verkleinen.48

Genoemde bezwaren kunnen, zo bleek reeds hierboven, ook tegen de
gangbare benadering van de Nederlandse samenspanning worden ingebracht.
Gezien de wijze waarop in de Verenigde Staten wordt omgegaan met federal
conspiracy, kunnen deze bezwaren worden voorkomen door samenspanning in
de rechtspraak bilateraal op te vatten. Als gezegd kent artikel 80 Sr reeds een
meerzijdige formulering, al worden daaraan thans geen consequenties verbon-
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den.49 Als objectieve leer waarin het gevaar voor de rechtsorde centraal staat,
sluit een meerzijdige benadering echter beter bij de uitgangspunten van het
Nederlandse daadstrafrecht aan. Door consequenties te verbinden aan de meer-
zijdige formulering van artikel 80 Sr kan worden voorkomen dat strafrecht van
daadstrafrecht tot intentiestrafrecht wordt.

Conclusie

Van samenspanning is sprake zodra twee of meer personen overeengekomen
zijn om een misdrijf te plegen (artikel 80 Sr). Voor een samenspanningsover-
eenkomst is wilsovereenstemming nodig, maar dat is slechts een juridische
fictie. De wijze waarop het opzet wordt beredeneerd kan leiden tot een zeer
subjectieve invulling van de samenspanning. Ook een afspraak die niet is zoals
die lijkt te zijn, levert een strafbare overeenkomst op. Aldus kan ook met een
infiltrant een geldige samenspanningsovereenkomst worden aangegaan. Het
bezwaar daarvan is dat de overheid actief bijdraagt aan de totstandkoming van
een misdrijf dat zonder deze bemoeienis niet had bestaan. Het Nederlandse
strafrecht kent naar geldend recht onvoldoende bescherming om overheidsmis-
bruik te voorkomen. Er hoeft geen overt act te worden bewezen (al is ook die
niet zaligmakend)50 en ook het algemene uitgangspunt dat de overheid burgers
niet tot strafbare feiten mag uitlokken,51 kan niet verhoeden dat een infiltrant
daadwerkelijk in een samenspanningsovereenkomst participeert.

Net als bij de poging, kan voor de invulling van het begrip overeengekomen
in artikel 80 Sr echter niet alleen een subjectieve maar ook een objectieve leer
worden onderscheiden. De samenspanning krijgt een meer objectieve invulling
door voor het begrip overeengekomen meer aan te sluiten bij de betekenis die
een afspraak in het sociale verkeer heeft. Er is in deze zin pas sprake van
samenspanning als beide samenspanners van plan zijn om de inhoud van de
overeenkomst uit te voeren. Een zelfde resultaat kan worden bereikt door
betekenis te geven aan de meerzijdige formulering van artikel 80 Sr.
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Inlichtingen versus aansporingen
Hein Wolswijk

Inleiding

‘De heer Trapman zegt, dat de gebreken van de tegenwoordige methode hierin
bestaan, dat men in zulk een opsomming nooit volledig is, en dat er wel altijd
leemten zullen bestaan. Dat laatste geef ik gaarne gewonnen, maar is het nu
zoo erg [...] dat er eens een leemte is? Dat is absoluut niet erg, want er wordt
mijns inziens veel te veel gestraft.’

Deze woorden zullen Constantijn Kelk ongetwijfeld aanspreken. Zij werden
uitgesproken door Simons, één van zijn voorgangers in Utrecht, tijdens de ver-
gadering van de Nederlandse Juristenvereniging in 1924.1 De ‘opsomming’ waar-
over Simons het heeft, is de limitatieve opsomming van uitlokkingsmiddelen in
artikel 47 lid 1 onder 2 Sr. Uitlokking is alleen dan strafbaar, indien een bepaald
middel is gebruikt. Bij de invoering van het wetboek waren dat giften, beloften,
misbruik van gezag, geweld, bedreiging en misleiding. Later zijn daar het
verschaffen van gelegenheid, middelen en inlichtingen aan toegevoegd. Door-
gaans wordt aangenomen dat deze middelen weliswaar ruim worden geïnter-
preteerd, maar dat zeker niet elke vorm van uitlokking van een strafbaar feit
onder artikel 47 lid 1 onder 2 Sr gebracht kan worden. In zijn Studieboek mate-
rieel strafrecht noemt Kelk onder meer het uitlokken door overreding, aanspo-
ring, het doen van smeekbeden of uitdaging.2 Met deze ‘middelen’ kan dus wel
een strafbaar feit worden uitgelokt, maar strafbare uitlokking levert dat niet op.

De vraag naar het behoud van de limitatieve opsomming van uitlokkingsmid-
delen stond in 1924 al op de agenda van de NJV-vergadering en is ook nader-
hand nog regelmatig gesteld. Tegenwoordig pleiten diverse auteurs voor af-
schaffing ervan. De strafbaarheid van uitlokking zou voldoende begrensd wor-
den door de andere uitlokkingsvereisten, met name de eis dat de uitlokker opzet
heeft op het gronddelict en de eis dat de uitlokker bij de ander het criminele
wilsbesluit opwekt, de ‘psychische omslag’ veroorzaakt.3 Een aansporing levert
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sprakelijkheid naar Nederlands recht, derde druk, Deventer: Kluwer 2006, p. 447, 452. Nogal eens
wordt verwezen naar de uitlokkingsbepaling in het Duitse recht, § 26 StGB, die geen uitlokkings-
middelen noemt. Voldoende is dat men de ander ‘bestimmt’ tot het delict. Toch bestaat in de Duitse
literatuur volop discussie over de vraag of wel elke wijze van (opzettelijk) veroorzaken van een
crimineel wilsbesluit bij de ander voldoende is voor uitlokking.

4 Wet van 28 juli 1924, Stb. 370.
5 Bijlage Handelingen I 1923/24, 9 juli 1924, p. 874.

dan strafbare uitlokking op, indien hierdoor opzettelijk het criminele voornemen
bij de ander is opgeroepen (en het delict ook wordt gepleegd). In deze bijdrage
gaat het niet om de algemene vraag of die afschaffing wenselijk is. De invals-
hoek is een beperktere. De vraag luidt: wat onderscheidt eigenlijk de wettelijke
uitlokkingsmiddelen van aansporingen, smeekbeden en dergelijke, die géén wet-
telijke uitlokkingsmiddelen (zouden) zijn? In het onderstaande wordt daarbij de
blik gericht op het wettelijke uitlokkingsmiddel ‘inlichtingen verschaffen’. Juist
dit middel lijkt potentieel een zeer ruim bereik te hebben.

De wetgever over ‘inlichtingen verschaffen’

De wetgever heeft in 1924 de uitlokkingsmiddelen uitgebreid met het verschaf-
fen van gelegenheid, middelen en inlichtingen4 – middelen die ook bij de voor-
afgaande medeplichtigheid ex artikel 48 onder 2 Sr worden genoemd. De reik-
wijdte van deze middelen kreeg gedurende de parlementaire behandeling
nauwelijks aandacht. Pas bij de behandeling in de Eerste Kamer gaf minister
Heemskerk een voorbeeld en aansluitend een algemene omschrijving. Hij
noemde het geval dat ‘iemand [...] mededeelt aan een ander, dat een ander
persoon zich op ongewenschte wijze tot zijn meisje in betrekking wil stellen, in
één woord eenige mededeeling doet, waarvan het bedoelde gevolg is, dat die
man daardoor gebracht wordt tot het plegen van een misdrijf’.5 Aangenomen kan
worden dat dit een voorbeeld is van uitlokking door het verschaffen van
inlichtingen. Hier zij alvast opgemerkt, dat zowel het voorbeeld zelf als de
algemene omschrijving die daarop volgt, getuigt van een ruime opvatting van
het begrip ‘inlichtingen’. Zo hoeft blijkens de omschrijving de mededeling in het
geheel geen betrekking op het strafbare feit zélf te hebben; het voorbeeld
illustreert dat. Daarover later meer.

‘Verschaffen van inlichtingen’ in de rechtspraak

In HR 17 juni 1940, NJ 1940, 821 oordeelde de Hoge Raad ‘dat onder het
verschaffen van “inlichtingen” in artikel 47 sub 2° Sr. moet worden verstaan
hetgeen in artikel 48 sub 2° van datzelfde Wetboek wordt aangeduid als het
verschaffen van “inlichtingen tot het plegen van het misdrijf”.’ Inlichtingen
verschaffen bij uitlokking heeft dus dezelfde betekenis als bij de voorafgaande
medeplichtigheid. De Hoge Raad gaf in dit arrest ook aan wat die betekenis is.
De verdachte zou ene A. tot meineed hebben uitgelokt door het verschaffen van
inlichtingen. Hij had tegen A. gezegd dat deze een valse verklaring moest af-
leggen en hij had daarbij opgemerkt dat dat een vrijspraak tot gevolg zou
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6 In het kader van de medeplichtigheid lijkt dit overigens een opmerkelijke omschrijving. Voor
strafbare medeplichtigheid is causaliteit vereist, in die zin dat de gedraging van de medeplichtige
het plegen van het delict vergemakkelijkt, mogelijk maakt, bevordert (zie De Hullu, 2006, p. 454,
458; H.D. Wolswijk, Medeplichtigheid, in: Van der Leij (red.), 2007, p. 189, 194 e.v.) Dit causali-
teitsvereiste ligt eigenlijk al besloten in de door de Hoge Raad gegeven definitie van inlichtingen
verschaffen. Volgens die definitie kan een mededeling immers alleen een inlichting zijn indien zij
het plegen van het delict gemakkelijker maakt, bevordert. De verklaring voor het opnemen van het
causaliteitsvereiste in de definitie is mogelijk dat dit causaliteitsvereiste in de tekst van artikel 48
onder 2 Sr niet duidelijk tot uitdrukking wordt gebracht.

7 Zie bijvoorbeeld Remmelink, 1996, p. 446.

hebben. Volgens de Hoge Raad was van het verschaffen van inlichtingen geen
sprake. Het ging hier slechts om

‘een eenvoudige aansporing tot het afleggen der valsche verklaring, met mededeeling
van wat volgens requirant van zoodanige verklaring het gevolg zou zijn, en niet
eenige mededeeling van feiten of omstandigheden, waardoor het voor A. mogelijk of
gemakkelijker werd gemaakt het feit te plegen [cursivering HDW].’

Inlichtingen verschaffen is dus het mededelen van feiten of omstandigheden
waardoor het voor de beoogd uitgelokte mogelijk of gemakkelijker wordt
gemaakt het feit te plegen.6 Wat is dan het verschil met een ‘eenvoudige aan-
sporing’? In ieder geval, zo kan men zeggen, is een aansporing geen mededeling
van feiten of omstandigheden, althans dat hoeft een aansporing niet te zijn (‘doe
het nou!’). Een andere vraag is of een aansporing wel een mededeling is
waardoor het voor de ander mogelijk of gemakkelijker wordt gemaakt om het
feit te plegen. Dat is toch goed denkbaar. Een aansporing tot het plegen van een
delict kan het de ander moreel gemakkelijker maken om het feit te plegen. En
dit moreel gemakkelijker maken kan, onder omstandigheden, bij een ander het
criminele voornemen oproepen. Men denke aan de situatie dat de ander al wel
met de gedachte speelt om het delict te plegen, en dat door de aansporing die
gedachte wordt omgezet in een concreet voornemen. En bij de medeplichtigheid
kan een aansporing de pleger sterken in de verwezenlijking van zijn reeds
bestaande voornemen het misdrijf uit te voeren. Maar had de Hoge Raad met
zijn omschrijving ook het moreel gemakkelijker maken op het oog? Volgens
annotator Pompe niet. De overweging van de Hoge Raad houdt volgens hem in
dat het moet gaan om ‘het mededelen van feiten, welker kennis, [...], de uit-
voering van strafbare feiten zou kunnen vergemakkelijken of bevorderen’ [cursi-
vering HDW]. Daarmee bedoelt hij vermoedelijk dat de in de mededeling
vervatte kennis de uitvoering van het delict in feitelijke zin vergemakkelijkt of
bevordert. Dat is bij een aansporing niet het geval. Wél een inlichting is dan
bijvoorbeeld het mededelen van de code van de geldkluis of van de verblijf-
plaats van het beoogde slachtoffer. In het kader van de medeplichtigheid wordt
in de literatuur dan ook wel gesproken van intellectuele hulp, van ‘raad’ (naast
‘daad’, de fysieke of materiële medeplichtigheid, zoals het verschaffen van een
wapen).7 Deze beperkte invulling van het middel inlichtingen verschaffen
strookt echter niet goed met de wetsgeschiedenis. Het mededelen aan een ander,
dat een zekere persoon ‘zich op ongewenschte wijze tot zijn meisje in betrek-
king wil stellen’ (het voorbeeld van de minister, zie hiervoor), is immers
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8 Vgl. Wolswijk, 2007, p. 188 e.v.
9 Vgl. ook de A-G Van Dorst in zijn conclusie.

moeilijk te kwalificeren als intellectuele hulp, als een uitlating die feitelijk de
uitvoering van het delict vergemakkelijkt.

In latere rechtspraak over medeplichtigheid wordt de hierboven besproken
definitie echter ruimer geïnterpreteerd. Het verschaffen van inlichtingen wordt
niet beperkt tot mededelingen die het de pleger feitelijk, intellectueel gemakke-
lijker maken het delict te plegen.8 Van belang in dit verband is HR 10 juni 1997,
NJ 1997, 585. De verdachte zou, door het verschaffen van inlichtingen, mede-
plichtig zijn geweest aan moord op ene J., gepleegd door An. A. De Hoge Raad
overwoog:

‘7.1. De bewezenverklaring houdt onder meer in dat de verdachte tot het plegen van
de aldaar omschreven moord opzettelijk inlichtingen heeft verschaft en mitsdien
medeplichtig is geweest, hierin bestaande dat de verdachte aan An. A. heeft medege-
deeld dat op het leven van het slachtoffer J. een verzekering was afgesloten, op basis
waarvan na diens dood aan de verdachte een aanzienlijke som geld zou worden
betaald.
7.2. Noch de gebezigde bewijsmiddelen [...] noch hetgeen het Hof dienaangaande
heeft overwogen [...], levert een voldoende grondslag op voor genoemd onderdeel
van de bewezenverklaring, nu niet zonder meer duidelijk is dat de in de verklaring
van An. A. vermelde mededelingen van de verdachte het hem mogelijk of gemakke-
lijker hebben gemaakt om het feit te plegen. Uit de motivering van de bewezenverkla-
ring kan weliswaar volgen dat die mededelingen An. A. een extra beweegreden
hebben verschaft om zijn voornemen tot het plegen van het feit uit te voeren, maar
uit die motivering kan niet worden afgeleid dat die mededelingen die uitvoering
hebben bevorderd of enige toezegging inhielden die een zodanige bevordering
opleverde.’

Uit de bewijsmotivering kon dus niet worden afgeleid dat de mededeling
omtrent de levensverzekering het de ander mogelijk of gemakkelijker heeft ge-
maakt het delict te plegen. De Hoge Raad sluit echter niet uit dat een medede-
ling zoals hier gedaan, dit effect wel kan hebben (en dus als het verschaffen van
inlichtingen kan worden aangemerkt). Dat betekent dat de woorden ‘mogelijk
of gemakkelijk maken het delict te plegen’ ruim worden uitgelegd. De in deze
zaak gedane mededeling vormde immers geen intellectuele hulp. Zij maakte de
uitvoering van het delict op zichzelf niet gemakkelijker, maar verschafte de
ander slechts een extra motief. Áls zo’n mededeling ‘effectief’ is, dan moet dat
wel zijn omdat zij het de pleger moreel gemakkelijker (of mogelijk) maakt het
feit te plegen. Een dergelijke mededeling kan de pleger sterken in de verwezen-
lijking van zijn reeds bestaande voornemen het misdrijf uit te voeren.9

Deze ruimere uitleg zou ook van belang zijn voor de uitlokking. Een mede-
deling die het de ander moreel gemakkelijker maakt het feit te plegen kan
immers niet alleen een ander sterken in de verwezenlijking van zijn reeds
bestaande criminele voornemen; zo’n mededeling kan ook, zo bleek eerder, het
criminele voornemen bij die ander oproepen. 
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In HR 27 februari 2001, NJ 2001, 308 wordt echter in het kader van de
uitlokking een andere omschrijving van ‘inlichtingen verschaffen’ gebruikt.
Pleger B. had zich volgens de bewezenverklaring schuldig gemaakt aan zware
mishandeling van Van H. De verdachte zou, samen met zijn zuster, moeder van
pleger B., dit feit hebben uitgelokt door middel van het verschaffen van
inlichtingen. Het verschaffen van inlichtingen bestond (onder meer) uit de
telefonische mededeling van B.’s moeder aan B. dat Van H. gedreigd had B. te
zullen vermoorden. Volgens het cassatiemiddel kon dit niet als het verschaffen
van een inlichting worden gezien. Het middel ging daarbij uit van de tot dan toe
gebruikelijke omschrijving, namelijk het mededelen van feiten en omstandighe-
den waardoor het plegen van het delict mogelijk of gemakkelijker wordt
gemaakt. Ook de A-G Jörg ging van die omschrijving uit, maar hij legde deze
ruim uit en kwam zo tot een andere conclusie. Volgens hem ‘valt onder die
definitie niet slechts het mededelen van feiten en omstandigheden waardoor het
feitelijk gemakkelijker wordt gemaakt om een bepaald strafbaar feit te begaan,
maar ook waardoor het moreel gemakkelijker wordt gemaakt [cursivering
HDW]. Dat door het telefoongesprek [...] de morele barrière die de meeste
mensen ervan weerhoudt feiten als de onderhavige te begaan bij Patrick B. is
doorbroken, blijkt uit zijn felle en emotionele reacties tijdens en na dat telefoon-
gesprek’. Dit is de interpretatie die de Hoge Raad impliciet ook hanteerde bij het
hierboven besproken arrest over medeplichtigheid. De Hoge Raad zelf introdu-
ceert echter een nieuwe omschrijving van het begrip ‘inlichtingen verschaffen’:

‘Onder inlichtingen zijn in dit verband begrepen mededelingen van feitelijke aard die
van belang zijn met het oog op het te plegen delict in die zin dat deze geschikt zijn
om in de omstandigheden van het geval te bewerkstelligen dat het delict wordt
gepleegd [cursivering HDW].’

Het hof had kunnen oordelen dat van een dergelijke mededeling sprake was:

‘De inhoud van de aan B. verstrekte informatie [...] behelsde een mededeling van
feitelijke aard, te weten de door Van H. geuite bedreigingen, waaronder die om B. te
zullen vermoorden. Die mededeling was in het licht van de omstandigheid dat de
verdachten wisten dat B., naar het Hof heeft overwogen, een reputatie van criminali-
teit en gewelddadigheid had, van belang met het oog op het te plegen delict in de zin
als hiervoor bedoeld.’

Mededelingen kunnen dus inlichtingen zijn indien deze ‘van feitelijke aard’ zijn
en ‘geschikt zijn om in de omstandigheden van het geval te bewerkstelligen dat
het delict wordt gepleegd’. De omschrijving laat alle ruimte voor het langs
‘morele’ (niet-intellectuele) weg opwekken van het criminele wilsbesluit bij de
ander. De casus van het arrest is daarvan een voorbeeld. De mededeling van de
uitlokker aan de (latere) pleger omtrent de door het (latere) slachtoffer geuite
bedreigingen, heeft op zichzelf met het gronddelict niets te maken; een ‘intellec-
tueel effect’ heeft deze mededeling niet. De mededeling heeft een ‘morele
werking’ (vgl. de A-G).

De in dit arrest gegeven omschrijving van inlichtingen past in die zin meer
bij uitlokking dan de eerdere omschrijving, dat uitlokking niet het gemakkelijker
of mogelijk maken van een delict is, maar het veroorzaken dat een ander een
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10 De causaliteit wordt dus niet geheel opgenomen in het uitlokkingsmiddel. De mededeling moet
geschikt zijn om de causaliteit tot stand te brengen. Daarnaast zal vast moeten staan dat het middel
die causaliteit daadwerkelijk tot stand heeft gebracht. Bij de medeplichtigheid werd een zelfde
verschijnsel geconstateerd (zie noot 6).

11 In Wolswijk, 2007, p. 189, 190, wordt door schrijver dezes gesuggereerd dat de Hoge Raad aan het
begrip ‘inlichtingen’ helemaal geen beperking stelt. Daarmee wordt echter uit het oog verloren dat
het wel om een mededeling van feitelijke aard (of een mededeling van feiten of omstandigheden)
moet gaan.

12 Vgl. Pompe in zijn noot onder HR 8 november 1937, NJ 1938, 504.

delict begaat. Tegelijk is duidelijk dat in deze nieuwe omschrijving het causali-
teitsvereiste doordringt. De uitlokker veroorzaakt bij een ander het wilsbesluit
het delict te plegen. Dat veroorzaken is een wijze van ‘bewerkstelligen dat het
delict wordt gepleegd’. Elk uitlokkingsmiddel zal daarom – per definitie –
geschikt moeten zijn om te bewerkstelligen dat een ander het delict begaat.10

Maar daarmee heeft dit onderdeel van de omschrijving geen enkele toegevoegde
waarde. De enige beperking van het begrip inlichtingen ligt in het eerste deel
van de omschrijving: de mededeling moet ‘van feitelijke aard’ zijn. De Hoge
Raad toetst ook expliciet of de mededeling dit karakter heeft (zie de aangehaalde
overweging).11

Inlichtingen versus aansporingen, smeekbeden e.d.

In de rechtspraak werd, zo bleek, het verschaffen van inlichtingen aanvankelijk
omschreven als het mededelen van feiten of omstandigheden waardoor het voor
de ander mogelijk of gemakkelijker wordt gemaakt het feit te plegen. Deze
omschrijving kan zo worden uitgelegd, dat de mededeling het plegen van het
delict in feitelijke zin gemakkelijker of mogelijk moet maken. Een inlichting
heeft dan een duidelijk ander karakter dan bijvoorbeeld een aansporing of een
smeekbede. Latere jurisprudentie laat zien dat deze omschrijving ruimer moet
worden uitgelegd: een mededeling is ook een inlichting indien deze het voor de
ander moreel gemakkelijker of mogelijk maakt het feit te plegen. Daarmee
wordt het verschil tussen een inlichting en een aansporing (en dergelijke) veel
kleiner. Voor uitlokking geldt nu dat een inlichting een mededeling is van
feitelijke aard die geschikt is om in de omstandigheden van het geval te be-
werkstelligen dat het delict wordt gepleegd. Dat is een ruime omschrijving, die
overigens wel aansluit bij de destijds (1924) door de minister gegeven omschrij-
ving. De enige beperking zit erin dat het om een mededeling van feitelijke aard
moet gaan. Uitlatingen die enkel een aansporing zijn (‘doe het nou’), of bij-
voorbeeld een uitdaging (‘durf jij dat niet?’), zijn dan niet te kwalificeren als
inlichtingen verschaffen.

De vraag die deze stand van zaken oproept is niet in de eerste plaats of het
verschaffen van inlichtingen nog ruimer moet worden geïnterpreteerd (of juist
minder ruim, want dat kan natuurlijk ook). Tegen zo’n nog ruimere interpretatie
– ook mededelingen van niet-feitelijke aard kunnen inlichtingen zijn – pleit
overigens een voor de hand liggend argument. Want in dat geval kan elke
uitlating als een inlichting worden gekwalificeerd en daarmee zou de opname
van uitlokkingsmiddelen als belofte en bedreiging overbodig zijn geworden.12
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13 Die vraagstelling is natuurlijk wel van belang voor de vraag of aan het limitatieve stelsel moet
worden vastgehouden. Want niet alleen heeft afschaffing tot consequentie dat elke mededeling tot
strafbare uitlokking kan leiden, omgekeerd geldt: indien elke mededeling een inlichting kan zijn,
komt dit niet neer op loslaten van het limitatieve stelsel? Wat blijft dán nog over aan niet-wettelijke
uitlokkingsmiddelen? Een lichaamsbeweging?

De vraag is óók niet – daar is het voorafgaande althans niet op gericht – of de
limitatieve opsomming van uitlokkingsmiddelen moet worden afgeschaft, met
uiteraard als consequentie dat ook mededelingen die niet van feitelijke aard zijn
tot strafbaarheid kunnen leiden. Dat standpunt kan althans ook bepleit worden
geheel onafhankelijk van de reikwijdte van de wettelijke uitlokkingsmiddelen.
Het gaat hier om een beperktere, meer positiefrechtelijke vraagstelling, die de
huidige reikwijdte van één van de wettelijke uitlokkingsmiddelen als vertrek-
punt heeft: wat is het verschil tussen ‘inlichtingen verschaffen’ en andere, niet-
wettelijke uitlokkingsmiddelen, zoals het doen van een aansporing? Het blijkt
dat het enige verschil hierin bestaat, dat een inlichting van feitelijke aard is; een
aansporing is dat niet, althans hoeft dat niet te zijn. De volgende vraag is dan of
het gerechtvaardigd is dat uitlatingen niet tot strafbaarheid wegens uitlokking
leiden, enkel en alleen omdat zij niet van feitelijke aard zijn.13 Dat standpunt
lijkt moeilijk te verdedigen. Ten eerste kan het verschil tussen inlichtingen en
mededelingen van niet-feitelijke aard wel heel subtiel komen te liggen. Met de
woorden ‘mijn moeder heeft altijd al zo’n mooie vaas willen hebben’ kan, onder
omstandigheden, bij een ander het besluit de vaas te stelen worden opgeroepen.
Is dat een mededeling van feitelijke aard? Ten tweede kan een aansporing of een
overreding (‘steel die vaas nou voor mijn moeder!’) als zodanig ook veel meer
het karakter van een uitlokkingsgedraging hebben dan sommige feitelijke
mededelingen. Men zie de mededeling over de levensverzekering uit het
hierboven besproken arrest, die in wezen een ‘neutrale’ opmerking is. Wellicht
is de bewijsbaarheid van één en ander een punt. Een mededeling van feitelijke
aard biedt wat dat betreft iets meer houvast. Maar rechtvaardigt dat het verschil
tussen strafbaarheid en niet-strafbaarheid? De eenvoudiger bewijsbaarheid van
een feitelijke mededeling betreft ook alleen het daadwerkelijk gedaan zijn van
de mededeling. Andere bewijsproblemen zijn er bij de ruime invulling van
inlichtingen verschaffen (met als enige beperking dat de mededeling van
feitelijke aard moet zijn) toch al gauw: was de mededeling wel effectief en zo
ja, op welke wijze? Werd door de mededeling het criminele voornemen bij de
ander gewekt (uitlokking) of werd daardoor de ander in zijn al bestaande voor-
nemen gesterkt (medeplichtigheid)? Bovendien kan ook het bewijs van het
uitlokkingsopzet lastig zijn. Dat hoeft bij aansporingen en dergelijke juist geen
probleem op te leveren.





Strafprocesrecht en rechtshandhaving





1 W.P.J. Pompe, De persoon des daders in het strafrecht (oratie Utrecht), Utrecht: Dekker en Van de
Vegt 1928, p. 11-12.

2 W.P.J. Pompe, Strafrecht en vertrouwen in de mede-mens (afscheidsrede Utrecht), Utrecht: Dekker
en Van de Vegt 1963. 

To trust or not to trust, that’s the question
Enkele beschouwingen over vertrouwen en wantrouwen 
in het strafrecht van toen en nu

Peter Baauw

Mijn bijdrage aan de feestbundel voor Constantijn Kelk heeft als uitgangspunt
onze gemeenschappelijke erfenis, te weten het gedachtegoed van Willem
Pompe.

Vertrouwen toen

In 1928 hield Willem Pompe als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht zijn
oratie over de persoon des daders in het strafrecht. In zijn bespreking van de
Klassieke School – gebaseerd op de ideeën van de Verlichting – memoreert hij
(voormalig advocaat) het volgende over de rol van het begrip ‘vertrouwen’: 

‘Vooral in het strafproces vertoonde zich de verdachte als citoyen, prat op zijn
vrijheid en zelfstandig zijn belangen regelend. In de Code van 1791 worden de
verdachte vele rechten gegeven, om zich, als partij tegenover de Staat, te kunnen
verdedigen. Zelfs ging het optimistisch vertrouwen in de zelfstandigheid van de
verdachte zo ver, dat men de advocaat afschafte: de verdachte kon, meende men
blijkbaar, zonder juridische hulp zijn belangen waarnemen. De opvatting van de
dader, waarnaar het strafproces van 1791 gericht was, blijkt nog thans goeddeels het
strafproces te beheersen. In ons nieuwe Wetboek immers vindt men ook een
optimistisch vertrouwen in de zelfstandigheid van de verdachte, al heeft men de
juridische raadsman wederom in ere hersteld.’1 [cursivering PB]

Het is 35 jaar later in zijn afscheidsrede dat Pompe namijmert over strafrecht en
vertrouwen in de mede-mens.2 Deze rede is wat mij betreft in diverse opzichten
opmerkelijk. Allereerst wordt geen aandacht meer geschonken aan de (verdedi-
ging van) de juridische positie van de verdachte: het gaat inmiddels over de
(bejegening van) de mede-mens. Vervolgens wordt door Pompe niet geproble-
matiseerd dat vertrouwen in de medemens zich uitgerekend met het Wetboek
van Strafrecht toch wel moeizaam verhoudt. Dat gaat er immers vanuit dat de
burgers een breed scala van afkeurenswaardige gedragingen zullen begaan. Met
andere woorden: het wetboek is veeleer (terecht) wantrouwend en anticipeert op
de slechtheid van de mens. Ten slotte wordt in de afscheidsrede niet geëxplici-
teerd waaruit dit vertrouwen in de mede-mens inhoudelijk bestaat. Daardoor
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3 Pompe, 1963, p. 15.
4 Pompe, 1963, p. 15.
5 Pompe, 1963, p. 17.

krijgt het eerder een programmatisch dan een empathisch karakter. Wel
bespreekt Pompe – vanuit het vertrouwensbeginsel – een drietal fasen waarin de
straf achtereenvolgens haar werking heeft: de wetgeving, de rechtspraak en de
tenuitvoerlegging. Ik vat die kort samen.

De wetgeving heeft – op basis van het legaliteitsbeginsel van artikel 1 Sr –
diverse strafbare feiten geformuleerd waarin het aantasten van vertrouwen
strafbaar wordt gesteld. Dat betreffen zijns inziens niet alleen de vermogensde-
licten, maar ook de zeden- en zelfs de levensdelicten. Kortom, in wezen een
verwijzing naar de tien geboden.

Het strafprocesrecht heeft – op basis van het legaliteitsbeginsel van artikel
1 Sv – de bevoegdheden van de overheid en de rechten van de verdachte gefor-
muleerd:

‘Al moge de historische beweging van het eind der 18e eeuw, welke tot de huidige
wettelijke beperkingen (met name art. 1 Sr benevens art. 1 Sv) in de uitoefening van
de wettelijke taak leidde, mede geïnspireerd zijn geweest door wantrouwen tegen de
rechter, toch blijft vertrouwen in de rechter, en in de andere functionarissen der
justitie een noodzakelijke grondslag voor een bevredigende strafrechtspleging. [...]
Vertrouwen in de rechtspraak is dus afhankelijk van het vertrouwen in de persoon van
de rechter, in zijn bekwaamheid en rechtsgeleerdheid.’3 [cursivering PB]

En met betrekking tot de twee procespartijen:

‘[...] waarvan de ene de verdachte is, die zich door een raadsman mag doen bijstaan,
de andere de overheid zelve, vertegenwoordigd door het Openbaar Ministerie [...] is
aan deze partijen uitdrukkelijk een – in beginsel gelijk – vertrouwen gegeven, zodat
aan beide partijen ruime bevoegdheden zijn verleend om elk haar taak in het
strafproces te vervullen.’4 [cursivering PB]

Mijns inziens zou je voor hetzelfde geld kunnen zeggen dat dit counter balance-
principe primair is gebaseerd op een wantrouwens-principe: houd elkaar middels
evenwicht in de gaten.

In de derde fase, die van tenuitvoerlegging, ligt volgens Pompe de meest
actuele betekenis die het vertrouwen in de mede-mens voor het strafrecht heeft.
Dit blijkt allereerst uit de aan de gevangene verleende rechtspositie: wettelijke
en rechterlijke waarborgen voor de gevangene moeten zijn vertrouwen verster-
ken. Daarnaast dient – onder verwijzing naar het toenmalige artikel 26 Beginse-
lenwet – het vertrouwen als middel om de gevangene te helpen bij zijn voorbe-
reiding van de terugkeer in het maatschappelijk leven (de zogenoemde
resocialisatie-gedachte).

‘Naast vertrouwen van de gevangene speelt dus het vertrouwen in de
gevangene een rol’ [cursivering PB], aldus Pompe.5 Mij komt het overigens voor
dat met het in de knel komen van het resocalisatie-beginsel in de huidige peni-
tentiaire praktijk niet het vertrouwen maar juist het wantrouwen inmiddels een
extra stimulans heeft gekregen. 



To trust or not to trust, that’s the question 273

6 Pompe, 1963, p. 22.

Pompe besluit zijn afscheidsrede met zijn vertrouwen uit te spreken ‘dat de
krachten tot voortschrijdende humanisering van het strafrecht in Nederland in
ruime mate aanwezig zijn’.6

Een van de meest dragende ‘krachten’ in deze heeft dat vertrouwen zeker
niet beschaamd. Uiteraard doel ik dan op de persoon, het werk en de inzet van
Pompe’s latere opvolger, Constantijn Kelk. Wel waag ik te betwijfelen of hij 45
jaar later bij zijn eigen afscheid eenzelfde vertrouwen en optimisme zal
uitspreken, met name waar het de ontwikkelingen betreft op zijn voorkeursge-
bied: het penitentiair recht.

Vertrouwen nu

Over het functioneren van het begrip vertrouwen in relatie tot mijn persoonlijke
voorkeursthema, de doorwerking van grondrechten in de strafrechtspleging, hoef
ik – na meer dan 40 jaar strafrechtsbeoefening in theorie èn praktijk – niet te
twijfelen: voor vertrouwen en optimisme is daar weinig reden. 

Om dit toe te lichten zal ik het niet hebben over de doorwerking van grond-
rechten binnen onze nationale strafrechtspleging, en al evenmin over het supra-
nationale toezicht van het EHRM in Straatsburg. Mijn – wat mij betreft meest
aansprekende – voorbeeld ontleen ik aan recente ontwikkelingen binnen het EU-
strafrecht. 

Sinds de EU-conferentie in Tampere (Finland, oktober 1999) is Europa
bekend geraakt met een vernieuwd concept van internationale samenwerking op
strafrechtelijk gebied, de zogenoemde ‘wederzijdse erkenning van buitenlandse
rechterlijke beslissingen’. Het is een afspraak om beslissingen die in een lidstaat
zijn genomen rechtstreeks als rechtsgeldig te aanvaarden in andere lidstaten en
dientengevolge te handelen, ongeacht of die beslissing op een andere wijze is
genomen of een ander gevolg zou hebben gehad in een nationale context. 

Deze figuur wordt in theorie gebaseerd op wederzijds vertrouwen in elkaars
rechtssystemen. Het gaat immers om erkenning en tenuitvoerlegging van
gerechtelijke beslissingen van andere lidstaten zonder dat er – en dat is nieuw
– een nationale rechterlijke toetsing van de rechtmatigheid plaatsvindt. Logi-
scherwijs houdt dit tevens in een voorafgaande (a priori) wederzijdse erkenning
dat het betreffende buitenlandse proces voldoet aan al de vereisten van de rule
of law zoals die wordt opgevat door de staat van tenuitvoerlegging. Dit is een
logische gevolgtrekking, omdat het feit dat burgers als verdachten worden
betrokken in een strafzaak die zich afspeelt in een andere dan hun eigen lidstaat
uiteraard niet dient te impliceren dat zij daarom minder procedurele rechten krijgen.
Het concept van wederzijdse erkenning gaat er dus van uit dat alle lidstaten er
op kunnen vertrouwen dat bij in het buitenland genomen beslissingen tenminste
is voldaan aan de minimumeisen en garanties die hun eigen procedure biedt.

Dat dit optimistische beeld niet overeenkomt met de werkelijkheid is niet
alleen bekend bij mijzelf en andere advocaten met een internationale strafrechts-
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praktijk, maar is inmiddels ook de bevinding van diverse rechtsvergelijkende
onderzoeken.7 

Dat is overigens niet verwonderlijk. Het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens te Straatsburg levert ons al decennia lang de details: een steeds toe-
nemende stroom van zaken die slechts de top vormen van een enorme Europese
vuilnisbelt van geschonden mensenrechten, waaronder met name vele systema-
tisch geschonden procedurele rechten. 

Sinds Tampere herhalen echter alle relevante documenten en officials als een
constante ‘mantra’ het verband tussen wederzijdse erkenning en wederzijds
vertrouwen. Maar dit ‘truïsme’ is verre van waar, laat staan de hele waarheid en
niets dan de waarheid. En dat is niet alleen een kwestie van een optimistische
theorie versus een weerbarstige praktijk.

Een simpele vraag: waarom hebben we sinds 2002 – na 11 september – wèl
een Europees aanhoudingsbevel en in 2008 nog steeds géén kaderbesluit inzake
procedurele minimumrechten (de andere kant van dezelfde munt)? Een simpel
antwoord: het aanhoudingsbevel is een gemakkelijk instrument bij de misdaad-
bestrijding, procedurele rechten zijn daarentegen een ongemakkelijk gegeven
zolang je weet dat je niet kunt afgaan op de kwaliteit van elkaars strafrechtelijk
systeem.

Dus verondersteld wederzijds vertrouwen wordt bewust misbruikt om een op
zich onwenselijke en onaanvaardbare situatie te verhullen die echter veel minder
prioriteit wordt gegeven dan de strijd tegen misdaad en terrorisme. 

Legitiem wantrouwen

Nu is dit geen nieuw probleem. Iedereen met enig historisch en juridisch besef
weet dat in onze westerse cultuur de constitutionele structuur en het politiek
functioneren van een staat, en speciaal het opzetten van een strafrechtelijk
systeem niet zijn gebaseerd op vertrouwen, maar openlijk en ronduit op het
tegenovergestelde: fundamenteel wantrouwen. 

Zo is de staatsstructuur in belangrijke mate gebaseerd op het aan Lord Acton
toegeschreven adagium: ‘All power tends to corrupt and absolute power corrupts
absolutely’. Vandaar een met betrekking tot de staatsmacht op de trias politica
terug te voeren machtenscheiding met checks and balances. Vandaar een
controlerende taak voor een gekozen parlement en een van de overheid onaf-
hankelijke rechterlijke macht. Vandaar dat parlementaire democratie, rule of law
en human rights in één adem worden genoemd. 
Ook het strafrechtelijk systeem is in wezen gebaseerd op wantrouwen, met name
ten opzichte van de overheid (historisch bezien de grootste schender van
mensenrechten). Vandaar het legaliteitsbeginsel: géén strafbare feiten, géén
straffen, géén strafrechtelijke procedures dan op basis van een (voorafgaande)
wet, dit om discretionaire toepassing van sancties en beperking van grondrech-
ten te voorkomen. Vandaar due process en fair trial-beginselen, teneinde een
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equality of arms te bewerkstelligen tussen de dwangmiddelen van de overheid
enerzijds en de procedurele rechten van de verdachte anderzijds: het strafproces
als vorm van georganiseerd wantrouwen. 

Overigens geldt binnen het strafrecht het wantrouwen ook ten opzichte van
de burger. Het enkele feit dat vóóraf wordt gedefinieerd welke gedragingen
strafbaar zijn, impliceert immers de verwachting dat burgers dergelijke gedra-
gingen zullen begaan. En dat blijkt ook wel.

Dit terechte, legitieme wantrouwen is wel de afgelopen eeuwen de basis
geweest voor zowel ons eigen constitutionele en politieke bestel, alsook voor
onze nationale strafrechtspleging. Uitgerekend dit wantrouwen en deze kritische
dimensie zijn echter maar al te vaak afwezig in de hedendaagse ontwikkeling
van het EU-strafrecht. Dit klemt des te meer gezien de toenemende invloed die
Europa heeft mede op onze nationale strafrechtspleging.

Teneinde de inmiddels verstoorde balans tussen crime control en due
process-belangen te herstellen lijkt het mij wenselijk dat anno 2008 wordt
teruggekeerd naar een openlijke, eerlijke en gezonde dosis wantrouwen als
uitgangspunt bij de beoordeling van door de overheden gevoerde ‘wars on
crime, on drugs, on corruption, on money laundering, on terrorism, on terrorism
financing’ et cetera. Daarbij zou een gezonde hoeveelheid wantrouwen ook in
het Europees strafrecht niet misstaan. 

Fide sed cui vide (vertrouw, maar weet wel wie je vertrouwt). 





1 Vgl. Hof Amsterdam 23 december 2003, LJN AO5134 en HR 9 maart 2004, NJ 2004, 263.
2 Vgl. HR 2 maart 1999, NJ 1999, 576 en HR 1 oktober 1985, NJ 1986, 249.
3 Vgl. RSJ 26 juni 2006, 06/0304/GA.
4 M.J.J.P. Luchtman, Grensoverschrijdende sfeercumulatie (diss. Utrecht), Nijmegen: Wolf Legal

Publishers 2007, p. 3 en p. 5, gebruikt dit begrip als omschrijving van de situatie waarin twee nor-
menstelsels van toepassing zijn, maar laat direct de daaraan inherente problematiek zien: de rechts-
bescherming die in ieder van de stelsels is voorzien, kan worden ontweken.

Opsporing in detentie
Antoinette Bakker en Leonie van Lent

Inleiding

Detentie is een kernonderwerp in het werk van Constantijn Kelk. Aangezien
detentie de meest vergaande beperking uit het strafrechtelijk arsenaal is, moet,
zo leert zijn werk ons, de strafrechtjurist voortdurend op zijn hoede zijn voor de
toepassing en tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties. Dit geldt
temeer nu de detentiesituatie, als iedere institutionalisering, neigt naar meer
beperkingen dan vrijheidsontneming alleen, het beginsel van minimale beper-
kingen ten spijt. Deze bijdrage gaat over een van de wegen waarlangs gedeti-
neerden te maken kunnen krijgen met inbreuken op grondrechten anders dan het
verlies van vrijheid zelf: toepassing van bevoegdheden op gedetineerden die
dienen tot opsporing van strafbare feiten. Een drietal situaties kan daarbij aan de
orde zijn: toepassing van opsporingsbevoegdheden vanwege de officier van
justitie zoals een telefoontap bevelen of de inzet van een ‘celinformant’,1
toepassing van bevoegdheden vanwege de inrichtingsdirecteur ingevolge de
Penitentiaire beginselenwet (Pbw), zoals opnemen van telefoongesprekken of
celinspectie, waarna de aldus verkregen informatie ter beschikking wordt gesteld
aan het openbaar ministerie,2 en een opdracht door het openbaar ministerie aan
de inrichtingsdirecteur tot toepassen van diens bevoegdheden.3

In dit artikel onderzoeken wij de normering bij de ‘sfeercumulatie’4 van
opsporing en detentie. Daartoe wordt de strafvorderlijke regeling van toepassing
van dwangmiddelen op gedetineerden onderzocht, alsmede de penitentiaire
regeling van beperkingen van grondrechten. Laatstgenoemde bespreking con-
centreert zich op de artikelen 36-39 Pbw die het contact van de gedetineerde met
de buitenwereld reguleren. Het onderhouden van contact met mensen buiten de
inrichting is de belangrijkste wijze waarop de gedetineerde zijn persoonlijke
levenssfeer kan handhaven en juist deze contacten kunnen informatie voort-
brengen die van belang kan zijn voor de opsporing van strafbare feiten. Vervol-
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gens wordt onderzocht welke juridische problemen zich voordoen bij het
gebruik van opsporingsbevoegdheden in penitentiaire inrichtingen en het
gebruik van penitentiaire bevoegdheden voor de opsporing, en hoe daarmee in
de jurisprudentie wordt omgegaan. 

Toepassing van dwangmiddelen in detentie

Bij het bestaan van een verdenking van betrokkenheid bij een strafbaar feit
kunnen dwangmiddelen worden ingezet, ook tegen gedetineerden en in de
feitelijke detentie. Om deze bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen toepassen,
moet doorgaans worden samengewerkt met de inrichting, al was het maar om
toegang te verkrijgen tot de inrichting. Doorzoeking van een cel en inbeslagne-
ming van voorwerpen kunnen, eenmaal binnen de muren, in beginsel op
dezelfde wijze geschieden als daarbuiten.5 Het plaatsen van een informant in een
cel bij een gedetineerde vergt intensievere medewerking van penitentiaire
functionarissen, aangezien deze (over)plaatsing buiten de normale selectieproce-
dure om moet worden georganiseerd. 

Uit de strafvorderlijke regeling komt echter naar voren dat niet alleen
praktische, maar ook juridische barrières bestaan voor de toepassing van
opsporingsbevoegdheden in detentie, in het bijzonder als het gaat om dwang-
middelen tegen de persoon van de gedetineerde. Gewezen kan worden op de
regeling van de maatregelen in het belang van het onderzoek. De wet geeft in de
artikelen 61a en 62 jo. 76 Sv een (niet-limitatieve) opsomming van deze maat-
regelen (zo kan een persoon die wordt opgehouden voor onderzoek onderwor-
pen worden aan het nemen van foto’s en vingerafdrukken en het toepassen van
een confrontatie en kunnen ten aanzien van personen die in verzekering en
voorlopige hechtenis zijn gesteld bovendien beperkingen worden opgelegd wat
betreft onder meer bezoek, telefoon en briefverkeer). Uit artikel 62 lid 1 jo. 76
Sv blijkt dat deze maatregelen niet zonder meer kunnen worden toegepast ten
aanzien van in verzekering gestelde of voorlopig gehechte verdachten: deze
mogen aan geen beperkingen worden onderworpen dan die ‘volstrekt noodzake-
lijk zijn in het belang van het onderzoek of het belang van de orde’.6 Het belang
van het onderzoek, dat de grondslag van de inverzekeringstelling (artikel 57 lid
1 Sv) vormt en in die context ruim moet worden opgevat,7 rechtvaardigt op
zichzelf niet de inzet van ‘maatregelen in het belang van het onderzoek’ tegen
de in verzekering gestelde.8 Is de voorlopige hechtenis bevolen op grond van
recidivegevaar (artikel 67a lid 2 sub 2 en 3 Sv), dan mag de detentie niet worden
aangewend om het onderzoeksbelang te dienen, en kunnen maatregelen in het
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belang van het onderzoek niet worden toegepast.9 De regel dat vrijheidsbene-
ming die niet stoelt op het onderzoeksbelang niet mag worden gebruikt om de
verdachte aan onderzoek te onderwerpen, wordt bevestigd doordat de wetgever
observatie van de verdachte in een kliniek ingevolge artikel 196 Sv uitdrukkelijk
als uitzondering daarop heeft bestempeld.10 

Het voorarrest bevindt zich tegelijkertijd in de sfeer van de opsporing en in
de sfeer van de detentie. De van zijn vrijheid beroofde verdachte is, evenals de
veroordeelde gedetineerde, rechtssubject van het detentierecht;11 daardoor heeft
het voorarrest een relatief zelfstandige positie ten opzichte van het opsporings-
onderzoek. De rechtspositie van de gedetineerde verdachte wordt bepaald door
het penitentiaire beginsel van minimale beperkingen,12 dat in de vorm van artikel
62 Sv beperkingen oplegt aan de opsporing. De uitzonderlijke zwaarte van
vrijheidsbeneming en de onschuldpresumptie brengen mee dat sterke rechtsbe-
scherming nodig is; verzekerd dient te worden dat de vrijheidsbeneming niet
wordt bevolen om een belang te dienen dat buiten de wettelijke grondslag van
de vrijheidsbeneming ligt. 

Ofschoon het risico van détournement de pouvoir ten aanzien van de
grondslag niet speelt bij gedetineerde veroordeelden, bevinden zij zich eveneens
in een zeer kwetsbare positie ten opzichte van de overheid. De situatie dat
burgers vanwege hun vrijheidsontneming ‘in een permanente afhankelijkheids-
relatie staan tot de overheid die tot in detail hun bestaan beheerst’,13 biedt uit
haar aard ruimte voor misbruik van bevoegdheden. De jurisprudentie leert dan
ook dat deze factor moet worden meegewogen in de beslissing tot en over de
wijze van toepassing van opsporingsbevoegdheden. In het Allan-arrest over een
celinformant wijst het EHRM op de druk waaronder een verdachte, onderwor-
pen aan detentie en verhoren, verkeert, die hem ontvankelijk maakt voor
aansporingen van een celgenoot hem in vertrouwen te nemen.14 De Hoge Raad
stelt dat het stelselmatig inwinnen van informatie ex artikel 126j Sv ten aanzien
van een verdachte die zich in voorlopige hechtenis bevindt, niet op voorhand is
uitgesloten, maar dat, gelet op het gevaar dat deze verdachte feitelijk gemakke-
lijk kan komen te verkeren in een verhoorsituatie zonder de daarbij behorende
waarborgen, het uitgangspunt moet zijn dat de ‘celinformant’ alleen kan worden
ingezet in gevallen van een bijzonder ernstig misdrijf en bij gebrek aan andere
opsporingsmogelijkheden.15 Grotere omzichtigheid is dus vereist dan bij op-
sporingshandelingen ten aanzien van personen op vrije voeten, die in een minder
kwetsbare positie verkeren door hun vrijheid van beweging en contacten. 



Antoinette Bakker en Leonie van Lent280

16 Kamerstukken II 1994/95, 24 263, nr. 6, p. 30-31. Als voorbeeld wordt genoemd het traceren van de
gesprekspartner van de gedetineerde in het kader van een opsporingsonderzoek; dat zal moeten
geschieden op basis van de regels uit het Wetboek van Strafvordering.

‘Opsporing’ door de inrichting

Penitentiaire bevoegdheden 
De zelfstandige positie van de detentie wordt gemarkeerd door de toepasselijk-
heid van de Penitentiaire beginselenwet, die geldt voor personen gedetineerd in
huizen van bewaring of gevangenissen (artikel 9 lid 1 Pbw). De Pbw kent een
eigen regeling voor beperkingen van (grond)rechten. 

Uiteenlopende beperkingen kunnen door de directeur worden bevolen.
Artikel 27 Pbw vermeldt dat ‘het recht van de gedetineerde op onaantastbaarheid
van zijn lichaam, zijn kleding en de van zijn lichaam afgescheiden stoffen en
zijn verblijfsruimte’ kan worden beperkt overeenkomstig de daarop volgende
bepalingen. Deze zien onder meer op onderzoek aan en in lichaam en aan kle-
ding, onderzoek van de cel en camera-observatie. De artikelen 36-40 Pbw be-
helzen een regeling van (beperkingen van) correspondentie, bezoek en telefoon-
gebruik. De Pbw regelt voorts beperkingen van rechten die samenhangen met
het detentieleven, zoals activiteiten en plaatsing in afzondering (artikelen 23 en
24), en de toepassing van disciplinaire straffen (artikelen 50-55).

De orde en veiligheid in de inrichting vormen de primaire grondslag voor de
beperkingen die ten aanzien van gedetineerden kunnen worden ingezet; deze
grond geldt voor alle beperkingen van grondrechten en voor het opleggen van
disciplinaire straffen. Artikel 36 lid 4 Pbw bevat daarnaast een drietal andere
beperkingsgronden. Het uitreiken of verzenden van post kan door de directeur
worden geweigerd indien dit noodzakelijk is met het oog op a. de handhaving
van de orde of de veiligheid van de inrichting, b. de bescherming van de open-
bare orde of nationale veiligheid, c. de voorkoming of opsporing van strafbare
feiten, en d. de bescherming van slachtoffers van of anderszins betrokkenen bij
misdrijven. Deze gronden worden in de artikelen 38 lid 4 en 39 lid 2 van toe-
passing verklaard op de bevoegdheid tot het uitoefenen van toezicht tijdens het
bezoek, inclusief het beluisteren of opnemen van het gesprek tussen gede-
tineerde en bezoeker, respectievelijk het opnemen en beluisteren van telefoon-
gesprekken. 

De reikwijdte van deze beperkingsgronden en hun verhouding tot de aloude
grond van orde en veiligheid in de inrichting zijn niet geheel duidelijk. In het
kader van onze bespreking dient zich de vraag aan of de grond ‘voorkomen en
opsporen van strafbare feiten’ betekent dat de penitentiaire bevoegdheden
kunnen worden ingezet om een opsporingsdoel te dienen. Deze grond wordt in
de kamerstukken slechts zijdelings besproken. Wel wordt vermeld dat de be-
voegdheid toezicht te houden op telefoongesprekken van de gedetineerde in
verband staat met ‘het ongestoorde verloop van de tenuitvoerlegging van een
vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel’ en dat dit niet kan worden
gebruikt ten behoeve van ‘actieve opsporingshandelingen’.16 Mevis concludeert
dan ook terecht dat, indien louter een strafvorderlijk doel wordt gediend, de
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21 HR 1 oktober 1985, NJ 1986, 349 (door bewaarders bij celinspectie aangetroffen drugs konden

uitgangspunt zijn bij het vervolgens in te stellen opsporingsonderzoek). 
22 Zie HR 2 maart 1999, NJ 1999, 576.

penitentiaire bevoegdheden niet kunnen worden toegepast – de directeur is geen
opsporingsambtenaar.17 

Toch kan aan het opnemen van de grond ‘voorkomen of opsporen van
strafbare feiten’ in de wet niet iedere zelfstandige betekenis worden ontzegd. Uit
de opmerking van de minister dat deze grond ziet op criminele activiteiten die
‘vanuit de inrichting’ worden ontplooid,18 lijkt voort te vloeien dat de bevoegd-
heid een ruimere reikwijdte heeft dan het uitoefenen van toezicht wat betreft
strafbare feiten binnen de inrichting of betrokkenheid van een gedetineerde bij
strafbare feiten buiten de inrichting waardoor de orde en veiligheid in de
inrichting rechtstreeks wordt geraakt.19 Dat betekent dat de inrichtingsdirecteur,
ook indien de situatie in de inrichting daartoe geen directe aanleiding geeft,
bevoegd is op basis van informatie (die ook van buiten kan komen, bijvoorbeeld
informatie van het openbaar ministerie dat een gedetineerde betrokken is bij een
strafbaar feit) toezicht uit te oefenen. Het ziet er dus naar uit dat de beperkings-
grond in kwestie veelvuldiger interferentie tussen detentie en opsporing teweeg
kan brengen. 

Gebruik voor opsporing en vervolging 
Als gegevens die door de inrichting op grond van de penitentiaire regelgeving
zijn verkregen ter beschikking worden gesteld aan de opsporingsinstanties en
door deze vervolgens worden gebruikt voor de opsporing en vervolging is in
algemene zin sprake van ‘niets meer dan de toepassing van de aloude leer over
de voortgezette toepassing van bevoegdheden’.20 Geen rechtsregel staat, aldus
de Hoge Raad, eraan in de weg dat voorwerpen of informatie gevonden in het
kader van uitoefening van de penitentiaire bevoegdheden, vervolgens worden
gebruikt in opsporingsonderzoek.21 Om gebruik voor opsporing en vervolging
te bewerkstelligen, kan tot inbeslagneming van binnen de inrichting vergaarde
voorwerpen worden overgegaan. De Hoge Raad wijst erop dat inzet van dit
dwangmiddel niet altijd nodig is; wat betreft opgenomen telefoongesprekken
zijn overheidsfunctionarissen ingevolge artikel 162 lid 2 Sv verplicht om des-
gevraagd medewerking te verlenen aan de opsporing van strafbare feiten door
inlichtingen te verschaffen.22 

Heeft het openbaar ministerie de informatie eenmaal in handen, dan kan de
rechtmatige verkrijging in rechte ter discussie komen te staan. Daarbij vormen
de vereisten van artikel 8 EVRM het primaire oriëntatiepunt. Het EHRM stelt
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23 EHRM 21 februari 1975, Golder t. het Verenigd Koninkrijk, appl.no. 4451/70, § 44.
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28 Hof Den Bosch 21 november 2006, LJN AZ3419; Rb. Den Bosch 6 februari 2008, LJN BC3403. 

zich op het standpunt dat ten aanzien van artikel 8 EVRM voor gedetineerden
geen implied limitations gelden, en dat artikel 8 EVRM dus ‘gewoon’ van toe-
passing is.23 Hoewel in Straatsburg wordt onderkend dat een normale, legitieme
detentie per definitie beperkingen van de privacy meebrengt, zijn de penitentiai-
re autoriteiten verplicht de gedetineerde in staat te stellen tot het zo goed
mogelijk effectueren van zijn recht op privé- en familieleven.24 De discussie
over strijdigheid met artikel 8 EVRM concentreert zich ook hier op het law-
vereiste uit het tweede lid van artikel 8 EVRM. Met het Doerga-arrest is
duidelijk geworden dat ook de Nederlandse penitentiaire wetgever zich moet
schikken naar de Straatsburgse eisen aan de regeling van inbreuken op het
privacyrecht. Daarin oordeelt het EHRM dat de destijds vigerende regels ‘are
lacking both in clarity and detail’. De regeling behelsde geen precieze aandui-
ding ‘as to the circumstances in which prisoners’ telephone conversations may
be monitored, recorded and retained by penitentiary authorities or the procedures
to be observed’.25 

Over de vraag of de regeling van de Pbw wel aan de vereisten voldoet, wordt
niet door iedereen hetzelfde gedacht.26 Tot een uitdrukkelijke toepassing van de
Doerga-uitspraak is het in de jurisprudentie nog niet gekomen. De Hoge Raad
geeft aan dat klachten over onrechtmatige toepassing van beperkingen door
penitentiaire autoriteiten, ook als deze zien op schending van artikel 8 EVRM,
in feitelijke instantie uitdrukkelijk moeten worden opgeworpen, voordat ze in
cassatie getoetst kunnen worden.27 Een impliciete toepassing is te vinden in twee
redelijk recente Bossche uitspraken. Rechtbank en gerechtshof stellen zich op
het standpunt dat het structureel opnemen van telefoongesprekken van gedeti-
neerden onrechtmatig is. Het wettelijk stelsel van de Pbw zou verplichten tot een
concrete beoordeling door de directeur of zich omstandigheden voordoen die
nopen tot toezicht op een gesprek of gesprekken; de wet biedt geen aankno-
pingspunten voor de conclusie dat een concrete beoordeling – zoals het geval is
bij het toezicht op post – slechts nodig is voorafgaand aan de beslissing tot
daadwerkelijk beluisteren van opgenomen gesprekken.28 Onder het regime van
de Pbw worden in sommige inrichtingen gesprekken structureel opgenomen en
pas indien daarvoor reden bestaat, afgeluisterd, terwijl in andere inrichtingen
alleen wordt opgenomen indien een concrete aanleiding aanwezig is. Deze
situatie is op zichzelf reeds reden om vraagtekens te zetten bij de duidelijkheid
en de kwaliteit van rechtsbescherming in de wettelijke regeling. 

Een regeling omtrent bewaren en vernietigen van opgenomen gesprekken is
naar vaste Straatsburgse jurisprudentie een noodzakelijk onderdeel van regel-
geving die adequate bescherming biedt tegen arbitrary interferences door op-
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name van telefoongesprekken.29 In inrichtingen waarin telefoongesprekken altijd
worden opgenomen, hangt de rechtsbescherming in hoge mate af van de
kwaliteit van die regeling. De algemene maatregel van bestuur die ingevolge
artikel 39 lid 2 Pbw het bewaren en verstrekken van opgenomen telefoon-
gesprekken moet regelen, laat echter, vier jaar na Doerga, nog op zich wachten.
De Nederlandse interpretatie van de desbetreffende huisregel in de Doerga-zaak
– dat de gesprekken moeten worden vernietigd zodra de reden voor het toezicht
daarop is geweken is, aldus de Hoge Raad, een redelijke uitleg van de regel dat
de gesprekken ‘onmiddellijk’ worden gewist30 – wordt door het EHRM be-
schouwd als toonbeeld van het gebrek aan beschermende kwaliteit van de
regelgeving. Verplichtingen van de inrichting tot vernietiging ter bescherming
van de privacy mogen dan ook niet ten achter worden gesteld aan een verplich-
ting de opsporing medewerking te verlenen zoals neergelegd in artikel 162 lid
2 Sv.31 Deze plicht kan niet betekenen dat de bewaartermijn wordt overschreden
teneinde de opsporing tegemoet te komen.

Toepassen van penitentiaire bevoegdheden ten behoeve van de opsporing
In het voorgaande is duidelijk geworden dat, mits de penitentiaire bevoegdheid
rechtmatig is uitgeoefend, het doorspelen van informatie aan het openbaar
ministerie weinig juridische obstakels kent. Van andere orde is de vraag of het
openbaar ministerie de directeur kan opdragen diens bevoegdheden in te zetten
voor de opsporing. Het antwoord hangt sterk samen met de betekenis van de
grond ‘voorkoming en opsporing van strafbare feiten’ in artikel 36 lid 4 Pbw.
Hierboven hebben wij aangegeven dat deze grond niet kan worden gebruikt om
penitentiaire bevoegdheden voor een louter strafvorderlijk doel toe te passen.
Dat zou een breuk met het penitentiaire en het strafvorderlijke systeem van
bevoegdheidsverlening betekenen. 

Als de directeur wordt gevraagd diens bevoegdheden in te zetten ten behoeve
van de opsporing, worden ten eerste de (zwaardere) strafvorderlijke waarborgen
omzeild. Dat wringt temeer waar het gaat om toepassing van bevoegdheden (zo-
als de telefoontap) die ter waarborging van het recht op persoonlijke levenssfeer
een opgetuigde strafvorderlijke regeling kennen. Uit de jurisprudentie van het
EHRM blijkt dat bij het bestaan van een met waarborgen omklede regeling de
hantering van andere mogelijkheden om het gewenste resultaat te bereiken, al
snel wordt beschouwd als een ontoelaatbare omzeiling.32 In dezelfde lijn liggen
uitspraken van de rechtbank Utrecht, waarin een vordering tot uitlevering van
door de inrichting opgenomen gesprekken wordt aangemerkt als een ontoelaat-
bare ontduiking van de regeling tot instellen van een telefoontap.33 De Hoge
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34 HR 2 maart 1999, NJ 1999, 576 m.nt. Mevis.
35 Zie RSJ 26 juni 2006, 06/0304/GA over een directeur die ter uitvoering van een opdracht van de

officier van justitie tot direct afluisteren had aangegeven dat de veiligheid van de gedetineerde
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38 Hof Amsterdam 25 april 2000, LJN AD8515.

Raad wijst daarentegen eigener beweging op inbeslagneming van de banden
waarop door de inrichting opgenomen gesprekken zijn geregistreerd;34 het
hoogste rechtscollege vindt het kennelijk geen probleem dat de gesprekken in
handen van de opsporingsinstanties komen zonder toepassing van de straf-
vorderlijke waarborgen van de telefoontap. 

Als penitentiaire bevoegdheden in opdracht van de opsporing worden
ingezet, wordt bovendien inbreuk gemaakt op wezenlijke kenmerken van het
penitentiaire regime. Het beginsel van minimale beperkingen vergt dat, gelet op
het beperkende karakter van de detentiesituatie, de resterende privacy van
gedetineerden alleen wordt beperkt voor zover dat noodzakelijk is binnen de
context van de detentie zelf. De verantwoordelijkheid van de directeur voor de
goede gang van zaken en een acceptabel leefklimaat in de inrichting zijn in het
geding als hij als lange arm van justitie functioneert. Dan kan gemakkelijk de
situatie ontstaan dat de directeur de gedetineerde moet voorliegen over de grond
voor toepassing van een bepaalde beperking.35 Uiteraard staat het de inrichting
vrij vergaarde gegevens door te spelen aan het openbaar ministerie en bestaat de
verplichting de opsporingsinstanties in kennis te stellen van strafbare feiten op
grond van artikel 160 lid 1 en 162 lid 1 Sv, maar deze bepalingen verplichten
alleen tot het doen van aangifte van een gepleegd strafbaar feit. Er is dus terecht
enige ruimte voor een afweging van het belang van opsporing van strafbare
feiten tegen de eigen penitentiaire verantwoordelijkheid. 

Rechtsgevolgen van onrechtmatigheden

Uit de jurisprudentie komt naar voren dat onrechtmatige uitoefening van
bevoegdheden door de penitentiaire autoriteiten aanleiding geeft tot toepassing
van artikel 359a Sv. De uitoefening van penitentiaire bevoegdheden komt dus,
doordat het openbaar ministerie de resultaten daarvan gebruikt, binnen de kaders
van het vooronderzoek te vallen.36 Voor de toepasselijkheid van artikel 359a Sv
is niet van belang of het openbaar ministerie opdracht heeft gegeven tot inzet
van de penitentiaire bevoegdheid.37 Over de vraag wat de betekenis is van een
dergelijke opdracht voor de beslissing omtrent het rechtsgevolg, worden
verschillende standpunten ingenomen. Volgens het hof Amsterdam kan pas
indien van een opdracht van het openbaar ministerie sprake is, eventueel niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie aan de orde zijn.38 Het gerechtshof



Opsporing in detentie 285

39 Hof Den Bosch 21 november 2006, LJN AZ3419.
40 Rb. Den Bosch 6 februari 2008, LJN BC3403.
41 C. Kelk, Recht voor gedetineerden (diss. Utrecht), Alphen aan den Rijn: Samsom 1978, p. 412.

Den Bosch stelt dat, nu de onrechtmatige opname van telefoongesprekken niet
op verzoek of initiatief van politie of openbaar ministerie is geschied, geen
rechtsregel (waaronder artikel 6 EVRM) dwingt tot bewijsuitsluiting; het hof
gaat over tot strafvermindering.39 Ook de rechtbank Den Bosch merkt op dat de
door haar als onrechtmatig aangemerkte opname van telefoongesprekken niet
in opdracht van de officier van justitie heeft plaatsgevonden, maar maakt niet
duidelijk hoe dit gegeven meeweegt in de beslissing ex artikel 359a Sv. De
verdachte was volgens de rechtbank – in het bijzonder omdat hij uit eigen
ervaring wist dat hij er rekening mee moest houden dat zijn gesprekken werden
opgenomen – niet dusdanig in zijn belangen geschaad dat niet-ontvankelijkheid
of bewijsuitsluiting zou moeten volgen. De rechtbank acht strafvermindering de
meest passende sanctie.40 

Conclusie

De detentiesfeer wordt in principe afgeschermd van de sfeer van de opsporing
door de zelfstandige positie van het detentierecht en het specifieke kader van de
penitentiaire bevoegdheden. De toepassing daarvan wordt in de Pbw begrensd
door de ‘ongestoorde tenuitvoerlegging’, in welk kader ook de beperkingsgrond
‘voorkomen en opsporen van strafbare feiten’ moet worden geplaatst. Daarmee
is duidelijk dat de inrichtingsdirecteur geen opsporingsambtenaar is, maar is er
nog geen antwoord op de vraag hoe het toezicht door de inrichting wordt
genormeerd als het openbaar ministerie daarop aanstuurt of daartoe opdracht
geeft. Het inzetten van penitentiaire bevoegdheden voor opsporingsdoeleinden
geeft mogelijkheden om strafvorderlijke waarborgen te omzeilen en moet
daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Dat geldt temeer nu het twijfelachtig
is dat de penitentiaire regeling voldoende duidelijkheid en rechtsbescherming
biedt om de toets aan artikel 8 EVRM te doorstaan. De rechtsbescherming van
de gedetineerde tegen beperkingen ten dienste van de opsporing en vervolging
van strafbare feiten ligt hoofdzakelijk in het verbod van détournement de
pouvoir, dat in de jurisprudentie evenwel nauwelijks aan de orde komt, omdat
de penitentiaire rechter niet oordeelt over wat de opsporingsautoriteiten met het
materiaal doen en de strafrechter nauwelijks wenst te oordelen over de rechtma-
tigheid van penitentiaire beperkingen. Het zoveel mogelijk onderscheiden tussen
de sfeer van de opsporing en de sfeer van de detentie is niet alleen noodzakelijk
in het licht van de handhaving van de waarborgen in de onderscheidenlijke
normenstelsels. Ook voor de leefbaarheid in de mini-samenleving die de peni-
tentiaire inrichting is, is het van groot belang dat de vertrouwensrelatie tussen
gedetineerden en directeur niet in de wielen wordt gereden door de opsporing.
Sfeercumulatie moet worden voorkomen om een sfeer van wederzijds vertrou-
wen in detentie te kunnen handhaven.41





1 G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, vijfde druk, Deventer: Kluwer 2005, p. 639.

Over liegende verdachten en getuigen 
en het bewijs in strafzaken
Jan Watse Fokkens

Inleiding

Een verdachte staat terecht ter zake van diefstal van een fiets. De fiets is de dag
nadat deze was gestolen bij de verdachte in de tuin aangetroffen. Verdachte zegt
dat hij geen idee heeft hoe die fiets daar komt, maar dat hij niets met een diefstal
van deze fiets te maken heeft. Op de vraag waar hij dan wel was de avond dat
de fiets is gestolen, antwoordt verdachte dat hij die avond zijn wekelijkse
kaartavond met A en B had. A en B, als getuigen gehoord, verklaren dat
verdachte de bewuste avond niet is komen opdagen. De rechter neemt hetgeen
de verdachte en de getuigen A en B hebben verklaard onder de bewijsmiddelen
in zijn vonnis op – dat moet, zie HR 25 april 1989, NJ 1989, 866 (ten aanzien
van de leugenachtige verklaring van de verdachte) en HR 8 juni 1993, DD
93.469 (ten aanzien van de omstandigheden waaruit de leugenachtigheid blijkt)
– en overweegt dat uit de verklaringen van A en B blijkt dat verdachte in strijd
met de waarheid heeft verklaard dat hij die avond bij hen heeft doorgebracht.
Vervolgens leidt de rechter uit het feit dat verdachte deze leugenachtige
verklaringen heeft afgelegd, af dat verdachte dit doet om te verbergen dat hij die
avond betrokken was bij de diefstal van de fiets. Zie bijvoorbeeld HR 6 mei
1986, NJ 1987, 60.

Dergelijke bewijsconstructies worden in de literatuur dikwijls kritisch
beoordeeld. Zo schrijft Corstens over het gebruik van de leugenachtigheid van
de verklaring van de verdachte: ‘De rechter trekt een conclusie uit de door de
verdachte afgelegde verklaring en uit ander bewijsmateriaal dat met die
verklaring strijdig is. In zoverre is ook steeds de verklaring van de verdachte zelf
bewijsmiddel. Dat is echter merkwaardig omdat die verklaring nu juist ongeloof-
waardig wordt geacht. De constructie is derhalve ondeugdelijk. De ongeloof-
waardigheid van verdachtes verklaring gaat dan een dubbele rol vervullen: eerst
wordt de verklaring van de verdachte wegens de ongeloofwaardigheid ervan
buiten de deur gezet en vervolgens wordt de ongeloofwaardigheid nog eens als
argument gebruikt om de bewezenverklaring te funderen’.1 

Een vergelijkbare opvatting is te vinden bij Jörg en Kelk als zij schrijven:
‘Het staat hem [de verdachte, JWF] vrij onwaarheid te spreken, hetgeen de
rechter er niet van behoeft te weerhouden zijn leugenachtige verklaring voor het
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bewijs te bezigen als kennelijk leugenachtig. Dat verbaast wel, omdat van zo’n
verklaring net zoals van een kennelijk leugenachtige getuigenverklaring, de
onbetrouwbaarheid en de ondeugdelijkheid is vastgesteld, zodat haar bruikbaar-
heid voor het bewijs moeilijk te verdedigen valt. De Hoge Raad doet dit wel,
maar wij zouden het er in navolging van Melai en andere rechtsgeleerde
schrijvers voor willen houden dat dit uiteindelijk een onhoudbaar standpunt is’.2

Ook bij Nijboer en in het commentaar van Melai is deze opvatting terug te
vinden.3 Hun kritiek komt erop neer dat het gebruik van leugenachtige verkla-
ringen van een verdachte voor het bewijs van het hem verweten feit op gespan-
nen voet staat met het nemo tenetur-beginsel en de in artikel 6 lid 2 EVRM
neergelegde presumptie van onschuld en verder dat de constructie ondeugdelijk
zou zijn. 

Het nemo tenetur-beginsel en de presumptie van onschuld

Om met het eerste bezwaar te beginnen kan worden opgemerkt dat de wetgever,
die bij het ontwerpen van het Wetboek van Strafvordering is uitgegaan van het
beginsel dat de verdachte niet verplicht is mee te werken aan zijn eigen veroor-
deling, deze bewijsconstructies niet ontoelaatbaar heeft geoordeeld. In de
memorie van toelichting op het ontwerp van het Wetboek van Strafvordering (p.
170) schreef de minister van Justitie: ‘Zoo noodig zou deze [dit is de rechter,
JWF] dus zelfs aan het feit, dat de verdachte zekere van elders vaststaande feiten
ontkent, een bewijsgrond tegen hem mogen ontleenen’. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de Hoge Raad in 1974 de opvatting dat deze bewijsconstruc-
ties niet verenigbaar zouden zijn met het nemo tenetur-beginsel heeft verworpen
met de overweging: ‘dat de stelling, dat de omstandigheden, dat een verdachte
niet verplicht is tot antwoorden en tot het naar waarheid verklaren, meebrengt,
dat de rechter aan een weigering om te verklaren of aan het feit, dat de verkla-
ring leugenachtig is nooit enige gevolgtrekking mag verbinden, geen steun in het
recht vindt’ (HR 12 november 1974, NJ 1975, 41). 

Evenmin bleken de op artikel 6 EVRM gegronde bezwaren tegen het gebruik
van de leugenachtigheid van verklaringen van de verdachte succesvol. De
stelling dat de presumptie van onschuld, zoals neergelegd in artikel 6 lid 2
EVRM, zich zou verzetten tegen het gebruik van een kennelijk leugenachtige
verklaring voor het bewijs, vond in de ogen van de Hoge Raad geen genade (HR
24 maart 1987, NJ 1987, 893). En het EHRM maakte in de zaak Kok op 4 juli
2000, NJ 2001, 401 als volgt korte metten met de opvatting dat het in strijd met
het nemo tenetur-beginsel zou zijn om ten nadele van verdachte conclusies te
verbinden aan het feit dat hij een leugenachtige verklaring aflegt: 

‘In its John Murray v. the United Kingdom judgment of 8 February 1996 [NJ 1996,
725, m.nt. Kn], Reports 1996-I, § 45, the Court recognised that the privilege against
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self-incrimination is encompassed in the guarantees provided by Article 6 of the
Convention. However, the Court also recognised that this immunity could not and
should not prevent that the accused’s silence, in situations which clearly called for
an explanation from him, be taken into account in assessing the persuasiveness of the
evidence adduced by the prosecution (ibidem, § 47). In the Court’s opinion it follows
a fortiori that the drawing of adverse inferences from a statement by an accused
which is found to be untrue cannot be excluded either.’ 

Dat sluit nog niet uit dat een leugenachtige verklaring van de verdachte op een
zodanige wijze voor het bewijs kan worden gebruikt dat dit onverenigbaar is met
het nemo tenetur-beginsel, maar op zich is een bewijsconstructie die mede
berust op de omstandigheid dat verdachte op relevante punten een leugenachtige
verklaring heeft afgelegd niet onverenigbaar met artikel 6 EVRM. Daarmee
resteert met name de kritiek dat een dergelijke bewijsconstructie ondeugdelijk
zou zijn. 

De Hoge Raad en de kennelijk leugenachtige verklaring van de verdachte

Indien de rechter de kennelijke leugenachtigheid van een verklaring van de
verdachte voor het bewijs wil gebruiken moet hij de als kennelijk leugenachtig
beschouwde verklaring opnemen onder de bewijsmiddelen, waarbij de vraag
rijst om welk bewijsmiddel het gaat. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad kan
worden afgeleid dat de leugenachtige verklaring volgens de Hoge Raad valt
onder het bewijsmiddel ‘verklaring van de verdachte’. Na de wijziging van het
bewijsrecht met het in 1926 ingevoerde Wetboek van Strafvordering, waarbij als
bewijsmiddel de bekentenis (zie de artikelen 392 en 403-405 van het oude
Wetboek van Strafvordering) werd vervangen door de verklaring van de
verdachte en deze werd omschreven als zijne opgave van feiten of omstandighe-
den hem uit eigen wetenschap bekend (artikel 341 lid 1 Sv), kon onder de
verklaring van de verdachte een ontkenning worden begrepen omdat ook die
voldeed aan de omschrijving van de verklaring van de verdachte in artikel 341,
aldus de Hoge Raad (zie bijvoorbeeld HR 30 januari 1933, NJ 1933, p. 445 en
HR 2 december en 16 december 1940, NJ 1941, 162 en 163 en de noten van
Taverne bij deze zaken). Kennelijk was de opvatting, zoals Taverne in zijn noot
onder NJ 1941, 163 schrijft, dat de desbetreffende voorschriften van de artikelen
341 en 342 handelen ‘over den vorm der verklaring en niet over de vraag, of
hetgeen verklaard wordt, waar is of niet waar’. 

Dat de leugenachtige verklaring van de verdachte valt onder het bewijsmid-
del ‘verklaring van de verdachte’ kan ook worden opgemaakt uit de volgende
overwegingen uit HR 14 september 1992, NJ 1993, 54, waarin de Hoge Raad
uiteenzet waarom de leugenachtigheid van de verklaring van een getuige niet
bruikbaar is voor het bewijs:

‘7.2. Aan een dergelijke verklaring – hetzij een verklaring van een getuige ter
terechtzitting, hetzij een (hierna eveneens getuigenverklaring te noemen) verklaring
van een ander dan de verdachte in enig schriftelijk bescheid als bedoeld in art. 344
Sv – kan in beginsel geen redengevende kracht worden toegekend. Het bezigen van
een door de rechter als leugenachtig aangemerkte getuigenverklaring voor het bewijs
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strookt niet met het wettelijk bewijsstelsel, waarin ervan wordt uitgegaan dat een
getuigenverklaring door de rechter slechts tot het bewijs kan worden gebezigd,
wanneer deze naar zijn oordeel betrouwbaar en overeenkomstig de waarheid
afgelegd is.
7.3. Dat onder omstandigheden aan een leugenachtige verklaring van de verdachte,
anders dan aan die van een getuige, wel een bewijsgrond kan worden ontleend, vindt
zijn grondslag in de van die van een getuige verschillende positie van de verdachte
in het strafproces. Zulks wordt ook tot uitdrukking gebracht in de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot het Wetboek van Strafvordering,
waarin met betrekking tot art. 341 Sv in zoverre wordt vermeld: “Iedere verklaring
van den verdachte in den zin van dit artikel moet aan den rechter de bouwstof voor
het bewijs kunnen leveren. De vraag of die verklaring inhoudt eene algeheele
bekentenis van schuld, eene ontkenning of slechts erkenning van sommige feiten en
omstandigheden die met het telastegelegde feit in een meer of minder verwijderd
verband staan, betreft de beoordeling van den inhoud der verklaring, eene beoorde-
ling waarin de rechter geheel vrij is. Zo nodig zou deze dus zelfs aan het feit, dat de
verdachte zekere van elders vaststaande feiten ontkent, een bewijsgrond tegen hem
mogen ontleenen”.’ 

In die opvatting schuilt mijns inziens de oorzaak van het probleem dat men heeft
met de leugenachtige verklaring. Anders dan Taverne in zijn bovengenoemde
noot heeft betoogd, zou ik menen dat de omschrijving van de verklaring van de
verdachte in artikel 341 niet alleen betrekking heeft op de vorm, maar ook op
de inhoud. De verdachte doet opgave van hetgeen hem uit eigen wetenschap
bekend is. Dat is een inhoudelijk criterium. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de
omstandigheid dat een achteraf getrokken conclusie niet valt onder de verklaring
van de verdachte in de zin van artikel 341 Sv (HR 24 juni 1940, NJ 1940, 771).
Indien de verdachte een leugenachtige verklaring aflegt, zoals in het in de
inleiding gegeven voorbeeld, dan is de inhoud van hetgeen hij verklaart hem niet
uit eigen wetenschap bekend; die inhoud is immers, naar hij weet, niet waar. Uit
eigen wetenschap is het de verdachte bekend dat de verklaring leugenachtig is,
maar dat verklaart hij nu juist niet. Kortom, het komt erop neer dat de omschrij-
ving van de verklaring van de verdachte als opgave van hetgeen hem uit eigen
wetenschap bekend is, impliceert dat de rechter dergelijke opgaven alleen voor
het bewijs kan gebruiken als hij deze betrouwbaar acht. Anders zijn ze de
verdachte niet uit eigen wetenschap bekend. Wat dat betreft lijkt mij er geen
verschil te bestaan met de getuigenverklaring. Die betreft hetgeen de getuige
heeft waargenomen of ondervonden, en daarvoor geldt, zoals de Hoge Raad in
NJ 2003, 54 heeft overwogen, dat een dergelijke verklaring slechts tot het bewijs
kan worden gebruikt indien de rechter ervan overtuigd is dat hetgeen de getuige
verklaart overeenkomstig de waarheid is. 

De rechter die de kennelijke leugenachtigheid van de verklaring van een
verdachte tot het bewijs bezigt, gebruikt dan ook niet iets onbetrouwbaars voor
het bewijs. Hij gebruikt voor het bewijs de vaststelling dat hij op grond van
ander bewijsmateriaal kan bewijzen dat de verdachte liegt en die vaststelling is
niet een per definitie onbetrouwbaar gegeven. Het is dan ook niet onbegrijpelijk
dat de wetgever, die de rechter zoveel mogelijk de ruimte wilde geven om de
materiële waarheid vast te stellen, in de memorie van toelichting, zoals hier-
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4 Kamerstukken II 1917/18, 77.1, p. 120.

boven is weergegeven, heeft aanvaard dat de rechter ‘zelfs aan het feit, dat de
verdachte zekere van elders vaststaande feiten ontkent, een bewijsgrond tegen
hem (zou) mogen ontlenen’. Wat de wetgever echter niet heeft gedaan, is zich
(grondig) verdiepen in de vraag hoe een dergelijke redenering binnen het door
hem ontworpen bewijsstelsel vorm zou moeten krijgen. Daartoe volgt hier een
poging.

De leugenachtige verklaring, welk bewijsmiddel? 

Binnen het bestaande bewijsstelsel kan de leugenachtigheid van de verklaring
van de verdachte als volgt voor het bewijs worden gebruikt zonder in strijd te
komen met het in de wet neergelegde bewijsstelsel. Indien de verdachte ter
terechtzitting een verklaring aflegt, neemt de rechter waar hetgeen de verdachte
verklaart. Vervolgens rijst de vraag of en zo ja, in hoeverre, hetgeen de rechter
als verklaring van de verdachte heeft waargenomen via het bewijsmiddel ‘eigen
waarneming’ voor het bewijs kan worden gebezigd. Uit het wettelijk systeem
is duidelijk dat de eigen waarneming van die verklaring door de rechter niet in
de plaats kan komen van het bewijsmiddel ‘de verklaring van de verdachte’. Dat
zou het systeem van de wet, met zijn opsomming van de bewijsmiddelen en zijn
aan de bewijsmiddelen gestelde inhoudelijke eisen, zinledig maken. In het
Verslag wordt over het eigen karakter van de eigen waarneming door de
minister opgemerkt:4 ‘Men kan de rechter, gelijk ik hierboven heb opgemerkt,
op twee wijzen iets waarmaken, met redengevende feiten of omstandigheden in
kennis brengen, nl. door hem zodanige feiten of omstandigheden zelf voor te
houden – stukken van overtuiging, de wonde van de mishandelde enz. – of door
ze hem indirect, nl. door tussenkomst van al of niet in geschrift gebrachte
verklaringen van verdachten, getuigen, deskundigen, d.w.z. van andere bewijs-
middelen, te laten waarnemen’. Daarmee is het onderscheid duidelijk. Het is
hierin gelegen dat bij eigen waarneming de rechter rechtstreeks het redengeven-
de feit waarneemt en dat bij verklaringen van getuigen, verdachten en deskundi-
gen zij de redengevende feiten, waarvan zij kennis dragen, overbrengen aan de
rechter. Het bijzondere van een leugenachtige verklaring nu is, dat het redeng-
evende feit niet is gelegen in de inhoud van de verklaring. Anders gezegd: bij
een leugenachtige verklaring brengt de verdachte de rechter niet via zijn
verklaring in kennis van aan hem, verdachte, bekende en voor de bewezenver-
klaring van het feit redengevende feiten of omstandigheden. 

Het voor het bewijs gebruiken van een leugenachtige verklaring doet denken
aan het vergelijken van handtekeningen door de rechter, waarbij deze constateert
dat de op een contract voorkomende handtekening niet overeenstemt met de
handtekening van de persoon die het contract zou hebben getekend. Aan dat
verschil kan de rechter de conclusie verbinden dat de handtekening op het
contract vals is. In het in de inleiding opgenomen voorbeeld vergelijkt de rechter
de verklaring van de verdachte met de verklaringen van de getuigen A en B,
constateert dat die diametraal tegenover elkaar staan en verbindt daaraan
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vervolgens de conclusie dat de verklaring van de verdachte een leugen is. Ook
overigens is de bewijsconstructie vergelijkbaar. In het geval van de handteke-
ning stelt de rechter in zijn bewijsvoering vast dat een bepaalde handtekening
de echte is, in het geval van het valse alibi stelt de rechter vast dat verdachte de
avond van de diefstal niet bij A en B was.

Technisch gezien zou dit als volgt vorm krijgen. De rechter neemt waar dat
de verdachte verklaart dat hij de avond van de diefstal bij A en B was voor zijn
wekelijkse kaartavondje en dat de verdachte dat verklaart neemt hij als eigen
waarneming des rechters op in het vonnis. Vervolgens neemt hij de getuigenver-
klaringen van A en B dat verdachte die avond niet is komen opdraven, op als
bewijsmiddelen. Op grond van die twee verklaringen stelt de rechter vast dat
hetgeen de verdachte heeft verklaard niet juist is en dat deze onjuistheid van
zodanige aard is dat het niet om een vergissing maar om een kennelijke leugen
gaat. Daarna volgt de in het voorbeeld weergegeven redenering over het op deze
wijze proberen te verbergen van verdachtes betrokkenheid bij de diefstal. 

Naar mijn mening geeft deze werkwijze beter inzicht in het karakter van de
bewijsvoering door de rechter in deze gevallen en verdwijnt het geforceerde
karakter van het gebruik van de leugenachtige verklaring als verklaring van
verdachte in de zin van artikel 341 Sv. Ook wordt duidelijker dat geen onbe-
trouwbaar bewijsmateriaal wordt gebruikt. Net zo min als de omstandigheid dat
de handtekening op het contract afwijkt van de echte handtekening van de
zogenaamde contractant betekent dat een onbetrouwbaar stuk tot het bewijs
wordt gebezigd, betekent het gebruik van de leugenachtigheid van de verklaring
van de verdachte voor het bewijs dat de bewezenverklaring op een onbetrouw-
baar bewijsmiddel wordt gegrond. Indien het gebruik van leugenachtige
verklaringen op deze wijze vorm zou krijgen, zou ook duidelijk worden dat het
niet om een zo uitzonderlijke bewijsvoering gaat, als nu door velen wordt
gedacht. 

Gevolgen van de geschetste werkwijze

Indien een als leugenachtig beschouwde verklaring via het bewijsmiddel ‘eigen
waarneming’ voor het bewijs zou worden gebruikt zou dit gevolgen kunnen
hebben voor de toelaatbaarheid van het gebruik daarvan. 

In de eerste plaats zou dan opnieuw moeten worden bezien of de leugenach-
tigheid van de verklaring van een getuige bruikbaar is voor het bewijs. Het
argument van de Hoge Raad in NJ 1993, 54, dat verklaringen van getuigen
alleen bruikbaar zijn voor het bewijs indien de rechter deze betrouwbaar en
waarheidsgetrouw acht, zou dan immers vervallen, omdat niet hetgeen volgens
de verklaring zou hebben plaatsgevonden, maar hetgeen naar de rechter heeft
waargenomen is verklaard, voor het bewijs wordt gebruikt. De wetgever heeft,
zoals de Hoge Raad in het arrest opmerkt, als het om het gebruik van leugens
gaat alleen voor de verdachte een uitzondering gemaakt. Ik sluit niet uit dat dit
niet zozeer te maken heeft met de bijzondere positie van de verdachte, maar
meer met het gegeven dat de wetgever zich wel heeft gerealiseerd dat het feit dat
een verdachte liegt soms heel belastend voor hem kan zijn, maar dat men er niet
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aan heeft gedacht dat ook een liegende getuige onder omstandigheden een
aanwijzing tegen de verdachte op kan leveren. Het bijzondere van de positie van
de verdachte is immers dat hij niet behoeft mee te werken aan zijn veroordeling
en dat wijst er, zoals gezegd, volgens diverse schrijvers juist op dat ernstige
bezwaren bestaan tegen het gebruik van zijn eigen leugenachtige verklaringen
als bewijsmiddel. 

In HR 20 maart 1990, DD 90.264 werd de verdachte vervolgd omdat zij bij
het aanvragen van haar uitkering had verzwegen dat zij samenwoonde. Het
bewijs berustte mede op de leugenachtigheid van verklaringen van degene met
wie ze zou hebben samengewoond. Die werd ook verdacht van het verzwijgen
van samenwonen bij het aanvragen van een uitkering en had op de vraag waar
hij woonde in de tijd dat hij blijkens observaties vermoedelijk bij verdachte
woonde een onjuiste verklaring afgelegd. Volgens het hof had hij die leugen-
achtige verklaring afgelegd om te bemantelen dat hij bij verdachte woonde en
het hof had die omstandigheid niet alleen in zijn zaak, maar ook in verdachtes
zaak voor het bewijs gebruikt. De Hoge Raad oordeelde deze bewijsvoering niet
toelaatbaar – de leugenachtigheid van de getuigenverklaring zou niet reden-
gevend zijn voor de bewezenverklaring – en ik vermoed dat dit oordeel berustte
op de later verwoorde opvatting dat een dergelijke bewijsvoering in strijd is met
het wettelijk systeem. In de hier geschetste werkwijze zou dat niet het geval zijn,
hetgeen zou kunnen betekenen dat in uitzonderlijke omstandigheden de
leugenachtigheid van de verklaring van een getuige wel voor het bewijs kan
worden gebruikt. 

In de tweede plaats zou een werkwijze als geschetst ertoe kunnen leiden dat
de vaststelling dat een verklaring van een verdachte leugenachtig is, meer door
de gewone bewijsregels wordt beheerst dan thans het geval is. Daarbij kan in het
bijzonder worden gedacht aan de recente beperkingen die de Hoge Raad heeft
gesteld aan het bewijs van de leugenachtigheid. In een arrest van 19 juni 1973,
NJ 1973, 356 overwoog de Hoge Raad dat ‘het hof voor zijn oordeel, dat
bedoeld gedeelte van requirants verklaring bovendien leugenachtig is –
waarmede het hof kennelijk tot uitdrukking heeft willen brengen, dat requirant
dat gedeelte van zijn verklaring tegen beter weten in heeft afgelegd om de
waarheid te bemantelen – voldoende grondslag heeft kunnen vinden in de
vastgestelde feiten en omstandigheden, vervat in het overige gedeelte van
requirants verklaring’. Zie ook HR 25 april 1989, NJ 1989, 866. In recente
jurisprudentie heeft de Hoge Raad echter diverse keren beslist dat het oordeel
dat de verklaring van de verdachte kennelijk leugenachtig is dient te berusten op
andere bewijsmiddelen dan verklaring(en) van de verdachte (HR 19 maart 2002,
NJ 2002, 567; HR 24 mei 2005, NJ 2005, 396 en HR 8 december 2005, NJ
2006, 162). 

Dat het afleggen van elkaar tegensprekende verklaringen niet zonder meer
voldoende is om een of meer van die verklaringen als kennelijk leugenachtig te
bestempelen en vervolgens die leugenachtigheid voor het bewijs te gebruiken,
valt te billijken. Maar indien dit oordeel mede berust op verklaringen van
verdachte die niet bestemd waren om ter ore van justitie te komen, zoals in NJ
2006, 162 – in die zaak ging het om afgetapte telefoongesprekken van verdachte
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– kan een andere beoordeling van het gebruik van leugenachtige verklaringen,
waarbij de leugenachtige verklaring niet meer in de bewijsvoering voorkomt als
verklaring van de verdachte in de zin van artikel 341 wellicht meebrengen dat
andere verklaringen van de verdachte niet categorisch worden uitgesloten. 

Slot

Het voorafgaande is niet bedoeld om het gebruik van leugenachtige verklaringen
in de bewijsvoering te stimuleren. Ik meen dat daarbij terughoudendheid past,
niet vanwege de rechtspositie van de verdachte, maar vanwege de betrouwbaar-
heid van de bewijsvoering. Liegen en vergissen kunnen soms dicht bij elkaar
liggen (zie NJ 2005, 396) en er kunnen vele redenen zijn om de waarheid niet
te spreken.

Maar in de gevallen dat er goede redenen zijn om aan de leugenachtigheid
van verklaringen betekenis te hechten, behoort dit op een bewijsrechtelijk
deugdelijk fundament te rusten. Het bovenstaande wil daaraan een bijdrage
leveren.
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Geweld in de rechtszaal
Willem de Haan

In De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht signaleert Constantijn
Kelk het sterker worden van maatschappelijke processen ‘die soms teveel het
kwantitatieve boven het kwalitatieve en het kille, zakelijke boven het individue-
le, persoonlijke stellen en die zelfs vijandige elementen in de strafrechtspleging
brengen, zodat gaandeweg aan begrip en inleving voor het individu wordt inge-
boet.’1 Hij vreest dat deze processen van verkilling en verzakelijking zich niet
tot de sfeer van de strafrechtspleging zullen beperken maar een veel breder
maatschappelijk bereik zullen hebben (ibid.). Zo kan een onpersoonlijke en on-
verschillige benadering onder meer negatief doorwerken in de bereidheid van
verdachten en veroordeelden om rechterlijke beslissingen te aanvaarden en na
te leven.2

Een soortgelijke verschraling van het mensbeeld heeft ook op het terrein van
het sociaal wetenschappelijke onderzoek plaatsgevonden ‘doordat taal en han-
delingsvermogen, bewustzijn en zelfreflectie niet meer serieus worden genomen
en het ervaringsbegrip wordt weggemoffeld onder een berg van empirische
data’.3 Net als in het strafrecht, gaat het in de sociologie steeds minder over
concrete mensen met hun eigen belevenissen en belevingen. Ook in de crimino-
logie is het kwantitatieve onderzoek dominant en wordt de mens steeds meer als
een ‘knooppunt in een netwerk van objectieve kenmerken’ beschouwd. Ook al
heeft Matza ooit4 gewezen op het belang en de betekenis van morele emoties
voor een verklaring van crimineel gedrag, aan de emotionele aspecten van crimi-
neel gedrag wordt nog altijd weinig waarde gehecht.5 Bijgevolg worden gedra-
gingen en verschijnselen schijnbaar verklaard die men, op de keper beschouwd,
nauwelijks begrijpt. 

In mijn opvatting zouden criminologen zich niet moeten beperken tot
verklaringen van criminele gebeurtenissen en gros, maar ook bereid en in staat
moeten zijn om en detail analyses van individuele casus te maken. Casuïstische
criminologiebeoefening is niet alleen van belang om de mens van vlees en bloed
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6 E.J. Anneveldt (red.), Professor Mr. M.P. Vrij: verzameling uit zijn geschriften op het gebied van
strafrecht en criminologie, Zwolle: Tjeenk Willink 1956, p. 171. 

7 M. Malsch, De burger in de rechtspraak: samenvatting en conclusies, in: M. Malsch (red.), De
burger in de rechtspraak. Ervaringen en percepties van niet-professionele procesdeelnemers, Den
Haag: Elsevier 2002, p. 135-146, 135.

8 M. Malsch, Niet-professionele procesdeelnemers over de rechtspraak, in: Malsch, 2002, p. 3-12, 4.
9 Volledige anonimiteit is in deze casus niet mogelijk. Betrokkene heeft daar echter geen probleem

mee omdat zijn naam met foto in de krant heeft gestaan en hij zelf in televisie-uitzendingen over
zijn zaak heeft verteld.

10 Treuhänder is in Zwitserland geen beschermd beroep maar een titel die vooral wordt gevoerd door
financieel-economisch adviseurs die voor opdrachtgevers als belangenbehartigers optreden. De
Treuhänder heeft de plicht om de belangen van zijn opdrachtgever naar eer en geweten te dienen en
maakt zich strafbaar als hij die plicht verzaakt. Zie <de.wikipedia.org/wiki/Treuh%C3% A4nder>
geraadpleegd op 26 maart 2008.

11 Het rechtshulpverzoek bevatte niet alleen vertaalfouten, feitelijke onjuistheden en verkeerde
interpretaties. Er was ook een belangrijk verschil tussen de oorspronkelijke Nederlandse en de in
het Duits vertaalde versie. Alleen in de laatste kwam een zin voor waarin verdachte, naar later bleek
ten onrechte, in verband werd gebracht met het witwassen van drugsgeld van Johan V., alias de
Hakkelaar. Door die extra zin kregen de verdenkingen tegen verdachte de extra zware lading die
nodig was om aan strikte Zwitserse voorwaarden voor het geven van rechtshulp te voldoen. Bij

weer terug te brengen in de criminologie, maar ook om professionals in het
strafrecht te confronteren met de maatschappelijke realiteit, in casu concrete er-
varingen van verdachten in een strafproces.6 Nu is het nog zo dat ‘professionals
hun beroepsmatige werkzaamheden voor een belangrijk deel verrichten zonder
zich te oriënteren op de feedback die hun ‘klanten’ hen (kunnen) geven’.7

In Nederland is betrekkelijk weinig onderzoek gedaan naar ervaringen en
belevingen van verdachten en veroordeelden in het strafproces.8 Wel is duidelijk
dat verdachten hun strafproces niet altijd rechtvaardig vinden en de behandeling
die zij hebben ondergaan soms als onredelijk beschouwen. Zij zijn dan in hun
trots gekrenkt en worden opstandig. Een extreem voorbeeld hiervan is de
verdachte die zich na de zitting zo laat gaan dat hij de officier van justitie te lijf
gaat uit, naar eigen zeggen, frustratie over vijf jaar gerechtelijk onderzoek en
wat dat allemaal teweeg heeft in gebracht in zijn leven en dat van zijn vrouw.

Casus 

Op 22 oktober 2002 doet de rechtbank uitspraak in de zaak tegen een 71-jarige
in Zwitserland woonachtige vermogensbeheerder.9 Hij wordt door het openbaar
ministerie verdacht van belastingfraude, heling, valsheid in geschrift en
deelname aan een criminele organisatie. Hij zou als Treuhänder10 bij Zwitserse
banken anonieme coderekeningen hebben beheerd en ‘niet-gefiscaliseerd’ geld
hebben ‘witgewassen’. Tegen hem is twee jaar gevangenisstraf en een boete van
een miljoen euro geëist. 

Vijf jaar eerder – op 24 oktober 1997 – is hij aangehouden toen hij in
Nederland op familiebezoek was. Hij zit vijf weken in voorarrest en wordt pas
op vrije voeten gesteld nadat hij inzage had toegezegd in de administratie van
zijn Zwitserse kantoor. Huiszoeking levert het openbaar ministerie weliswaar
het gezochte bewijs, maar dat bewijs werd verzameld op basis van een rechts-
hulpverzoek aan Zwitserland dat ernstige tekortkomingen blijkt te vertonen.11
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eenvoudige verdenking van belastingontduiking en witwassen van ‘niet-gefiscaliseerd geld’ zou
Zwitserland geen rechtshulp hebben verleend.

12 Een clickfonds is een beleggingsfonds dat de gemaakte koerswinst op aandelen als het ware
vastclickt door het kopen van putopties.

13 Zie E. Faber, Criminelen en kooplieden – de Amsterdamse beursfraude, Coornhert Liga Crimineel
Jaarboek, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1998, p. 235-246.

Zo ernstig zelfs dat de Amsterdamse rechtbank het als ‘vérgaand slordig en
onachtzaam’ bestempelt en vijf aangeklaagden – directeuren van een Amster-
dams effectenkantoor – mede op die grond vrijspreekt. In dat vonnis stelt de
rechtbank dat het openbaar ministerie niet alleen onnodige schade heeft
toegebracht aan de belangen van de verdachten maar ook aan de strafrechtsple-
ging in het algemeen. Al eerder had de rechtbank drie andere verdachten
vrijgesproken. In dat vonnis stelden de rechters dat het aanhouden en beheren
van coderekeningen op zichzelf niet strafbaar is. Op basis van deze vonnissen
voert de verdediging een preliminair verweer met als inzet dat het openbaar
ministerie bij het onderzoek in deze zaak zo onzorgvuldig te werk is gegaan dat
het recht op vervolging is verspeeld. Er was nauwelijks vermoeden – laat staan
bewijs – dat verdachte drugsgeld heeft beheerd, crimineel geld heeft witgewas-
sen en met misbruik van voorwetenschap heeft gehandeld op de beurs. De
officiële aanklachten tegen verdachte reppen daar ook niet meer over. Mede
omdat het justitiële onderzoek zo schadelijk voor zijn cliënt is geweest, vraagt
de raadsman van verdachte de rechtbank om niet-ontvankelijkheid voor het
openbaar ministerie en subsidiair om vrijspraak voor zijn cliënt. 

De officier van justitie geeft toe dat het justitiële onderzoek tegen verdachte
wordt ontsierd door vele ‘slordigheden en onzorgvuldigheden’ die ook ‘een
grote impact’ op de verdachte hebben gehad. Maar hoe betreurenswaardig de
vele justitiële fouten ook zijn, ze doen volgens de officier niets af aan de inhoud
van de verdenkingen tegen verdachte. Het zijn ‘fouten zonder opzet’ waarvoor
‘niet-ontvankelijkheid’ een ‘buitenproportionele sanctie’ zou zijn.

Er is grote publieke belangstelling voor de uitspraak van de rechtbank omdat
naar verwachting een – voor het openbaar ministerie – roemloos einde zal
komen aan een proces dat vijf jaar eerder – in 1997 – onder de codenaam Click-
fonds12 van start ging.13 Algemeen wordt verwacht dat het openbaar ministerie
door de rechtbank ‘niet-ontvankelijk’ wordt verklaard en verdachte vrijuit zal
gaan. Maar tegen alle verwachtingen in wijst de rechtbank het preliminaire
verweer af. De uitspraak is een tegenvaller, niet alleen voor de verdachte en zijn
raadsman maar ook voor de cameraploegen en journalisten. Nu in deze zaak
geen uitspraak is gedaan maar slechts een tussenvonnis is gewezen, zullen zij
onverrichter zake moeten vertrekken. Maar dan gebeurt iets totaal onverwachts.

Op beelden van de NOS is te zien hoe verdachte opstaat, op de officier van
justitie afsnelt, hem negen keer met afwisselend de linker- en rechtervuist op het
hoofd slaat en de ineenkrimpende officier ten slotte met beide vuisten tegelijk
tegen de grond werkt. De rechters hebben de zaal dan al verlaten en er is ook
geen beveiligingspersoneel aanwezig omdat financiële fraude niet als een
risicozaak wordt beschouwd. Aan het geweld komt pas een einde wanneer
verdachte door zijn zwager stevig van achteren wordt vastgepakt en de officier
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14 Hij wordt door het openbaar ministerie vervolgd wegens de mishandeling en krijgt van de politie-
rechter € 1000 boete.

15 Aldus Joost Oranje die de zaak voor NRC Handelsblad heeft gevolgd.
16 In het televisieprogramma Barend en Van Dorp had hij al eens uitgelegd wat er in de rechtszaal is

voorgevallen. Maar dat vraaggesprek riep meer vragen op dan er werden beantwoord.

opstaat en de zaal verlaat. Verdachte wordt aangehouden en meegenomen voor
verhoor.14 ‘Zo belandde verdachte op zijn 71e verjaardag op de plek waar hij vijf
jaar geleden ook werd binnengebracht: het politiebureau.’15 

De aanval op de officier kwam voor iedereen als een volslagen verrassing.
‘Onbegrijpelijk’, aldus zijn zwager, ‘zo kennen wij hem niet’. De echtgenote
van verdachte wijt de uitval aan ‘de enorme spanning’ waaraan haar man al vijf
jaar lang blootstaat. ‘Er is iets bij hem geknapt’, aldus zijn raadsman. 

In de rechtszaal komt dit soort geweld zelden voor. Wel zijn er verdachten
die het vonnis niet kunnen aanvaarden of op het moment van de uitspraak niet
kunnen verwerken en uiting geven aan hun gevoelens van frustratie door zich
met hand en tand te verzetten tegen de parketwachten die hen willen afvoeren.
Maar een verdachte die een officier van justitie te lijf gaat, is uitzonderlijk. 

Interview

Om antwoord te krijgen op de vraag hoe een 71-jarige zakenman het in zijn
hoofd haalt om zoiets ‘onbegrijpelijks’ te doen, heb ik betrokkene in de herfst
van 2007 gevraagd hem te mogen interviewen. In zo’n uitvoeriger vraaggesprek
kunnen actoren vaak redenen voor hun handelen geven waaraan zij op het
moment zelf niet (kunnen) hebben gedacht, maar die achteraf voor hen – en
mogelijk ook voor anderen – een verklaring kunnen geven voor hun gedrag. De
inmiddels 76-jarige man maakt een uiterst vitale indruk en toont zich een man
die gewend is zaken te regelen en dingen voor elkaar te krijgen. Uit ergernis
over de regel- en bemoeizucht van de Nederlandse overheid heeft hij zich jaren
geleden in Zwitserland gevestigd. Tijdens het interview blijkt dat hij niet graag
vragen beantwoordt, wat echter niet wegneemt dat hij vrijuit spreekt en er geen
moment blijk van geeft dat hij het pijnlijk vindt om te praten over – zoals hij het
zelf uitdrukt – de officier die van hem in de rechtszaal een paar ferme klappen
uitlokte.16 Sterker nog, wanneer ik hem aan het eind van het drieënhalf uur
durende gesprek voor zijn bereidwilligheid en openhartigheid bedank, reageert
hij met: ‘niets is zo erg als er níet over te praten. Je moet er wel over kúnnen
praten natuurlijk’. Gevraagd naar het incident in de rechtszaal, begint hij met te
vertellen: 

‘Wij zaten ... nog een beetje verbijsterd van waar moet dit heen, wat moet ik hiermee
aan? En dan komt mijn vrouw van achteren naar mij toe, ik zag haar niet, ik hoorde
haar alleen maar zeggen: “ben jij niet vreselijk boos?” Ik schrok eigenlijk wakker uit
mijn, ja wat moet ik zeggen, uit mijn gedachten. Ik wil naar haar opkijken en kijk op
dat moment rechtstreeks in dat triomferende gezicht van [de officier] die daar echt
zat na te genieten. Ik kan het niet anders omschrijven. En op dat moment, ik geloof
dat ik nog tegen mijn vrouw heb gezegd “wacht even”, en nou ja, de rest heeft u
gezien.’ 
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17 Graag wil ik Kathy Davis en Sylvia Heijting bedanken voor hun commentaar op de analyse van de
casus.

Analyse17

Vaak staan mensen op het moment zelf niet of nauwelijks stil bij de drijfveren
voor hun handelen. Bij onbezonnen, impulsief (‘ontladings’)geweld lijkt dit
haast per definitie het geval. Ook volgens betrokkene is daar: 

‘geen denkproces aan vooraf gegaan of zo. Ik heb niet gedacht van kom ik ga die
[officier] eens aftuigen. Alleen op dat moment is er inderdaad ergens een stop
doorgesprongen ... op dát moment gebeurt er lichamelijk iets met je ... waardoor je
... letterlijk buiten jezelf ... het is een soort drift ... waardoor, zoals ze het in Frankrijk
noemen, een “crime passionel” ... Ik kan me dat moment nog heel levendig ... ik kan
me, laat ik zeggen, ik voel nog de stof van zijn toga zelfs. En hij ging als een pudding
tegen de grond. Want ik weet niet wat er was gebeurd als hij was blijven staan. Ik had
hem inderdaad naar de andere wereld kunnen helpen ... Ik zou het niet eens meer
kunnen nadoen misschien. Ik weet het niet. Ik heb eigenlijk na afloop met enige
verbazing naar de filmbeelden zitten te kijken. ... Ik heb later op de televisie gehoord
dat ze me riep, maar ik heb dat helemaal niet gehoord moet ik u zeggen, ik heb dat
niet gehoord op dat moment.’

Naar aanleiding van de vraag wat precies iets in hem heeft doen knappen, merkt
betrokkene onder meer het volgende op: 

‘het ging niet om het vonnis in de eerste plaats ... daar was ik wel verbijsterd over ...
maar daar was ik op dat moment eerder nog versuft van dan dat ik daar nou van uit
mijn stoel vloog ... het ging over [de officier]. Ik weet niet of u [de officier] kent,
maar die haalt het bloed onder je nagels vandaan ... dat was gewoon een geestelijke
mishandeling, want normaal mag u alles aan mij vragen en ik geef gewoon antwoord,
niks aan de hand, maar daar ging het wel op een manier ... nou dat heeft natuurlijk
meegespeeld ... de man wekte bij mij een grote mate van irritatie op – tijdens het
proces al, maar dan blijf je gewoon correct en je blijft beleefd en dat moet dan wel,
hoewel ik al best eerder aanleiding had om eens uit te pakken ... Ik bedoel, dit soort
ondervragingen, dat speelt dus ook mee en als hij dan daar zo triomfantelijk aan het
lachen is, terwijl ik hoor dat mijn vrouw verdriet heeft, nou dan ... schoot ik
inderdaad door het lint ... dat was het echt ... zeg maar rustig, ik schoot vol eigenlijk
... en ik heb later ook tegen de rechtbank gezegd, blijkbaar zijn er grenzen aan je
incasseringsvermogen.’

Betrokkene zegt zich te hebben gestoord aan ‘dat triomferende gezicht van [de
officier]’. Het is uiteraard niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen in
hoeverre dit een werkelijkheidsgetrouwe beschrijving is van de houding van de
officier. Het zou misschien niet erg professioneel van hem zijn. Maar anderzijds
worden rechtzaken in de media vaak op zo’n overdreven manier als een
wedstrijd voorgesteld, dat het voor de professionele procesdeelnemers bijna
onmenselijk wordt om zich bij gelegenheid niet winnaar of verliezer te voelen.
In deze zaak hadden de media bovendien benadrukt dat het voor het openbaar
ministerie een kwestie was van ‘erop of eronder’. Het vonnis zou beslissend zijn
voor het antwoord op de vraag of de Clickfondszaak, gemeten naar vrijspraken
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en veroordelingen, voor justitie als een succes of een mislukking zou worden
beschouwd. Het is daarom voorstelbaar dat een officier, gelet op het gewicht van
de zaak, op zijn minst opgelucht was dat het tussenvonnis hem in staat stelde
met deze zaak door te gaan. Uit zijn opmerking dat de officier ‘triomfantelijk
aan het lachen’ was, is af te leiden dat betrokkene het vonnis als een nederlaag
beschouwde. Hij was daardoor kennelijk uit het veld geslagen, maar toch is het
niet de uitspraak van de rechtbank, die hem in woede ontsteekt, want

‘dat vonnis, dat heb je te aanvaarden, daar was ik op dat moment eerder nog versuft
van als dat ik daar nou van uit mijn stoel vloog. Nee, het was op dat moment de
emotie van mijn vrouw ...’

Ontkenning van schaamte

Met haar vraag: ‘ben jij niet vreselijk boos?’ wijst zijn vrouw hem op de emotie
die voor haar man passend is in deze door hem als vernederend ervaren situatie:
de woede die hij als zelfbewuste en zelfbeheerste man van zijn statuur onder-
drukte door er het zwijgen toe te doen. In die situatie waarin hij ‘eerder nog
versuft’ is, roept zij hem tot de orde door een appèl te doen op zijn mannelijk-
heid. En dat werkt, want: ‘Ik schrok eigenlijk wakker uit mijn, ja wat moet ik
zeggen, uit mijn gedachten’. 

Met de woorden ‘wacht even’ neemt hij het initiatief van zijn vrouw over en
doet hij een vertwijfelde poging om zijn verlies van controle over de situatie met
geweld te herstellen. De woorden van zijn vrouw vormen echter slechts een
noodzakelijke, maar nog geen voldoende voorwaarde om te kunnen verklaren
waarom betrokkene de officier te lijf ging. Want, zoals hij zelf zegt: 

‘als mijn vrouw er niet geweest was, dan was ik daarna opgestaan en was weggelopen
waarschijnlijk. Maar op het moment dat mijn vrouw kwam en ik hoor haar veront-
waardiging en ik hoor haar emotie en ja op dat moment flitst ... door je heen “ook dat
nog”.’ 

Om te kunnen verklaren waarom betrokkene tot geweldpleging overging tegen
de officier, is het noodzakelijk te begrijpen waarom hij de houding van de
officier niet alleen als triomfantelijk zag, maar ook als een vorm van ‘leedver-
maak’ beschouwde. De sleutel ligt in zijn antwoord op de vraag waarom het
verdriet van zijn vrouw hem eigenlijk aanzette tot deze daad:

 
‘mijn vrouw had op dat moment onze zoon verloren, ze had haar vader net verloren,
ze heeft ... hier ontredderd gezeten, had geen geld want alles was geblokkeerd, ze
heeft vijf weken geleefd van familie en vrienden ... de telefoon was weg ... Er
gebeurde een hele hoop zeg maar ... het was een opeenstapeling van nogal wat met
emotie beladen gebeurtenissen...’

Misschien speelde een rol dat betrokkene zich schuldig voelde omdat hij in
zekere zin als echtgenoot had gefaald. Hij had zijn vrouw veel ellende bezorgd
en in de publieke situatie van dat moment moet hij schaamte hebben gevoeld
omdat hij per slot van rekening toch de veroorzaker was van haar verdriet.
Doordat hij en public met het verdriet van zijn vrouw werd geconfronteerd,
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18 In zijn verklaring vergeleek verdachte de Operatie Clickfonds met de Kristallnacht in 1938.

belandde hij in een situatie die hij als een publieke vernedering moet hebben
ervaren. Maar dat was nog niet alles. 

Op de zitting, had hij al eerder verklaard dat de ‘onbesuisde’ vervolging door
justitie voor hem ‘fatale gevolgen’ heeft gehad.18 Hij doelde daarmee op de dood
van zijn jongste zoon die aan een ernstige vorm van angstneurose leed en
daarvoor in psychiatrische behandeling was. In ons gesprek zegt betrokkene
daarover: 

‘Ik ben des duivels geweest ... ik werd verhoord en tijdens dat verhoor kwamen
telefoontjes binnen ... uit Zwitserland ... ik merkte dat mijn zoon erbij betrokken was,
toen hebben ze het verhoor even moeten stoppen. Toen had ik het niet meer, toen ben
ik zeer emotioneel geweest, want ik wist dat hij in een levensbedreigende fase was.
Mijn vrouw en ik we belden alle twee met hem elke dag ... dat had hij ook nodig.
Toen heb ik gezegd, ik wil met hem bellen, maar ik werd in afzondering gezet. ... dat
verwijt ik justitie inderdaad. Ik bedoel ... ik zeg niet dat dit de oorzaak is, maar toch
een medeoorzaak, want het ene was wel het gevolg van het andere natuurlijk.’

Betrokkene kan moeilijk anders dan de schuld voor dit alles bij justitie te leggen,
omdat hij anders onder ogen zou moeten zien dat door zijn doen en laten zijn
vrouw in een ellendige situatie is beland en de tragische dood van zijn zoon niet
kon worden voorkomen. Niet alleen door het verdriet van zijn vrouw wordt hij
daar steeds weer op pijnlijke wijze mee geconfronteerd. Zelf omschrijft hij het
verlies van zijn zoon als ‘een amputatie, een soort fantoompijn zou ik haast
zeggen, die je blijft voelen, die je niet ontlopen kunt’.

Op de vraag of hij zich als man van zijn statuur niet heeft gegeneerd voor het
feit dat hij zich zo heeft laten gaan, antwoordt hij resoluut ontkennend, ook al
voelt hij zelf ook wel aan dat het op hemzelf terugslaat dat hij zich zo heeft laten
gaan. ‘Goed, je weet best dat als je [de officier] een pak rammel geeft dat je niet
iets afdwingt op dat moment, maar je reageert je wel af natuurlijk.’ Betrokkene
kan zijn schaamte ontkennen, door zich als een weerbaar slachtoffer te presente-
ren, dat onder de gegeven omstandigheden wel moest doen wat hij heeft gedaan
en de gevoelde noodzaak ervan onderstreept hij door op te merken dat: ‘als ik
nu weer in die zelfde situatie zou komen, dat ik weer...’

Door zijn gedrag op die manier te rechtvaardigen, ziet hij zich echter
tegelijkertijd gedwongen om zich te onderscheiden van plegers van ‘zinloos
geweld’:

‘Men heeft het dan ook wel eens over zinloos geweld maar ik heb voor mijzelf wel
eens gefilosofeerd, ik denk ja wat is nou zinloos geweld eigenlijk? Natuurlijk als daar
een paar opgeschoten knapen zonder enige aanleiding ... hun brooddronkenheid of
dronkenheid botvieren op de eerste de beste die hen voor de voeten loopt, ja dat is
natuurlijk zinloos. Maar ik denk in mijn geval, ik vond het eigenlijk zeer zinvol
geweld eerlijk gezegd.’ 
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19 LJN AF3008 (parketnr. 13/129199-97).
20 De rechtbank acht ‘niet bewezen dat aan verdachte in deze voldoende wetenschap van die herkomst

kan worden verweten. Hoewel er aanwijzingen in het dossier te vinden zijn op grond waarvan
aannemelijk zou kunnen worden geacht dat ... stortingen afkomstig waren van de handel in drugs.’

21 In hoger beroep wordt verdachte veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf voorwaardelijk
nadat een eerder arrest van het gerechtshof door de Hoge Raad was vernietigd. Van de tweede
uitspraak in hoger beroep is betrokkene opnieuw in cassatie gegaan. 

22 E. Sutherland, White Collar Crime, New York: Dryden 1949, p. 9.

Ontkenning van schuld

In eerste aanleg acht de Amsterdamse rechtbank19 wettig en overtuigend be-
wezen dat verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie welke tot oogmerk
had het plegen van misdrijven, namelijk belastingfraude, valsheid in geschrift
en opzetheling. Volgens de rechtbank heeft verdachte via de Treuhandfiguur een
cruciale rol gespeeld bij de feiten, die grotendeels in georganiseerd verband,
door een wisselend samengestelde groep deelnemers zijn gepleegd. Bovendien
wordt hem verweten dat hij zich ‘uit puur geldelijk gewin’ heeft ‘ingelaten met
een ieder die zich met zijn hulp wilde verrijken, waardoor hij ook bewust het
risico heeft genomen dat hij te maken zou krijgen met cliënten die hun geld met
drugshandel hadden verdiend’.20 De rechtbank acht zijn ontkenning van het
oogmerk van belastingontduiking of andersoortige illegale verrijking bij hemzelf
of bij zijn cliënten ‘volstrekt onaannemelijk’ en veroordeelt hem tot 15 maanden
gevangenisstraf en € 200.000 boete. Het opleggen van ‘een vrijheidsstraf van
aanzienlijk duur’ wordt onder meer gemotiveerd door over zijn houding ter
terechtzitting op te merken: ‘Verdachte heeft er ... blijk van gegeven het
verwerpelijke van de hem verweten feiten niet in te zien. Hij is zijn optreden
blijven verdedigen en bagatelliseren en heeft daarmee getoond geen verantwoor-
delijkheid te nemen voor de gepleegde feiten die hij kennelijk rekende tot zijn
normale bedrijfsactiviteiten’. Ook bij de behandeling van de zaak in hoger
beroep volhardt verdachte in zijn ontkenning van schuld.21 

Hij ontkent niet dat hij in Zwitserland coderekeningen heeft beheerd om geld
uit het zicht van de fiscus te houden, maar hij stelt dat wat hij deed niet anders
is dan wat buitenlandse filialen van diverse Nederlandse grootbanken in
Zwitserland doen. Het gaat voor hem inderdaad, zoals de rechtbank oordeelde,
om feiten die tot de normale bedrijfsactiviteiten worden gerekend. Maar voor
hem is er een diepere noodzaak om schuld te ontkennen en die is gelegen in de
emotionele gevolgen welke iedere erkenning van schuld voor hem met zich zou
brengen. Het zou in zijn geval namelijk betekenen dat hij zijn eigen verantwoor-
delijkheid voor de noodlottige gang van zaken onder ogen moet zien, hetgeen
kennelijk een voor hem ondraaglijke opgave is. 

Vanuit een criminologisch perspectief is ontkenning van schuld kenmerkend
voor verdachten en veroordeelden van vermogensdelicten in de sfeer van de
witteboordencriminaliteit. Niet omdat zij als door de wol geverfde justitiabelen
menen dat hun belangen met deze proceshouding het beste gediend zijn. Het zijn
maatschappelijk gerespecteerde personen in hoge statusposities die in het kader
van hun beroepsuitoefening strafbare feiten hebben gepleegd22 en doorgaans
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23 Benson analyseert dit proces van cognitieve (her)interpretatie en self-persuasion in termen van
impression management. Zie Michael Benson, Denying the guilty mind: Accounting for involve-
ment in white-collar crime, Criminology 1985, 23, 4, p. 583-607. Zie ook S. Willott, C. Griffin en
M. Torrance, Snakes and Ladders: Upper-middle class male offenders talk about economic crime,
Criminology 2001, 39, 2, p. 441-466.

24 T.J. Scheff en S. Retzinger, Emotions and violence: Shame and rage in destructive conflicts,
Lexington: Lexington Books 1991.

25 M. Malsch, Door het oog van verdachte en dader: ervaringen en meningen over de gang door het
strafproces, in: Malsch, 2002, p. 41-52, 51. 

voor het eerst met politie en justitie in aanraking komen en dus ook nooit eerder
en public als ‘crimineel’ zijn bestempeld. Op alle manieren trachten deze ver-
dachten en veroordeelden anderen van hun onschuld te overtuigen. Zij voelen
zich daartoe genoodzaakt om zo goed en zo kwaad als het gaat, op die manier
hun publieke persona te beschermen.23 

Zij kunnen zichzelf niet als ‘crimineel’ zien omdat het voor hen eenvoudig
ondenkbaar is dat zij zich schuldig zouden kunnen maken aan crimineel gedrag.
Zij zien zichzelf als slachtoffers van al te ambitieuze maar incompetente offi-
cieren van justitie en rechters die zij als ongeïnteresseerd en bevooroordeeld
afschilderen. Zo ook was de officier van justitie in de ogen van betrokkene te
ambitieus en weinig competent. Hij ‘werd omschreven als wel een gedreven
officier maar geen briljant jurist. Wat ik er van heb gemerkt is dat waar hij geen
juridische argumenten heeft, daar maakt hij een hoop lawaai’. En zijn oordeel
over de rechters is niet veel beter, want: ‘ik heb geen hoge pet op van de
juridische kwaliteiten van rechters, zoals ik ze tot dusver heb ontmoet ... Of die
rechters zijn lui of zijn gewoon dom, dat zou ook kunnen, dat ze hun vak niet
kennen, maar als ik dat zo zie’.

Terugblikkend spreekt betrokkene van ‘een krankzinnige rechtsgang ...
waarin het OM toch een hele hoop steken heeft laten vallen’ en er bij de
rechtbank en het hof ‘eigenlijk een onwil is om de waarheid onder ogen te zien.’
Hierdoor heeft hij ‘een vrij diepgewortelde hekel ... gekregen aan wat overheid
is en dat begint bij de agent en dat eindigt bij de minister en dat eh zal ik in mijn
leven wel niet meer [lachend] kwijtraken ook’.

Nabeschouwing

In theorie24 is geweldpleging een manier om pijnlijke gevoelens van tekortschie-
ten te compenseren in situaties waarin iemands zelfbeeld door anderen wordt
aangevallen of bedreigd. Wanneer iemand gezichtsverlies lijdt en zich schaamt
omdat hij voor zijn gevoel door een ander te kijk wordt gezet, kan een emotione-
le kettingreactie optreden. Schaamte is één van de gevolgen van de openbaar-
heid van het strafproces, zeker voor welgestelde justitiabelen die niet al eerder
met politie en justitie in aanraking zijn gekomen en door een rechter ter
terechtzitting ter verantwoording zijn geroepen. Juist voor deze mensen is de
aanwezigheid van publiek op de publieke tribune en van de media in de zaal
extra confronterend. Hun schaamte wordt hierdoor alleen nog maar versterkt.25

Tegelijk is het voor hen moeilijk die schaamte te erkennen, omdat zulke mannen
van zichzelf eisen dat zij sterk, moedig en competent zijn. Zij schamen zich
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26 T. Scheff, Male Emotions and Violence: A Case Study, Human Relations, 2003, 56, p. 727-749.
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wanneer hun zwakte, machteloosheid, impotentie of incompetentie aan het licht
komt. Zij ervaren gevoelens van schaamte als pijnlijk en hebben van jongs af
aan geleerd om ze krachtig te onderdrukken. Zo krachtig zelfs dat zij zich er
nauwelijks meer van bewust zijn. In plaats van verdrietig te zijn of zich te
schamen reageren zij door er het zwijgen toe te doen en, als dan niet gaat, te ont-
steken in woede of razernij. Dit typisch mannelijke silence/violence patroon26

van reageren, verklaart zulke uitbarstingen van woede, razernij en geweld.
Wanneer schaamte wordt ontkend, neemt de kans toe dat een schaamte-woede
spiraal op gang komt die net zo lang doordraait tot de opgekropte woede tot
uitbarsting komt in ‘explosief’ geweld. De kans daarop is juist het grootst bij
uiterst beheerste mannen27 die een onrealistisch positief zelfbeeld koesteren. Zij
lopen daardoor een groter risico dat hun mannelijke identiteit wordt onder-
mijnd.28 

In de onderhavige casus is betrokkene in zijn mannelijke identiteit bedreigd
doordat de ‘gnuivende en gniffelende’ officier hem en public diep trof met zijn
vermeende leedvermaak en hem zo zijn gevoel van controle over zijn persoonlij-
ke levenssfeer ontnam. In die zin werd hij voor de ogen van zijn ‘intens verdrieti-
ge’ vrouw door de officier op symbolische wijze in zijn mannelijke identiteit
bedreigd. Met haar vraag: ‘ben jij niet vreselijk boos?’ appelleert zijn vrouw aan
zijn mannelijkheid en wijst zij hem in zekere zin de weg naar herstel van zijn
identiteit door toe te geven aan de emotie die passend is in deze door hem als
vernederend ervaren situatie. Doordat in haar vraag tegelijk ook haar verdriet
doorklinkt, krijgt dit appèl een emotionele lading. De vermeende houding en het
gedrag van de officier kan hij aangrijpen als aanleiding om in hem opgekropte
woede te ontladen. Zo kan hij zich – al was het maar voor één moment –
bevrijden van de emotionele last die op hem drukt doordat gevoelens van
schaamte en schuld uit alle macht worden ontkend. 



1 Zie Melissa A. Waters, Justice Scalia on the use of foreign law in constitutional interpretation:
unidirectional monologue or co-constitutive dialogue, 12 Tulsa Journal of Comparative &
International Law 149, 2004, met verdere verwijzingen.

2 Zie onder meer Robert Reed, Foreign precedents and judicial reasoning: the American debate and
British practice, 124 Law Quarterly Review 2008, p. 253-273, en Jan Smits, Comparative law and
its influence on national legal systems, in: Mathias Reimann en Reinhard Zimmermann (red.), The
Oxford handbook on comparative law, Oxford: Oxford University Press 2006, p. 513, 529.

Rechtsvergelijking voor het forum 
van de Amerikaanse rechter
Ewoud Hondius

Rechtsvergelijking wordt gewoonlijk als een vanzelfsprekend positief element
in de rechtsvorming beschouwd. Als een auteur, een rechter of de wetgever er
al geen gebruik van maakt, dan ligt dat meestal aan een gebrek aan kennis of
tijd. Dit is anders in de Verenigde Staten. Daar is enige jaren terug een strijd
losgebrand over het hanteren van rechtsvergelijkende argumenten in strafzaken
voor het US Supreme Court (SC). Op constitutionele gronden heeft een aantal
rechters van dat hof hier in felle bewoordingen bezwaar tegen gemaakt. In deze
bijdrage wil ik pogen aan te tonen dat deze dissenting opinions niet zozeer tegen
de rechtsvergelijking als zodanig zijn gericht. Mikpunt is veeleer de ‘dynamic
interpretation’, waartegenover vooral de ‘contextual interpretation’ van Justice
Antonin Scalia in het geweer wordt gebracht. Ook elders in de wereld wordt
rechtsvergelijking niet zonder meer doorslaggevend geacht bij de interpretatie
van eigen recht.

Inleiding

Het kan weinigen zijn ontgaan. Enige jaren terug is in de Verenigde Staten een
forse ruzie uitgebarsten tussen voor- en tegenstanders van het gebruik van
rechtsvergelijkende argumenten in zaken voor het SC. In de Verenigde Staten zelf
heeft dit conflict tot vele publicaties geleid.1 Ook elders is de strijd niet onopge-
merkt gebleven.2 In deze bijdrage voor mijn collega en vriend Constantijn Kelk
wil ik onderzoeken of de xenofobie in de Verenigde Staten heeft toegeslagen.
Eerst wil ik daartoe iets zeggen over de (vermeende) strijd tegen de rechtsvergelij-
king. Een kijk op de rechtsgeschiedenis is altijd verhelderend. De strijd woedt niet
alleen binnen de gerechtelijke burelen, ook daarbuiten wordt gedebatteerd. Bij
nadere beschouwing is hier geen sprake van een verschijnsel dat alleen in de
Verenigde Staten wordt aangetroffen; terughoudendheid bij het gebruik van
rechtsvergelijking blijkt wijd verspreid. Ik rond af met enige conclusies.  
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3 539 U.S. 558 (2003).
4 543 U.S. 551 (2005).
5 De doodstraf was uitgesproken vanwege het ernstige karakter van het bewezen feit: dat de 17-jarige

verdachte zijn twee medeplichtigen had gezegd, ‘kom laten we eens iemand gaan vermoorden – nu
we nog geen achttien zijn, kan het nog’.

6 P. 1210.
7 P. 1226.

De strijd tegen de rechtsvergelijking

Het ongenoegen over het hanteren van rechtsvergelijkende argumenten was in
de Verenigde Staten al enige tijd aan het sluimeren, toen in 2003 de strijd goed
losbrandde. In de zaak Lawrence v. Texas3 verklaart het SC de wetgeving van
de deelstaat Texas inzake sodomie, in afwijking van de eerdere zaak van
Bowers, ongrondwettig. De meerderheidsopinie, geschreven door Justice Kenne-
dy, verwijst hierbij naar rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens: Dudgeon t. het Verenigd Koninkrijk, en naar rechtspraak van andere
landen: ‘Other nations, too, have taken action consistent with an affirmation of
the protected right of homosexual adults to engage in intimate, consensual
conduct. [...]. The right the petitioners seek in this case has been accepted as an
integral part of human freedom in many other countries. There has been no
showing that in this country the governmental interest in circumscribing
personal choice is somehow more legitimate or urgent’. Het komt de meerder-
heid op een scherpe terechtwijzing van de rechters Rehnquist, Scalia en Thomas
te staan: ‘The Court’s discussion of these foreign views (ignoring, of course, the
many countries that have retained criminal prohibitions on sodomy) is therefore
meaningless dicta. Dangerous dicta, however, since “this Court ... should not
impose foreign moods, fads, or fashions on Americans”.’

Twee jaar later wordt de discussie voortgezet in Roper v. Simmons.4 Het gaat
hier om de grondwettigheid van deelstaatwetgeving – in dit geval van de staat
Missouri – die de doodstraf mogelijk maakt voor jeugdige delinquenten.5 De
meerderheid van het hof acht deze wetgeving in strijd met het achtste amende-
ment op de Amerikaanse grondwet inzake ‘cruel and unusual punishment’.
Rechter Kennedy verwoordt de opvatting van het hof aldus: ‘It is proper that we
acknowledge the overwhelming weight of international opinion against the
juvenile death penalty, resting in large part on the understanding that the
instability and emotional imbalance of young people may often be a factor in
crime [...]. The opinion of the world community, while not controlling our
outcome, does provide respected and significant confirmation for our own
conclusions’.6 Het eerder aangehaalde trio – Rehnquist, Scalia en Thomas –
reageert weer als gebeten: ‘More fundamentally [...] the basic premise of the
Court’s argument – that American law should conform to the laws of the rest of
the world – ought to be rejected out of hand’.7 

Rechter O’Connor is het met de drie dissenters eens dat de deelstaatwetge-
ving niet ongrondwettig is, maar kan zich – althans in deze materie – niet vinden
in de verwerping van het rechtsvergelijkende argument: ‘I disagree with Justice
Scalia’s contention [...], that foreign and international law have no place in our
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8 478 U.S. 186 (1986).

Eighth Amendment jurisprudence. Over the course of nearly half a century, the
Court has consistently referred to foreign and international law as relevant to its
assessment of evolving standards of decency. [...] This inquiry reflects the
special character of the Eighth Amendment, which, as the Court has long held,
draws its meaning directly from the maturing values of civilized society.
Obviously, American law is distinctive in many respects, not least where the
specific provisions of our Constitution and the history of its exposition so dictate
[...]. But this Nation’s evolving understanding of human dignity is neither
wholly isolated from, nor inherently at odds with, the values prevailing in other
countries. On the contrary, we should not be surprised to find congruence
between domestic and international values, especially where the international
community has reached clear agreement – expressed in international law or in
the domestic laws of individual countries – that a particular form of punishment
is inconsistent with fundamental human rights. At least, the existence of an
international consensus of this nature can serve to confirm the reasonableness
of a consonant and genuine American consensus’. Alleen in deze zaak is volgens
haar geen sprake van een dergelijke consensus.

Un peu d’histoire

De afwijzing van rechtsvergelijking en conservatieve, zo niet reactionaire
denkbeelden zijn niet synoniem. Lawrence v. Texas kan worden gezien als een
reactie op Bowers v. Hardwick.8 In dat arrest hield het SC een wet van de
deelstaat Georgia inzake sodomie nog voor niet strijdig met de grondwet. In de
meerderheidsopvatting is geen woord rechtsvergelijking te bekennen. Dat is wel
het geval in de concurring opinion van Chief Justice Burger. Deze beroept zich
op ‘the history of Western civilization’: ‘As the Court notes [...], the proscrip-
tions against sodomy have very “ancient roots”. Decisions of individuals
realting to homosexual conduct have been subject to state intervention through-
out the history of Western civilization. Condemnation of those practices is
firmly rooted in Judeao-Christian moral and ethical standards. Homosexual
sodomy was a capital crime under Roman law [...]. During the English Reforma-
tion when powers of the ecclesiastical courts were transferred to the King’s
courts, the first English statute criminilazing sodomy was passed [...]. Black-
stone described “the infamous crime against nature” as an offense of “deeper
malignity” than rape, a heinous act “the very mention of which is a disgrace to
human nature”, and “a crime not fit to be named” [...]. The common law of
England, including its prohibition of sodomy, became the received law of
Georgia and the other Colonies. In 1816 the Georgia Legislature passed the
statute at issue here, and that statute has been continuously in force in one form
or another since that time. To hold that the act of homosexual sodomy is
somehow protected as a fundamental right would be to cast aside millennia of
moral teaching’. De rechters Blackmun, Brennan, Marshall en Stevens dissenten
in deze zaak.
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9 ‘Protester’ volgens de Wikipedia (ontleend aan het protest van Joodse emigranten aan wie de Sovjet
Unie emigratie naar Israël weigerde).

10 Google ‘Scalia-Breyer debate foreign law’, ook op video verkrijgbaar.
11 410 U.S. 113 (1972).

De zaak Bowers wordt door Lawrence overruled. Dat is in een common law-
stelsel toch altijd een hele stap, die goed moet worden beargumenteerd. Vandaar
dat ook het westerse civilisatie-argument van opperrechter Burger, al was het
slechts een concurring opinion, toch onderuit moet worden gehaald. Dat is de
vermoedelijke verklaring voor de rechtsvergelijkende opmerkingen in Lawren-
ce. Amerikaanse conservatieven hebben hier geen oog voor. Opgezweept door
Scalia bereiden twee Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden,
Tom Feeney en Bob Goodlatte, gesteund door ruim vijftig congresleden, een
motie voor om rechtsvergelijking te verbieden (de motie is bij mijn weten nooit
in stemming gebracht).

In de juridische doctrine buitelt de ene na de andere auteur over Scalia heen.
Een van de auteurs die Scalia steunen, is de bekende rechter Guido Calabresi.

Breyer versus Scalia

De strijd blijft niet beperkt tot de burelen van het Supreme Court. Op uitnodi-
ging van de U.S. Association of Constitutional Law voeren Steve Breyer en
Antonin Scalia aan de American University te Washington DC een debat op het
scherp van de rechtsvergelijkende snede. Op 13 januari 2005 vindt het debat
plaats. Uit het transcript blijkt allereerst dat Scalia geen absolute refusenik9 is als
het om buitenlands recht gaat: ‘I will use it in the interpretation of a treaty. In
fact, in a recent case I dissented from the Court, including most of my brethren
who like to use foreign law, because this treaty had been interpreted a certain
way by every foreign court of a country that was a signatory, and that way was
reasonable, although not necessarily the interpretation I would have taken as an
original matter. But I thought that the object of a treaty being to come up with
a text that is the same for all the countries, we should defer to the views of other
signatories, much as we defer to the views of agencies – that is to say if it’s
within ball park, if it’s a reasonable interpretation, though not necessarily the
very best’.10

Maar dan brandt hij los: het SC maakt selectief gebruik van rechtsvergelij-
kende argumenten. Als het om de toelaatbaarheid van abortus – Roe v. Wade11

– gaat, doet het kennelijk niet ter zake dat in die tijd slechts vijf andere landen
abortus toestonden. Daarentegen wordt rechtsvergelijking in Lawrence wel
gebruikt, zij het dat alleen die stelsels worden geciteerd die in de kraam van de
betrokken raadsheer te pas komen. Buitenlands recht is relevant als het gaat om
het ontwerpen van een constitutie: ‘the Founders used a lot of foreign law’.
Maar niet als het om de uitleg van de constitutie gaat: ‘when I interpret the
American Constitution [...] I try to understand what it meant, what was under-
stood by the society to mean when it was adopted’. Eén uitzondering wil Scalia
wel maken: ‘Old English law, because phrases like “due process”, the “right of



Rechtsvergelijking voor het forum van de Amerikaanse rechter 309

12 Zie Herman Philipse, Antonin Scalia’s textualism in philosophy, theology, and judicial interpretati-
on of the Constitution, Utrecht Law Review 2007, p. 169-192. 

13 Ik heb hierbij in het bijzonder het oog op normatieve rechtsvergelijking. In strafrechtelijke kringen
wordt hier wel eens op neergekeken: alleen empirische rechtsvergelijking zou pas wat voorstellen –
C.J.C.F. Fijnaut, Rechtsvergelijking en strafrecht(swetenschap): enkele methodologische beschou-
wingen, preadvies Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Deventer: Kluwer 2000, p. 59-
89.

14 Ulrich Drobnig, Germany: the use of foreign law by German Courts, in: Ulrich Drobnig en Sjef van
Erp (red.), The use of comparative law by courts, Den Haag: Kluwer Law International 1999, p.
127-147; Johann Kindl, Ausländisches Recht vor deutschen Gerichten, Zeitschrift für Zivilpro-
zessrecht 1998, p. 177-203.

confrontation” and things of that sort were all taken from English law. So the
reality is I use foreign law more than anybody on the Court. But it’s all old
English law’. 

Tegenover het gloedvolle betoog van Scalia staat Breyer – tot mijn spijt,
want ik bewonder in het algemeen zijn uitspraken – wat te schutteren: hij kent
de feiten niet (meer) en probeert vooral aan te tonen dat het zo’n vaart niet loopt:
‘There are so many ways [...], in many of which Justice Scalia and I absolutely
agree, so many ways in which foreign law influences law in the United States
Supreme Court and the other courts as well’. Hij komt met het argument van
reciprociteit: ‘for years people all over the world have cited the Supreme Court,
why don’t we cite them occasionally?’ 

Uit de citaten blijkt evenwel dat Scalia geen intrinsieke bezwaren tegen
rechtsvergelijking bij de totstandkoming van rechterlijke uitspraken heeft. Hij
blijkt er zelfs voorstander van te zijn als het gaat om de uitleg van eenvormig
recht en om de rechtsgeschiedenis (dat laatste zullen de meesten niet als
rechtsvergelijking zien). Zijn pijlen richt hij veeleer op de uitleg van de
Amerikaanse grondwet, die in het licht van de context van toen moet worden
geïnterpreteerd. Wel is hij van mening dat het feit dat een bepaalde visie (bijna)
overal elders wordt aangehangen bij de uitleg van nationaal recht voor de rechter
niet het enige argument mag zijn.12 

Een rechtsvergelijkende blik

Hebben we hier te maken met een typisch Amerikaans fenomeen, of is ook
elders in de wereld sprake van achterdocht tegen het hanteren van rechtsvergelij-
kende argumenten?13 Het is niet zo eenvoudig om deze vraag te beantwoorden.
Anders dan de Amerikaanse rechtspraak is de jurisprudentie van andere landen
vaak veel minder open over de gevolgde methode. Het Duitse Bundesgerichtshof
bijvoorbeeld treedt wel uitvoerig in discussie met de doctrine en met uitspraken
van andere Duitse rechters. Maar verwijzingen naar buitenlands recht zal men
hier niet tegenkomen, of het moet betrekking hebben op de uitleg van eenvormig
recht of van vreemd recht dat krachtens internationaal privaatrecht moet worden
toegepast.14 De Franse rechtspraak, met in haar kielzog andere Romanistische
stelsels, is zo summier in de redengeving dat voor rechtsvergelijkende argumen-
ten al helemaal geen plaats is. Dat geldt ook in Nederland, waarbij evenwel de
aantekening past dat onze conclusies van de procureur-generaal en de advocaten-
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generaal bij de Hoge Raad, mede dankzij de ondersteuning van het Wetenschap-
pelijk bureau, soms prachtige Fundgruben van rechtsvergelijkende argumenten
zijn. In België zijn het de mercuriales die veel rechtsvergelijking bevatten.15

Dat neemt niet weg dat ook in Nederland wel met argwaan naar uit het
buitenland overgewaaide redengeving is aangekeken. Een geval waar ik zelf
enige betrokkenheid bij had, betrof het gebruik van een rechtsvergelijkend
onderzoek verricht door het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de
Universiteit Utrecht. Dit onderzoek, uitgevoerd door C.C. van Dam16 – onlangs
als hoogleraar op het oude nest teruggekeerd –, toonde aan dat de bedragen die
in Nederland aan immateriële schadevergoeding (smartegeld) werden uitgekeerd
vergeleken met het buitenland aan de zeer bescheiden kant waren. Voor het hof
Amsterdam was dit aanleiding om een slachtoffer een flink hogere vergoeding
toe te kennen. De Hoge Raad kon zich vinden in de methode van het hof, maar
stelde hier tegelijk grenzen aan: ‘Geen rechtsregel belet de rechter mede acht te
slaan op de ontwikkelingen in andere landen met betrekking tot de toegekende
bedragen, zij het dat deze ontwikkelingen niet beslissend kunnen zijn voor de
in Nederland toe te kennen bedragen’.17 Eerder hebben Nederlandse rechters
zich wel wat negatiever over buitenlands recht uitgelaten. Bekend is de zinsnede
‘dat de uitspraak van een vreemde rechter de loop van het recht hier te lande niet
vermag te keeren’.18 

Teneinde dit soort reacties te voorkomen, verdient het overweging om het
gebruik van rechtsvergelijking uitdrukkelijk in de taakopdracht van de (hoogste)
rechter vast te leggen. Twee bekende voorbeelden hiervan zijn artikel 2 van het
Zwitserse Zivilgesetzbuch en artikel 39 van de Zuidafrikaanse Constitutie van
1996.19

Conclusie

De contextuele interpretatie van de Amerikaanse grondwet zoals bepleit door
Antonin Scalia heeft in de Verenigde Staten tot veel discussie geleid. Tegenover
de tegenstanders, die menen dat de Verenigde Staten zich hiermee buiten de
beschaafde wereld plaatsen, staan de voorstanders die vinden dat de dynamische
uitleg aan de rechters van het US Supreme Court veel te veel macht geeft. De
afkeer van rechtsvergelijking is maar een klein radertje in de gedachten van
Scalia. Hij erkent de waarde van rechtsvergelijking bij de uitleg van eenvormig
recht en bij de vaststelling van de betekenis van verschijnselen die de Verenigde
Staten aan oud-Engels recht hebben ontleend (anderen zouden hier veeleer van
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rechtsgeschiedenis spreken). Ook voor de wetgever bewijst rechtsvergelijking
haar waarde. 

De visie van Scalia dat de rechter bij rechtsvergelijking een zekere terughou-
dendheid past, blijkt ook in andere landen bekend. Deze terughoudendheid
wordt ook door auteurs als de Australische Jane Stapleton bepleit. Deze laatste
analyseert de betekenis van rechtsvergelijking op het gebied van het aansprake-
lijkheidsrecht voor de rechter. Zij komt tot een tweedeling: vanuit het gezichts-
punt van de common law-rechter zijn er twee soorten vreemde jurisdicties
waaraan hij argumenten kan ontlenen – andere common law-stelsels en civil law-
jurisdicties. Met de eerste categorie heeft de common law-rechter een vrij
verkeer van ideeën: de taal, de stijl, de herkomst vertonen zoveel overeenkomst
dat het ontlenen van gedachten van elders vanzelfsprekend lijkt – behalve voor
de Amerikanen die al genoeg recht in eigen huis hebben. Maar met de civil law-
stelsels is het volgens Stapleton anders gesteld. Zij heeft deze herdoopt tot
‘comparative foreign-language law’. En die kunnen maar beter buiten beschou-
wing blijven: ‘the general indifference of North American and Australasian
courts and practitioners to the tort law of foreign-language jurisdictions seems
a wise response from inescapable phenomena. For them there is no more to be
reliably derived from foreign-language jurisdictions than from English-speaking
ones [...]: moreover, there are added perils of misinterpretation. The common
law world seems, at least to me, to be rich enough for most needs of tort
practitioners and judges in English-speaking jurisdictions, and claims that they
should also address foreign-language legal materials, let alone that they should
routinely do so, are not supported by compelling argument’.20 Een contextuele
storm in een glas Amerikaans water dus.
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Aandacht vragen, aandacht krijgen 
en aandacht verdienen
François Kristen

Inleiding

Strafzaken vallen soms aandacht in de media ten deel. Dat geldt vooral voor
strafzaken met één of meer bijzonderheden. Wanneer media berichten over een
strafzaak, maken zij informatie over de strafzaak openbaar, dat wil zeggen, deze
informatie wordt toegankelijk gemaakt voor derden. Bij verspreiding van de
berichtgeving raken burgers geïnformeerd over de strafzaak. Aldus wordt
publiciteit aan de strafzaak gegeven.1 Deze publiciteit kan vervolgens doorwer-
ken in de straftoemeting in de desbetreffende strafzaak.

Niet alleen strafzaken verdienen (soms) aandacht. Er zijn ook momenten dat
een wetenschapper bijzondere aandacht verdient. Zo’n moment is aangebroken
met het emeritaat van Constantijn Kelk. Een aimabele, menselijke hoogleraar
met veel bijzondere eigenschappen. Ik noem er hier slechts drie. Constantijn is
een welbespraakt redenaar die zijn toehoorders kan trakteren op een eloquent,
onderhoudend betoog. Zijn artistieke gave als tekenaar is kenbaar via omslagen
van zijn boeken. Dat brengt mij tot zijn wetenschappelijke werk.

Daarin vraagt hij onophoudelijk aandacht voor de mens in het strafrecht.2
Vanuit een anascopisch perspectief beschouwt hij de dader als mens die ver-
antwoordelijk is voor zijn gedrag en wiens strafbare gedraging wordt vergolden
door te straffen. Die straf moet volgen na een contradictoire procedure waarin
de procesdeelnemers daadwerkelijk met elkaar communiceren.3 Idealiter dient
de straf te worden bepaald in een contradictoire straftoemetingsprocedure waar-
in een veelheid van factoren, die ook met elkaar in tegenspraak kunnen zijn, aan
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8 Pagano Mirani, 1990, p. 1852.
9 M.M.D.C. Wesseling, Minder straf bij publiciteit, NJB 1992, p. 703, 705.
10 Zie bijvoorbeeld Rb. Breda 14 april 2005, LJN AT3978.

bod kan komen.4 Daarbij ziet Constantijn de ‘zeer negatieve publiciteit over de
verdachte’ als strafverminderende delictsgerelateerde factor.5

Het is deze factor die hierna aandacht krijgt, mede naar aanleiding van een
indicatief onderzoek dat heeft uitgewezen dat publiciteit vaak strafmitigerend
werkt.6 Dit leidt tot de vraag welke overwegingen aan een strafverlichtende
werking van publiciteit ten grondslag kunnen liggen.

Ter beantwoording van deze vraag kom ik eerst tot een globale inventarisatie
van vormen van media-aandacht voor strafzaken. Vervolgens ga ik in op de idee
van het openbaar terechtstaan. Dit is het moment waarop de strafrechtspleging
zelf aan de samenleving gelegenheid geeft kennis te nemen van hetgeen op het
onderzoek ter terechtzitting plaatsvindt. De media kunnen dit doorgeven aan de
samenleving en aldus publiciteit aan de strafzaak geven dan wel reeds aan de
strafzaak gegeven publiciteit continueren. Vervolgens zal ik mijn bevindingen
benutten voor het verklaren van de invloed van publiciteit op de straftoemeting,
en kom daarna tot een afronding.

Invloed van publiciteit op de straftoemeting: het onderzoek

Het betreft een onderzoek naar vonnissen van rechtbanken gepubliceerd in de
periode van 1 januari 2002 tot 1 juni 2007 in de elektronische databanken
Rechtspraak.nl en Nieuwsbrief Strafrecht waarbij in de strafmotivering (of
elders) op enigerlei wijze melding wordt gemaakt van publiciteit die de strafzaak
ten deel is gevallen. Vanwege de gekozen bronnen en de gehanteerde onder-
zoeksmethoden heeft het onderzoek tot slechts indicatieve resultaten geleid.7
Niettemin zijn die resultaten interessant.

In 58% van de gevallen levert de publiciteit een strafverminderende factor
op. Dit weerlegt het achttien jaar geleden op basis van twee spraakmakende
strafzaken geuite vermoeden van Pagano Mirani dat publiciteit geen grond voor
strafvermindering is.8 En het bevestigt de uitkomsten van interviews die
Wesseling zestien jaar terug met negentien rechters en negentien officieren van
justitie heeft gehouden.9

Daar staat tegenover dat in 20% van de gevallen publiciteit als een strafver-
hogende factor fungeert. Zo wordt bijvoorbeeld gewezen op de als gevolg van
het strafbare feit geschokte rechtsorde, waarmee de ernst van het feit wordt
aangezet.10

In 13% van de gevallen valt uit het vonnis niet af te leiden in welke zin
publiciteit heeft meegewogen bij de straftoemetingsbeslissing. Hier wordt
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11 Zie bijvoorbeeld Rb. Leeuwarden 8 maart 2007, LJN BA0200.
12 Zie ook Van de Pol, 1986, p. 219-223, 256-257, 602-603; Aanwijzing voorlichting opsporing en

vervolging, Stcrt. 2007, 202, p. 28 e.v., onder § 4.2, § 4.7 en L. van Lent, Externe openbaarheid in
het strafproces (diss. Utrecht), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008, p. 211.

13 Het verstrekken van informatie over de strafzaak is voor de raadsman aan banden gelegd in artikel
10 Gedragsregels 1992 Nederlandse Orde van Advocaten. Voor voorlichtend optreden door politie
en justitie in het vooronderzoek, zie Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging, Stcrt. 2007,
202, p. 28 e.v. De informatieverstrekking tijdens het eindonderzoek en daarna geschiedt op verzoek,
zie Raad voor de Rechtspraak, Persrichtlijn, februari 2008, p. 8, 10-11, 13-14.

bijvoorbeeld publiciteit in de strafmotivering genoemd zonder expliciet dan wel
impliciet – via de opbouw, de structuur of de verhouding tussen strafeis en
opgelegde straf – aan te geven of en zo ja, hoe de publiciteit van invloed is
geweest bij het bepalen van de straf.

In de resterende 9% van de gevallen blijkt dat publiciteit niet van invloed is
geweest op de straftoemetingsbeslissing. Meestal wordt om procestechnische
redenen geen rekening gehouden met de publiciteit.11

Bovenstaande resultaten zijn niet eenduidig. Grosso modo kunnen als
vuistregels worden gehanteerd dat wanneer verdachte publiciteit overkomt, dit
strafverlagend werkt en wanneer hij zelf publiciteit zoekt, dat strafverhogend
werkt. In vrijwel alle gevallen blijkt niet uit het vonnis in welke mate de
publiciteit heeft doorgewerkt. Dat ligt ook voor de hand. Allereerst valt niet of
nauwelijks vast te stellen wat de precieze effecten zijn van publiciteit voor de
positie van verdachte, zijn omgeving en de samenleving, alsmede wat omvang
en oorzaak van bepaalde schade is. Ten tweede is de straftoemetingsbeslissing
niet de uitkomst van een rekensom met getalsmatig vaststaande parameters en
factoren – gelukkig maar. 

Publiciteit geven aan strafzaken

Strafzaken plegen te worden ‘opgepikt’ door media wanneer een reden wordt
gezien over de zaak te berichten. Die reden wordt vaak gevonden in één of meer
bijzonderheden van de strafzaak. Deze bijzonderheden kunnen samenhangen
met de persoon van de verdachte, de feiten waarvan hij wordt beschuldigd, de
omstandigheden waaronder die feiten zijn begaan, de gevolgen van die feiten,
de wijze waarop politie en justitie reageren op die feiten, lokale of landelijke
belangen, et cetera.12 Verdachte, raadsman, politie en justitie kunnen daarnaast
ook zelf de media voeden door naar buiten te treden en informatie over een
strafzaak te verschaffen.13 Gelet op de vraagstelling beperk ik mij evenwel tot
door de media geïnitieerde publiciteit.

De aandacht voor een strafzaak in de media kan gepaard gaan met een
accentuering of zelfs uitvergroting. De toon en de wijze van berichtgeving, het
gekozen perspectief (amusement, voorlichtend, strafrechtelijk, et cetera), de
frequentie en het verspreidingsbereik van de berichtgeving en de aard en de
intensiteit van het medium (tekst en/of beeld) zijn hierop van invloed. Het maakt
verschil of in een schriftelijk rechtbankverslag in een landelijk dagblad zakelijk
over een strafzaak wordt gerapporteerd dan wel persoonlijke opvattingen
doorklinken in een reportage (al dan niet met suggestief gemonteerde beelden)
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14 Zo reken ik de rechtbankverslagen van Peter de Greef in de Volkskrant tot de eerste categorie en
een item in het televisieprogramma RTL Boulevard van commentaar voorzien door de presenta-
toren tot de tweede categorie. 

15 Vgl. EHRM 29 augustus 1997, Worm t. Oostenrijk, appl.no. 83/1996/702/894, § 50, het belang van
‘reporting [...] on court proceedings’ erkennend; Van de Pol, 1986, p. 231, 234-237; Aanwijzing
voorlichting opsporing en vervolging, Stcrt. 2007, 202, p. 28 e.v.

16 Vgl. Worm t. Oostenrijk, § 50, wijzend op ‘including comment, on court proceedings’. Van de Pol,
1986, p. 232.

17 Vgl. Van de Pol, 1986, p. 231-232; Brants, 2005, p. 53, 61.
18 Vgl. het voorbeeld in O. Scholten, Media, misdaad en strafrecht, DD 1998, p. 912.
19 Brants, 2005, p. 51, 53, 56, 60; Y. Buruma, Onderzoeksjournalistiek, NJB 2008, p. 435.

over een strafzaak in een televisieprogramma dat behoort tot het ‘infotain-
ment’.14

Voor een aanzet tot een verklaring van de invloed van publiciteit op de
straftoemeting kan het nuttig zijn een grove indeling van soorten van media-
aandacht te maken. Op basis van eigen observaties van publiciteit kom ik tot de
volgende typologieën:
– Rapporterende aandacht: in het bericht worden beschikbare gegevens over

een strafzaak zakelijk en correct weergegeven en al dan niet verklaard,
toegelicht en/of in een context geplaatst. Aldus worden derden geïnformeerd
en voorgelicht.15

– Onderzoekende aandacht: er wordt verslag gedaan van een onderzoek naar
een strafzaak dat als doel had uit te zoeken wat er werkelijk is gebeurd. Het
onderzoek voldoet aan standaarden van onderzoeksjournalistiek.

– Kritische aandacht: er wordt kritisch gereflecteerd op gedragingen en op-
stellingen van verdachte, diens raadsman, politie en/of justitie gedurende de
strafrechtspleging en dit wordt van commentaar voorzien, teneinde gebreken,
onzorgvuldigheden, misbruik van bevoegdheden, en eenzijdig overwicht ter
discussie te stellen.16

– Moraliserende aandacht: in plaats van een betrekkelijk waardenvrije weer-
gave van gegevens, strekt het bericht ertoe een normatief oordeel over de
strafzaak uit te dragen. Dat kan geschieden door het gekleurd aan de kaak
stellen van gedragingen en opstellingen van verdachte, diens raadsman,
politie en/of justitie, alsook het projecteren van eigen normen en waarden op
een strafzaak en het daaraan afmeten van gedragingen van betrokkenen.17

– Speculerende aandacht: in het bericht over een strafzaak waarvan nog niet
alle relevante gegevens bekend zijn, worden onbekende zaken zelf ingevuld
door suggesties, worden zonder grond verbanden gelegd en/of wordt
simpelweg zelf iets verzonnen.18

– Onthullende aandacht: een aangezet, gekleurd of gedramatiseerd verslag dat
eerst en vooral is gericht op het onthullen van feiten, omstandigheden,
gebreken en/of schandalen. Dit gaat gepaard met een vaak niet zakelijke
weergave van relevante beschikbare gegevens over een strafzaak die zijn
achterhaald met een onderzoek dat niet per se voldoet aan de standaarden
van onderzoeksjournalistiek.19

– Tendentieuze aandacht: bij de berichtgeving over de strafzaak worden
bepaalde kanten uitvergroot al dan niet in combinatie met het buiten beeld
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20 Enige overdrijving of prikkelendheid is toelaatbaar, zie EHRM 26 april 1995, Prager en Ober-
schlick t. Oostenrijk, appl.no. 15974/90, § 38; EHRM 3 oktober 2000, Du Roy en Malaurie t.
Frankrijk, appl.no. 34000/96, § 27.

21 Zoals in Worm t. Oostenrijk.
22 Vgl. Du Roy en Malaurie t. Frankrijk, § 34: ‘Journalists reporting on criminal proceedings [...]

must, admittedly, ensure that they [...] respect the accused’s right to be presumed innocent’. Hoewel
deze frase niet in Worm t. Oostenrijk voorkomt, betrof het wel iemand die volgens het EHRM in
zijn artikel doet voorkomen dat een voormalig minister van Financiën schuldig is aan belastingont-
duiking, § 51-52.

23 En blijkt dat deels uit het indicatieve onderzoek dat hiervoor is besproken. 

laten van andere feiten en omstandigheden die zowel belastend als ontlastend
kunnen zijn. Dit geschiedt op zodanige wijze dat de aandacht een toelaatbare
mate van overdrijving of prikkelendheid te boven gaat.20

– Veroordelende aandacht: in de berichtgeving wordt een verdachte reeds
neergezet als de dader en daarmee publiekelijk veroordeeld. Het gaat dan om
een trial by media.21 In dit geval wordt de onschuldpresumptie niet gerespec-
teerd en is sprake van schending van artikel 6 lid 2 EVRM.22

Voor deze soorten media-aandacht geldt dat zij in meer of mindere mate kunnen
samenvallen. Sommige combinaties liggen zelfs voor de hand. Ingeval van een
moraliserend bericht laat zich goed voorstellen dat het karakter van het bericht
ook tendentieus is.

Daarnaast geldt voor alle soorten media-aandacht dat zij zich op verschillen-
de momenten kunnen voordoen. Het kan gaan om publiciteit voorafgaande,
gedurende en na afloop van het onderzoek ter terechtzitting. Voor deze laatste
variant geldt dat zij alleen kan doorwerken in de strafmaat wanneer de publici-
teit dateert van vóór de beraadslaging over de strafmaat en daarmee van vóór de
uitspraak. Voorts kan zij worden meegenomen in hoger beroep. In de praktijk
betreft23 het dikwijls publiciteit die een strafzaak voorafgaande aan het onder-
zoek ter terechtzitting ten deel is gevallen. Opvallende zaken die net aan het
licht zijn gekomen, hebben immers voor de media vaak nieuwswaarde.

Met bovenstaande indelingen zijn verschillende combinaties mogelijk. Het
kan bijvoorbeeld zijn dat bij de eerste vermoedens van strafbare feiten er
speculerende en/of onderzoekende media-aandacht is, die na het bekend worden
van meer informatie overgaat in rapporterende en/of moraliserende media-
aandacht, welke aandacht voortduurt of weer wordt gevestigd tijdens het
onderzoek ter terechtzitting. Dit alles vaak door verschillende media.

Openbaar terechtstaan

Bij de behandeling van een strafzaak op het onderzoek ter terechtzitting staat de
verdachte terecht. De officier van justitie heeft met zijn dagvaarding de
verdachte in staat van beschuldiging gesteld. Verdachte kan zich daartegen
verdedigen en zal dat ook vaak wensen. Hij heeft het recht aanwezig te zijn bij
de behandeling van zijn zaak; hij is niet verplicht te verschijnen. Het beginsel
van externe openbaarheid brengt met zich dat het onderzoek ter terechtzitting
als uitgangspunt openbaar is (onder andere artikel 6 EVRM en artikel 269 Sv).
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24 Kamerstukken II 1913/14, 286, nr. 3, p. 117. Later stelt de minister van Justitie: ‘Natuurlijk is het
een leed op een terechtzitting te verschijnen als beklaagde [...]’, Handelingen II 1919/20, p. 1975.

25 Kamerstukken II 1913/14, 286, nr. 3, p. 117. Vgl. ook Handelingen I 1920/21, p. 224: ‘[...] dat aan
den rechter niet onthouden mag worden het licht, dat door den beklaagden, indien hij aanwezig is,
kan worden ontstoken.’

26 Aldus Kamerlid Rappard ter toelichting van zijn amendement tot schrapping van het bevel
medebrenging. Hij doelt evenwel alleen op de onschuldige verdachte. Ondanks steun van enkele
Kamerleden is het amendement verworpen. Zie Handelingen II 1919/20, p. 1974-1975.

27 Th.W. van Veen, De straf als instrument, Assen: Van Gorcum, Prakke 1969, p. 17-21, 23, 26, 29-
30. Zie ook F. Kristen en K. Schrijvers, Het strafrecht als cement van de samenleving. Interview
met prof.mr. Th.W. van Veen, AA 1996, p. 552, 555.

28 Van Veen, 1969, p. 24-25.

Het gevolg is dat voor een ieder kenbaar is dat verdachte moet terechtstaan
voor beweerdelijk door hem begane strafbare feiten. Dit kan voor verdachte
belastend zijn, of zelfs leed toevoegen. Bij de totstandkoming van het Wetboek
van Strafvordering is dit onderkend – en dat in een tijdperk met minder indrin-
gende media: 

‘Verder moet rekening worden gehouden met het feit, dat in vele gevallen de
verplichting om in persoon terecht te staan voor den verdachte grooter leed zoude
meebrengen dan de geheele hem op te leggen straf. [...] waarin hij liever het odium
der openbare terechtzitting ontgaat [...]’.24

Het fungeert als één van de vier argumenten om geen aanwezigheidsplicht voor
verdachte in te voeren, al geeft de regering er omwille van de waarheidsvinding,
de straftoemeting en de gewenste contradictoire gedingstructuur met verdachte
als procespartij de voorkeur aan dat verdachte aanwezig is.25 Anders gezegd, de
verdachte wordt verwacht aanwezig te zijn onder gelijktijdige erkenning dat het
openbaar terechtstaan leedtoevoegend kan zijn. Deze opvatting leefde ook onder
kamerleden: ‘[...] de mogelijkheid niet is uitgesloten dat in tal van gevallen de
verplichte aanwezigheid een ernstig leed kan zijn uit moreel oogpunt [...]’.26

Deze gedachte keert later terug in de literatuur, zij het niet prominent. In zijn
oratie stelt Van Veen dat het openbare onderzoek ter terechtzitting bij de straf
hoort. Wordt verdachte veroordeeld en een straf opgelegd, dan wordt hij
verantwoordelijk gesteld voor zijn gedraging(en). Het betekent dat het strafpro-
ces als zodanig leed toevoegt. Daarmee heeft het strafproces een eigen functie
en moet het ook worden bezien vanuit de idee van het bejegenen van verdachte
als mens en het hem tot zijn recht laten komen. Openbaar terechtstaan gevolgd
door straffen is derhalve de dader verantwoordelijk stellen en leed toevoegen.
Het strafproces is meer dan een manier om te bepalen of een persoon een
strafbaar feit heeft begaan en strafbaar is. De openbare procedure volgens een
bepaalde vorm en met de uiterlijke aankleding in een zittingszaal is een middel
om tot geoorloofd veroordelen te komen.27 Het gewicht van deze functie kan
verschillen naar gelang het soort delict. Zo kan de berechting van een culpoos
delict belangrijk zijn voor de openbare vaststelling van schuld teneinde dader,
slachtoffer en naasten gelegenheid te geven het delict te verwerken.28

Deze benadering sluit mijns inziens aan bij die van Pompe. Hij ziet de dader
in het strafrecht als de verantwoordelijke persoon wegens schending van een
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29 W.P.J. Pompe, De mens in het strafrecht, in: G.Th. Kempe, Vijf opstellen van Willem Pompe,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1975, p. 15-16, 24-25, 27, 30-31. Vgl. ook Kelk, 2005, p. 430.

30 Groenhuijsen, 1997, p. 421. Van Lent, 2008, p. 248, beschouwt het als ‘ter verantwoording roepen’,
maar dat leidt mijns inziens tot verantwoording afleggen, zelfs bij een afwezige of zwijgende
verdachte. Het ondergaan van het strafproces en de uitspraak voeren immers tot een uiteindelijk
onherroepelijk oordeel over het ten laste gelegde gedrag. Dat is een verschil met media-aandacht
waarin een verdachte ter verantwoording kan worden geroepen, maar waarin geen bindend oordeel
over (on)schuld wordt uitgesproken.

31 Zie A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het strafrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1966, p. 282.
32 Kennelijk anders Van Lent, 2008, p. 248, in reactie op Kristen, 2007, waarin ik eenvoudigweg niet

specificeer aan wie verantwoording wordt afgelegd.
33 Vrij naar C. Kelk, De rechter en de kunst van het luisteren, in: H. Moerland e.a. (red.), De menselij-

ke maat: opstellen ter gelegenheid van het afscheid van G.P. Hoefnagels, Arnhem: Gouda Quint
1992, p. 35. Zie ook onder andere Van de Pol, 1986, p. 127, 278-279, 288-289; Pagano Mirani
1990, p. 1851.

34 Zoals een transactie, zie J.M. Reijntjes, aantt. 17.4, 18.1 en 18.3 op art. 167 (suppl. 130, augustus
2002), in: Melai/Groenhuijsen; D.R. Doorenbos, Naming and shaming (oratie Nijmegen), Deventer:
Kluwer 2007, p. 46-47.

plicht. Aan deze mens komen rechten van verdediging toe als waarborg tegen
rechterlijke willekeur. Hij wordt in de samenleving vaak als miserabele (ellen-
deling of ongelukkige) beschouwd en behandeld. In het strafrecht wordt deze
mens ontmoet. In het concrete geval gaat het om de ontmoeting van mens tot
mens, de verdachte versus (anonieme) functionarissen van politie en justitie. Het
strafproces is één van de fora waar deze ontmoeting plaatsvindt. Het is geen
ontmoeting van gelijken. De verdachte dient als mens tegemoet te worden
getreden en met respect te worden behandeld.29 Pompe denkt derhalve – evenzo
Kelk – in termen van het aanspreken op verantwoordelijkheid. Uit zijn afkeer
tegen toenadering van de verdachte als miserabele en aandacht voor het mens
zijn van verdachte spreekt volgens mij een behoefte verdachte niet onnodig leed
te bezorgen.

De benadering van het strafproces dat mede tot functie heeft van het als regel
openbaar terechtstaan waarbij verantwoording wordt afgelegd over het gedrag
vindt soms nog steeds bijval.30 Het wordt in de hand gewerkt door het beginsel
van externe openbaarheid, ook al is het niet een doelstelling van dit beginsel.
Het verantwoording afleggen vindt in eerste instantie plaats aan de rechter,
degene die over de zaak moet oordelen. Maar aangezien het openbare strafpro-
ces in de samenleving plaatsvindt en voor de samenleving is bedoeld,31 represen-
teert de rechter de samenleving via toepassing van de strafwet en legt de
verdachte daarmee ook verantwoording af aan de samenleving, hetgeen kenbaar
is door het beginsel van externe openbaarheid.32

Bij dit alles moet worden bedacht dat verdachte met heel zijn wezen
terechtstaat.33 Hierin ligt ook de leedtoevoeging, zeker ingeval de openbaarheid
resulteert in publiciteit. Het odium van het strafrecht mondt dikwijls uit in een
negatieve bejegening van een verdachte; hij kan ook reputatieschade lijden. De
samenleving reageert en betrokkenen kunnen maatregelen treffen, zoals ontslag
of beëindiging van een relatie. Verdachte is daarmee de miserabele van Pompe.
Verdachten lijken dat te willen voorkomen wanneer zij aansturen op of akkoord
gaan met een vorm van afdoening buiten het geding.34 Zij ervaren het openbaar
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35 Openbaar terechtstaan en publiciteit zijn wel eens aangemerkt als bijkomende straf, zie onder
andere B.J. Asscher, Grenzen van openbaarheid, Proces 1972, p. 3; Van de Pol, 1986, p. 226-227,
257.

36 In gebruikelijke (bijvoorbeeld Kelk, 2005, p. 409) en moderne (bijvoorbeeld J. de Hullu, Enkele
suggesties voor herziening van het strafrechtelijk sanctiestelsel, in: Herziening van het sanctiestel-
sel (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2002-1), Deventer: Kluwer 2002, p. 9) definities
van straf en sanctie wordt er van uitgegaan dat er strafrechtelijke aansprakelijkheid is. In de
gebruikelijke definitie sluit voorts het vereiste van opzettelijk leed toevoegen mogelijk het openbaar
terechtstaan als straf uit, terwijl het vereiste van een uitgesproken overheidsreactie in de moderne
definitie dit bewerkstelligt.

37 Eenzelfde redenering geldt ingeval wordt ingezoomd op de generaal-preventieve werking van het
openbaar terechtstaan en de voorbeeldstellende, afschrikkende werking van media-aandacht.

terechtstaan kennelijk als bezwarend, zo niet leedtoevoegend, en willen dat
graag vermijden.

Uit het voorgaande volgt voor mij nog niet dat het openbaar terechtstaan een
straf is.35 Het openbare strafproces is een middel om vast te stellen of sprake is
van een strafbaar feit en een strafbare dader om pas daarna en zonodig een straf
op te kunnen leggen. Leedtoevoeging door openbaar terechtstaan is ook niet het
doel; zij is een neveneffect. Daarmee past het openbaar terechtstaan niet binnen
gebruikelijke en moderne definities van de straf.36 En als het wel als een straf
bedoeld zou zijn, waarom zijn er dan belangrijke uitzonderingen op het open-
bare strafproces (afdoening buiten geding, sluiting der deuren)?

Hoe de strafverminderende invloed van publiciteit op de straftoemeting te
duiden?

De gedachte van het openbaar terechtstaan biedt een vertrekpunt voor een
poging om betekenis te geven aan de strafmitigerende invloed van door de
media geïnitieerde publiciteit op de straftoemeting.

Media-aandacht leidt ertoe dat een gedraging van een persoon, dikwijls al
verdachte, aan de orde wordt gesteld. Dat kan bij rapporterende aandacht op een
zakelijke en verantwoorde wijze geschieden en bij tendentieuze aandacht op een
sensationele, mogelijk zelfs misleidende wijze. Op een voor derden kenbare
wijze wordt een persoon in verband gebracht met het strafrecht. Het odium van
het strafrecht kan zijn werk gaan doen. Bij in elk geval moraliserende, tenden-
tieuze en/of veroordelende media-aandacht wordt de vinger naar verdachte
opgeheven. De aandacht is voor verdachte belastend en kan ook leed toevoegend
zijn. De media-aandacht kan zelfs trekken krijgen van verantwoording afleggen
voor het gedrag. Hier dringt zich in tweeërlei opzicht de gelijkenis op met de
idee van het openbaar terechtstaan als verantwoording afleggen voor het eigen
gedrag en daarmee reeds leed toevoegen. 

De verdachte is door de media-aandacht al gewezen op consequenties van
zijn gedrag. Ingeval de strafrechter van mening is dat daardoor de objectieve
moraal is herbevestigd, kan het strafrecht – gegeven het openbare onderzoek ter
terechtzitting – een pas op de plaats maken en kan de strafrechter publiciteit als
strafverminderende omstandigheid laten meewegen.37 Hier keert in wezen de
ultimum remedium-gedachte terug.
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38 Vgl. ook Pagano Mirani, 1990, p. 1852. Mogelijk ook C. Kelk, Straftoemeting, een proces van
wikken en wegen, Trema 1992, p. 112, 121.

39 In 15 van de 70 gevonden vonnissen is traceerbaar dat de verdediging een beroep doet op de
publiciteit. In slechts twee gevallen is duidelijk dat het openbaar ministerie de publiciteit heeft
ingebracht. In alle overige gevallen geven de vonnissen geen uitsluitsel, doch lijkt het redelijk te
veronderstellen dat meestal de verdediging zal hebben gewezen op de publiciteit. 

40 Zie ook Van de Pol, 1986, p. 228-234, 257, 579. Het zijn niet toevallig ook doelen van het beginsel
van externe openbaarheid, zie onder andere Brants en Van Lent, 2001, aantt. II-2 – II-5.1; Van Lent,
2008, p. 2-4, 40-42, 44-46, 235, 237-241, 245.

Gaat men voorts mee in de idee van leedtoevoeging door zowel het openbaar
terechtstaan als door media-aandacht, dan heeft de media-aandacht al de uit-
werking gehad die het openbaar terechtstaan in zich bergt. Daarmee wordt reeds
twee keer voorzien in datgene waar de straf toe strekt, namelijk leed toevoegen.
Vanuit het oogpunt van proportioneel straffen past hier een verdisconteren van
het al door de media toegevoegde leed.38 Dat bestempelt deze media-aandacht
tot een strafverminderende omstandigheid.

Achter beide invalshoeken gaat de benadering schuil dat zowel de straf-
rechtspleging als de media middelen voor de samenleving zijn om te reageren
op strafwaardig gedrag, zij het elk vanuit eigen belangen en doelstellingen. Maar
daar waar de uitwerking van de middelen elkaar raakt, past compensatie. Om
deze redenen acht ik het volstrekt begrijpelijk dat de verdediging in het kader
van een strafmaatverweer een beroep doet op publiciteit die verdachte ten deel
is gevallen.39 Het verklaart mogelijk ook waarom bijvoorbeeld Kelk ‘zeer
negatieve publiciteit’ inschaalt als strafverlichtende omstandigheid. Overigens,
uit het voorgaande volgt dat voor mij ook niet-negatieve publiciteit een
strafverlichtende factor kan opleveren.

Gelet op bovenstaande overwegingen kan voorts worden verdedigd de aard
van de media-aandacht mee te nemen in het gewicht dat wordt toegekend aan
publiciteit als strafverminderende factor. De volgorde in de weergave van de
genoemde typologieën behelst een zekere rangorde. Rapporterende, onderzoe-
kende en kritische aandacht dienen algemene belangen zoals het informeren van
de samenleving, het uitoefenen van controle op de strafrechtspleging en het
bijdragen aan de legitimatie daarvan.40 Deze belangen overstijgen het individue-
le belang van verdachte en kunnen mitsdien resulteren in het ontkennen van een
strafmitigerende werking van publiciteit dan wel een beperkte aanvaarding
daarvan. Bij onthullende en tendentieuze aandacht zijn de genoemde algemene
belangen mede in verhouding tot de belangen van verdachte naar de achtergrond
verschoven. Het bieden van amusement of in voorkomend geval zelfs beschadi-
ging van verdachte staat voorop. Alsdan is er meer grond voor (verderstrekken-
de) strafvermindering vanwege deze publiciteit. Op deze wijze dempt of zelfs
corrigeert de strafrechtspleging effecten veroorzaakt door de media.

Afsluiting

Opvattingen over straffen en doeleinden daarvan zijn persoonlijk, afhankelijk
van tijd en plaats en gekleurd door overtuigingen op moreel, ethisch, politiek,
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41 Onder andere C. Kelk, Strafrechtelijk stromenland, in: Ch.J. Enschedé e.a. (red.), Naar eer en
geweten: liber amicorum J. Remmelink, Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 255-258.

42 Zie onder andere Kelk, 1994, p. 57-84; Kelk, 2005, p. 422-456.

maatschappelijk en vaak ook religieus gebied.41 Datzelfde geldt voor opvattin-
gen over de factoren die van invloed kunnen zijn op het bepalen van de
strafmaat en de strafmodaliteit. Zij zijn voorts nog afhankelijk van de specifieke
omstandigheden van elke strafzaak. Eén vaststaande visie ter zake is een idee-
fixe. Ik heb dan ook geen definitief oordeel over de mogelijk mitigerende
invloed van publiciteit op de straftoemeting willen geven.

Mijn doel is geweest nog eens aandacht te vragen voor iets dat ook een
functie van het strafproces kan zijn en welke overwegingen een rol kunnen
spelen bij het strafverminderend laten doorwerken bij het bepalen van de straf
van door de media autonoom gegenereerde publiciteit over een strafzaak. In
onze hedendaagse samenleving zijn door moderne technologieën de mogelijkhe-
den tot verspreiding van informatie toegenomen, werken media sneller, zijn
informatiebronnen voor meer mensen toegankelijk, en kunnen mensen participe-
ren in de berichtvorming (internet zorgt ervoor dat berichtgeving niet langer het
exclusieve domein van journalisten is). De intensiteit van media-aandacht voor
een strafzaak kan daarmee flink toenemen. Tegelijkertijd lijken thans reputaties
en uiterlijk voorkomen belangrijker te zijn geworden. Alle reden om na te
denken over de invloed van publiciteit op de straftoemeting. Constantijn Kelk
heeft ruimschoots aandacht besteed aan de straftoemeting.42 Met deze bijdrage
hoop ik hem (en anderen) een stapje verder te helpen in de gedachtevorming
over de straftoemeting.



1 R.P. Cleveringa, Kunst en recht, Rede uitgesproken ter gelegenheid van de uitreiking van tweejaar-
lijkse prijzen door de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 in het Stedelijk Museum te Amster-
dam op zaterdag 16 december 1950, Arnhem: Van Lochum Slaterus 1950.

Rechtspraak tussen kunst en beleid
Frank Kuitenbrouwer

Inleiding

Op zaterdag 16 december 1950 hield de Leidse rechtsgeleerde R.P. Cleveringa
in het Stedelijk Museum te Amsterdam een toespraak bij de uitreiking van twee
jaarlijkse prijzen van de Stichting Kunstenaarsverzet. Deze hoogleraar had op
26 november 1940 in een befaamd geworden rede zijn stem verheven tegen het
ontslag van zijn joodse collega Meijers op last van de Duitse bezetter. De titel
van zijn naoorlogse beschouwing was ‘Kunst en recht’ en greep duidelijk terug
op de oude Romeinse typering van het recht als de ars aequi et boni, de kunst
van het billijke en het goede. Via Hugo de Groot – die sprak van ‘de konst om
na de regtvaerdigheijt te leven’ – en een rectorale rede van Meijers in 1927 trok
Cleveringa de lijn door naar het naoorlogse heden. 

De voordracht bevat nog steeds stof tot nadenken. Bijvoorbeeld over juristen
‘die zich schikken naar hun gemak of naar machten’, met name als ‘het leven
eenvoudig en rustig (blijft)’. ‘Hele knappe mannen misschien; maar desalniet-
temin rechtskundige mislukkingen.’ Het recht is ‘verstandswerk’, aldus Cleve-
ringa, maar kan het uiteindelijk toch niet stellen zonder ‘de kroon van de kunst’.1

De tijden zijn veranderd, maar de zorg blijft. In een interview met NRC
Handelsblad 13 oktober 2007 betoogde de scheidend voorzitter van de Neder-
landse Vereniging voor Rechtspraak, Tonkens-Gerkema: ‘De rechter moet geen
beslisambtenaar worden. Dat is wat dreigt’. Zij signaleerde dat er nu veel
rechters uit de ambtenarij komen; net als in de Tweede Kamer. ‘Willen we dat
wel? Dat zijn mensen die gewend zijn in systemen en hiërarchisch te denken. En
we willen ook eigenzinnige, creatieve types die vrij denken en handelen.’

De trias eigenzinnig, creatief en vrij in denken en handelen is niet alleen van
betekenis voor leden van de rechterlijke macht maar evenzeer voor de beoefena-
ren van het recht in het algemeen, zoals Cleveringa aangaf. Hij typeert de manier
waarop Kelk (die overigens ook deelneemt aan rechtspraak en klachtenbehande-
ling) zijn wetenschap met overtuiging beoefent. Dat geldt inclusief zijn door de
schrijver van dit opstel gedeelde affiniteit voor de kunst(en).
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2 Dat woord alleen al! De term ‘het strafrechtelijk bedrijf (SRB)’ werd gelanceerd door D.W.
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ming, Rotterdam 1989; F. Kuitenbrouwer, Lof der onmiddellijkheid, NJB 1989, p. 1655-1659.
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5 C. Kelk, Het gevangeniswezen: een afbraak van verworvenheden, NJB 1984, p. 897-907.
6 J.H. van Kreveld, Beleidsregels in het recht (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1983, p. 3.
7 P. van Seters, Ander recht (oratie Tilburg), Zwolle: Tjeenk Willink 1981, p. 15.
8 T. Koopmans, Compendium van het staatsrecht, tweede druk, Deventer: Kluwer 1983, p. 150.

De aspirerende ‘kunstenaar des rechts’ (Cleveringa) vindt de nodige hobbels
op de weg in het moderne rechtsbedrijf:2 behalve de reeds genoemde hiërarchi-
sering, om maar een greep te doen, het zogeheten integraal management,
concentratie, specialisatie, samenwerking en beleidsvorming binnen de recht-
spraak. Met name dit laatste duo springt er uit voor de gewone burger, wiens
positie ik beroepshalve én principieel als oriëntatiepunt neem.

Met name beleidsvorming door de (zittende) rechterlijke macht roept
serieuze vragen op over een andere trias, die der machten in de staat, en de
onafhankelijkheid van de rechter die een voorwaarde is voor het vrije denken en
handelen waarom Tonkens-Gerkema vroeg.3 Het is niet vrij van ironie dat een
van haar voorgangers meer dan twintig jaar geleden zonder veel mitsen of maren
juist opriep tot het nieuwe beleidsdenken.4 Hij is op zijn wenken bediend. 

Zonder de hele discussie over te willen doen is dat een reden nog eens op dit
onderwerp terug te komen, onder het klassieke journalistieke motto frappez
toujours en indachtig een oude waarschuwing van Kelk ‘dat het begrip “beleid”
in de loop der tijd is afgedwaald [...] naar een eufemistisch en zelfrechtvaardi-
gend etiket voor bureaucratisch, eigenzinnig handelen en beslissen’.5 

Verraderlijk begrip

Wat is beleid eigenlijk? Het is opmerkelijk dat Van Kreveld in zijn dissertatie
over beleidsregels in het recht geen definitie gaf van het begrip dat daarin toch
zo’n centrale plaats inneemt. Wel noemde hij als kenmerk ‘dat het gaat om
regels, die zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke grondslag in de Grondwet of
de formele wet bestaat [...] worden vastgesteld’.6 Van Seters verwelkomde in
zijn oratie uit 1981 weliswaar de verstrengeling van recht en beleidsdenken als
‘ander recht’ maar kwam niet veel verder dan de vaststelling dat beleidsdoelen
‘lastig, want bewegend’ zijn.7

Beleid is een ‘verraderlijk’ begrip, waarschuwde Koopmans, doordat het in
verschillende betekenissen wordt gebruikt.8 Hij maakte een tweeledig onder-
scheid:
1 Beleid als vrijheid: wanneer een orgaan binnen bepaalde grenzen vrij is zijn

eigen keuze te doen uit de mogelijke oplossingen van een bepaald probleem.



Rechtspraak tussen kunst en beleid 325

9 Ook W. Duk, Maatstaven voor beoordeling van sancties, Ars Aequi 1981, p. 231 e.v. sprak in dit
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10 Ch.J. Enschedé, Kijk, recht: over mensen, vrijheid, plichten en rechten, Amsterdam: Meulenhoff
1984. 

11 Ch.J. Enschedé, Strafrecht en politiek, Deventer: Kluwer 1970, p. 25. 
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befaamde verdediging door Churchill van de democratie in het Lagerhuis op 11 november 1947:
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14 Dorothé Garé, Het onmiddellijkheidsbeginsel in het Nederlandse strafproces (diss. Maastricht),
Arnhem: Gouda Quint 1994.

15 HR 28 juni 1996, JB 1996, 186.
16 F.J.M. de Werd, Rechterlijke organisatie nieuwe stijl, NJB 1997, p. 325-332.

2 Beleid als samenstel van beslissingen wanneer van beleidsvrijheid een min
of meer consistent gebruik wordt gemaakt, dat wil zeggen wanneer er een
zekere lijn in is te ontdekken.

Als voorbeeld van dit laatste noemde hij de straftoemeting.9 Dit zegt nog weinig
over de uitkomst en de manier waarop deze wordt bereikt, hetgeen zoals nader
wordt betoogd nu juist het punt is. Enschedé riep in zijn voor een breed publiek
bedoelde boek Kijk, recht het beeld op van een organisch proces: ‘Beleid is tot
routine geworden politiek. En politiek is omstreden beleid’.10 Voor wat de
rechtspraak betreft had hij dit beeld overigens eerder voorzien van een caveat:
‘in de voornaamste plaats is de legitimiteit van de rechtspleging uiteraard
afhankelijk van de mate waarin zij zich als zelfstandige autoriteit los van, des
nodig tegenover, de politieke autoriteiten van de dag weet te plaatsen en te
handhaven, zulks ondanks het feit, dat wetgeving en rechtspleging complemen-
tair zijn’.11

Het verraderlijke van rechterlijke beleidsvorming zit hem niet in de laatste
plaats in vervaging van de functiescheiding in de staat die zij meebrengt. Nu
heeft de Nederlandse Grondwet nooit beantwoord aan de trias politica ‘zeker in
de populaire versie van deze leer’, aldus Van der Hoeven.12 Maar Langemeijer
merkte terecht op dat ‘wij tot dusverre geen beter in de plaats hebben ontdekt’
voor dit ‘oriëntatiepunt in de rechtsschepping’.13 

Voor de rechtspraak staat behalve het algemene verbod op het rechtdoen bij
wijze van algemene voorziening (artikel 12 Wet AB) ook het beginsel van de
openbaarheid (artikel 6 EVRM) op het spel – zo men wil: de forumfunctie van
de rechtspleging – en wat de strafrechtspleging in het bijzonder betreft het
principe van ‘onmiddellijkheid’.14 En dan is er ook nog het contradictoire
karakter van het strafproces. Dit zijn formidabele barrières.

Daarmee contrasteert de ‘vrijwel geruisloze’ manier waarop de Hoge Raad
in 1996 de gedachte van rechterlijke beleidsregels heeft omarmd in het Rolricht-
lijnenarrest.15 Dat was een principiële stap. Daarover waren twee commentato-
ren, De Werd en De Waard, het althans eens. De eerste – van wie de kwalificatie
geruisloos afkomstig is – plaatste deze stap in de sleutel van de rechterlijke
onafhankelijkheid.16 De tweede vond dit te veel eer voor een overwegend
praktische aangelegenheid en zag het principiële element veeleer in de omstan-
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digheid dat de Hoge Raad een beroep deed op materiële beginselen van
behoorlijke rechtspleging.17

Hoe dan ook, de beleidsmatige invulling van de rechterlijke taak is met reden
gekarakteriseerd als een ‘ongemerkte ontwikkeling’, die hand in hand gaat met
een trend van samenwerking en afstemming binnen de rechtspraak. ‘Voor de
buitenwacht vormt deze rechterlijke samenwerking een soms moeilijk plaatsbare
ontwikkeling’, signaleerde Brenninkmeijer. ‘Het besloten karakter ervan en het
ontbreken van informatie over de inhoud van de afspraken zijn – zo werkt nu
eenmaal de menselijke natuur – een steen des aanstoots’.18

Onafhankelijkheid

Het is niet zozeer de menselijke natuur als de vermelde rechterlijke trias die,
zeker in de strafrechtspraak, de steen des aanstoots vormt. Weinig rechtsgenoten
zullen er in deze tijd van FAQ’s (frequently asked questions) van opkijken dat
een gerecht een aantal praktische regels stelt en bekend maakt over de manier
waarop het te werk gaat. De Wet op de Raad voor de rechtspraak geeft ook
ruimte voor ‘het beleid dat rechters kunnen voeren inzake de uitvoering van
processuele bevoegdheden die de wet aan rechters attribueert’.19 Het blijft
overigens oppassen, want de grens tussen een, toegestane, procesregeling en,
verdachte, aanwijzingen aan de rechter is niet vanzelfsprekend.20 

Door de Rolrichtlijn van een rechtbank tot recht in de zin van artikel 79 (het
oude artikel 99) Wet RO te verklaren heeft de Hoge Raad in elk geval zelf de
controle behouden. Dit is zoals De Waard het noemde de klassieke methode;
beleidsvorming via jurisprudentie. De klassieke weg is er ook in deze tijd van
stroomlijning niet voor niets: de argumenten pro en contra van rechters die in
feitelijke instantie, in appèl en in cassatie naar boven komen, dragen als geheel
uiteindelijk bij aan een goede afweging. Én aan een legitimatie van rechterlijke
beleidsvorming – want natuurlijk is die nodig. Waar het om gaat is of ‘andere
methoden’ (De Waard) daarvoor nodig zijn, zoals afstemmingsoverleg.

In de menselijke natuur, inclusief die van de rechter, ligt ongetwijfeld een
aandrang de koppen bij elkaar te steken. Toch is zelfs het informeel sonderen
van collega’s minder eenvoudig dan het lijkt, waarschuwde Jessurun d’Oliveira
een jaar of tien geleden in een beschouwing waarin het ius de non-evocando
centraal stond.21 Een van de garanties voor een onpartijdig oordeel, zoals het
wrakingsrecht, wordt illusoir als dit niet mede eventuele niet in het vonnis
vermelde ‘meeraadkamerende rechters’ omvat. Deze waarschuwing heeft een
nieuwe betekenis gekregen door de snelle opkomst van elektronische communi-
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catiemedia. Hoe krijgt de individuele rechtszoekende een vinger achter justitiële
‘babbelboxen’, zoals het in december 2000 werd uitgedrukt op een Leidse
studiedag over rechterlijke samenwerking.22 

‘Het gonst van de rechterlijke samenwerking’, viel op deze studiedag te
vernemen. Niemand in de rechterlijke macht schijnt overigens precies te weten
wat er allemaal aan overleg omgaat, hetgeen niet erg geruststellend is. Duidelijk
is wel dat het overleg zich vooral afspeelt in gremia die men vergeefs zal zoeken
in de Wet RO, zoals het overleg van (coördinerende) rechters-commissarissen
in strafzaken en het LOVS (de meeste lezers van dit liber zullen wel weten wat
dat betekent, maar de gemiddelde justitiabele zeker niet). 

De trias politica lijkt geen beletsel te vormen voor een AJB (arrondisementaal
beraad) van openbaar ministerie, raad voor de kinderbescherming, reclassering,
justitiële inrichtingen en zittende magistratuur – nota bene onder voorzitterschap
van de hoofdofficier. Opmerkelijke afwezige: de advocatuur. Dat is een bedenk-
elijk teken voor de legitimatie van een dergelijk forum.23 Bezwaren van de
zittende magistratuur zijn afgedaan als ‘koudwatervrees’. ‘Het speelkwartier is
voorbij’, schertste een hoge ambtenaar van het ministerie van Justitie.24

Een bijzonder vraagteken past bij (sector)overleg tussen een gerechtshof en
de rechtbanken in het ressort. Met de beste wil is mij niet duidelijk hoe dit soort
achterkamertjesoverleg valt te rijmen met het systeem van rechtsmiddelen in het
– openbare en onmiddellijke – strafproces.

Het gebruikelijke excuus is dat afstemmingsoverleg niet leidt tot bindende
afspraken, zodat de onafhankelijkheid van de betrokken rechters niet in geding
is. In het voetspoor van Donner in zijn tijd als voorzitter van de WRR heet het
trouwens dat de rechterlijke onafhankelijkheid niet een attribuut van de
individuele rechter is maar van de ‘aangewezen colleges’.25 Dit is een illustratie
van de observatie dat ‘judicial independence may be one of the least understood
concepts in the fields of political science and law’.26 De eed van Hippocrates
wordt toch ook niet afgelegd door het ziekenhuis maar door de individuele arts?

Ter Heide waarschuwde in zijn oratie al dat de onafhankelijkheid van de
magistraat binnen en tegenover zijn eigen rechterlijke macht even belangrijk is
als de beveiliging tegen politieke beïnvloeding door de overheid en mogelijke
indoctrinatie door derden.27 Met reden herinnerde Ras bij zijn afscheid als
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34 R.C.P. Haentjens, Straftoemeting als beredeneerde keuze of het nut van de databank consistente

straftoemeting, Trema, Straftoemetingsbulletin 2, 2005.
35 T. Prakken, De rechterlijke vrijheid van straftoemeting, in: Cleiren en Schoep (red.), 2001, p. 135

e.v.
36 M.A. Loth, Rechterlijke samenwerking en rechtsvinding, in: Cleiren en Schoep (red.), 2001, p. 117.
37 Jaarverslag 2004, College bescherming persoonsgegevens, p. 4.

president van de Hoge Raad aan het belang van ‘onafhankelijkheid als persoon-
lijke houding’.28 Individuele onafhankelijkheid laat zich typeren als ‘een eis van
recht’29 en is afgaande op de waarschuwing van Tonkens-Gerkema tegen
verambtelijking nog onverminderd actueel. 

Oriëntatiepunten

De rechtspraak is opgedragen aan individuele rechters en kent niet een soort
rechtersparlement of rechtersbestuur.30 De Hoge Raad heeft de oriëntatiepunten
straftoemeting niet aangemerkt als recht in de zin van artikel 79 Wet RO reeds
omdat ze niet afkomstig zijn van een instantie die de bevoegdheid heeft de
rechters te binden.31 Dus behelpt de praktijk zich met termen als ‘gezaghebbende
publicaties’32 (àls er tenminste gepubliceerd wordt). Het verschil tussen
afspraken en onderling afgestemde gedragingen dat ook wel wordt gehanteerd,
versluiert de zaken alleen maar verder. Extern leiden ze immers tot een gelijk
resultaat.33

Er is zorg dat de oriëntatiepunten geruisloos (om die term nog maar eens te
gebruiken) leiden tot ‘een verschraling van de straftoemeting tot mathematisch
rekenwerk waarin slechts de ernst van het feit telt’.34 De bureaucratische drang
die uitgaat van een databank moet niet worden onderschat.35 Aan de andere kant
valt het argument te horen dat de jurisprudentie (het hierboven aangeprezen
klassieke systeem van rechtsmiddelen) geen oplossing biedt.36 

Maar wordt dit systeem wel behoorlijk benut? Het is een ziekte van deze tijd
te roepen om nieuwe maatregelen en bevoegdheden voordat de bestaande
mogelijkheden zijn uitgeput. Een voorbeeld is de wettelijke bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, die nogal eens wordt opgevoerd als een schuilplaats
van het kwaad en een obstakel voor optreden. Met reden tekende de nieuwe
voorzitter van het College bescherming persoonlijke levenssfeer Kohnstamm in
zijn eerste jaarverslag aan dat deze kritiek bij nader inzien vaak een ‘schaamlap
voor het ontbreken van eigen daadkracht of succesvol optreden’ is.37

Zonder dergelijke termen te willen gebruiken tegen de edelachtbare leden
van de rechterlijke macht kan toch wel worden vastgesteld dat er in de jurispru-
dentie nog heel wat valt te winnen voordat de weg van ‘rechtersregelingen’
onontkoombaar wordt. Rechtsmiddelen veronderstellen motiveringseisen. Als
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38 G.J.M. Corstens, Eenheid van rechtspraak, NJB 1998, p. 297-302. Zie ook J.W. Fokkens, lezing
symposium straftoemeting Amsterdam, Trema Straftoemetingsbulletin 1, 2006.

39 L.E. de Groot-Van Leeuwen, Over missers en rechters, Ars Aequi 2005, p. 611 e.v.

het gaat om straftoemeting lijkt de Hoge Raad moeilijk afscheid te kunnen
nemen van het klassieke ‘verbazingscriterium’. Nederland kent eigenlijk geen
straftoemetingsrecht waardoor een juridische benadering van straftoemeting
geen gestalte kan krijgen. Maar dat is niet een onontkoombare natuurwet;
veeleer een mooie taak voor de gerechtshoven om richtinggevende rechtspraak
te ontwikkelen, die op haar beurt de Hoge Raad mogelijkheden biedt de
strafmotivering verdergaand te beoordelen.38

Tot slot

De informele en meer geformaliseerde vormen van collegiaal overleg, afspraken
en richtlijnen in de strafrechtspleging vormen onderdeel van een algemene
ontwikkeling in de rechtspraak. Juist voor de strafrechtspleging is de waarschu-
wing actueel dat het in toenemende mate werken vanuit gemeenschappelijk
geformuleerde beleidslijnen, gestimuleerd door een toenemende druk om snel
en uniform te beslissen met geprefabriceerde beslissingsschema’s, het gevaar in
zich bergt ‘een structurele bijdrage te gaan vormen tot te grote aantallen
missers’. Indien rechters zich in grote mate zonder kritische reflectie neerleggen
bij de producten van onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere
overheidsmachten, dan is er geen stevige structuur meer voor hetgeen de samen-
leving van de rechter vraagt: een onpartijdig, onafhankelijk en evenwichtig
oordeel.39





1 Exemplarisch: Het hart van Modderman bloedt nog zachtjes door, NJB 2005a, p. 1737-1740.
Voorts: Studieboek materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2005b (bijvoorbeeld p. 12); Verbreding
van het punitieve spectrum, in: M. Moerings (red.), Hoe punitief is Nederland?, Deventer: Gouda
Quint 1994, p. 13-29.

2 Kelk, 2005b, p. 36 e.v. 
3 Op 12 juni 2008, dus ruim na indiening van deze bijdrage bij de redactie, stemde de meerderheid

van de Ierse bevolking tegen het Verdrag van Lissabon. Wij hebben desalniettemin besloten deze
bijdrage, die preludeert op de inwerkingtreding van dat verdrag, niet meer te veranderen. Daarvoor
zijn twee redenen. De eerste is dat het momenteel onduidelijk is wat de exacte status is van het
verdrag: het is niet aangenomen, maar ook niet definitief van de baan. Bovendien wordt in de
bijdrage ook het thans geldende recht besproken.

Het Europese strafrecht als 
ultimum remedium?
Joep Lindeman en Michiel Luchtman

Ultimum remedium in het werk van Constantijn Kelk 

Een thema dat in het werk van Constantijn Kelk met regelmaat terugkeert, is het
ultimum remedium-karakter van het strafrecht. Zijn zorgen over het uitdijen van
het strafrecht door toename en uitbreiding van strafbepalingen, versobering van
het detentieregime, steeds ruimere interpretatie van begrippen als ‘opzet’ en
‘medeplegen’ en over de wildgroei van allerlei sanctiemodaliteiten heeft hij in
veel publicaties geuit.1 De sterke nadruk op het strafrecht als instrument, en de
daarmee gepaard gaande afkalving van zijn rechtsbeschermende dimensie, wordt
door Constantijn zeer kritisch gevolgd. Zeker ook op het vlak van het sociaal-
economische recht zijn de afgelopen decennia tientallen nieuwe regelingen
geïntroduceerd die, met een zeker automatisme, (ook) strafrechtelijk worden
gehandhaafd. Daarbij valt te denken aan wetgeving op het gebied van milieu,
arbeidsomstandigheden of financiële markten. Deze ontwikkeling heeft niet
alleen geleid tot een forse toename van het aantal strafbaarstellingen; niet zelden
wordt ook gemorreld aan de rechtsbescherming van de verdachte, zowel op
formeel als op materieel vlak. Het opzetvereiste dat de misdrijven in het
klassieke strafrecht onderscheidt van de overtredingen, wordt in het bijzondere
strafrecht bijvoorbeeld nogal eens losgelaten of afgezwakt.2 

Een deel van al deze nieuwe normen is afkomstig uit ‘Europa’; ze zijn een
omzetting van Europese richtlijnen en verordeningen.3 De keuze voor de al dan
niet strafrechtelijke handhaving ervan is tot nog toe altijd door de nationale
wetgever gemaakt. Dat laatste zal gaan veranderen. Nu het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen in twee arresten duidelijk heeft gemaakt dat de
lidstaten ook via de huidige eerste pijler kunnen worden gedwongen tot de inzet
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4 HvJEG 13 september 2005, NJ 2006, 210 (Milieustrafrecht-arrest) en HvJEG 23 oktober 2007, NJ
2008, 48 (Zeelozing-arrest).

5 P.H.P.H.M.C. van Kempen, Waarborgen tegen de ontwrichtende werking van Euro-strafrecht, in:
M.S. Groenhuijsen en J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende schalen: liber amicorum J. de Hullu,
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 247-266; A.H. Klip, Europese integratie en harmonisatie
van het strafrecht, in: Europese Integratie (Handelingen NJV 2006-1), Deventer: Kluwer 2006;
E.A.M. Verheijen, Nederlandse strafrechtelijke waarden in de context van de Europese Unie (diss.
Tilburg), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006.

6 Wij beperken ons daarbij tot de strafrechtelijke handhaving van EU-beleid (de huidige eerste pijler).

van het strafrecht ter ondersteuning van EG-beleid,4 zijn de lidstaten hun
vetorecht in strafrechtelijke aangelegenheden kwijt geraakt. Die ontwikkeling
wordt door velen, en wij vermoeden ook door Constantijn, met argusogen
gevolgd. De zorg voor het ultimum remedium-beginsel speelt daarbij zeker een
rol.5 De storm van kritiek die naar aanleiding van beide arresten in Europa is
losgebarsten heeft echter niet geleid tot terughoudendheid op Europees instituti-
oneel vlak. Integendeel, met het Verdrag van Lissabon is deze ontwikkeling
krachtig doorgezet. Met dat verdrag is het EG-Verdrag omgedoopt tot het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EUWV). Daarin is onder
meer de bevoegdheid van de Europese Unie aanvaard tot strafrechtelijke (mini-
mum)harmonisatie ter ondersteuning van EU-beleid (artikel 83 lid 2 EUWV).
Het onderscheid tussen de eerste en derde pijler zal door dit verdrag worden
afgeschaft. Hiermee is het vetorecht van de lidstaten definitief van de baan,
terwijl de rol van de Europese instellingen op strafrechtelijk vlak wordt
versterkt. 

Deze ontwikkelingen zijn voor ons reden om in te gaan op de vraag welke
rol de ultimum remedium-gedachte onder het nieuwe verdrag zal gaan ver-
vullen.6 We zullen de stelling verdedigen dat het risico inderdaad reëel is dat de
zorgen van Constantijn bewaarheid worden, maar dat de invloed van de EU
daarop geringer zal zijn dan doorgaans wordt aangenomen. Om die stelling te
onderbouwen gaan we in op het Europese wetgevingsproces, zoals dat er onder
het Verdrag van Lissabon uit zal zien, maar ook op de omzetting van al die
Europese verplichtingen in het nationale recht en het toezicht daarop. Deze
oefening heeft ontegenzeggelijk een hoog voorspellend karakter. Om die reden
zullen we deze bijdrage afsluiten met enige bescheiden, meer concrete sugges-
ties ter bescherming van het ultimum remedium-beginsel. We beginnen deze
bijdrage met een korte beschouwing over het beginsel zelf.

Strafrecht als ultimum remedium?

Strafrecht moet terughoudend worden toegepast. Modderman bestempelde eind
negentiende eeuw het strafrecht al als ultimum remedium maar ook vandaag de
dag meent het leeuwendeel van de Nederlandse juristen dat strafrecht alleen daar
ingezet moet worden waar andere handhavingsmechanismen falen of ongeschikt
zijn. Er zijn delicten waarbij het strafrecht bijna als vanzelfsprekend de enige
reactie is, maar vaak – zeker in het sociaal-economisch recht, waaronder veel
Europees recht kan worden geschaard – geldt dat strafrecht complementair is
aan andere handhavingsmechanismen. De vraag is dan uiteraard hoe de ultimum
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remedium-gedachte in concreto moet worden gerealiseerd. Die vraag heeft al
menig jurist in Nederland beziggehouden. In de praktijk blijkt het buitengewoon
lastig criteria te formuleren voor de afbakening van bijvoorbeeld het strafrecht
en het bestuursrecht. Dat er een kwalitatief, aan de onderliggende norm ge-
koppeld onrechtcriterium zou bestaan, wordt tegenwoordig nauwelijks nog
onderschreven. De keuze voor strafrechtelijk handhaven is vaak in hoge mate
op overwegingen van doelmatigheid gebaseerd. Wat vandaag strafrechtelijk
wordt gehandhaafd, zou morgen in theorie bestuursrechtelijk kunnen worden
gehandhaafd. 

Bij het nemen van beslissingen ter zake ziet men zich met lastige vragen
geconfronteerd. Zo is het allereerst lastig empirisch te onderbouwen of en
waarom andere rechtsgebieden de gewenste beleidsdoeleinden niet kunnen
realiseren. In de tweede plaats wordt de keuze voor strafrechtelijke handhaving
niet alleen bepaald door empirische gegevens, maar ook door juridische over-
wegingen over rechtshandhaving en rechtsbescherming. Als men kiest voor
strafrecht, bijvoorbeeld vanwege de ‘maatschappelijke afkeuring’7 die ten aan-
zien van een bepaalde gedraging leeft, dan brengt de ultimum remedium-
gedachte mee dat een persoon een duidelijk en individualiseerbaar verwijt kan
worden gemaakt. In die zin stelt de keuze voor strafrechtelijke handhaving ook
eisen aan de processuele én materiële rechtsbescherming, waaronder de formu-
lering van de mens rea, de actus reus, de strafuitsluitingsgronden, et cetera. Dat
is de onlosmakelijke keerzijde van het argument pro strafrechtelijke handhaving
dat (vooral) het strafrecht afschrikwekkende werking zou hebben.

Naar huidig inzicht staan de criteria voor de keuze voor strafrechtelijke
handhaving dus niet vast; ze worden per dossier, op ad hoc basis ingevuld.8 De
keuze voor strafrechtelijke handhaving mag worden ingegeven door de ei-
gen(aardig)heden van het betreffende rechtsgebied, maar deze zijn niet allesbe-
palend. Aan de wetgever is immers de instructie gegeven om alleen wanneer het
niet anders kan, strafrechtelijk te handhaven. De ultimum remedium-gedachte
is niet alleen een onderdeel van criminele politiek, maar evenzeer een grondre-
gel daarvan. De keuze vergt inzicht in zowel het achterliggende beleidsterrein,
als het strafrecht in den brede. In de formulering van een concrete delictsom-
schrijving komt tot uitdrukking welke handeling men in strijd acht met sociaal-
economisch beleid én hoe de algemene strafrechtelijke leerstukken daarin zijn
uitgewerkt. Het komt ons voor dat dit inzicht pas verkregen kan worden na een
inventarisatie van alle belangen door de wetgever. Pas dan kan ter zake een
zuivere afweging worden gemaakt. De vraag die we willen behandelen is of dit
ook daadwerkelijk het geval is. Hoe en waar zal deze afweging op Europees
niveau plaatshebben? 
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12 Zie voor voorbeelden: P.C. Adriaanse e.a., Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2008.

Ultimum remedium als leidraad bij de totstandkoming van richtlijnen?

Het Hof van Justitie stelt in het Milieustrafrecht-arrest en het Zeelozing-arrest
het ultimum remedium-beginsel voorop. Het overweegt dat alleen wanneer dat
onontbeerlijk is in de strijd tegen ernstige aantastingen van het milieu, de EG
maatregelen mag nemen die verband houden met het strafrecht van de lidstaten,
en zulks op voorwaarde dat ze deze noodzakelijk acht om de volledige doeltref-
fendheid van de door haar vastgestelde normen te verzekeren.9 Toch zijn beide
arresten op kritiek gestuit. Het Hof van Justitie is verweten dat het zich op de
stoel van de wetgever heeft geplaatst. Wat daarvan ook moge zijn, dit argument
gaat onder het nieuwe verdrag niet meer op. Onder het nieuwe verdrag is de
democratische legitimatie via de inbreng van het Europese parlement vergroot.
Maar daarmee lijkt het ultimum remedium-beginsel nog niet gewaarborgd. Dat
heeft niet alleen te maken met de omstandigheid dat het nieuwe verdrag aan de
keuze voor strafrechtelijke handhaving in artikel 83 lid 2 EUWV minder
stringente voorwaarden stelt dan de zojuist verwoorde voorwaarden van het Hof
van Justitie, maar ook met de organisatie van het wetgevingsproces zelf. Twee
aspecten daarvan moeten nader worden uitgelicht.

Een eerste aspect is dat het Europese parlement zelf geen initiatiefrecht heeft,
maar moet wachten op een initiatief-richtlijn van de Europese Commissie of de
lidstaten (artikel 76 EUWV). Daarbij mag, gelet op de bestaande praktijk bij de
handhaving van EG-recht (niet: EU-recht), worden verwacht dat het merendeel
van de voorstellen uit de koker van de commissie zal komen. In de allereerste
fase van het wetgevingsproces kan de Europese institutionele structuur van
agentschappen, comités en netwerken het besluitvormingsproces aanzienlijk
beïnvloeden. Op een toenemend aantal EG/EU-beleidsterreinen organiseren
nationale autoriteiten zich in dergelijke fora,10 waarin de problemen worden
besproken, waarmee die autoriteiten zich bij hun dagelijkse werkzaamheden
zien geconfronteerd. Deze problemen hangen onder meer samen met de ver-
schillen in rechtssystemen tussen de lidstaten en het ontbreken van een level
playing field. Op een toenemend aantal terreinen is in die netwerken, comités en
agentschappen supervisory convergence,11 inclusief de onderlinge afstemming
van handhavingsactiviteiten, aan de orde.12 

De genoemde fora hebben een belangrijke rol bij het in gang zetten van het
Europese wetgevingsproces; ze voeden de Europese Commissie vanuit de
praktijk met informatie en vormen een eerste forum van onderhandelingen. Naar
verwachting zal de insteek van die onderhandelingen in hoofdzaak functioneel
zijn, gericht op ondersteuning van specifiek EU-beleid. De zorg voor het
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strafrecht als geheel lijkt uit de aard der zaak niet een eerste punt van aandacht.
Toch zal, gelet op artikel 83 lid 2 EUWV, in die fora ook de strafrechtelijke
ondersteuning van EU-beleid aan de orde gaan komen. Desalniettemin zijn in
geen van de fora vertegenwoordigers van bijvoorbeeld het openbaar ministerie
of het ministerie van Justitie aanwezig. Voor zover al zou worden onderkend dat
de voorstellen strafrechtelijke implicaties hebben, is het aan de deelnemende
autoriteiten om zelf om hun collega’s van justitie te raadplegen. 

De vraag kan dus worden gesteld of de belangen van de nationale straf-
rechtspleging als geheel wel tijdig voor het voetlicht worden gebracht. Pas nadat
de commissie daadwerkelijk voorstellen heeft gedaan is de inbreng van ‘justitie’
ook geïnstitutionaliseerd. In Nederland komen via de permanente vertegenwoor-
diging bij de EU in Brussel de commissievoorstellen binnen bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken en worden deze voorgelegd aan de interdepartementale
werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC), die daarover een
advies (‘fiche’) uitbrengt. De, al dan niet strafrechtelijke, handhaafbaarheid van
die voorstellen is daarbij een punt van aandacht. Dit advies vormt de basis voor
de bespreking in de ministerraad en dient, indien aangenomen, als leidraad voor
de verdere onderhandelingen in Brussel. Deze Nederlandse procedure neemt
echter niet weg dat de onderhandelingen dan al zijn gecentreerd rond het
onderliggende commissievoorstel.

Er is nog een tweede reden waarom kan worden betwijfeld of alle belangen
in de totstandkomingsfase tijdig, en op een coherente manier, aan het licht
worden gebracht. De codecisie-procedure, waarin de Raad van Ministers en het
Europees parlement samen tot een richtlijn komen (artikel 83 lid 2 j° 294
EUWV), betekent dat voor een nieuwe richtlijn de instemming van zowel de
raad als het parlement nodig is.13 Via de Raad van Ministers behouden de
regeringen van de lidstaten, ook al hebben ze geen vetorecht meer, de nodige
invloed. Dit intergouvernementele element in de Europese besluitvorming heeft
tot gevolg dat de discussie over de vraag of EU-beleid strafrechtelijk moet
worden gehandhaafd, gelijktijdig op twee plekken (parlement en raad) moet
worden gevoerd. Waar het parlement (in navolging van de commissie) de
aandacht zal richten op de handhaving van EU-beleid, zal er in de raad vooral
oog zal zijn voor de belangen van de nationale strafrechtspleging in haar geheel.

Gelet op de politieke gevoeligheid van de materie zal de raad dergelijke
voorstellen voorlopig wel niet beschouwen als hamerstukken. Daarom rijst ook
de vraag hoe die discussie in de raad wordt gevoerd. Na het Milieustrafrecht-
arrest zijn daarvoor interne raadsprocedures uitgewerkt die ervoor moeten
zorgen dat alle aspecten van het dossier worden belicht. Als een commissievoor-
stel wordt ingediend, zorgt de voorzitter van de raad ervoor dat via COREPER
II14 de relevante werkgroepen van de raad, bijvoorbeeld de werkgroep substan-
tive criminal law, tijdig worden geconsulteerd.15 Zo wordt gewaarborgd dat ook
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16 Daarom is van belang dat de instemmingsprocedure die is ingevoerd door de Goedkeuringswet bij
het Verdrag van Maastricht mogelijk zal vervallen. Daarvoor is een subsidiariteitstoets (artikel 69
EUWV) in de plaats gekomen; Kamerstukken II 2007/08, 31 384 (R 1850), nr. 3, p. 53.

17 Artikel 83 lid 3 EUWV voorziet in een speciale noodremprocedure in het geval een lid van de Raad
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18 Vgl. COM (2006) 168, p. 3-4; COM (2007) 51, p. 9.

algemeen strafrechtelijke aspecten in de onderhandelingen kunnen worden
betrokken. Welke argumenten daarbij een rol spelen wordt, tegen de achtergrond
van het institutionele conflict tussen raad en commissie, echter niet altijd open-
baar gemaakt, zeker niet als het gaat om vragen die een individueel wetgevings-
dossier overstijgen.16 De onderliggende visie op de strafrechtelijke handhaving
van EU-recht blijft hierdoor voor derden verborgen, met gevolgen voor zowel
de legitimiteit van het proces als de inhoudelijke discussie.

Overzien we het voorgaande, dan constateren we dat niet altijd alle partijen
aan tafel zitten, en dat bovendien niet altijd alle partijen aan dezelfde tafel zitten.
Zowel de raad als de commissie wordt ondersteund door tal van comités en
werkgroepen, ieder met zijn eigen achtergrond, samenstelling en belang. Als er
uiteindelijk een voorstel door de procedure komt, moet het de instemming van
alle fora (comitologie, commissie, raad, parlement) hebben gehad. Tegelijkertijd
kan de vraag worden gesteld wat er dan nog van dat voorstel over is gebleven.
Juist omdat ultimum remedium nogal wat eisen stelt aan de belangenafweging
die moet worden gemaakt (zeker als het gaat om de vraag of andere handha-
vingsmethoden al dan niet toereikend zijn), is de kans niet ondenkbeeldig dat dit
beginsel als eerste in het onderhandelingsproces zal sneuvelen. Alleen wanneer
men het beginsel zou scharen onder de fundamenten van het Nederlandse
strafrecht kan de noodremprocedure van artikel 83 lid 3 EUWV worden
ingeroepen.17 De vraag is echter of zo’n noodgreep, gelet op Nederlands past
performance op het terrein van vooral het bijzondere strafrecht, op zijn plaats
is. Daarop gaan we nu in.

Ultimum remedium in de omzettingsfase

De te verwachten uitholling van ultimum remedium kan niet alleen op het conto
van ‘Europa’ worden geschreven. Niet alleen zijn Nederlandse autoriteiten van
meet af aan in de verschillende Europese fora betrokken, bovendien zijn de
Europese mogelijkheden tot harmonisatie van het strafrecht begrensd; ze zijn
gekoppeld aan de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (artikel 4 onder j
EUWV) en omvatten niet het strafrecht in zijn geheel. Maar ook anderszins is
de EU-bevoegdheid beperkt. In het Zeelozing-arrest aanvaardde het Hof van
Justitie, in navolging van zijn advocaat-generaal, immers dat ‘de vaststelling van
de aard en de hoogte van de op te leggen strafrechtelijke sancties’ niet tot de
bevoegdheid van de Gemeenschap behoort. Met deze overweging haalde het
impliciet ook een streep door de aanhangige commissievoorstellen waarin de
strafrechtelijke harmonisatie nu juist (mede) was ingegeven door de wens te
komen tot een harmonisatie van de strafrechtelijke sanctiestelsels.18 De (voorals-
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19 Kamerstukken II 1998/99, 26 656, nr. 1, p. 2.
20 Kamerstukken II 2006/07, 22 112, nr. 549, p. 8, en nr. 500, p. 3. 
21 Vgl. J.A.E. Vervaele, Handen en tanden van het (gemeenschaps)recht – Beschouwingen over

publieke rechtshandhaving (oratie Utrecht), Deventer: Kluwer 1994., p. 7.
22 Vgl. M. Wladimiroff, Niets bijzonders (oratie Utrecht), Deventer: Kluwer 1989. 
23 Wet van 24 januari 2007, Stb. 2007, 80. De wet dient ter uitvoering van verdragsrechtelijke

verplichtingen.
24 Kamerstukken II 2005/06, 30 609, nr. 3, p. 13.
25 Handelingen II 2006/07, 27, p. 1796. Het opzettelijk zonder vergunning lanceren van een ruimte-

voorwerp in de kosmische ruimte wordt nu dus bedreigd met een gevangenisstraf van zes jaar. 

nog onbeantwoorde) vraag is uiteraard wat de waarde van deze beperking is
onder het nieuwe verdrag.

Deze beperkingen hebben ook gevolgen voor het ultimum remedium-
beginsel. Ze betekenen niet alleen dat de discussie over de strafrechtelijke hand-
having van EU-recht noodgedwongen op twee niveaus moet worden gevoerd
(eerst over strafrechtelijke handhaving als zodanig, dan over de exacte sancties),
maar ook dat de Nederlandse wetgever nog steeds een aanzienlijke stem heeft
in het wetgevingsproces. De discussie over het ultimum remedium-beginsel zal,
na de totstandkoming van een richtlijn, op nationaal niveau moeten worden
doorgezet. De inpassing van Europese minimumeisen in het Nederlandse
strafrecht én de verhouding tot algemene leerstukken van strafrecht zijn en
blijven daarom ook een zorg voor de Nederlandse wetgever zelf. 

Van oudsher stelt Nederland bij onderhandelingen over strafrechtelijke
handhaving in Europa het ultimum remedium-beginsel voorop.19 Maar het is de
vraag hoe hard Nederland, ditmaal in de omzettingsfase, voor het beginsel zal
willen vechten. In de lopende wetgevingsdossiers op het vlak van de strafrechte-
lijke handhaving van EU-recht is de Nederlandse benadering vooral gericht op
een handhaving van de status quo: er ‘mag (niet) worden getornd aan de
nationale keuzevrijheid met betrekking tot de inzet van handhavingsmodaliteiten
ter verzekering van de naleving’.20 Maar juist die keuzemogelijkheid belooft
voor het ultimum remedium-beginsel niet veel goeds. Onze nationale track
record is op dat vlak niet indrukwekkend. Wat bijvoorbeeld te denken van de
ontstane praktijk om regelgeving zowel via het strafrecht als het bestuursrecht
te handhaven? De facto laat de wetgever aldus het (beleids)oordeel over welke
feiten het meest ernstig zijn aan het openbaar ministerie en het bestuur. Daarbij
worden de verplichtingen uit Europese richtlijnen doorgaans ingepast in het
bijzondere (en niet het commune) strafrecht, bijvoorbeeld in de WED.21 De
uitgangspunten van het commune strafrecht, onder meer op het vlak van de
materiële rechtsbescherming, worden daar niet onverkort gehandhaafd.22 Toch
gaat men met een zeker automatisme op deze weg door; de beslissing tot straf-
rechtelijke handhaving wordt in het parlement nogal eens genomen, zonder dat
daaraan enige vorm van debat vooraf ging, zoals het geval was bij de Wet
Ruimtevaartactiviteiten.23 De normen uit deze wet worden zowel strafrechtelijk
als bestuursrechtelijk gehandhaafd. De keuze daarvoor is in de memorie van
toelichting uiterst summier toegelicht.24 In de betrokken kamercommissie is over
de handhaving niet gesproken. Vervolgens is het voorstel zonder stemming of
parlementair debat aangenomen.25 
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26 Daarover uitvoerig M.J. Borgers, F.G.H. Kristen en J.B.H.M. Simmelink (red.), Implementatie van
kaderbesluiten, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006.

27 Ontkennend: R. Barents, De denationalisering van het strafrecht, SEW 2006, p. 358-374; sceptisch:
M.J. Borgers, Harmonisatie van het strafrecht in de context van de Eerste Pijler, rubriek rechtspraak
DD 2006, p. 76-99.

28 J.A.E. Vervaele, The European Community and Harmonization of the Criminal Law Enforcement
of Community Policy: Ignoti nulla cupido?, in: Ulrich Sieber e.a. (red.), Dogmatik, Rechtsvergleich,
Rechtstatsachen – Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, Keulen: Heymanns Verlag
2008.

29 COM (2005) 583, p. 5.

Er worden soms zelfs, zonder Europese dwang, keuzes gemaakt die het
beginsel nog verder uithollen, doordat niet binnen de grenzen van het strafrecht
afwijkingen van het commune worden aanvaard, maar doordat specifieke
strafrechtelijke dwangmiddelen naar het bestuursrecht worden overgeheveld.
Onlangs is in het mededingingsrecht bijvoorbeeld de bevoegdheid voor de NMa
aanvaard tot doorzoeking. De vraag kan worden gesteld of het strafrecht dan
überhaupt nog wel ultimum remedium is. 

Kortom, aan de ultimum remedium-gedachte lijkt in Nederland niet zwaar
te worden getild. Waar er op Europees niveau tot minimumharmonisatie is
besloten, moet er vervolgens nog een discussie op nationaal niveau worden
gevoerd. Vooralsnog vinden wij in de toelichting bij de Goedkeuringswet van
het Verdrag van Lissabon weinig terug over de strafrechtelijke handhaving van
EU-beleid en de verhouding ervan tot het nationale strafrecht in zijn geheel. Wij
schatten in dat Nederland op dat vlak zal doorgaan met de praktijk van handha-
ving langs bestuurs- én strafrecht. 

Europees toezicht op de omzetting van richtlijnen?

De vraag is of Nederland op de keuzes die het maakt, kan worden aangesproken.
Dat was onder de derde pijler nauwelijks mogelijk. Maar brengt het nieuwe
verdrag hierin verandering? Zowel de Europese Commissie als het Hof van
Justitie krijgt sturingsbevoegdheden op strafrechtelijk vlak. Aan de commissie
is de taak opgedragen de eigen wetgevingsprogramma’s en de wetgevende
arbeid van de lidstaten te evalueren (artikel 70 EUWV).26 Ook kunnen in de
toekomst infractieprocedures worden gestart (artikel 258 EUWV). Maar zullen
deze bevoegdheden ook gebruikt gaan worden om het ultimum remedium-
beginsel vorm te geven? Zal het Hof van Justitie toekomstige wetgevende
initiatieven of de nationale uitvoeringspraktijk (bijvoorbeeld: simultane hand-
having in straf- en bestuursrecht) op hun verenigbaarheid met het ultimum
remedium-beginsel toetsen?27 

Van de zijde van de raad en commissie is ten aanzien van de handhaving van
EU-beleid vooralsnog weinig sturing te bespeuren. In het Programma van
Tampere en dat van Den Haag neemt de strafrechtelijke handhaving van EG-
beleid een ondergeschikte positie in.28 Maar ook de commissie komt, overigens
nog vóór de totstandkoming van ‘Lissabon’, niet veel verder dan het benoemen
van een ‘strafrechtbeleid van de Unie’ zonder aan te geven hoe dat eruit ziet.29
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30 Het standaardarrest over de evenredigheidstest op wetgevend niveau: Zaak C-331/88, Fedesa
[1990] Jur. I-4023. Zie over de omvang van de motiveringsplicht op wetgevend niveau: Zaak C-
284/94, Spanje/Raad [1998] Jur. I-7309; Zaak C-310/04, Spanje/Raad en Commissie [n.n.g.].

31 De term komt uit Adriaanse e.a., 2008. 

Tegen die achtergrond zal van het Hof van Justitie niet mogen verwacht dat
het zich opwerpt als hoeder van het beginsel. Ook al heeft het in het Milieu-
strafrecht-arrest een strikte proportionaliteitsmaatstaf geformuleerd, in zijn
schaarse jurisprudentie inzake andere wetgevingsdossiers is het vooralsnog zeer
terughoudend met het toetsen van de door de wetgever gemaakte afwegingen.30

Het zou zichzelf dan tot beleidsmaker bombarderen op een terrein waar de bij
uitstek daarvoor aangewezen organen zich vooralsnog op de vlakte houden. Het
zou bovendien keuzes die zijn gebaseerd op complexe (technische) belangenaf-
wegingen moeten gaan toetsen. Voor zover het Hof van Justitie ook de omzet-
tingsarbeid van de lidstaten zou willen beoordelen, komt daar nog bij dat de
bevoegdheid van de EG op strafrechtelijk vlak, zoals het Hof van Justitie zelf
heeft bepaald, beperkt is. 

Conclusies

In het voorgaande hebben wij bekeken welke invloed het nieuwe Verdrag van
Lissabon op het ultimum remedium-beginsel zou kunnen uitoefenen. In dat
verdrag is de bevoegdheid van de EU aanvaard om de lidstaten tot strafrechtelij-
ke handhaving te dwingen. Deze ontwikkeling en de gevolgen ervan voor het
ultimum remedium-beginsel worden met de nodige reserves bezien. Daarom is
bestudeerd hoe de te verwachten Europese richtlijnen met als onderwerp
(minimum-)harmonisatie van strafrecht tot stand zullen gaan komen, hoe ze
vervolgens kunnen worden omgezet in Nederlands recht en of, en zo ja hoe, er
op de omzettingsarbeid door de Europese instellingen zal worden toegezien. 

Tot welke bevindingen leidde dat? Wij onderschrijven de gevaren die deze
ontwikkeling voor het ultimum remedium-beginsel meebrengt. In het Europese
wetgevingsproces, waarin op het vlak van de handhaving van EU-beleid vooral
van de commissie initiatieven mogen worden verwacht, zit een zekere ‘beleids-
veldafhankelijkheid’ ingebakken.31 Het gevaar van een al te instrumentalistische
inzet van het strafrecht is daarom reëel. De strafrechtspleging in den brede kan
erdoor beklemd raken. Mede om die reden zal het Hof van Justitie de strafrech-
telijke bevoegdheid van de gemeenschap hebben beperkt tot de keuze voor
strafrechtelijke handhaving als zodanig en de precieze invulling van de sancties
van deze bevoegdheid hebben uitgesloten. Om dezelfde reden spreekt artikel 83
(2) EUWV van minimumharmonisatie. Wij vragen ons echter af of de oplossing
voor dit probleem moet worden gezocht in beperkingen van de EU-bevoegdheid.
Waarom zouden wel de sancties, maar niet andere beginselen van materieel
strafrecht (mens rea, actus reus, deelnemingsvormen, etc.) alleen door de
lidstaten mogen worden ingevuld? Of omgekeerd, waarom zou de EU niet over
beide bevoegd kunnen zijn? De huidige bevoegdheidsverdeling tussen het



Joep Lindeman en Michiel Luchtman340

32 Vgl. de reactie van de minister van Justitie op het genoemde rapport Implementatie EU-handha-
vingsvoorschriften; Kamerstukken II 2007/08, 21 109, nr. 180. 

Europese en het nationale niveau lijkt ons enigszins willekeurig. Ze zal leiden
tot een versplintering van de discussie. 

Wij menen dat er beter aandacht kan worden besteed aan het wetgevingspro-
ces als zodanig. Voor een waarborging van ultimum remedium lijkt ons een
eerste vereiste dat alle betrokken belangen, zowel die van de handhaving van het
concrete beleidsveld, als de verhouding tot het strafrecht in den brede, tegen
elkaar kunnen worden afgewogen. Natuurlijk is een hervorming van dat
wetgevingsproces en van de bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten en
Europese instellingen op dit moment niet aan de orde. Het Verdrag van Lissabon
is met veel moeite aangenomen. Anderzijds is ook onduidelijk wat de Europese
instellingen, maar zeker ook Nederland zelf, precies verwachten van de
strafrechtelijke ondersteuning van EU-beleid. En zolang de uitgangspunten van
een dergelijk beleid niet zichtbaar zijn, is ook onduidelijk hoe moet worden
beoordeeld of en wanneer de gestelde doelen zijn gerealiseerd. Voor het
ultimum remedium-beginsel belooft dit alles niet veel goeds. Het zal als eerste
in het gedrang komen, als de (verplichte) strafrechtelijke handhaving bovenop
al bestaande systemen zal worden geplaatst.

Wij missen dus vooral een breder kader waartegen afzonderlijke voorstellen
kunnen worden beoordeeld. Er is ter zake geen beleid, noch op Europees niveau,
noch nationaal. Wat wil men bijvoorbeeld bereiken met strafrechtelijke harmo-
nisatie? Hoe kijkt men aan tegen de verhouding met algemene leerstukken van
strafrecht? En hoe tegen de mogelijkheid van parallelle bestuursrechtelijke
handhaving? Welke terreinen komen in aanmerking voor strafrechtelijke
handhaving? Daarbij komt dat, waar dat beleid er wel is, het niet wordt geopen-
baard. Op het vlak van de transparantie is veel te winnen, zeker binnen de
gremia van de Raad van Ministers. 

Naar onze mening moet zowel op Europees als nationaal niveau strafrechte-
lijk beleid worden ontwikkeld. Nederland heeft hierop meer invloed dan soms
gemakshalve wordt aangenomen. Het moet dan ook worden toegejuicht dat
Nederland hiermee is begonnen.32 De ministeries van Justitie en vakdepartemen-
ten kunnen nu al inventariseren op welke terreinen mogelijk voorstellen tot
strafrechtelijke handhaving te verwachten zijn en hoe daarmee moet worden
omgegaan, mede in het licht van ultimum remedium. Niet onbelangrijk is
bovendien dat men ook kan nadenken over de vraag waar Nederland zelf belang
heeft bij Europese strafrechtelijke handhaving. De uitkomsten daarvan kunnen
in de comitologieprocedures worden ingebracht. Op die wijze kunnen ook de
(door ons veronderstelde) zorgen van Constantijn Kelk mogelijk deels worden
weggenomen. 



1 Jan Leijten, De binnenkant van het recht, Den Haag: SDU 2006, p. 75.
2 Ik laat even daar de stukken die zijn geschreven over en rond de techniek van het pleiten. Zie

bijvoorbeeld M.C. van Paassen e.a. (red.), Spreken is zilver, pleiten is goud, ter gelegenheid van het
veertiende lustrum van het Leidsch juridisch pleitdispuut Tobias Asser, Arnhem: Gouda Quint
1994.

Verantwoord(elijk) pleiten
Over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting van de advocaat

Egbert Myjer

Vooropmerking

‘Als bij ons, en in de buurlanden is het niet anders, een feestbundel voor een
hoogleraar, een rechter of een advocaat verschijnt, is het enige waar het zeker
niet over gaat de persoon van de feesteling’. Aldus onlangs Jan Leijten.1 Als
bijna altijd heeft hij voor een groot stuk gelijk.

En juist bij Constantijn Kelk is er alle reden meer aandacht te besteden aan
de persoon van deze unieke, begeesterende, Bourgondische, soms hilarische,
warme en kwetsbare mens(ch) in en rond het strafrecht, dan aan het schrijven
van een welgemeend aan hem opgedragen gelegenheidsstukje. Toch weersta ik
de verleiding een met anekdotes doorspekte laudatio op te schrijven. Hoeveel
verhalen-met-een-glimlach ik ook uit de afgelopen bijna veertig jaar – sinds ik
hem voor het eerst in Utrecht heb ontmoet – zou kunnen vertellen. Toen de
samenstellers van deze vriendenbundel mij vroegen te schrijven over iets rond
‘de menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht’ hadden ze een andere
verantwoordelijkheid voor ogen. Ik zal me daaraan houden. 

Ik wil daarom ter ere van Constantijn Kelk iets schrijven over het enige
grondrecht in het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM)
met betrekking waartoe uitdrukkelijk in de tekst het woord ‘verantwoordelijk-
heid’ is gebezigd: de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Meer
specifiek wil ik het hebben over de grenzen die in de Straatsburgse jurispruden-
tie worden gesteld aan de vrijheid van meningsuiting van de advocaat. Daarmee
benader ik het onderwerp ‘pleiten’ eens van een andere kant dan de in de
strafrechtelijke literatuur meer gebruikelijke aanpak via artikel 6 EVRM.2
Vrijheid van meningsuiting is bovendien een van de weinige mensenrechten
waarvan de onderliggende feiten soms ook een glimlach kunnen oproepen.
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3 Meer uitgebreid Taru Spronken, Verdediging (diss. Maastricht), Deventer: Gouda Quint 2001,
hoofdstuk 3: Gedragsrecht en het optreden van advocaten in strafzaken.

Nationale grenzen3

Volgens artikel 3 lid 2 Advocatenwet zweert/belooft de advocaat (onder meer)
‘eerbied voor de rechterlijke autoriteiten’. Maar dat zegt op zich nog niets over
hoe hij zich naar buiten toe dient te gedragen en zijn mening mag uiten. 

Artikel 46 Advocatenwet geeft aan dat een advocaat aan tuchtrechtspraak is
onderworpen ‘ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat
niet betaamt’. Wat daaronder moet worden verstaan is nader uitgewerkt in de
Gedragsregels 1992 en in de daarover gewezen tuchtrechtspraak. 

Ook met Regel 1 van de Gedragsregels 1992 wordt overigens nog niet veel
duidelijkheid verschaft: ‘De advocaat dient zich zodanig te gedragen dat het
vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt
geschaad’. 

Pas Regel 31 van de Gedragsregels 1992 maakt de grenzen van de meningsui-
ting wat concreter: ‘De advocaat dient zich in woord en geschrift niet onnodig
grievend uit te laten’. In de toelichting op die regel is aangegeven dat voor de
term ‘onnodig grievend’ aansluiting moet worden gezocht bij bestaande jurispru-
dentie over onrechtmatige perspublicatie: ‘De oorspronkelijke formulering: “op
gepaste wijze” is enigszins archaïsch en leent zich minder goed voor objectieve
toetsing. Met de aan de jurisprudentie over de onrechtmatige perspublicatie
ontleende term “onnodig grievend” is genoegzaam aangegeven welke beperkin-
gen de advocaat in woord en geschrift in acht dient te nemen’. 

Internationale grenzen

Internationaal bestaan diverse soft law-teksten die van belang zijn voor de
bepaling van de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting van een advocaat.

In de Basic Principles on the Role of Lawyers, Adopted by the Eighth United
Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,
Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990 wordt onder meer gesteld:

‘12. Lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession as
essential agents of the administration of justice.
14. Lawyers, in protecting the rights of their clients and in promoting the cause of
justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by
national and international law and shall at all times act freely and diligently in
accordance with the law and recognized standards and ethics of the legal profession.
16. Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their
professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper
interference; (b); and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or
administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with
recognized professional duties, standards and ethics. 
20. Lawyers shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in
good faith in written or oral pleadings or in their professional appearances before a
court, tribunal or other legal or administrative authority.’
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Ook de Code of Conduct for European Lawyers in the European Union (zoals
laatstelijk geamendeerd op 19 mei 2006) geeft een aantal algemene handvatten:

‘4.1. Rules of Conduct in Court: A lawyer who appears, or takes part in a case, before
a court or tribunal must comply with the rules of conduct applied before that court
or tribunal.
4.2. Fair Conduct of Proceedings: A lawyer must always have due regard for the fair
conduct of proceedings.
4.3. Demeanour in Court: A lawyer shall while maintaining due respect and courtesy
towards the court defend the interests of the client honourably and fearlessly without
regard to the lawyer’s own interests or to any consequences to him- or herself or to
any other person.’

Van aanbeveling 2000 (21) van 25 oktober 2000 van het Comité van Ministers
van de Raad van Europa ‘on the freedom of exercise of the profession of lawyer’
zijn in dit kader de volgende beginselen van belang:

‘Principle I - General principles on the freedom of exercise of the profession of
lawyer:
4. Lawyers should not suffer or be threatened with any sanctions or pressure when
acting in accordance with their professional standards. 
Principle III - Role and duty of lawyers:
4. Lawyers should respect the judiciary and carry out their duties towards the court
in a manner consistent with domestic legal and other rules and professional standards.
Principle VI – Disciplinary proceedings
1. Where lawyers do not act in accordance with their professional standards, set out
in codes of conduct drawn up by Bar associations or other associations of lawyers or
by legislation, appropriate measures should be taken, including disciplinary procee-
dings.
4. The principle of proportionality should be respected in determining sanctions for
disciplinary offences committed by lawyers.’

 
Tuchtrechtelijke of zelfs strafrechtelijke procedures op nationaal niveau hebben
weer geleid tot uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM) over de grenzen van vrijheid van meningsuiting van de advocaat. 

Ik wil in het hiernavolgende een aantal van die uitspraken nader beschouwen
en proberen algemene Straatsburgse grenzen uit die uitspraken te distilleren. 

De toepasselijke bepaling uit het EVRM

Uit de tekst van artikel 10 EVRM volgt al direct dat ook volgens de Europese
minimumnormen vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt is. Zoals al in mijn
vooropmerking is opgemerkt: artikel 10 lid 2 is de enige plaats in het EVRM
waar zelfs uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de uitoefening van het grondrecht
ook verantwoordelijkheden met zich brengt. En verder staat aangegeven dat de
meningsuiting mag worden beperkt – waaronder ook moet worden verstaan:
achteraf afgestraft – als dat is voorzien bij wet en noodzakelijk is ter bescher-
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4 Zie voor een summiere algemene inleiding: Monica Macovei, Freedom of expression. A guide to
the implementation of Article 10 of the European Convention on Human Rights, Human rights
handbooks, no. 2, Strasbourg 2004.

5 Ik besef dat ik door mijn keuze onvoldoende recht doe aan andere ook feitelijk niet oninteressante
zaken. Ik noem met name de zaken Casado Coca tegen Spanje (arrest van 24 februari 1994),
Schöpfer tegen Zwitserland (arrest van 20 mei 1998), de eerder genoemde zaak Steur tegen
Nederland en Foglia tegen Zwitserland (arrest van 13 december 2007). 

ming van een aantal andere uitdrukkelijk genoemde belangen.4 Wat onder
‘noodzakelijk’ moet worden verstaan is nader ingevuld in de Straatsburgse juris-
prudentie. Een van de met zoveel woorden genoemde belangen is het waar-
borgen van het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht.

Waar het een advocaat aangaat die op nationaal niveau is aangepakt voor de
manier waarop hij zich in zijn beroepsuitoefening heeft geuit kan ook van
belang zijn het algemene in artikel 6 verwoorde recht op een eerlijke berechting
en de daaruit voortvloeiende taak van de advocaat op te komen voor de belangen
van zijn cliënt. 

Straatsburgse zaken over vrijheid van meningsuiting in relatie tot de
rechtspleging

Het EHRM kreeg al vroeg te maken met klachten over inperkingen van de
vrijheid van meningsuiting in relatie tot de rechtspleging. Aanvankelijk ging het
daarbij vooral om zaken van kranten of journalisten die op nationaal niveau
waren aangepakt over hun berichtgeving. Ik noem de zaak Sunday Times tegen
het Verenigd Koninkrijk (arrest van 26 april 1979) waar sprake was van veroor-
deling van de krant wegens contempt of court, en de zaken De Haes en Gijsels
tegen België (arrest van 27 januari 1997), Worm tegen Oostenrijk (arrest van 29
augustus 1997) en meer onlangs Kobenter en Standard Verlags GmbH tegen
Oostenrijk (arrest van 2 november 2006) en July et Sarl Libération tegen Frank-
rijk (arrest van 14 februari 2008) over bestraffing vanwege kritische opmerkin-
gen over de manier waarop de nationale rechter een zaak had behandeld. 

De laatste jaren zijn ook diverse zaken aangebracht waarin advocaten zich
beklaagden over de wijze waarop zij op nationaal niveau waren afgestraft voor
de manier waarop zij zich in en rond de rechtszaal hadden geuit. Daarbij waren
ook twee tegen Nederland gerichte zaken waarin het EHRM tot een schending
concludeerde: de zaken Steur tegen Nederland (arrest van 28 oktober 2003, NJ
2004, 555 met noot EJD) en Veraart tegen Nederland (arrest van 30 november
2006, NJ 2007, 368 met noot EJD). 

Ik wil hier met name nader ingaan op vijf recente Straatsburgse uitspraken5

waarin sprake was van een klacht over bestraffing van een advocaat:
– de zaak Nikula tegen Finland (arrest van 21 maart 2002) waarin een strafad-

vocaat op nationaal niveau strafrechtelijk was veroordeeld wegens de bele-
digende manier waarop zij zich tijdens een strafzitting had uitgelaten over
de officier van justitie;

– de zaak Kyprianou tegen Cyprus (arrest van de Grote Kamer van 15 decem-
ber 2005) over een strafadvocaat die op nationaal niveau strafrechtelijk was
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veroordeeld wegens contempt of court in verband met de manier waarop hij
zich tijdens een strafzitting over de rechtbank had uitgelaten;

– de zaak Amihalachioaie tegen Moldavië (arrest van 20 april 2004) over de
voorzitter van de Moldavische balie die een administratieve boete had gekre-
gen voor het doen van uitlatingen in een interview die niet zouden hebben
getuigd van voldoende respect voor het constitutionele hof van Moldavië;

– de zaak Veraart tegen Nederland (arrest van 30 november 2006) waarin
advocaat Veraart van het Hof van Discipline een tuchtrechtelijke waarschu-
wing kreeg opgelegd wegens uitlatingen gedaan tijdens een radio-interview;

– de zaak Isabelle Coutant tegen Frankrijk (ontvankelijkheidsbeslissing van 24
januari 2008) waarin de advocate een geldboete moest betalen vanwege de
door haar gebruikte taal in een perscommuniqué. 

Ik zal van iedere zaak kort de relevante feiten aangeven. Voor wat betreft de
inhoud van het arrest moet ik vanwege ruimtegebrek verwijzen naar <www.
echr.coe.int> (zoekmachine: HUDOC). Wel zal ik daarna een samenvatting
geven van de belangrijkste beginselen die uit die zaken voortvloeien.

De zaak Nikula tegen Finland 

De feiten
Nikula is een Finse advocate. Tijdens een strafproces hekelde zij het optreden
van de officier van justitie als zijnde ‘role manipulation’ en ‘breaching his
official duties’. Het mocht haar cliënt niet baten. Hij werd toch veroordeeld.

De officier van justitie startte een private vervolging wegens smaad. Nikula
werd veroordeeld tot een geldboete, schadevergoeding en betaling van de kos-
ten. Bij de Hoge Raad werd haar de geldboete kwijtgescholden. De schadever-
goeding en de kostenveroordeling bleven staan. Zij bracht haar zaak in Straats-
burg aan.

De uitspraak
In een 5-2 stemverhouding komt het EHRM tot de conclusie dat in haar zaak
artikel 10 EVRM was geschonden. Nu wordt Finland veroordeeld tot schadever-
goeding en betaling van de kosten. Het EHRM neemt aan dat sprake was van
een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting, zoals neergelegd in artikel 10 lid
1 EVRM. Volgens de redeneertrant die in dit soort zaken wordt gehanteerd,
wordt vervolgens nagegaan of die inbreuk gerechtvaardigd was onder de uit-
zonderingsbepalingen van artikel 10 lid 2 EVRM. Duidelijk was dat de inbreuk
een wettelijke basis had en ook een van de genoemde legitieme doelen had
gediend. Maar de vraag of de inbreuk ook noodzakelijk was wordt door het
EHRM negatief beantwoord. Alvorens tot die conclusie te komen herhaalt het
EHRM eerst een aantal algemene in de jurisprudentie neergelegde beginselen.
Daarna worden die beginselen toegepast op de concrete casus.
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De zaak Kyprianou tegen Cyprus 

De feiten
De zeer ervaren advocaat en politicus Kyprianou verdedigde een van moord
verdachte cliënt voor het Hof van Assisen te Limmassol. Hij maakte bezwaar
tegen het feit dat hij tijdens een kruisverhoor van een politieman werd geïnter-
rumpeerd door het hof. Hij dreigde te stoppen met het kruisverhoor en voegde
daar aan toe dat als het hof vond dat hij de verdediging verkeerd voerde, hij toe-
stemming vroeg om zich terug te trekken als advocaat. In een adem voegde hij
er verwijtend aan toe dat leden van het hof tijdens zijn kruisverhoor ‘ravasakia’
uitwisselden. Dat woord betekent in de eerste plaats liefdesbriefje maar wordt
ook wel gebruikt voor een geheim briefje. Het hof gaf Kyprianou de keus om
zijn excuses te maken voor deze contempt of court of zijn eigen verdediging te
voeren. Het hof schorste daartoe de zitting. Na hervatting deelde Kyprianou mee
geen idee te hebben wat hij fout had gedaan. Het hof schorste daarop nogmaals
de zitting en legde hem vervolgens wegens contempt of court vijf dagen
gevangenisstraf op.

Een ingesteld beroep bij de Supreme Court mocht Kyprianou niet baten. Hij
wendde zich tot het EHRM.

De uitspraak
De zaak wordt in Straatsburg eerst door een Kamer behandeld en vervolgens, na
een gehonoreerd verzoek van Cyprus, door de Grote Kamer (artikel 43 EVRM).
Het EHRM concludeert unaniem tot schending van artikel 6 lid 1 EVRM, in een
16-1 stemverhouding dat het niet noodzakelijk is de klacht onder 6 lid 2 EVRM
(onschuldpresumptie) apart te behandelen, unaniem dat het niet nodig is de
klacht onder 6 lid 3 sub a EVRM (informatie over welk strafbaar feit is ten laste
gelegd) apart te behandelen en unaniem tot schending van artikel 10 EVRM. Het
wijst Kyprianou een schadevergoeding toe en veroordeelt Cyprus tot betaling
van de kosten.

Met betrekking tot de eis van onpartijdigheid komt het EHRM tot een aantal
zeer belangrijke overwegingen. In de specifieke omstandigheden van het geval
was het Cypriotische hof in een en dezelfde zaak als slachtoffer, officier van
justitie en rechter opgetreden en was aldus zowel subjectief als objectief partij-
dig geweest. 

Met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting wordt het vertrouwde
schema gevolgd: er was een inbreuk, er was een legitiem doel, maar was de
inbreuk ook noodzakelijk en proportioneel? Na de opsomming van de algemene
beginselen volgt toepassing van die beginselen op de bewuste zaak.

De zaak Amihalachioaie tegen Moldavië

De feiten
Nadat het Moldavische Constitutionele Hof een wettelijke bepaling ongrondwet-
tig had verklaard waarin was geregeld dat advocaten verplicht waren lid te zijn
van de Moldovan Bar Council, gaf Amihalachioaie – die voorzitter was van de
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Moldovan Bar Council – een interview aan een journalist. Hij voorspelde dat als
resultaat van die beslissing er een complete chaos zou gaan heersen in juristen-
land. Ook had hij de vraag opgeroepen of het Constitutionele Hof wel constituti-
oneel was en of het wellicht het EHRM niet als autoriteit erkende. Hij werd
hiervoor veroordeeld tot een administratieve boete van 36 euro. Hij diende een
klacht in bij het EHRM.

De uitspraak
Het EHRM komt in een 6-1 stemverhouding tot de conclusie dat er geen
‘pressing social need’ bestond om de inbreuk op de vrijheid van meningsuiting
te rechtvaardigen. 

De zaak Veraart tegen Nederland

De feiten
Veraart trad op als advocaat van de ouders van een vrouw die in een documen-
taire haar familie van incest en babymoord beschuldigde. De vrouw zei zich van
die feiten bewust te zijn geworden door met behulp van haar therapeut Kieft
teruggehaalde herinneringen. Over die therapeut zei Veraart tijdens een radio-
programma wat harde woorden. Hij uitte twijfels over zijn opleiding en
kwalificaties en suggereerde dat de in Noord-Holland wonende Kieft beter kool
kon gaan verbouwen. Kieft beklaagde zich bij de deken. Deze verzocht Kieft
hem inzicht te verschaffen in zijn medische en wetenschappelijke kwalificaties.
Hij weigerde dat. De Raad van Discipline achtte de klacht ongegrond. Kieft ging
in beroep. Hij gaf informatie over zijn opleiding en kwalificaties. Het Hof van
Discipline was van oordeel dat Veraart te ver was gegaan en deelde hem een
waarschuwing uit. Veraart beklaagde zich bij het EHRM.

De uitspraak
Het EHRM komt in een 5-2 stemverhouding tot de slotsom dat artikel 10 EVRM
is geschonden. In dit soort zaken is op nationaal niveau een ‘acceptable
assessment of the relevant facts’ noodzakelijk alvorens men kan bezien of de
klager de grenzen van het betamelijke had overschreden. Dat was niet gebeurd.

De zaak Isabelle Coutant tegen Frankrijk

De feiten
Isabelle Coutant is in Frankrijk een niet geheel onbekende advocate. Zij ver-
dedigde ook Ramirez Sanchez (beter bekend onder de naam: Carlos).

Van 1 tot 27 september 1998 vond in Frankrijk een wel zeer speciaal straf-
proces plaats tegen 138 personen, voor het merendeel afkomstig uit Algerije. Ze
werden verdacht van, kortweg gezegd, het lidmaatschap van een criminele
organisatie met het doel om terroristische activiteiten te verrichten. Coutant was
de advocate van een van de belangrijkste verdachten, Chalabi. Het proces vond
plaats in de tot zittingzaal omgebouwde sportzaal van het huis van bewaring van
Fleury-Mérogis. Van diverse kanten werd hevig geprotesteerd tegen de manier
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waarop en de omstandigheden waaronder dit massaproces werd gevoerd. Coutant
gaf namens haar cliënt op 8 september 1998 de volgende persverklaring uit: 

«Pour Mohamed Chalabi
Au travers de ce qui se passe dans le nouveau palais de justice de la prison de Fleury-
Mérogis, l’opinion publique commence enfin à se rendre compte de l’infamie des
procédés employés par les sections spéciales de la justice française, sous prétexte de
lutte anti-terroriste.
Pour les besoins médiatico-politico-démagogiques, nombreux ont été baptisés
terroristes ceux qui ont une autre opinion politique que ceux des pouvoirs dominants.
Mais au-delà de ce que certains découvrent dans la phase finale publique des
audiences du tribunal, il faut aussi parler de ce qui reste dissimulé dans les coulisses
des services de la police politique et des juges spéciaux de la 14ème section, dont la
devise a été fixée par Charles Pasqua «Il faut terroriser les terroristes». Le même
déclarait également dans le même temps «je couvrirai les bavures».
La chasse étant ouverte, la lutte dite antiterroriste a obtenu carte blanche pour
employer des moyens terroristes contre les cibles désignées par le pouvoir, pour ses
propres intérêts politiques ou ceux de ses alliés étrangers.
Ainsi, la pratique des rafles, selon des méthodes dignes de la Gestapo et de la Milice,
à toute heure du jour et de la nuit, contre des familles entières y compris les enfants,
quitte à les habiller de fausses pièces à conviction (comme ce fut le cas des docu-
ments glissés par la DST dans la serviette de Kraouche).
Ainsi, les brutalités et les tortures pendant les gardes à vue de quatre jours, sous le
contrôle des juges de la section spéciale.
Ainsi, la mise en détention à l’isolement total, pendant des mois ou des années, sans
aucune charge matérielle réelle, sauf celle d’être «capable de ...», pratiquement sans
audition judiciaire ni a fortiori de confrontations puisque, en France, les prétendus
accusateurs restent anonymes, ce que les tribunaux considèrent comme normal!
Ainsi les audiences de jugement, pure formalité, puisque les jeux sont joués d’avance,
les présumés «terroristes» étant nécessairement dangereux pour l’ordre public, et le
volume des dossiers faisant foi du sérieux des accusations, même s’ils ne sont remplis
que de charges fabriqués par les juges d’instruction de la section spéciale, sous forme
de questions comportant par avance les réponses qui conviennent à leur thèse.
Parmi les cibles désignées d’avance, islamophobie oblige, figurent en bonne place,
ceux qui sont de sang arabe, avec la circonstance aggravante d’appartenir à la nation
des musulmans, présumés coupables du délit d’opinion religieuse terroriste.
Mohamed Chalabi, muhehede, ne reconnaît que le Tawhid, mais il est en droit de
réclamer justice, comme les autres victimes du terrorisme policier et judiciaire.
Monsieur Alain Marsaud, membre fondateur et ancien chef de la 14ème section
spéciale considère que la révolte qui gronde contre les méthodes terroristes de ses
équipes, constitue «une insulte à la justice de notre pays».
Plus qu’une insulte les pratiques et les manipulations médiatico policières des
sections spéciales anti-terroristes, constituent un crime contre les libertés publiques
et individuelles.
Il est plus que temps pour la France que cesse cette infamie.
Paris, le 8 septembre 1998
Isabelle Coutant Peyre, Avocat à la Cour, Pour Mohamed Chalabi»

Ze werd daarop strafrechtelijk vervolgd wegens smaad en uiteindelijk veroor-
deeld tot een geldboete van 10.000 Franse francs. Die veroordeling hield het bij
het Cour de Cassation. Vervolgens klopte ze aan in Straatsburg.
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De uitspraak
Het EHRM verklaart in een meerderheidsbeslissing6 haar klacht kennelijk
ongegrond. De ongenuanceerde toon die Coutant in het communiqué had
gebezigd en de daarin gedane – feitelijk niet onderbouwde – beweringen kunnen
ook in de ogen van het EHRM geen genade vinden. Coutant had zich niet
gedragen zoals een advocate betaamt.

Algemene jurisprudentielijnen uit deze vijf zaken

– Als een advocaat een strafrechtelijke of tuchtrechtelijke sanctie krijgt op-
gelegd voor uitingen die hij beroepshalve heeft gedaan (substance) of voor de
manier waarop hij deze heeft gedaan (form), levert dat een inbreuk op van de
vrijheid van meningsuiting, zoals die is neergelegd in artikel 10 lid 1 EVRM.

– Een dergelijke inbreuk is conform artikel 10 lid 2 EVRM alleen toegestaan
als deze is voorzien bij wet, één van de in lid 2 genoemde legitieme doelen
dient en noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

– Onder de in artikel 10 lid 2 genoemde legitieme doelen wordt uitdrukkelijk
begrepen ‘het waarborgen van het gezag en de onpartijdigheid van de rech-
terlijke macht’.

– In de rechtspraak van het EHRM is nader uitgewerkt dat onder ‘noodzakelijk-
heid’ ook moet worden begrepen dat sprake is van een pressing social need
en dat de reactie moet zijn proportionate to the legitimate aim pursued. 

– De nationale autoriteiten hebben weliswaar een beleidsmarge (margin of
appreciation) in het vaststellen of een inbreuk op de vrijheid van meningsui-
ting gerechtvaardigd is maar die marge kan weer voorwerp zijn van Europese
supervisie, zowel met betrekking tot de gestelde regels als de manier van
toepassing. 

– Op de staat rust de bewijslast om bij een inbreuk relevante en voldoende
feiten aan te voeren die de inbreuk kunnen rechtvaardigen.

– De advocaat heeft een centrale positie in de rechtspleging als intermediair
tussen de samenleving en de gerechten. Die positie verklaart ook de beper-
kingen die in gedragsregels voor advocaten zijn neergelegd. De gerechten,
die in een rechtsstaat de fundamentele taak hebben van guarantors of justice,
dienen het vertrouwen van de samenleving te genieten. Daarbij is een
belangrijke taak weggelegd voor de advocaat.

– De advocaat mag in het openbaar kritiek leveren op de rechtspleging maar
hij dient daarbij grenzen in acht te nemen. Hij moet een juiste afweging
maken tussen de diverse belangen die in het ‘geding’ zijn. Onder die belan-
gen zijn te rekenen het recht van de samenleving op de juiste wijze te worden
geïnformeerd, het belang van een goede rechtspleging, het belang van het
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niet onnodig te grabbel gooien van de waardigheid van het juridisch ambt en
het vertrouwen in de rechtspleging.

– In beginsel is het aan de advocaat zelf – in eerste instantie onder (tuchtrech-
telijke) supervisie van de balie als geheel – om te bepalen op welke manier
hij zijn verdediging wil voeren en of het relevant en nuttig is daarbij
bepaalde opmerkingen te maken. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een
inbreuk op zijn vrijheid van meningsuiting kunnen worden gerechtvaardigd.

– Het zijn van advocaat brengt ook verantwoordelijkheden mee: als een
advocaat vergaande negatieve waardeoordelen ventileert zonder dat daarvoor
een feitelijke grondslag bestaat, kan hem dat extra worden aangewreven.

– Het is begrijpelijk dat met name in strafzaken de advocaat in de ongemakke-
lijke situatie kan komen te verkeren dat hij moet beslissen of hij al dan niet
zal protesteren tegen de manier waarop de zitting wordt geleid. Hij moet
rekening houden met wat het beste is voor zijn cliënt. Als hij te gemakkelijk
het risico loopt in verband met zijn optreden een sanctie opgelegd te krijgen,
zal dat een chilling effect kunnen hebben op de manier waarop hij durft op
te treden. Dat geldt niet alleen voor hem zelf, het geldt dan ook voor zijn
vakbroeders. Dat kan weer gaan ten koste van een adequate verdediging. 

– Het is tijdens een zitting de taak van de voorzittend rechter er voor te waken
dat de zitting correct en eerlijk verloopt en daartoe eventueel maatregelen te
nemen. Zo zal hij de advocaat moeten kunnen aanspreken op de manier
waarop deze zich uit, als hij van oordeel is dat de advocaat zich aldus in-
correct gedraagt.

– Een rechter dient er op bedacht te zijn dat hij bij een vermeend contempt of
court gedrag van de advocaat niet aan rolvermenging doet. Is of voelt hij
zich zelf het ‘slachtoffer’ van de uitlatingen van de advocaat, dan moet hij
niet zelf ook een sanctie willen opleggen. Het nemo iudex in sua causa geldt
ook hier.

– Zelfs als er een gegronde reden is een advocaat voor zijn uitingen te sanctio-
neren – hetzij tuchtrechtelijk hetzij strafrechtelijk – zal die sanctie proportio-
neel moeten zijn. Kan het in redelijkheid met een minder ingrijpende sanctie
worden afgedaan, dan zal niet voor de zwaardere sanctie moeten worden
gekozen. Het moet wel heel uitzonderlijk zijn wil het opleggen van een vrij-
heidsstraf gerechtvaardigd zijn ten opzichte van een advocaat die in het
kader van zijn beroepsuitoefening bepaalde uitlatingen heeft gedaan.

– Tijdens de (tuchtrechtelijke of strafrechtelijke) procedure tegen een advocaat
dient er voor te worden gewaakt dat de achterliggende feiten voldoende
worden vastgesteld.

– Het is van belang voor ogen te houden dat in bepaalde zaken een inbreuk op
de vrijheid van meningsuiting van de advocaat ook gevolgen kan hebben
voor de in artikel 6 EVRM gegarandeerde eerlijke berechting en de daaruit
afgeleide rechten van de verdediging (inclusief de equality of arms).

– Het maakt verschil of een uitlating met betrekking tot de rechter of de
officier van justitie door een advocaat is gedaan tijdens het voeren van de
verdediging ter zitting of buiten de zitting, ten overstaan van de pers. In het
laatste geval is voor de advocaat een grotere terughoudendheid gepast.
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7 Vgl. de afscheidsrede van W.P.J. Pompe, Strafrecht en vertrouwen in de mede-mens, Utrecht:
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U. van de Pol (red.), Strafrecht in perspectief, Arnhem: Gouda Quint 1980, p. 31-64.
11 Remmelink, 1980, p. 48.

– Tijdens een zitting zal een lid van het openbaar ministerie soms moeten ac-
cepteren dat de advocaat zeer kritische opmerkingen maakt over zijn optre-
den.

Uitleidende opmerkingen

De Europese minimumnormen, zoals uitgelegd door het EHRM, zijn voor een
advocaat relatief veelzeggend. Dat komt ook omdat voor hem daarbij meestal
twee grondrechten van toepassing zijn: naast zijn eigen vrijheid van meningsui-
ting van artikel 10 EVRM is er het grondrecht van zijn cliënt op de in artikel 6
EVRM neergelegde eerlijke procesvoering en het recht om zijn verdediging te
laten voeren. De advocaat moet weliswaar zijn verantwoordelijkheden kennen
maar hij moet ze ook kunnen nemen.

Dat alles laat onverlet de vraag of een advocaat er in de praktijk verstandig
aan doet (te vaak) de grenzen van zijn vrijheid van meningsuiting op te zoeken.
Sterker nog, of zoiets in verband met de verdedigingsbelangen van zijn cliënt
wel verantwoord is. Zoals zo vaak gaat het ook hier om een afweging van op dat
moment spelende belangen. De echte meester kenmerkt zich door steeds het ver-
antwoorde evenwicht te vinden. Dat is door de verantwoorde(lijke) beperking.

Dit boek markeert het einde van een bijna veertigjarige markante weten-
schappelijke loopbaan. Toen Constantijn Kelk in 1969 in Utrecht ging werken
was daar nog het gedachtegoed voelbaar van de Utrechtse School.7 Maar er lag
ook al het baanbrekende werk van Rijk Rijksen8 en daarmee het besef dat
gedetineerden grote gevoelens van afhankelijkheid, machteloosheid, rechteloos-
heid en frustratie meedroegen. In 1970 kwam Toon Peters als de nieuwe
hoogleraar strafrecht met zijn oproepen om het rechtskarakter van het recht
serieus te nemen en daarmee voor de zwakkeren in het strafrecht op te komen.9
Hij werd de stichter van wat Jan Remmelink aanduidde als de neo-Utrechtse
School.10 Constantijn was een van de ‘bekwame juristen’11 die Toon Peters voor
zijn gedachtegoed had weten te interesseren. Hij gaf aan diens oproep gehoor in
veel van zijn verdere werk en ontwikkelde daarin op zijn beurt eigen kernthe-
ma’s, die vaak weer prachtig pasten in, voortborduurden op en een hedendaagse
invulling gaven aan wat zijn Utrechtse voorgangers aan aanzet hadden gegeven:
solidariteit met de netelige positie van de gedetineerde mens, maar ook: het
benadrukken van de menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht. 

Hij deed dat altijd op zijn volstrekt eigen manier en met eigen accenten:
bevlogen maar toch genuanceerd, creatief, evenwichtig en afgewogen, overtui-
gend en nooit belerend of agressief. Verantwoord en verantwoordelijk. 

Zo iemand blijft heel dierbaar.
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De rechtsbeschermende functie 
van het opsporingsbegrip
Idlir Peçi en Eelke Sikkema

Inleiding

Onder ‘opsporing’ wordt traditioneel verstaan het onderzoek naar aanleiding van
het vermoeden dat (in het verleden) een strafbaar feit is gepleegd, teneinde tot
de opheldering daarvan te komen. Dit ‘klassieke’ opsporingsbegrip is dus
beperkt tot repressief optreden.1 De voorwaarde van een vermoedelijk gepleegd
strafbaar feit vormt in deze opvatting een garantie voor de vrijheid van de
burgers; zij dienen van belastend onderzoek verschoond te blijven zolang er
geen verdenking bestaat.2 Het bestaan van een verdenking van een strafbaar feit
is in de klassieke benadering als het ware de toegangsdeur tot het strafproces.3
Enerzijds geldt een verdenking in de zin van artikel 27 Sv traditioneel als
basisvoorwaarde voor de hantering van strafprocessuele dwangmiddelen en
opsporingsbevoegdheden. Anderzijds is voorbij de ondergrens van een verden-
king het gehele ‘normatieve kader’ van het opsporingsonderzoek van toepassing.
Dat betekent in de eerste plaats dat het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel van
artikel 1 Sv toepasselijk is. De onderzoeksactiviteiten moeten dan met andere
woorden een grondslag hebben in een wet in formele zin. Andere belangrijke
structurele onderdelen van dat normatieve kader zijn de leidinggevende positie
van de officier van justitie (artikel 148-149 Sv), de verbaliseringsplicht (artikel
152 Sv) en de rechtsgevolgen van vormverzuimen (artikel 359a Sv).4

In de afgelopen jaren is het wettelijke opsporingsbegrip achtereenvolgens
tweemaal verruimd, waarbij de verdenkingsvoorwaarde uiteindelijk geheel uit
de definitie is geschrapt (artikel 132a Sv). Dat roept de vraag op of aan dat
opsporingsbegrip heden ten dage nog wel een rechtsbeschermende werking kan
worden toegekend. In het onderstaande zullen wij betogen dat een ruim
(functioneel) opsporingsbegrip juist een waarborg voor de burger kan vormen.
Het is echter de vraag of deze waarborgfunctie in de huidige wettelijke regeling
voldoende tot zijn recht komt.
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Het opsporingsbegrip verruimd

De Wet BOB
Sinds de inwerkingtreding van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden
(Wet BOB) op 1 februari 2000 mogen bepaalde opsporingsbevoegdheden ook
worden ingezet, als sprake is van een redelijk vermoeden dat in georganiseerd
verband bepaalde zware misdrijven worden beraamd of gepleegd (zie artikel
126o en volgende Sv). Het gaat dan om bevoegdheden als stelselmatige observa-
tie, infiltratie, pseudo-koop, direct afluisteren en het opnemen van communicatie.5
De Wet BOB heeft tevens gezorgd voor een verruiming van het opsporingsbe-
grip. Om buiten twijfel te stellen dat ook ‘proactief’ onderzoek (naar georgani-
seerde criminaliteit) er onder valt, is in artikel 132a (oud) Sv een definitie van
opsporing gegeven. Onder een opsporingsonderzoek wordt daarin verstaan het
onderzoek onder leiding van de officier van justitie, met als doel het nemen van
strafvorderlijke beslissingen, naar aanleiding van een redelijk vermoeden:
– dat een strafbaar feit is begaan (‘klassieke opsporing’), of:
– dat in georganiseerd verband misdrijven worden beraamd of gepleegd, als

omschreven in artikel 67 lid 1 Sv, die gezien hun aard of samenhang met
andere misdrijven die in dat georganiseerd verband worden beraamd of
gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren (‘proactieve
opsporing’ of ‘vroegsporing’).

Aan de klassieke voorwaarde van een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit
is begaan is hier dus een tweede, alternatieve verdenkingsvoorwaarde toege-
voegd. De grens is – voor zover het gaat om georganiseerde criminaliteit – naar
voren geschoven. Het onderzoek hoeft zich niet te beperken tot een vermoede-
lijk in het verleden begaan feit, maar kan zich mede uitstrekken tot nog te plegen
(beraamde) toekomstige strafbare feiten.6 Daarnaast kan het gaan om een
redelijk vermoeden dat misdrijven van een bepaald type in georganiseerd
verband worden gepleegd, zonder dat een verdenking van een concreet delict
hoeft te bestaan.7

De Wet BOB heeft ook het ‘verkennend onderzoek’ in het wetboek geïntro-
duceerd (artikel 126gg Sv). Het gaat hier om een onderzoek dat gericht is op de
‘voorbereiding van opsporing’. Het kan worden ingesteld indien uit feiten of
omstandigheden ‘aanwijzingen’ voortvloeien dat binnen verzamelingen van
personen bepaalde misdrijven worden beraamd of gepleegd, dus voordat het
stadium van een redelijk vermoeden is bereikt.8 Dit onderzoek gaat dus vooraf
aan het in artikel 132a (oud) Sv bedoelde opsporingsonderzoek en levert geen
‘opsporing’ op.9
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De Wet tot verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van
terroristische misdrijven
Met de inwerkingtreding van de Wet tot verruiming van de mogelijkheden tot
opsporing en vervolging van terroristische misdrijven op 1 februari 2007 is het
wettelijke opsporingsbegrip opnieuw verruimd.10 Sinds deze wetswijziging luidt
artikel 132a Sv als volgt: ‘Onder opsporing wordt verstaan het onderzoek in
verband met strafbare feiten onder gezag van de officier van justitie met als doel
het nemen van strafvorderlijke beslissingen’. De reden voor deze aanpassing van
de definitie is dat de wetswijziging de toepassing van een aantal opsporingsbe-
voegdheden mogelijk maakt bij aanwijzingen van een terroristisch misdrijf
(Titel VB van Boek I). Dat betekent dat bij deze bevoegdheden – in geval van
een terroristisch misdrijf – met een lagere graad van verdenking kan worden
volstaan. Met ‘aanwijzingen’ is uitdrukkelijk een mindere mate van waarschijn-
lijkheid dan een redelijk vermoeden bedoeld. Van aanwijzingen is volgens de
wetgever sprake als de beschikbare informatie feiten en omstandigheden bevat
die erop duiden dat daadwerkelijk een terroristisch misdrijf zou zijn of zal
worden gepleegd.11

De wetgever heeft niet gekozen voor het toevoegen van een derde variant
(het onderzoek naar aanleiding van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf)
aan artikel 132a (oud) Sv, maar voor een nieuwe algemene omschrijving.12 De
minister kiest voor een andere benadering bij het definiëren van het opsporings-
begrip: ‘Naar mijn mening schuilt het belang van de klassieke verdenkingseis
en de verdenkingseis van titel V daarin, dat zij voorwaarden vormen voor
toepassing van een reeks strafvorderlijke bevoegdheden. Zij zijn evenwel niet
bepalend voor de vraag of sprake is van opsporing’.13 De nieuwe omschrijving
is aanzienlijk ruimer dan de oude definitie, nu er voortaan immers ook sprake
kan zijn van opsporing bij de uitoefening van bevoegdheden zonder verdenking
of aanwijzingen dat een strafbaar feit zal worden gepleegd. Van Kempen merkt
terecht op dat het goed is dat deze bevoegdheden binnen de reikwijdte van
artikel 132a Sv worden gebracht. ‘Dat maakt immers duidelijk dat ook dergelij-
ke preventieve bevoegdheden binnen de normerende werking van artikel 1 Sv
vallen en dat strafvorderlijke waarborgen daarop van toepassing zijn’.14 Bij
dezelfde wetswijziging is overigens ook de regeling van het verkennend
onderzoek aangepast. De mogelijkheden om voor een verkennend onderzoek
naar terroristische misdrijven gegevens te verwerven en te gebruiken zijn
vergroot (artikel 126hh-ii Sv).15
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Een functioneel opsporingsbegrip: Strafvordering 2001 

In de voorgaande paragraaf hebben we de ontwikkelingen in de wetgeving
omtrent het opsporingsbegrip beschreven. Deze beschrijving zou incompleet zijn
zonder aandacht te besteden aan de voorstellen van het onderzoeksproject
Strafvordering 2001. In het kader van dat project is een beschouwing gewijd aan
de vraag wat onder opsporing moet worden begrepen. Er is gezocht naar een
afbakening van de opsporingstaak en naar de normering van de uitoefening van
die taak.16 Aanleiding hiervoor vormde het scherpe onderscheid dat gemaakt
wordt tussen opsporing en controle in de wetgeving en de heersende leer.17 In
de klassieke benadering worden opsporing en controle gezien als geïsoleerde
fases van het handhavingsproces. De controlefase gaat over in de opsporingsfase
zodra een verdenking ontstaat dat een stafbaar feit is begaan. Het begin van de
opsporing na een verdenking valt in de heersende leer samen met het begin van
de strafvordering; opsporing wordt dus geregeld in het Wetboek van Strafvorde-
ring. Onderzoekshandelingen die voorafgaand aan een verdenking plaatsvinden
kunnen in de klassieke benadering niet tot de strafvordering worden gerekend.
Zulke handelingen worden gebracht onder de noemer van toezicht (inclusief
preventieve en repressieve controle) en worden doorgaans genormeerd in de
Algemene wet bestuursrecht (Awb). De verdenking als een voorwaarde voor de
opsporing wordt in de klassieke benadering gezien als een waarborg voor de
burger. Zo worden bijvoorbeeld misbruik van bevoegdheden en de botsing
tussen de inlichtingenplicht van de burger in de controlefase en het aan iedere
verdachte toekomende zwijgrecht vermeden.18 

Volgens de onderzoekers van Strafvordering 2001 vormt de verdenking geen
natuurlijke grens (meer) voor de afbakening van de opsporingstaak en de
toezichthoudende taak.19 Controlebevoegdheden mogen bijvoorbeeld onder
voorwaarden mede worden aangewend ten behoeve van de opsporing.20 Er is
ook geen reden om een onderscheid tussen opsporing en toezicht te maken om
het nemo tenetur-beginsel beter te eerbiedigen. Het functioneren van het nemo
tenetur-beginsel hangt af van factoren – zoals bijvoorbeeld de mate van dwang
– die niets te maken hebben met een onderscheid tussen opsporing en toezicht.21

Er wordt ook opgemerkt dat de politie voorafgaand aan het ontstaan van een
verdenking niet steeds stil hoeft te zitten. Het onderzoek dat de politie verricht
in deze ‘voorfase’ valt onomstreden onder het begrip repressieve controle: het
speuren naar mogelijk gepleegde strafbare feiten. Deze handelingen kunnen
volgens de jurisprudentie in beginsel worden gebaseerd op artikel 2 Politiewet.
Echter, deze vorm van onderzoek lijkt noch (klassieke) opsporing noch toezicht
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(in de zin van de Awb) te zijn.22 De repressieve controle is ook moeilijk van de
opsporing te onderscheiden als het toezicht een repressief karakter heeft en de
toezichthouders mede zijn belast met de opsporing.23 Maar de problemen met
de repressieve controle eindigen niet hier. Het ruime opsporingsbegrip dat in de
Wet Economische Delicten (WED) wordt gehanteerd omvat ook de repressieve
controle.24 Ook meer in het algemeen past het ruime opsporingsbegrip van de
WED niet in het raamwerk van de heersende leer: ‘aanwijzingen, dat een
economisch voorschrift niet is nageleefd’ zijn voldoende om opsporing in de zin
van de WED te beginnen.25 Hetzelfde geldt voor de proactieve opsporing en het
verkennend onderzoek (artikel 126gg Sv): ze passen ook niet bij een strikte
scheiding van opsporing en controle met als onderscheidend criterium het
redelijke vermoeden van artikel 27 Sv.26

Doordat er allerlei vormen van de burgers belastend optreden mogelijk zijn
voordat een verdenking van welke aard dan ook bestaat, biedt het oorspronkelijk
beperkte opsporingsbegrip – optreden na een verdenking als bedoeld in artikel
27 Sv – ook niet meer de rechtsbeschermende werking die het aanvankelijk had.
Het onderzoek van de commissie-Van Traa heeft op pijnlijke wijze aangetoond
dat de garantie die het beperkte opsporingsbegrip beoogt te bieden gemakkelijk
in haar tegendeel kan omslaan. Het argument dat ‘proactief’ optreden geen
opsporing is werd gebruikt om het onderzoek buiten het zicht van de strafrechter
– en vaak ook buiten dat van het openbaar ministerie – te houden.27 De verwar-
ring rond het theoretische onderscheid tussen controle en opsporing kan er dus
toe leiden dat onderzoeksactiviteiten ‘in de voorfase’ in een juridisch vacuüm
terecht dreigen te komen, waardoor een gebrek aan rechtswaarborgen kan
ontstaan. Dit alles leidt de onderzoekers tot de conclusie dat de bestaande
afbakening tussen opsporing en toezicht niet kan worden gehandhaafd. Dat wil
echter niet zeggen dat er geen reden meer is om een onderscheid te maken
tussen opsporing en toezicht. Een belangrijke reden die voor een onderscheid
tussen de beide taken pleit ligt in het gezag over de uitoefening van die taken.28

De onderzoeksgroep kiest daarom voor een nieuw uitgangspunt, in de vorm
van een meer functionele benadering. Het normatieve uitgangspunt moet
volgens de onderzoekers zijn dat opsporing onder leiding staat van de officier
van justitie. Dat is ook de normerende werking die de wetgever met artikel 132a
(oud) Sv heeft beoogd: alle opsporing behoort onder leiding van het openbaar
ministerie plaats te vinden. Dit zou dus een onderscheidend criterium zijn voor
de afbakening van de opsporingstaak en de controletaak. Zonder een scheiding
van de beide taken zou een ongewenste uitbreiding van de macht van het
openbaar ministerie plaatsvinden doordat ook de preventieve controle onder het
gezag van het openbaar ministerie zou kunnen vallen. Daarnaast kan een aan-
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knopingspunt worden gezocht in het doel van het onderzoek. Opsporing wordt
dan opgevat als ieder van overheidswege uitgevoerd onderzoek dat is gericht op
het nemen van strafvorderlijke beslissingen. Als het onderzoek niet is gericht op
de strafrechtelijke handhaving, is sprake van toezicht. De nieuwe omschrijving
van de opsporing omvat dan bijvoorbeeld ook de repressieve controle, het werk
van de criminele inlichtingendiensten, de ‘proactieve’ opsporing en het verken-
nend onderzoek. Deze opsporing (in ruime zin) zou moeten worden geregeld in
het Wetboek van Strafvordering.29

In het wetboek worden dan dus alle activiteiten geregeld die zich richten op
de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, ongeacht de aan- of afwezig-
heid van een verdenking. Een belangrijke functie van het ruime opsporingsbe-
grip is dat al de betreffende onderzoeksactiviteiten alleen mogen worden
verricht door opsporingsambtenaren, die daarvoor gekwalificeerd zijn en daartoe
in de wet exclusief zijn aangewezen. Bovendien dient alle opsporing te worden
verricht onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de officier van justitie.
Tot slot moet worden voorzien in een adequate verslaglegging van al hetgeen
ter opsporing wordt verricht. Het beoogde gevolg van het verruimde opsporings-
begrip is kortom dat het stelsel van waarborgen waarmee de uitoefening van de
opsporingstaak omringd is, in één klap gaat gelden voor het hele politieonder-
zoek naar strafbare feiten. Het proactieve onderzoek is daarmee ingekaderd. In
het bijzonder worden ook de onderzoeksactiviteiten die bijzondere opsporings-
diensten verrichten in de ‘voorfase’ – als voldaan is aan het doelcriterium –
onder het gezag van het openbaar ministerie gebracht. Men kan in zoverre zelfs
stellen dat het binden van de opsporingstaak aan voorwaarden (zoals een
verdenking) een averechts effect heeft. Dergelijke voorwaarden horen niet thuis
in de omschrijving van de opsporingstaak, maar bij de normering daarvan. De
verruiming van het opsporingsbegrip betekent dan ook geenszins dat verdenk-
ingsvoorwaarden hebben afgedaan. Evenals thans het geval is zullen dwangmid-
delen (bijzondere opsporingsbevoegdheden) als regel gebonden moeten zijn aan
het bestaan van een (eventueel gespecificeerde of gekwalificeerde) verdenking.
In dat opzicht verandert er niets, aldus de onderzoekers.30

Evaluatie

Volgens de onderzoekers van Strafvordering 2001 zou een ruim functioneel
opsporingsbegrip de problemen rond het onderscheid tussen opsporing en
controle kunnen oplossen. Vormen van onderzoek, zoals repressieve controle of
verkennend onderzoek, die plaatsvinden in het grijze gebied tussen controle en
opsporing, zouden naar hun aard onder opsporing moeten vallen en daarmee
omkleed moeten worden met strafvorderlijke waarborgen. Uit de voorgaande
paragraaf blijkt dat het nieuwe opsporingsbegrip van artikel 132a Sv een
uitvloeisel is van de voorstellen van Strafvordering 2001. De strekking van deze
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voorstellen verdient naar ons oordeel ondersteuning. Niettemin is wel kritiek
mogelijk op de wijze waarop daaraan in de gewijzigde wettelijke regeling van
de opsporing vorm is gegeven.

Zo spreekt Mevis van een ‘(te) vaag gedefinieerd’ en ‘verkeerd opgezet’
opsporingsbegrip. Het aanduiden van het redelijke vermoeden als aanleiding van
het onderzoek wordt daarin losgelaten en vervangen door de aanduiding dat van
opsporing sprake is als onderzoek wordt gedaan onder ‘gezag’ van de officier
van justitie. Maar de definitie was nu juist ook nodig om te definiëren wanneer
het onderzoek onder het gezag van de officier van justitie moet worden ge-
plaatst. ‘[D]e opzet van de definitie is van belang omdat het er niet om gaat
optreden dat onder het gezag van de officier van justitie valt tot opsporing te
benoemen, maar omgekeerd om van bepaald, in de definitie omschreven
optreden vast te leggen dat dit optreden naar zijn aard onder het gezag van de
officier van justitie valt. Dat element gaat nu, in de veranderende opzet van de
definitie weer enigszins verloren’.31

Wij kunnen ons ten dele vinden in deze kritiek, namelijk voor zover het de
vermelding van de officier van justitie in artikel 132a (nieuw) Sv – en overigens
ook reeds in artikel 132a (oud) Sv – betreft. Men zou kunnen zeggen dat voor
het gezag van de officier van justitie hetzelfde geldt als voor de verdenking:
dergelijke voorwaarden horen niet thuis in de omschrijving van de opsporings-
taak, maar bij de normering daarvan. In dit verband kan worden gedacht aan
(een herformulering van) het bestaande artikel 148 lid 2 Sv, dat thans reeds
vermeldt dat de officier van justitie bevelen kan geven aan de overige opspo-
ringsambtenaren.32 Om dezelfde reden is het overigens terecht dat artikel 132a
(nieuw) Sv niet aangeeft dat de opsporing wordt verricht door opsporings-
ambtenaren (zie artikel 141 en 142 Sv). Wel zou kunnen worden overwogen om
het wettelijke opsporingsbegrip te beperken tot onderzoek ‘van overheidswege’,
omdat anders onbedoeld bijvoorbeeld ook het onderzoek door particuliere
recherchebureaus er onder zou vallen. Het is zonder meer gewenst dat ook deze
particuliere ‘opsporing’ met waarborgen omkleed is.33 De vraag is echter of het
Wetboek van Strafvordering de meest aangewezen plaats is voor de normering
van het optreden van de recherchebureaus.34 Door dit optreden onder het
opsporingsbegrip van artikel 132a Sv te brengen zou particuliere opsporing
feitelijk onmogelijk worden gemaakt, omdat opsporing in het systeem van het
wetboek uitsluitend mag worden verricht door opsporingsambtenaren en onder
het gezag van de officier van justitie.

Het hanteren van het doel van het onderzoek als een onderscheidingscriteri-
um tussen opsporing en toezicht zou volgens Strafvordering 2001 de verwarring
rond dit theoretische onderscheid kunnen oplossen. Een belangrijke winst die
hiermee wordt geboekt is dat onderzoeksactiviteiten die als repressieve controle
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worden gezien – het speuren naar mogelijk gepleegde strafbare feiten – vallen
onder het ruime opsporingbegrip. Het gevolg hiervan is dat repressieve controle
wordt gebracht onder het gezag van de officier van justitie en ook is omkleed
met strafvorderlijke waarborgen. Maar men zou kunnen zeggen dat in het
huidige wettelijk systeem de problemen met de repressieve controle nog niet
helemaal zijn opgelost, met name in gevallen waarin een toezichthouder geen
opsporingsbevoegdheden heeft. Ter verduidelijking het volgende voorbeeld. De
Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de toezichthouder voor de financiële
markten en beschikt over de controlebevoegdheden van de Awb en van de Wet
op het financieel toezicht (Wft). De AFM heeft geen opsporingsbevoegdheden.
Ten aanzien van tal van overtredingen kan de AFM op basis van artikel 1:80
Wft een bestuurlijke boete opleggen. In gevallen van marktmisbruik is zowel
bestuursrechtelijke als strafrechtelijke handhaving mogelijk.35 Een cumulatie
van beide handhavingstrajecten is verboden.36 Op grond van het una via-
beginsel dient de AFM in zulke gevallen te kiezen voor het opleggen van een
bestuurlijke boete of het doen van aangifte bij het openbaar ministerie. 

Naar ons oordeel kan het onderzoek dat voorafgaand aan deze beslissing
plaatsvindt in sommige gevallen gezien worden als een vorm van repressieve
controle. De AFM werkt op basis van alerts, signalen en onderzoek.37 Een alert
is een indicatie dat sprake zou kunnen zijn van marktmisbruik. Na analyse en
informatievergaring kan een alert leiden tot een signaal: het vermoeden van
marktmisbruik wordt nader bevestigd en het dossier wordt overgedragen aan de
groep Onderzoek van de afdeling Securities Market Surveillance die het toezicht
op marktmisbruik uitvoert. Bij de afdeling Onderzoek worden nadere afwegin-
gen gemaakt. Men kijkt bijvoorbeeld hoe kansrijk een zaak is en afhankelijk
daarvan kan een signaal leiden tot een onderzoek waarbij nadere informatie
wordt opgevraagd. Het onderzoek kan op zijn beurt leiden tot een vermoedelijke
constatering van marktmisbruik. Als dat het geval is kan de AFM beslissen om
een boete op te leggen of aangifte te doen bij het openbaar ministerie.38 Als
beslist wordt om aangifte te doen zou, achteraf gezien, gezegd kunnen worden
dat de AFM zich bezig heeft gehouden met het uitoefenen van repressieve
controle: het speuren naar mogelijk gepleegde strafbare feiten. In de benadering
van Strafvordering 2001 zou deze repressieve controle (naar haar aard) onder
opsporing moeten vallen en verricht moeten worden door opsporingsambtena-
ren, die daarvoor gekwalificeerd zijn en daartoe in de wet exclusief zijn
aangewezen. Bovendien moeten de strafvorderlijke waarborgen gelden en zou
de officier van justitie het gezag moeten hebben over dit onderzoek. Maar het
onderzoek is uitgevoerd door een toezichthouder die volgens het huidige
wettelijk systeem niet is belast met het opsporen van strafbare feiten (in de zin
van de artikelen 141 en 142 Sv). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van
toezicht waarbij de strafvorderlijke waarborgen niet van toepassing zijn en
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waarover de officier van justitie geen gezag heeft. Omdat de officier van justitie
geen gezag heeft over dit onderzoek is geen sprake van opsporing in de zin van
artikel 132a Sv.

Eerder is uiteengezet dat het opsporingsbegrip van Strafvordering 2001 niet
alleen de repressieve controle, maar ook het verkennend onderzoek omvat. Het
huidige wetboek omschrijft het doel van het verkennend onderzoek in artikel
126gg Sv echter nog steeds als de voorbereiding van opsporing.39 Het openbaar
ministerie werpt in zijn advies bij het wetsvoorstel de vraag op of gelet op de
gewijzigde definitie van opsporing kan worden volgehouden dat bij het
verkennend onderzoek sprake is van voorbereiding van opsporing. Komt
toepassing van artikel 126gg Sv en artikel 126hh Sv niet neer op ‘gewone’
opsporing? De minister brengt daar tegenin dat het doel van het verkennend
onderzoek niet het nemen van concrete in de wet omschreven strafvorderlijke
beslissingen is. Het verkennend onderzoek heeft in de ogen van de minister dus
een ander doel dan het opsporingsonderzoek. Het aanknopingspunt wordt niet
gevormd door een concreet misdrijf, maar door groepen van personen waarbin-
nen mogelijk misdrijven worden beraamd of gepleegd.40 Het is de vraag of dit
onderscheid zo helder is. Volgens de tekst van artikel 126gg Sv gaat het hier
immers om een onderzoek door opsporingsambtenaren, op bevel van de officier
van justitie, dat kan worden ingesteld in geval van aanwijzingen dat bepaalde
misdrijven worden beraamd of gepleegd. Als het doel de voorbereiding van
opsporing is, kan ook moeilijk worden ontkend dat het verkennend onderzoek
uiteindelijk gericht is op het nemen van strafvorderlijke beslissingen; dat is
immers het doel van de opsporing. Het lijkt dan ook goed verdedigbaar dat het
verkennend onderzoek naar zijn aard moet worden opgevat als een vorm van
‘opsporing’, ten aanzien waarvan dus ook het stelsel van strafvorderlijke
waarborgen in volle omvang van toepassing zou moeten zijn. In de huidige
wettelijke regeling blijft over de toepasselijkheid van deze waarborgen enige
onduidelijkheid bestaan. Zo kan men zich bijvoorbeeld afvragen of het verken-
nend onderzoek behoort tot het ‘voorbereidend onderzoek’ (in de zin van artikel
132 Sv).41 Indien het antwoord ontkennend zou luiden, zouden de in artikel 359a
Sv voorziene rechtsgevolgen strikt genomen niet kunnen worden toegepast als
in het kader van het verkennend onderzoek vormen zijn verzuimd.42 De
omstandigheid dat het verkennend onderzoek niet tot het opsporingsonderzoek
wordt gerekend, heeft volgens de minister overigens geen verstrekkende
rechtsgevolgen.43 Dat roept de vraag op waarom het dan toch noodzakelijk is om
dit onderscheid te handhaven.
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Slot

In het voorgaande is gebleken dat het klassieke uitgangspunt van de verdenking
als basisvoorwaarde voor opsporing in de loop der tijd meer en meer is verlaten.
Onder invloed van de opkomst van de georganiseerde criminaliteit en de
dreiging van terroristische aanslagen is dit uitgangspunt steeds meer onder druk
komen te staan. Het ‘veiligheidsdenken’ neemt in het huidige strafrecht een
dominante plaats in, waarbij aan het strafrecht een preventieve functie ter
bescherming tegen toekomstige risicovolle gebeurtenissen wordt toegedicht.44

Dat past bij een maatschappij die wel wordt getypeerd als een ‘risicosamenle-
ving’.45

Over de noodzaak en wenselijkheid van de bedoelde verruiming van de
opsporingsbevoegdheden kan men van mening verschillen. Wat er ook zij van
deze discussie, een verruiming van het wettelijke opsporingsbegrip moet naar
onze mening in beginsel positief worden gewaardeerd. Een ruim opsporingsbe-
grip heeft juist een normerende werking; het zorgt ervoor dat het stelsel van
waarborgen rond de opsporing gaat gelden voor al de betreffende onderzoeksac-
tiviteiten. In de inleiding hebben wij de vraag opgeworpen of deze waarborg-
functie in de huidige – in 2007 gewijzigde – wettelijke regeling voldoende tot
zijn recht komt. Wij menen dat deze vraag niet in alle opzichten bevestigend kan
worden beantwoord. Bepaalde onderzoeksactiviteiten die naar hun aard kunnen
worden gezien als vormen van opsporing vallen niet onder de definitie van het
nieuwe artikel 132a Sv. Als gevolg daarvan zijn de waarborgen rond het
opsporingsonderzoek niet rechtstreeks en automatisch van toepassing op deze
vormen van onderzoek.
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Strafoplegging door het volk?
Theo de Roos

Een discussie die was afgesloten

Onlangs heeft Rita Verdonk met haar beweging Trots op Nederland het thema
van de lekenparticipatie in de strafrechtspraak weer op de politieke agenda
gezet. Na de LPF (via Joost Eerdmans) is zij de tweede populistisch getinte
politicus die van dit thema een politiek issue tracht te maken. Minister Donner
zegde de Tweede Kamer begin 2006 een onderzoek toe naar de wenselijkheid
van enige vorm van lekendeelname aan de strafrechtspraak. Dat onderzoek
kende twee onderdelen: een advies van mij dat in november 2006 werd uitge-
bracht, en een opinie-onderzoek. Mijn advies aan de minister luidde dat van
invoering van lekenparticipatie in de strafrechtspraak moet worden afgezien.
De minister nam dit advies over. Zijn argumentatie hield in dat de invoering van
lekenrechtspraak in het strafprocesrecht een grote breuk zou betekenen met de
Nederlandse rechtstraditie en zou nopen tot een fundamentele stelselwijziging.
Deze constatering komt overeen met de bevindingen van het onderzoeksproject
Strafvordering 2001. Het effect van invoering lijkt beperkt te zijn. In Duitsland
bijvoorbeeld, waar leken naast beroepsrechters rechtspreken in strafzaken, is het
vertrouwen in de rechtspraak niet hoger (ook niet lager trouwens) dan hier te
lande het geval is. 

De minister wijst op de conclusies van een onderzoek van het SCP uit 2007.1
Daarin komt naar voren dat het vertrouwen in de rechtspraak in Nederland in
vergelijking met andere EU-lidstaten hoog is (Nederland neemt na Denemarken,
Finland en Oostenrijk eind 2005 de vierde plaats in). De cijfers geven geen
aanleiding tot ongerustheid; er is geen sprake van een dalende tendens, wel van
fluctuaties. Een interessant puntje in dit rapport (waarover de minister het niet
heeft) is dat opvattingen over straffen niet erg belangrijk zijn als voorspeller van
het vertrouwen in de rechtspraak. Men vindt dat de straffen te laag zijn, maar er
zijn geen sterke aanwijzingen dat daardoor het vertrouwen te lijden heeft. Uit
een opinie-onderzoek van TNS/NIPO blijkt voorts dat de burger niet staat te
popelen om zelf aan de rechtspraak mee te doen. Wel bestaat behoefte aan
participatie in informatieve zin. Men wenst meer inzicht in het hoe en waarom
van het strafproces, een begrijpelijke motivering, ook van de opgelegde sanctie.
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Bij de behandeling van de justitiebegroting 2007-2008 in november 2007
bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer het standpunt van de minister
steunt. Sterker nog, geluiden à la Eerdmans worden niet meer vernomen.
Hooguit wordt gepleit voor het betrekken van andere expertises in de strafrecht-
spraak (zoals nu al gebeurt in de penitentiaire kamer van het Arnhemse gerechts-
hof). Tijdens een Algemeen Overleg op 23 januari 2008 onderstreepten alle
deelnemende partijen dat men geen voorstander was van lekenrechtspraak. De
PVV en Trots op Nederland kwamen niet aan het woord. Kennelijk stond bij deze
politieke groeperingen de strafrechtspraak (nog) niet hoog op de agenda, maar
zoals wij zagen is daar wat TON betreft inmiddels verandering in gekomen, en
op het moment dat deze bijdrage wordt geschreven (april 2008) valt af te wachten
of de PVV haar rivaal ter rechterzijde zal volgen op dit punt. Gelet op het aantal
zetels dat deze groeperingen momenteel volgens de peilingen zouden verwerven
(stabiel enige tientallen) zou dat een relevant politiek gegeven zijn. 

Het debat heropend

Al voordat TON aankondigde voor juryrechtspraak te zijn was al een kritisch
geluid vernomen vanuit nota bene de rechterlijke macht zelf. Niet iedereen bleek
daar blij met de gang van zaken. De Amsterdamse vice-president W. van den
Bergh meent dat een uit rechtsstatelijk oogpunt belangrijk onderwerp ten on-
rechte van tafel is geveegd.2 Zijn voornaamste argument is ‘staatkundig’, en dat
is naar zijn oordeel een ‘alles overstijgend argument’ dat uiteindelijk de
doorslag moet geven, ook al leidt invoering van de jury niet tot kwaliteitsverbe-
tering en al bestaat er een redelijk vertrouwen in de rechtspraak: ‘Wij zijn het
aan onze moderne democratische rechtsstaat, en daarmee aan onszelf, verplicht
om ook in de rechtspraak een vorm van burgerparticipatie in te voeren. Dat zal,
nog los van de inhoudelijke kwaliteit van de strafrechtspraak, in elk geval de
kwaliteit van de samenleving als geheel bevorderen’.3 De auteur doet nogal
luchtig over de systeemverandering die de minister – in navolging van mijn
advies – noodzakelijk acht. Hij acht handhaving van het ‘dossierproces’ zoals
wij dat momenteel kennen ook bij invoering van juryrechtspraak denkbaar. Dat
is opmerkelijk, want juist de onbevangenheid van de jury en de noodzaak van
een grondige behandeling ter zitting waar in beginsel al het bewijsmateriaal
moet worden gepresenteerd, worden door de voorstanders van de jury als
essentiële kenmerken gezien van de juryrechtspraak. Van den Bergh meent dat
de jury ook over de strafmaat moet oordelen: ‘Er is geen goede reden om de
strafmaat niet ook aan de jury over te laten indien deze meent dat de dader
volledig toerekeningsvatbaar is’. Bij gedeeltelijke of gehele ontoerekeningsvat-
baarheid zou de beroepsrechter moeten beslissen. Het zou dus niet aan de jury
zijn om bijvoorbeeld een tbs-maatregel op te leggen. Ook met andere, technische
en specifiek-juridische beslissingen moet men volgens Van den Bergh de jury
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niet lastig vallen. Men denke aan kwesties over de toelaatbaarheid van het
bewijs. Hoe zich dit verhoudt tot de stelling dat een dossierproces mogelijk kan
blijven legt hij niet uit. De inrichting van een juryproces heeft heel wat meer
voeten in de aarde dan de auteur schijnt te beseffen. Er kan ook geen sprake van
zijn dat buitenlandse stelsels min of meer worden overgenomen, al was het maar
omdat men in praktisch alle buitenlanden soms vergaande wijzigingen over-
weegt.

Discussie te snel afgesloten?

Enigszins in dezelfde lijn ligt de observatie van de opstellers van het Advies van
de maatschappelijke commissie ‘Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat’,
uitgebracht in opdracht van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties van 13 februari 2008.4 Aanbeveling 9 van de commissie luidt:
voer een discussie over de betrokkenheid van burgers bij de rechtspraak. Ter
onderbouwing van deze aanbeveling stelt het advies dat het belangrijk is om
burgers actief dan wel passief bij de rechtspraak te betrekken, ter vergroting van
het vertrouwen van de burgers in die rechtspraak. De rechterlijke macht moet
nadenken over goede mogelijkheden om daaraan actief vorm te geven. De
rechterlijke macht is in Nederland traditioneel erg terughoudend. ‘De recht-
spraak werkt wel aan de verbetering van de openbaarheid door het houden van
open dagen, het geven van voorlichting en het publiceren van meer toegankelijk
geschreven strafvonnissen, maar openbaarheid alleen is niet genoeg. Eerder is
gekeken naar de mogelijkheid om een vorm van lekenrechtspraak in te voeren.
Het debat hierover is vooral gevoerd door deskundigen en vanuit het wat enge
perspectief van kwaliteitsverbetering. De commissie vraagt zich af of deze
discussie niet te snel is afgesloten in een kleine kring van deskundigen, en meent
dat het wenselijk is om de discussie over betrokkenheid van burgers bij de
rechtspraak in breder politiek en maatschappelijk verband te voeren’. De
adviseurs gaan er hier wel aan voorbij dat het thema in de politieke arena
uitvoerig is besproken. Dat alleen het perspectief van de kwaliteit het debat
beheerste is onjuist. Zo heb ik in mijn advies aan de minister van Justitie het
onderwerp vanuit vijf verschillende invalshoeken besproken, waarbij ik ook het
argument van democratische participatie heb besproken.5 Hoe dat ook zij, de
commissie wordt op haar wenken bediend nu Rita Verdonk op 28 april 2008
heeft aangekondigd dat haar beweging Trots op Nederland de invoering van
enigerlei vorm van lekenrechtspraak tot speerpunt heeft verheven.6 Haar (overi-
gens nogal summiere) argumentatie vertoont overeenkomsten met de in het
vervolg van deze bijdrage nog te bespreken theorie van de Amerikaanse auteur
Iontcheva: de beroepsrechter zit te veel in een ivoren toren, het volk moet
meedoen.
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Opinie-onderzoeken

Het SCP heeft nog onderzocht of er wat het vertrouwen in de strafrechtspraak
betreft significante verschillen zijn aan te wijzen tussen bewoners van een
volkswijk en bewoners van een villawijk. Dat bleek anders dan verwacht
nauwelijks het geval te zijn. Dat gegeven strookt niet met een uitspraak die
Boutellier en Lünnemann optekenden uit de mond van een schoonmaakster, die
over de gerechten als volgt verklaarde: ‘[...] Je hoort daar niet [...] je wordt daar
als minder afgeschilderd [...] Dan zou het fijn zijn als er mensen bij zijn die
dagelijks de dingen op straat zien gebeuren in hun wijk of omgeving. Die kijken
er anders tegen aan dan iemand die uit een dure villawijk komt.’ Ook uit dit
kleine onderzoek komt naar voren dat de burger niet per se wil mee-rechtspre-
ken. Wel wil men het gevoel hebben dat het ‘hun recht’ is, dat gesproken wordt.7
Een saillant puntje uit het TNS/NIPO-onderzoek is nog, dat slechts 18% van de
respondenten voorstander is van het meebeslissen van de leek over de strafmaat.
Saillant, omdat een zeer grote meerderheid vindt dat de rechters te mild
straffen!8 De onder de bevolking aanwezige steun voor meer lekenparticipatie
hangt slechts in zeer beperkte mate samen met de roep om strengere bestraffing.9

De punitiviteitskloof

Het meest op onze vraag toegespitste Nederlandse onderzoek mij bekend is dat
van De Keijser, Van Koppen en Elffers uit 2006.10 De onderzoekers wilden na-
gaan of de zogenoemde punitiviteitskloof – het in diverse opinie-onderzoeken
vastgestelde niveauverschil in de hoogte van straffen tussen het publiek en de
professionele rechter – zou worden verkleind of gedicht door dat publiek
volledige informatie te verschaffen over de strafzaak. De onderzoekers hebben
– naar eigen zeggen – een ‘bijna levensecht experiment’ uitgevoerd. Van enkele
zaken met betrekking tot mishandeling en inbraak werden complete dossiers
geconstrueerd. Deze werden aan strafrechters en aan mensen uit het algemene
publiek voorgelegd, en hun werd gevraagd een straf te bepalen. Een derde groep,
opnieuw uit het algemene publiek, werd eveneens gevraagd straffen vast te
stellen, maar dan op grond van korte samenvattingen van de zaken in de vorm
van krantenberichten. De uitkomst was dat de kloof door het geven van de
informatie inderdaad kleiner is geworden, maar hij is allerminst verdwenen.
Hierbij kan worden aangetekend dat het experiment in zoverre niet levensecht
was dat geen onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden. Verder missen
mensen uit het algemene publiek alle context-informatie, bijvoorbeeld over
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straftoemetingsrichtlijnen en oriëntatiepunten. Zouden zij daar wel over
beschikken, bijvoorbeeld doordat zij frequent als lekenrechter zouden optreden
zoals de Duitse Schöffen, dan zou wellicht hun oordeel dat van beroepsrechters
nog veel meer benaderen of zelfs daarmee samenvallen. De ervaring met
lezerspanels bij regionale dagbladen (Groningen en Noord-Brabant) wijst in die
richting. Verder is het aannemelijk dat het ook uitmaakt of men zelf moet
beslissen in een real life-zaak, met andere woorden: zelf mede verantwoordelijk
is voor een ingreep in een mensenleven. Dat zou mildheid in de hand kunnen
werken. Uit het survey-onderzoek dat De Keijser c.s. uitvoerden komt naar
voren dat een stalinistische meerderheid (95%) van de ondervraagden het eens
was met de stelling dat misdaden in Nederland over het algemeen te licht
bestraft worden. Gevraagd naar de belangrijkste reden daarvoor antwoordde
50%: ‘omdat de wetten niet streng genoeg zijn’; opmerkelijk, omdat de maxima
de laatste jaren sterk zijn gestegen. 39% gaf een evident onzinnige oorzaak aan:
‘omdat misdadigers te vaak worden vrijgesproken op grond van vormfouten’.
Maar slechts 5% meende dat de softheid van de rechters de voornaamste
oorzaak vormde. Interessant is ook dat de kritiek op de te geringe punitiviteit er
niet toe leidt dat men wil tornen aan de onafhankelijkheid van de rechter. Men
waardeert zijn prestaties met een dikke 6+. De roep om strengere straffen moet
volgens de onderzoekers in de eerste plaats worden geduid als een uitdrukking
van de zorg die burgers voelen omtrent de criminaliteit.11

Straffen door het volk?

Jurysystemen en andere stelsels waarin burgers ‘meedoen’ vertonen een on-
gelofelijke en oneindige variëteit. Soms beslissen leken mee over de straf,
meestal samen met beroepsrechters (België, Duitsland). In de meeste staten van
de VS daarentegen is de rol van de jury beperkt zodra het guilty is uitgesproken.
Wel is het zo, dat in een grote meerderheid van de staten die de doodstraf
kennen de jury een grote rol speelt bij de bepaling van de straf (de keuze tussen
de doodstraf en levenslang). Maar slechts in vijf staten (waaronder Texas en
Virginia) heeft de jury een taak bij de oplegging van andere sancties. In de
overige staten bepaalt de rechter de straf, waarbij hij gebonden is aan sentencing
guidelines. Er zijn ook common law-landen waar de jury een adviesrecht heeft
(clementie), zoals in Australië. In Canada kan de jury bij veroordeling wegens
moord in de tweede graad binnen zekere marges aanbevelingen doen met
betrekking tot de strafoplegging. Interessant is (ik neem aan ook voor Constan-
tijn Kelk, die steeds heeft gepleit voor de invoering van een executierechter) dat
in datzelfde land een speciale jury kan bepalen dat een mandatory sentence van
25 jaar tot levenslang kan worden verkort op het moment dat de veroordeelde
15 jaar heeft vastgezeten.12 Een belangrijk argument waarop eigenlijk niet valt
af te dingen ter ondersteuning van de stelling dat de bewijsvraag niet van
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juridische kwesties strikt is te onderscheiden, en dat ook bij de strafoplegging
feitelijke en juridische gezichtspunten aan de orde zijn, heeft bijvoorbeeld in
België geleid tot hervormingsvoorstellen waarin de beroepsrechter samen met
zes leken beraadslaagt over de schuldvraag, waarna hetzelfde gezelschap
beraadslaagt en beslist over de op te leggen sanctie.13 Hiervoor is al opgemerkt
dat Joost Eerdmans de leken juist uitsluitend wilde inzetten bij de strafopleg-
ging. De bewijsvraag zou te technisch zijn om die aan gewone burgers over te
laten. Die keuze past heel goed in de typisch Nederlandse, traditionele benade-
ring. Ik ben een dergelijke optie verder nergens tegengekomen. Van den Bergh
wilde aanvankelijk juist het omgekeerde: de burger zou alleen moeten beslissen
over de schuldvraag, en niet over de straf. Dat standpunt heeft hij inmiddels
verlaten, maar ook nu maakt hij uitzonderingen als het gaat om geestelijk
gestoorde veroordeelden aan wie een maatregel moet worden opgelegd. Ook de
voorstanders van lekenparticipatie zijn kennelijk behept met de typisch Neder-
landse professionaliteits-tic! 

De jury in de (meeste staten van de) Verenigde Staten is wel de meest
uitgesproken democratische en constitutioneel verankerde vorm van lekenparti-
cipatie. Twee aspecten zijn in de Amerikaanse juryrechtspraak te onderscheiden,
die onderling nauw samenhangen en historisch en cultureel bepaald zijn.
Enerzijds heeft de verdachte er recht op terecht te staan tegenover zijn gelijken,
zijn peers (een gedachte die teruggaat tot de Magna Charta van 1215). Dat staat
dus in het teken van de rechtsbescherming tegenover de willekeur van de vorst.
Anderzijds is het niet een (al of niet verre) vorst die het gerecht vormt, maar de
bevolking zelf (‘the people vs. Johnson’). Zoals Jenia Iontcheva aantoont in haar
fraaie opstel ‘Jury Sentencing as Democratic Practice’14 is de jury van oorsprong
duidelijk politiek bepaald. Interessant is dat de jury’s aanvankelijk ook het
opleggen van de straffen als taak hadden; een taak die hen in de opvolgende
periode gaandeweg grotendeels werd afgenomen in de meeste staten. Die taak
hangt samen met een andere bevoegdheid die een direct politiek karakter had:
de zogenoemde jury nullification, de mogelijkheid om als evident onrechtvaar-
dig ervaren wetten buiten toepassing te laten. Een treffend citaat uit het blad The
Federal Farmer (18 januari 1788) brengt tot uitdrukking dat de jury’s destijds
de belichaming vormden van het ideaal van een gedecentraliseerde democratie:
‘The jury trial, especially politically considered, is by far the most important
feature in the judicial department in a free country [...] The body of the people,
principally, bear the burdens of the community; they of right ought to have a
control in its important concerns, both in making and executing the laws,
otherwise they may, in a short time, be ruined’.15 In een enigszins cultuurpessi-
mistisch getinte beschouwing schetst Iontcheva de uiteindelijke ineenstorting
(‘collapse’) van de straffende jury, die wordt verdrongen door het starre stelsel
van sentencing guidelines. Zij bepleit de terugkeer naar de strafopleggende jury,
met als voornaamste argument dat deze vorm geeft aan wat zij betitelt als
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‘deliberatieve democratie’. Dit aan Jürgen Habermas’ communicatietheorie
ontleende begrip staat voor beter geïnformeerde en legitiemer (breder geaccep-
teerde) uitspraken.16 De meerwaarde van de overleggende en argumenterende
jury zit hem volgens Iontcheva precies in het uitwisselen van verschillende
ideeën over de zin van de straf (vergelding, generale en speciale preventie,
resocialisatie, enzovoort): ‘As long as the normative debate on punishment
purposes persists, [...] democratic deliberation on a case-by-case basis remains
the best way to achieve consensual and publicly acceptable sentencing decisi-
ons’. Terzijde merk ik op dat deze theorie tevens een pleidooi inhoudt voor
berechting en strafoplegging door een meervoudige kamer, in plaats van door
een unus iudex! De auteur wijst op empirisch onderzoek waaruit naar voren
komt dat de bevolking in grote meerderheid meent dat de juryrechtspraak
eerlijker is dan rechtspraak door beroepsrechters. Zelfs rechters hebben groot
respect voor de juryrechtspraak.17 Jury’s bezitten in de ogen van Iontcheva de
legitimiteit en het frisse perspectief dat een lichaam bestaand uit gewone burgers
eigen is. Het is aardig om te zien hoezeer niet alleen de auteur, maar gelet op het
door haar aangehaald empirisch onderzoek ook de bevolking, gelooft in de
superioriteit van de jury, die in een betere positie zou zijn dan de beroepsrechter
om aan te voelen wat als een terechte straf wordt gezien. Zoals hierboven
opgemerkt, wordt daarover hier te lande anders gedacht, niet alleen door
deskundigen, maar ook door de bevolking, getuige diverse opiniepeilingen. Dat
doet vermoeden dat factoren als historie en cultuur, anders gezegd: diep
ingesleten patronen van denken en beleven, een zeer grote invloed hebben. Wat
kort door de bocht maar toch redelijk trefzeker kan worden gezegd dat ‘men’ (de
bevolking van ieder land) hecht aan het eigen stelsel van rechtspraak, althans
aan hoofdtrekken daarvan. Nederlanders willen graag in hun rechters kunnen
vertrouwen. Zij zijn bezorgd over het niveau van de straffen, maar kennen grote
betekenis toe aan een onafhankelijke, objectieve rechtspraak, die zij bij de
professionele rechter in goede handen weten. Zij verlangen dan wel goede
voorlichting. Het appèl op de rechtspraak dat uiterst serieus moet worden
genomen is dan ook: leg uit waarmee je bezig bent, en waarom je straft zoals je
straft. Zoals de Promis-experimenten hebben uitgewezen valt hier inderdaad
nogal wat winst te boeken. De Raad voor de Rechtspraak is al enige tijd bezig
om met tal van maatregelen de verantwoordingspraktijk van de zittende
magistratuur te verbeteren en transparanter te maken. 

Toch maar niet doen?

Recente pleidooien om juryrechtspraak of lekenrechtspraak in ons land in te
voeren komen recentelijk grofweg van twee verschillende kanten: de populisti-
sche en de democratisch-participatoire kant. De eerstgenoemden koesteren min
of meer vage verwachtingen dat het meedoen van burgers de punitiviteitskloof
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zal dichten en de rechters uit hun ivoren toren zal halen; de laatstgenoemden
menen dat het een zaak van ‘beschaving’ en democratie is om burgers mee te
laten doen aan de rechtspraak. Omdat opiniepeilingen steevast uitwijzen dat de
burger daarop niet echt zit te wachten komt de discussie een beetje in de sfeer
van het referendum en de gekozen burgemeester, waar Nederland als het erop
aankomt ook maar niet aan lijkt te willen. Het is niet vol te houden dat een
democratische rechtsstaat zonder dergelijke instellingen niet naar behoren kan
functioneren. In de wel degelijk aanwezige behoefte aan informatie, begrip en
inzicht kan op andere wijzen worden voorzien. 

 



1 P.A.M. Mevis, Gezondheidsrecht en strafrecht; ontwikkelingen in een niet altijd gemakkelijke
relatie, in: Gezondheidsrecht: betekenis en positie, Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht,
Den Haag: Sdu uitgevers 2007, p. 125-173. 

2 Stand van zaken per april 2008. De handhaving door de civiele rechter blijft buiten beschouwing. 
3 K. van der Vijver, Ontwikkelingen in veiligheidszorg, in: Marga Beckers en Lodewijk Gunther

Moor (red.), Politie en gezondheidszorg: partners in veiligheid, Dordrecht: Stichting Maatschappij,
Veiligheid en Politie 2000, p. 21-27.

Ontwikkelingen in de rechtshandhaving 
gezondheidszorg de maat genomen 

Henriëtte Roscam Abbing

Inleiding

De rechtshandhaving in de gezondheidszorg is in beweging. Krijgt de strafrech-
telijke aansprakelijkheid meer nadruk omwille van veiligheid en het voorkomen
van risico’s, dan zal de daaraan inherente opsporings- en vervolgingsdrang niet
ongemerkt voorbijgaan aan de gezondheidszorg, aldus Mevis.1 Of de versterkte
punitiviteit van het materiële strafrecht zich inderdaad in de gezondheidszorg zal
manifesteren, hangt mede af van de werking van de buitengerechtelijke hand-
having en het wettelijk tuchtrecht in de gezondheidszorg (medisch tuchtrecht).
De ontwikkelingen op beide terreinen, die passen in de trend van veiligheidszorg
en risicobeheersing, worden in deze bijdrage tegen het licht gehouden.2 Eerst
wordt kort ingegaan op enkele aspecten van het veiligheidsstreven in de
gezondheidszorg. 

Veiligheidszorg en risicobeheersing in de gezondheidszorg

Algemeen
Van der Vijver schetst vier algemene ontwikkelingen in de maatschappelijke
veiligheidszorg die zich in de gezondheidszorg manifesteren. Het betreft de
houding van de overheid ten opzichte van veiligheid, de houding van de
samenleving ten opzichte van risico’s, de houding van de samenleving ten
opzichte van privacy en de ontwikkeling in handhavingmechanismen.3 Niet
alleen de overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid, ook de samenleving
moet in dit opzicht sociaal redzaam zijn. In de gezondheidszorg komt dit bij-
voorbeeld tot uitdrukking in het beleid uit hoofde van de Wet kwaliteit zorgin-
stellingen (Wkzi), met overheid op afstand, open normen en zorgplichten en
gelaagd toezicht door de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). De inspectie
houdt toezicht door de (organisatie van de) zorg te toetsen aan door het veld zelf
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ontworpen normen en georganiseerde kwaliteitsbewaking (‘toezicht op toe-
zicht’). De klachtencommissies in de gezondheidszorg (Wet klachtrecht cliënten
zorgsector, Wkcz) zijn een ander voorbeeld van ‘zelfredzaamheid’ van het veld.
De inspectie treedt bij voorkeur alleen op als een situatie duidt op structurele
misstanden en legt een zaak pas aan de tuchtrechter voor indien het algemeen
belang in overwegende mate in het geding is.4 Door zich zo op afstand te
plaatsen is de IGZ minder zichtbaar en kenbaar geworden voor het publiek. 

Informatiebehoefte
Hoe groter de nadruk op risicobeheersing, hoe meer de samenleving zich hier
omheen organiseert en hoe belangrijker de uitwisseling van (persoons)infor-
matie wordt. Dit laatste wordt extra gestimuleerd door de informatie- en com-
municatietechnologie, ook in de gezondheidszorg. Met een elektronisch patiën-
tendossier (EPD) beoogt de overheid bij te dragen aan kwaliteit en doelmatig-
heid van de zorgverlening. Om die doelstellingen te bereiken, is passende
vormgeving aan, en vastlegging in het informatiesysteem van de zeggenschap
van de patiënt met het oog op de rechtmatigheid van raadpleging essentieel. In
dat opzicht stemt het voornemen het systeem zo in te richten dat de medische
gegevens van iedere patiënt in principe toegankelijk zijn voor alle bevoegde
hulpverleners, ook zonder toestemming (met mogelijkheid van controle achter-
af),5 niet tot optimisme.6 Uit een oogpunt van privacy en geheimhouding is het
bezwaarlijk indien de patiënt de rechtmatigheid van toegang tot diens gegevens
niet (mede) bepaalt, terwijl dit wel uitvoerbaar is (vormgeving aan zeggenschap
(toestemming) voor elektronische raadpleging in principe bij de primaire bron
van gegevensverwerking (ook bij verwijzing), zo nodig bij andere (latere) ge-
gevensvragers).7 Onvoldoende vormgeving aan de zeggenschap van de patiënt
vormt een niet noodzakelijke inbreuk op diens recht op geheimhouding. Eni-
gerlei vorm van controle achteraf is vooral zinvol bij noodsituaties. 

Risicobeheersing is ook het doel van informatie-uitwisseling in het kader van
meldingssystemen van fouten, (bijna) ongevallen en calamiteiten in de gezond-
heidszorg. Naleving van meldingsplichten van hulpverleners staat of valt met
het afschermen van de relevante informatie voor derden (‘veilig melden’). Het
kan echter niet zo zijn, dat ter bescherming van de hulpverlener jegens de patiënt
(respectievelijk nabestaanden) onvoldoende openheid wordt betracht, dossier-
voering gebrekkig is en melding van calamiteiten bij de inspectie achterwege
blijft. Dan handelt de hulpverlener tuchtrechtelijk verwijtbaar en keert het
‘veilig melden’ zich tegen zichzelf. Zonder die informatie heeft de patiënt



Ontwikkelingen in de rechtshandhaving gezondheidszorg de maat genomen 373

8 Rb. Zwolle-Lelystad 22 december 2007, Medisch Contact 2008, p. 231. 
9 Rb. Dordrecht 4 december 2007, Medisch Contact 2008, p. 122. 
10 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 20 maart 2007, nr. 2007/71. Deze overweging van

het tuchtcollege is niet opgenomen in de eindbeslissing. Zie Privacy en informatie, oktober 2007, p.
230. Ook de gedragscode ‘veilig melden’ noemt dit uitgangspunt. Beleidsdocument veilig melden,
Den Haag: 1 februari 2007. 

11 Onder andere bepleit door A.C. de Die, Gewaarborgde kwaliteit, in: Toekomst van de Wet Big, deel II,
Preadvies voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht, Den Haag: Sdu-uitgevers 2008, p. 115, 129, 131.

12 Artikel 4a Wkzi, artikel 2a Wkcz.
13 A. Bood, Levensbeëindiging bij pasgeborenen, de uitdaging voor de centrale deskundigencommis-

sie, NJB 2007, p. 2288-2293.

(respectievelijk nabestaande) onvoldoende houvast voor een eventuele gang naar
de tucht- of strafrechter. Zo kan het gebeuren dat de rechter het belang van de
waarheidsvinding voor doet gaan op het belang van afscherming van het meld-
systeem,8 of van door de inspectie in het kader van kwaliteitstoezicht verkregen
vertrouwelijke informatie.9 De geheimhoudingsplicht heeft niet een zo vergaan-
de strekking dat medisch handelen juridisch ontoetsbaar wordt.10 Een systeem
van ‘veilig melden’ kan alleen goed functioneren als de (overige) rechtsregels
worden nageleefd. Het spanningsveld tussen melden en eventuele tucht- en
strafrechtelijke aansprakelijkheidsstelling lost men niet op met een algeheel
wettelijk verbod op gebruik in rechterlijke procedures van gegevens verkregen
in het kader van meldingssystemen, of door onderzoek naar meldingen in
handen te leggen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, waar de gegevens
in dit opzicht wel in veilige handen zouden zijn.11 Zijn meldingen met het oog
op kwaliteit van zorg onderdeel van (wettelijke)12 verplichtingen uit hoofde van
de professionele standaard, rechten van de patiënt (Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst, Wgbo) maken daar evenzeer deel van uit. 

Buitengerechtelijke afdoening gezondheidszorg: ontwikkelingen

Trends
Buitengerechtelijke afdoening staat vooral in de belangstelling door de aan het
veiligheidsbeleid inherente behoefte aan snelle en effectieve rechtshandhaving
(lik op stuk beleid). Die trend weerspiegelt zich in nieuwe bevoegdheden van de
inspectie. Ook kan buitengerechtelijke afdoening uitkomst bieden in situaties
waarin wet en praktijk uiteenlopen (verminderde bruikbaarheid wetgeving) en
waarvoor een breed draagvlak in de bevolking bestaat. Zo zijn de toetsingscom-
missies euthanasie in het kader van de Wet levensbeëindiging op verzoek en
hulp bij zelfdoding (Euthanasiewet) voortgekomen uit minder bruikbare straf-
wetgeving. Om dezelfde reden is in 2007 de Centrale deskundigencommissie
levensbeëindigend handelen bij pasgeborenen in het leven geroepen. Of deze
vorm van buitengerechtelijke afdoening in statu nascendi kans van slagen heeft
is de vraag. Zolang consensus binnen de beroepsgroep ontbreekt, de criteria niet
helder zijn, en het openbaar ministerie iedere melding voorgelegd krijgt,13 zal
de meldingsbereidheid niet groot zijn. Ook al zal naar verwacht het openbaar
ministerie afzien van vervolging na een gunstig oordeel van de commissie, het
levensbeëindigend handelen is in principe strafbaar. De toename van screening
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voor de geboorte is niet de enig denkbare verklaring voor het ontbreken van
meldingen gedurende het eerste jaar van functioneren van de meldingsregeling.
Die is met te veel onduidelijkheden omgeven om voldoende vertrouwen te
wekken bij het veld. 

Inspectie-afdoening
De inspectie werkt aan de veiligheid voor de burgers in de zorg.14 Effectieve
handhaving door de inspectie leidt tot minder fouten en onnodige kosten. Slag-
vaardig en op maat optreden is het oogmerk van de overwegend nieuwe
handhavingsinstrumenten van de inspectie (via mandatering door de minister):
een schriftelijke aanwijzing en schriftelijk bevel, een bestuurlijke boete (tot een
bepaald bij wet vastgelegd bedrag) annex dwangbevel, alsmede een last onder
bestuursdwang respectievelijk onder dwangsom (vierde tranche Algemene wet
bestuursrecht, Awb15 en de Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving volksge-
zondheidswetgeving, Wubhv16). Een maatregel van openbaarmaking zou hierbij
niet misstaan.17 De nieuwe inspectiebevoegdheden, die nauw in relatie staan tot
de Wet OM-afdoening,18 zullen de rol van het strafrecht (kunnen) terugdringen.
Het strafrecht houdt voorrang als gevaar voor de gezondheid of de veiligheid
van personen dreigt. 

Het optreden door de IGZ als handhaver van de kwaliteit van zorg heeft
voordelen. De inspectie beschikt immers over de specifieke deskundigheid om
een situatie op zijn merites te kunnen beoordelen. De bevoegdhedenattributie is
tegelijkertijd niet zonder risico. Het inspectietoezicht krijgt, als gezien, primair
vorm door ‘toezicht op toezicht’, meestal gevolgd door adviezen. Punitieve
bevoegdheden passen daar niet zo bij. 

Ook al heeft de inspectiehandhaving enkel betrekking op veiligheidsaspecten
inherent aan minder zware inbreuken op de rechtsorde, dan nog blijft de vraag
naar de verhouding tot het straf- en medisch tuchtrecht. Onverminderd inspectie-
ingrijpen komen bepaalde overtredingen van bijvoorbeeld de Wet Big (zoals het
ten onrechte (doen) uitvoeren van voorbehouden handelingen, het schenden van
de geheimhoudingsplicht) in principe ook in aanmerking voor een tuchtrechte-
lijke (en wellicht ook strafrechtelijke) vervolging. Het gebrek aan duidelijkheid
omtrent de knelpunten waarop de nieuwe bevoegdheden een antwoord zouden
zijn, iets waar de Raad van State op heeft gewezen, zou wel eens een belemme-
ring kunnen vormen voor een juiste afbakening tussen gedragingen van minder
ernstige aard (bestuursrecht) en van ernstige(r) aard (strafrecht). Dit onderstreept
de noodzaak van richtlijnen voor de inspectie-afdoening. De inspectie dient te
verantwoorden aan welke normen wordt getoetst en dient inzicht te geven in
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haar beleid ter zake. Ook moet duidelijk zijn wie de IGZ bij een en ander zo-
nodig zal ‘aan- en bijsturen’ (vergelijk de situatie bij de OM-afdoening). Enkel
de Nationale ombudsman als controleur zal niet voldoende zijn. 

Inzagebevoegdheid IGZ 
Het is duidelijk dat de IGZ voor haar taakuitoefening inzage kan behoeven in
patiëntendossiers. Dat vereist toestemming van de patiënt. In individuele
gevallen zal de patiënt die een zaak aankaart bij de IGZ die toestemming wel
geven. Voor onderzoeken naar aanleiding van een (wettelijk verplichte) melding
van een calamiteit door een zorgaanbieder zal de patiënt – in principe – om
toestemming worden gevraagd. Is de patiënt overleden dan is anoniem aanleve-
ren van de gegevens een passende (en uitvoerbare) oplossing. In het uiterste
geval kan een oordeel van de rechter worden gevraagd of met het geven van
inzage in de geest van de patiënt wordt gehandeld (een gebruikelijk criterium als
nabestaanden daarom vragen). 

Voor thematische inspecties zou de situatie anders liggen: ‘In het licht van
de ambitie van het kabinet om de lasten te beperken, is de huidige regelgeving,
die per dossier expliciet toestemming van de patiënt vereist, een hindernis’.19 Dit
vormt de achtergrond van de inspectiebevoegdheid (Wet Big, Wkzi en Gezond-
heidswet) patiëntendossiers in te zien, ook zonder toestemming.20 Een weiger-
achtige zorgaanbieder kan rekenen op een ‘last onder dwangsom’. Onduidelijk
is waarom de wetgever die bevoegdheid niet heeft beperkt tot het grootschalige
thematische onderzoek. Maar ook dan staat de noodzaak van inzage zonder
toestemming geenszins vast. Enigerlei vorm van zeggenschap van de patiënt zal
zeer wel uitvoerbaar zijn, zeker met het EPD, in welk geval anoniem aanleveren
van gegevens ook geen bovenmatige belasting hoeft te vormen.21 Heeft de
wetgever hier wel een juiste belangenafweging gemaakt? 

De inzagebevoegdheid zonder toestemming legt overigens wel een zware last
op de schouders van de beroepsbeoefenaar, ook al denkt de regering daar anders
over.22 De hulpverlener is immers verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op
inzage (beroepsgeheim); hij zal moeten beoordelen of het inspectieonderzoek
inderdaad niet anders kan dan door directe inzage. Hoe dan ook zal de inspectie
met publiekelijk kenbare en toetsbare richtlijnen inzichtelijk moeten maken hoe
zij om zal gaan met de inzage-bevoegdheid zonder toestemming. 

Medisch tuchtrecht: ontwikkelingen 

Algemeen
In de gezondheidszorg zijn de beroepsbeoefenaren in hoge mate zelf verant-
woordelijk voor de normen waaraan de beroepsuitoefening moet voldoen
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(verantwoorde zorg, professionele standaard, goed hulpverlenerschap), en voor
systematische bewaking en verbetering van de kwaliteit van zorg. Het wettelijk
geregeld medisch tuchtrecht vormt daarop voor de zogenoemde registerberoe-
pen23 het sluitstuk. Naast de individuele correctie (punitief element), bestaat de
bijdrage van het medisch tuchtrecht aan het algemeen belang (patiëntveiligheid)
uit ‘leermomenten’ voor de beroepsgroep. 

Voor de aanpassing van het medisch tuchtrecht aan de ontwikkelingen in de
(wijze van) beroepsuitoefening, zijn in 2002 in de evaluatie van de Wet Big de
nodige voorstellen gedaan.24 Inmiddels is ter versterking van de kwaliteit van de
uitvoering en de efficiency, herziening van de diverse vormen van wettelijk
tuchtrecht in gang gezet.25 Dit mede om de eigen verantwoordelijkheid van de
sector voor het goed functioneren van de beroepsgroep en de bewaking van de
kwaliteit te vergroten. Zowel de evaluatie als de kabinetsvoornemens bevatten
belangrijke aandachtspunten voor het medisch tuchtrecht.

Persoonlijke verwijtbaarheid, collectieve aanwijzing
De persoonlijke verwijtbaarheid die in beginsel ten grondslag ligt aan het
medisch tuchtrecht, vertaalt zich in de individuele gerichtheid van een tucht-
klacht (en van de uitspraak). Dit sluit een collectieve verantwoordelijkheid niet
uit, zo blijkt uit de jurisprudentie.26 Die kan tot uitdrukking komen in een klacht
tegen een groep (‘collectief’) van beroepsbeoefenaren die in enig onderling
(team)verband betrokken zijn geweest bij de behandeling van een patiënt. Dan
is het aan de tuchtrechter te bepalen of de leden van de groep zich elk afzonder-
lijk, dan wel gezamenlijk (door voeging van de zaken), dienen te verantwoor-
den. Dit kan er toe leiden dat individuele tuchtrechtelijke aansprakelijkheid
wordt erkend op basis van een collectieve tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid
van individuele beroepsbeoefenaren. Faalt bijvoorbeeld het medisch beleid rond
een patiënt waarvoor de artsen van een maatschap gezamenlijk verantwoorde-
lijkheid dragen, dan kan dit concreet worden toegerekend aan ieder individueel
lid van de groep. Anderzijds kan niet elk tekortschieten ieder lid van een
collectief persoonlijk worden toegerekend.27 Worden zaken gevoegd, dan dient
de tuchtrechter zich bij zijn oordeelsvorming te (blijven) richten op het handelen
van de individuele beroepsbeoefenaren afzonderlijk, daarbij rekening houdend
met mogelijke effecten van samenwerking of opeenvolging. Voordeel van
introductie van een ‘collectieve aanwijzing’ is dat het de patiënt een zoektocht
bespaart naar de ‘ware veroorzaker(s)’.28 Inhoudelijk geeft dit meer ruimte om
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29 J.K.M. Gevers, Kroniek van het Gezondheidsrecht, NJB 2007, p. 817-826.
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de aan een ‘collectief’ toe te rekenen organisatorische aspecten (kwaliteit van
de samenwerking) bij de tuchtrechtelijke toets te betrekken.29 De ‘collectieve
aanwijzing’ zal meer betekenis krijgen naarmate zich nieuwe categorieën
beroepsgroepen (respectievelijk specialismen) aandienen die in enigerlei
(team)verband betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt, voorbehouden
handelingen verrichten en onder het tuchtrecht behoren te vallen.30 Niet alle
vormen van zorg verleend door verschillende organisaties en disciplines tege-
lijkertijd of opeenvolgend (ketenzorg) zullen voor het predikaat ‘collectief’ in
aanmerking komen. Tuchtrechtelijke toetsing van problemen onder die vlag zal
mede afhangen van de aard en intensiviteit van de samenwerking en van de mate
en wijze van formalisering (zoals in zogenoemde ketenzorgprojecten). Het
tuchtrechtelijk aanspreken via een ‘collectieve aanwijzing’ van een rechtsper-
soon als zodanig (de bestuurders) is in principe niet geëigend. Hier zou eerder
een taak liggen voor de IGZ.31 Wordt de ‘collectieve aanwijzing’ geïntrodu-
ceerd, dan is eenduidigheid vereist. 

Uitbreiding tuchtmaatregelen
Gegrondverklaring zonder oplegging van een maatregel is geen onbekende in
het medisch tuchtrecht. Zo heeft de Hoge Raad in 1986 in een situatie waarin de
redelijke termijn van behandeling van een klacht (artikel 6 EVRM) was
overschreden, geoordeeld dat een onderzoek desondanks kon plaatsvinden, maar
bij gegrondbevinding geen maatregel kon worden opgelegd.32 Een jaar later deed
het hof iets dergelijks met betrekking tot een hulpverlener die tijdens vervolging
voor ernstig verwijtbaar gedrag de praktijk neerlegde.33 Uitbreiding van de
tuchtrechtmaatregelen-catalogus met deze maatregel is voorts nuttig indien
‘collectief’ gezien ondeskundig en onzorgvuldig is gehandeld, het systeem
weliswaar faalt, maar de afzonderlijke hulpverlener slechts in geringe mate. 

De mogelijkheid van toekenning van schadevergoeding is wellicht geschikt
voor andere vormen van tuchtrecht, maar niet voor het medische. Niet alleen
vanwege de aard, omvang en complexiteit van schade in de gezondheidszorg,
zoals de regering aangeeft,34 maar vooral ook omdat het afbreuk zou doen aan
het kwaliteitsdoel van het medisch tuchtrecht. Voor individuele genoegdoening
zijn andere wegen, zoals klachtenbehandeling en, naast een gewone civiele
actie, de aparte regeling voor schadevergoeding (tot een bepaalde limiet) via de
Geschillencommissie ziekenhuizen. 

Verbreding tuchtnorm
Met de introductie in de Wet Big van de norm ‘enig handelen of nalaten in strijd
met het belang van de individuele gezondheidszorg’ is een trendbreuk ontstaan
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met de Medische Tuchtwet. Die liet met de norm ‘ondermijnen van het vertrou-
wen in de stand’ ruimte voor tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van de hulpver-
lener voor diens handelen in die hoedanigheid (lees: tevens met beroepsmatige
verantwoordelijkheid, zoals voor de bedrijfsmatige kant van de beroepsuitoefe-
ning), ook zonder relatie met de patiënt. Herintroductie van de ruimere norm
doet meer recht aan de doelstelling van het medisch tuchtrecht.35 Het vertrouwen
dat een geregistreerd beoefenaar moet hebben bij het publiek kan immers ook
worden ondermijnd door handelen in een functie waarin geen directe band is
met de individuele gezondheidszorg. Ter afbakening zouden bepaalde aan te
wijzen werkzaamheden gelijkgesteld kunnen worden met individuele gezond-
heidszorg.36 

Eenheid en verscheidenheid
Staat voor het kabinet verregaande uniformering van de diverse vormen van
wettelijk tuchtrecht voorop, eenheidsstreven mag niet ten koste gaan van sector-
specifieke behoeften. Zo is bij het medisch tuchtrecht niet of nauwelijks geble-
ken van problemen met de kring van klachtgerechtigden. Verbreding daarvan
op titel van maatschappelijk belang zou wel eens meer na- dan voordelen
kunnen hebben.37 De aard van het bestreken terrein maakt toespitsing nodig, wil
niet een overvloed aan zaken worden gegenereerd, die niet-ontvankelijk moeten
worden verklaard. 

Inspectieoptreden, klachtenbehandeling en tuchtrecht hebben weliswaar een
gemeenschappelijke noemer (het bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheids-
zorg), de doelstellingen verschillen. Onderscheiden procedures kunnen dan ook,
afhankelijk van de situatie, zowel opeenvolgend als parallel verlopen. Dit, als
ook het feit dat het vooronderzoek een nuttige zeeffunctie vervult, maakt het
voor het medisch tuchtrecht minder geëigend een drempel in te bouwen. 

Wordt de patiënt er beter van?

Krachtig inzetten op patiëntveiligheid is een speerpunt van het volksgezond-
heidsbeleid. De ontwikkelingen in de rechtshandhaving in de gezondheidszorg
passen daarin. De toename van aantal en soort handen rond de patiënt, collectie-
ve aspecten van de zorgverlening, invloed van het bestuur op het medisch
bedrijf en marktwerking maken de gezondheidszorg complexer; de rechtshand-
having wordt er niet eenvoudiger door. Worden op dat terrein de juiste maatre-
gelen getroffen en zijn de maatregelen voldoende?

Kunnen verantwoorde zorg en professionele standaard voldoende worden
gehandhaafd in geval van nieuwe praktijken in de beroepsuitoefening en andere
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vorm van zorgverlening, zolang de overheid nalaat alert en adequaat in te spelen
op vernieuwingen in het beroepenlandschap?38 

Te weinig, respectievelijk zorg onder de maat, zal vaker aan een rechtsper-
soon te wijten zijn naarmate hulpverleners door meer marktwerking afhan-
kelijker worden van de rechtspersoon waarbij ze in dienstverband zijn. Kan de
inspectie rechtspersonen voldoende corrigeren? Zou het strafrecht een grotere
rol moeten spelen waar aansprakelijkheid verschuift van individu naar organisa-
tie?39 Of zijn de ontwikkelingen in de gezondheidszorg juist aanleiding voor een
andere vorm van toetsing van het collectief optreden van het bestuur van een
rechtspersoon?40 

Zijn de verwachtingen voor de kwaliteit van zorg van de dubbelrol van de
inspectie (toezichthouder en rechter) realistisch, of gaat dit ten koste van de
inhoudelijke, in principe op vertrouwelijkheid gebaseerde, relatie met het veld?
Zou in plaats van ‘toezicht op afstand’, een pro-actief, dynamisch optreden door
de inspectie niet een effectievere bijdrage vormen aan de patiëntveiligheid? Zou
de inspectie er niet beter aan doen een systematisch beleid te voeren voor het
indienen van klachten bij de tuchtrechter, in plaats van zich te beperken tot
situaties van algemeen belang? Eigen verantwoordelijkheid van het veld vraagt
nu eenmaal een robuust toezicht. 

Het strafrecht kan alleen op afstand blijven indien in de gezondheidszorg
specifieke handhavingsmodaliteiten afzonderlijk en in onderling verband vol-
doende effectief functioneren. Het klachtenbehandelingsysteem uit hoofde van
de Wkcz en dat van het medisch tuchtrecht moeten flexibel genoeg zijn om in
te kunnen spelen op zorgverlening die de grenzen van de individuele en in-
stellingsgebonden hulpverlening overstijgt. Verwaarlozing van aan ketenzorg
inherente specifieke vereisten (zoals met betrekking tot afstemming, informatie-
overdracht en verantwoordelijkheidsverdeling) vormt een risico voor patiënt-
veiligheid. Een sluitend en doeltreffend ‘handhavingsnetwerk’ is een essentiële
randvoorwaarde voor verantwoorde ‘ketenzorg’. Dat vergt samenspraak en
afstemming tussen inspectie, klachtenbehandelinginstanties en tuchtrechter. 

Goede handhaving is van groot belang met het oog op een kwalitatief goede
en veilige gezondheidszorg en het vertrouwen van de zorgconsument in de zorg,
aldus de memorie van toelichting bij de Wubhv.41 Daartoe behoeft de IGZ
informatie. Die is met een EPD eenvoudig beschikbaar, maar een ‘veiligheidsrisi-
co’ voor de patiënt indien deze onvoldoende zeggenschap heeft. Een vrij
eenvoudig toegankelijk systeem werkt onbevoegde toegang, oneigenlijk gebruik
en misbruik in de hand. Hoe kan worden voorkomen dat het bijzondere karakter
van medische persoonsgegevens steeds meer aan inflatie onderhevig wordt en
het vertrouwen van de patiënt in het beroepsgeheim van de hulpverlener
navenant afneemt? Zal de IGZ het goede voorbeeld geven, nu zij constateert dat



Henriëtte Roscam Abbing380

42 Inspectie voor de gezondheidszorg, 2006, p. 5-7.
43 HR 9 mei 2006, TvGR 2006, p. 622, met noot W.R. Kastelein. Zie ook W.L.J.M. Duyst en

T. Schalken, De plicht om af te zien van het verschoningsrecht of: waar het medisch beroepsgeheim
moet wijken voor de opsporing, TvGR 2005, nr. 2, p. 124-134; W.L.J.M. Duyst en A.W. de Vries,
Verschoningsrecht van medische hulpverleners in theorie en praktijk: incident of trend? Privacy en
Informatie 2007, nr. 5, p. 210-214. 

44 HR 21 april 1913, NJ 1913, 958.
45 J. Legemaate, Wetsoverstijgende evaluatie inzake toezicht op de kwaliteit van zorg, TvGR 2007, p.

600-606. H.D.C. Roscam Abbing, Thematische (horizontale) wetsevaluatie – kwalitatief betere
(toepassing) gezondheidswetgeving, TvGR 2007, p. 592-599. 

te weinig rekening wordt gehouden met de patiënt en zegt te streven naar betere
toepassing in de dagelijkse praktijk van patiëntenrechten?42 Of zal de inzage-
bevoegdheid van de inspectie een toeloop op de rechter van de kant van
verschoningsgerechtigden teweegbrengen om de subsidiariteit en proportiona-
liteit van inzage zonder toestemming van de patiënt in concrete situaties te
toetsen? Zal de balans omslaan ten gunste van de strafrechtelijke opsporing,
waar tot nu toe ingevolge de jurisprudentie van de Hoge Raad het verschonings-
recht slechts in zeer bijzondere omstandigheden mag wijken voor het opspo-
ringsbelang?43 Welke effecten zal dit alsdan teweegbrengen voor het individuele
en het algemene belang van onbelemmerde toegang tot de gezondheidszorg?
Vrees voor openbaarheid kan zieken weerhouden geneeskundige hulp in te
roepen, aldus de Hoge Raad in 1913.44 De kortste weg naar waarheidsvinding
is niet altijd de beste. 

Alles overziend is er meer dan voldoende aanleiding regelmatig te toetsen
in hoeverre de handhavingsinstrumenten van de inspectie en het instrumenta-
rium van het medisch tuchtrecht voldoen in het licht van ontwikkelingen in de
organisatie van de zorg, de zorgverlening en de marktwerking. Daartoe is
afzonderlijke evaluatie van de onderscheiden wettelijke regimes alleen onvol-
doende. Met name ook is thematische evaluatie nodig, met inbegrip van straf-
rechtelijke handhaving en klachtenbehandeling in de gezondheidszorg.45 

Tot slot

Ook al zijn veiligheidsbeleid en risicobeheersing noodzakelijk voor de kwaliteit
van zorg, ze mogen niet ten koste gaan van patiëntenrechten. In dit opzicht heeft
de wetgever een essentiële opdracht die niet verwaarloosd mag worden. 

Artsen en andere hulpverleners moeten goed op de hoogte zijn van de
juridische regels van het spel. Open communicatie met de patiënt bevordert de
vertrouwensband, voorkomt klachten en tuchtprocedures en draagt daardoor bij
aan goede en veilige zorg. 



1 Een opmerkelijke stap van Zola die een bewonderaar en navolger van Balzacs La Comédie humaine
was, waarin de nauwkeurige waarneming en beschrijving van de Franse samenleving vooropstaat.

 ‘J’Accuse…!’ Rechtspraak onder vuur
Jos Silvis

 

Op 5 januari 1895 veroordeelt de Krijgsraad te Parijs de joodse officier Alfred
Dreyfus tot levenslange deportatie naar het Duivelseiland wegens hoogverraad
aan de Franse natie. Dreyfus zou voor Duitsland als spion hebben gewerkt. Het
bewijs tegen hem bestaat voornamelijk uit een valselijk aan hem toegeschreven
document (‘le bordereau’) waarin de levering van militaire geheimen aan
Duitsland in het vooruitzicht wordt gesteld. Enige tijd na de veroordeling van
Dreyfus wisselt de leiding van de Franse contraspionage om redenen die niets
met deze zaak uitstaande hebben. Als Picquart, het nieuwe hoofd van de Franse
contraspionage, officieel genaamd le Bureau de Statistique, in 1896 een briefje
(‘le petit bleu’) krijgt toegespeeld blijkt hem na enige vorsing dat niet Dreyfus
maar de majoor Esterházy vermoedelijk gemene zaak maakte met de Pruisen.
De gewetensvolle Picquart kaart de zaak aan, maar dat wordt hem niet in dank
afgenomen: Picquart wordt overgeplaatst naar Tunesië. Tijdens een kort verblijf
in Parijs stelt hij nadien een bevriende advocaat, genaamd Louis Leblois,
gedetailleerd op de hoogte van zijn bevindingen. Leblois slaagt er vervolgens
in de zaak onder de aandacht te brengen van kringen rond de president van de
Republiek, Félix Faure, maar die heeft er zelf geen oren naar. De affaire Dreyfus
zindert vanaf dat moment door in het Parijse leven, maar de critici zijn behoed-
zaam. 

Bernard-Lazare (1865-1903) publiceert in december 1896 vanuit Brussel
Une erreur judiciaire: la vérité sur l’affaire Dreyfus. Die publicatie markeert het
ontstaan van de beweging van de Dreyfusards, een beweging van mensen die
opkomen voor de onschuld van Dreyfus. In literaire kring wekt de zaak Dreyfus
toenemende belangstelling. Émile Zola, een gevierde en productieve auteur
(nulla dies sine linea) die tot dan ook bij de voormannen van de Republiek in
aanzien staat, offert feitelijk zijn kandidatuur voor de Académie Francaise op,
door zich zonder de in bepaalde kringen gepaste intellectuele terughoudendheid
met zijn volle literaire gewicht te werpen in de politieke strijd die rond de affaire
Dreyfus woedt.1 Zijn vlammend protest formuleert hij in een open brief aan de
president van de Republiek, Félix Faure. Als die in een brief vervatte aanklacht
slechts als pamflet zou zijn verschenen, was de historische betekenis ervan
vermoedelijk beperkt gebleven. Maar op 13 januari 1898 prijkt de open brief
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Esterhazy, Centre d'études du 19e siècle français Joseph Sablé 2001.

van Zola onder de kapitaal afgedrukte kop ‘J’Accuse...!’ op de voorpagina van
het dagblad L’Aurore. Die dag kon niemand op de boulevards van Parijs
ontkomen aan het indringende beeld dat als een affiche op de voorkant L’Aurore
gedrukt stond. 

Het is niet Zola zelf, maar de latere staatsman Georges Clemenceau, in die
tijd redacteur van L’Aurore en sterk aanwezig in de artistieke intellectuele
kringen van Parijs waar hij Cézanne en Renoir tot zijn vrienden mocht rekenen,
die in de tekst de geniale, niet mis te verstane kop onderkent die de lading dekt
of beter gezegd ontsteekt, ‘un mot-clef mis en position initiale’: ‘J’Accuse…!’.2

De publicatie slaat in als een granaat. Een dag later verschijnt in L’Aurore een
lijst met handtekeningen van intellectuelen die een herzieningsproces voor
Dreyfus bepleiten. Een vervolg dat tevoren bedacht moet zijn. Nog eenmaal
trachten de autoriteiten de affaire te sussen. Émile Zola wordt strafrechtelijk ver-
volgd wegens smaad. Die vervolging mondt op 9 juni 1899 uit in een veroorde-
ling van Zola tot een gevangenisstraf en een geldboete; zijn Ordre national de
la legion d’honneur wordt hem bovendien ontnomen. Zola vlucht naar Engeland
om aan de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf te ontkomen. Het artikel in
L’Aurore genereert intussen zoveel afschuw over de veroordeling van Dreyfus
dat die, overigens bij gebrek aan elke redelijke grondslag, uiteindelijk geen
stand houdt. Clemenceau typeert de affaire zo: ‘Tel est le rôle historique de
l’affaire Dreyfus. Sur ce bouc émissaire du judaïsme, tous les crimes anciens se
trouvent représentativement accumulés’.

Op 19 september 1899 wordt Dreyfus door gratieverlening vrijgelaten, nadat
hij, na een eerste herziening die was aangevraagd door zijn echtgenote Lucie
Dreyfus,3 opnieuw is veroordeeld, zij het met oog voor verzachtende omstandig-
heden. Pas op 12 juli 1906 volgt een definitieve vrijspraak en diens eerherstel.
Esterházy is voor het hoogverraad dat volgens historici door hem uit winstbejag
is gepleegd, nooit veroordeeld; hij leefde tot 1923 in Engeland voort onder de
naam Jean de Voilemont.4 

Zola heeft het volledige eerherstel van Dreyfus niet meer meegemaakt. De
auteur overleed tengevolge van koolmonoxidevergiftiging op 29 september
1902. De nagalm van de aanklacht van Zola draagt verder dan de zaak zelf. De
auteur was zich van dat effect zeer bewust. Het ging hem niet slechts om een cri
de l’âme, maar zoals hij met gevoel voor de juridische associatie zou opmerken,
om een met voorbedachte raad gepleegde politieke daad. Historisch is de zaak
van Dreyfus niet alleen een strafzaak, maar ook een maatschappelijk drama met
vele vertakkingen. 
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of justice: misunderstanding scientific evidence in high profile criminal appeals, Oxford Journal of
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8 De wiegendood (cot death of SIDS: sudden infant death syndrome) is in feite geen ziektebeeld
maar een aangetroffen toestand, L.H.P. Williams, SIDS is not a disease entity, BMJ 2008, 336, p.
404-405. Na een weerlegging van de theorie van Sir Roy Meadow (Unnatural sudden infant death,
Arch Dis Child 1999, 80, p. 7-14, wiens motto luidde ‘one infant death is a tragedy, two is
suspicious, three is murder’) over de niet natuurlijke dood in geval van SIDS is twijfel ontstaan over
tal van veroordelingen wegens doodslag en moord. De nieuwe term luidt SUDI (sudden unexpected
death in infancy). De getallen lopen sterk uiteen. The Independent on Sunday meldt op 20 januari
2004 maar liefst 285 gevallen van ‘wiegendood moorden’ waarin nader onderzoek wordt gelast. Op
de site van de CCRC tref ik de volgende verwezen zaken: case no: 200306109B2 (Colin John
Waters); case nos: 200403277, 200406902, 200405573, 200302848 (Lorraine Harris, Raymond
Charles Rock, Alan Barry Joseph Cherry, Michael Ian Faulder), case no: 200203824 Y3, (Sally
Clark); no: 200500595/C2 (Donna Anthony), maar deze opsomming is zeker niet volledig (niet
genoemd zijn bijvoorbeeld Trupti Patel, Angela Canning). De discussie is niet ten einde:
N. Sesardic, Sudden Infant Death or Murder? A Royal Confusion About Probabilities, Br J Philos
Sci 2007, 58, p. 299-329; Nigel Hawkes, Cot-death suspicions are revived, The Times 20 juli 2007.

Waarheid: geen monopolie van recht

Frankrijk is na de Dreyfus-affaire niet verschoond gebleven van verhitte
debatten over mogelijk gerechtelijke dwalingen. Ook daar woedt een rechtspoli-
tieke controverse over de effectiviteit van herzieningsmogelijkheden na onher-
roepelijke veroordelingen. Het is zinvol het oog te richten op dat Franse debat
om te bezien of daar voor Nederland lering uit te trekken is.5 Historisch vertoont
de Franse strafrechtelijke context immers meer overeenkomst met die van
Nederland dan bijvoorbeeld de Angelsaksische. Dat laat onverlet dat het vrucht-
baar is om de ervaringen van de Britse Criminal Cases Review Commission te
bestuderen.6 De problematiek van mogelijk onterechte veroordelingen is immers
niet beperkt tot enkele landen of bepaalde strafrechtelijke systemen. Nobles en
Schiff tekenen in hun analyse van kritieken op strafrechtelijke miscarriages of
justice aan dat er een kloof gaapt tussen de strafrechtelijke waarheidsvinding en
de verslaglegging in de media.7 Aanknopingspunten voor de bespreking van dat
thema zijn er in de recente Britse geschiedenis genoeg: de onterechte veroorde-
lingen van de ‘Birmingham Six’, de ‘Guildford four’ en de ‘Maguire Seven’, de
tientallen onterechte veroordelingen als gevolg van de naderhand onhoudbaar
gebleken analyse van de wiegendood (cot deaths of SIDS) van de gereputeerde
wetenschapper Sir Roy Meadow.8 Maar het gaat Nobles en Schiff in hun analyse
vooral om de structurele voorwaarden voor het ontstaan van sterk geprofileerde
gerechtelijke dwalingen. De kern is volgens de auteurs gelegen in de spanning
tussen de retoriek van recht zoals begrepen in de buitenwereld, in het bijzonder
de media, en die van de werkelijke praktijk van het recht. Enerzijds is er de
objectieve mogelijkheid van gerechtelijke dwalingen als noodzakelijke eigen-
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9 De vader van Constantijn Kelk wijdde een boek aan deze ontvoering, zie: C.J. Kelk, Een kind van
Uncle Sam, Amsterdam: Bigot en Van Rossum 1936. Zie over het werk van C.J. Kelk: H. van der
Hoeven, Kelk, Cornelis Jan (1901-1981), Biografisch Woordenboek van Nederland 4, Den Haag
1994 en Theun de Vries, Cornelis Jan Kelk, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden, Leiden: Brill 1982-1983, p. 69-83.

10 Lloyd C. Gardner, The Case that Never Dies, New Brunswick: Rutgers University Press 2004. Op
2 april 1936 werd Hauptmanns doodvonnis op de elektrische stoel voltrokken.

11 Gunther Teubner in het voorwoord van: Nobles en Schiff, 2000, p. vii: ‘There is no forum, no
procedure, and no set of criteria that would make possible a common search for truth’.

12 Zie voor de juridische normering van kritiek op opsporing, justitie en berechting: EHRM 17
december 2004, Pedersen t. Denemarken, NJ 2005, 369; EHRM 23 mei 1991, Oberschlick t.
Oostenrijk, NJ 1992, 456 m.nt. EJD; EHRM 22 februari 1989, Barfod t. Denemarken, NJ 1991,
686, m.nt. EAA; EHRM 26 april 1995, Prager t. Oostenrijk, NJ 1996, 497, m.nt. EJD. Voor het
onderscheid tussen feitelijke en normatieve kritiek is ook van belang de Humo-zaak, EHRM 24
februari 1997, De Haes en Gijsels t. België, NJ 1998, 360 inzake kritiek op rechterlijk optreden in

schap van imperfecte arrangementen voor onderzoek, vervolgingen en berech-
tingen en anderzijds de onaanvaardbaarheid daarvan. Als het beeld van de
uitzonderlijkheid van onterechte veroordelingen wijkt voor de indruk van een
wijdverspreid fenomeen wordt de legitimiteit van de strafrechtelijke aanpak
bedreigd: ‘These moments are constructed in the media as a crisis of public
confidence in criminal justice’. De gretige belangstelling in criminaliteit en
berechting en de niet aflatende, indringende alternatieve reconstructie van feiten,
bedreigen het oude publieke imago van het monopolie van de gerechten de
feiten uiteindelijk onomstotelijk vast te stellen. De rol van de media is hiervoor
bij de affaire Dreyfus al genoemd. Maar de hier bedoelde gretige belangstelling
van media voor bepaalde strafzaken is mogelijk voor het eerst aanwijsbaar in de
zaak van de kidnapping en moord op Lindbergh junior. De zoon van de wereld-
befaamde piloot Charles Lindbergh, die met zijn Spirit of St. Louis als eerste
over de Atlantische Oceaan vloog, werd in 1932 ontvoerd en vermoedelijk ver-
moord. De strafzaak die volgde groeide uit tot een mediaspektakel.9 De veroor-
deling van Hauptmann, die werd bijgestaan door een door de Daily Mirror
ingehuurde advocaat, is niet onbetwist gebleven.10 

De context van kritiek

Het belang van de media in de bepaling van de beeldvorming over strafzaken en
over de kwaliteit van berechting is het afgelopen decennium sterk gegroeid.
Wanneer sprake is van een strijd tussen media en de naar legitimiteit strevende
rechtspraak krijgt die een bijzonder dramatische dimensie als in de media
volgens de waarheidscriteria van de publicisten de juistheid van de uitkomst van
een berechting wordt betwist zonder uitzicht op een alom gedragen oordeel. Het
probleem is volgens Gunther Teubner dat er dan geen algemeen aanvaarde set
van standaarden is om die strijd te beëindigen.11 Er is geen forum, geen procedu-
re, voor een gemeenschappelijke onomstotelijke vaststelling van de waarheid.
De spanning tussen de ambitie van de rechtspraak en de menselijke maat waar-
mee die moet worden gerealiseerd is nog afgezien van materiële beperkingen
onoplosbaar. In die context is kritiek uiteraard niet de vijand van de recht-
spraak.12 Het belang van de verdediging van de (mogelijk andere) waarheid ook
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Belgische voogdijzaken. Waardeoordelen behoeven niet bewezen te worden, maar stevige
negatieve waardeoordelen moeten wel een voldoende feitelijke basis hebben (zaken EHRM 7 mei
2004, McVicar t. het VK, NJ 2004, 337 en EHRM 13 november 2003, Scharsach t. Oostenrijk, NJ
2004, 338 m.nt. EJD onder punt 4).

13 C. Kelk, Afgeschreven. l’Homme perdu, Arnhem: Gouda Quint 1990. De onderkenning van de
werkelijkheid van de onterechte veroordelingen intensiveert de beleving van de maatschappij-
kritische dimensie in het werk van Constant. Zie over die maatschappijkritische dimensie een
interview dat de moeder van Constantijn Kelk publiceerde: Fanny Kelk, Constant: Mijn antithese
tot de leugenmaatschappij, Elseviers Weekblad 6 juli 1974. 

14 Zie J.C.M. Leijten, Tweede herzieningsarrest in de Deventer moordzaak, NJB 2008, p. 1026-1028.
15 In zaken betreffende spionage, terrorisme en drugs nemen geen leken deel in de besluitvorming van

het Cour d’Assises.
16 Jean Pradel, Une cour d’assises statuant en dernier ressort contrevient-elle au principe de double

degré de jurisdiction posé par la Convention européenne des droits de l’homme?, Recueil Dalloz
1999, p. 327. Mede op grond van gebondenheid aan het Zevende Protocol bij het EVRM is,
ondanks een beperkende verklaring ter zake, de Franse wetgeving aangepast door invoering van de
Loi de 15 juin 2000, bijgenaamd de Loi Guigou. Frankrijk heeft bij de ondertekening op 22
november 1984 en bij de ratificatie op 17 februari 1986 verklaard dat het onderzoek in hoger beroep
in de zin van artikel 2 lid 1 van het Protocol beperkt kan zijn tot een toetsing van toepassing van
recht door middel van cassatie.

17 Aan deze strafzaak is een omvangrijk aantal boeken en ook een speelfilm gewijd.Veel gegevens
over de affaire Seznec zijn via internet rechtstreeks toegankelijk: <pmarcou.free.fr/seznec.htm>.

na een onherroepelijke berechting, de solidariteit met (mogelijk) onterecht ver-
oordeelden,13 blijkt meer dan eens van grote waarde. Het zou onverenigbaar zijn
met de uitgangspunten van een fatsoenlijke rechtsorde om daaraan voorbij te
gaan. De mogelijkheid van herziening is daarom wezenlijk voor de kwaliteit van
het systeem, ook al gaat de toepassing ervan altijd gepaard met het pijnlijke
besef van een onder omstandigheden tekortschietende rechtspraak.14 

Hof van Assisen: leken en professionals

Frankrijk kent sinds de Franse Revolutie een vorm van participatie van leken in
de strafrechtspraak. Maar het Cour d’Assises is na 1941 (het Vichy-regime) geen
zuivere vorm van juryrechtspraak meer. De vox populi is voor de vorming van
een conviction intime aangaande de schuld van de verdachte ingebed in de
besluitvorming van het gerecht.15 In het Cour d’Assises hebben drie rechters en
negen burgers zitting. Tegenwoordig is een stemverhouding van acht tegen vier
stemmen voldoende voor een veroordeling. De kleinste meerderheid van leken
kan niet bepalend zijn voor een veroordeling, maar wel voor een vrijspraak,
waarvoor vijf stemmen voldoende zijn. De participatie van een jury of van leken
in de rechtspraak is in Frankrijk historisch een beperkende factor geweest in het
toestaan van herstelmogelijkheden. Tot het jaar 2000 was tegen een oordeel van
het Cour d’Assises geen feitelijk hoger beroep mogelijk.16 Ook de herzienings-
mogelijkheden voor beslissingen van het Cour d’Assises waren zeer beperkt.
Daar is in 1990 verruiming in gekomen door het in werking treden van een in
1989 aanvaarde herzieningswet. Die laatste wetswijziging is verbonden met een
concrete strafzaak, die sinds 1924 tot de dag van vandaag de Franse gemoederen
beroert. Alvorens verder in te gaan op de Franse herzieningsregeling wordt hier
een schets gegeven van deze zaak, betreffende Guillaume Seznec.17 
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18 La Cour d’Assises du Finistère, 4 november 1924; het cassatieberoep is verworpen door la Cour de
Cassation op 8 januari 1925.

19 In de nacht van 4 op 5 februari 1994 woedde een brand in het parlementsgebouw te Rennes na uit
de hand gelopen demonstraties van vissers.

De affaire Seznec

Guillaume Seznec werd in 1924 tot levenslange dwangarbeid veroordeeld na een
schuldigverklaring aan valsheid in geschrift en de doodslag op Pierre Quémé-
neur.18 Het slachtoffer was op mysterieuze wijze verdwenen tijdens een reis die
hij in gezelschap van Seznec van Bretagne naar Parijs maakte. De jury besliste
met een nipte meerderheid tot een schuldigverklaring, ook al was er geen stoffe-
lijk overschot gevonden. Seznec wordt na enige jaren dwangarbeid en gevangen-
schap in 1928 overgebracht naar het verbanningseiland Îles du Salut in Frans
Guyana vanwaar hij in 1947 na een strafomzetting (gratie) terugkeert naar
Frankrijk. Sinds de veroordeling strijdt hijzelf met zijn familie tot zijn dood in
1954 en daarna zijn familie alleen, inmiddels drie generaties lang, om een her-
zieningsproces. Vele pogingen daartoe mislukken. Een in de Franse context
moeilijk te nemen juridische hindernis was het feit dat het een juryzaak betrof.
Een speciale wet (populair dan ook aangeduid als de Loi Seznec: ‘taillée
quasiment sur mesure pour Guillaume Seznec’ (Le Monde, 29 juni 1996)) wordt
op 23 juni 1989 aangenomen om de toegang tot herziening van een jury-oordeel
te verruimen. De zaak Seznec, genummerd 001, wordt ontvankelijk verklaard
voor een behandeling door de herzieningskamer van de Cour de cassation. Maar
zeven jaar later, op 28 juni 1996, verwerpen de vijf magistraten met een stem-
verhouding van drie tegen twee het veertiende herzieningsverzoek. Mogelijk
nieuw bewijs duikt korte tijd later op. Op 5 september 1996 ontvangt Denis-
Guillaume Seznec, kleinzoon van de veroordeelde, een brief van Daniel Le
Petitcorps met drie foto’s en processen-verbaal. De vader van Le Petitcorps was
belast met een in 1953 op nieuwe aanwijzingen ingesteld onderzoek naar het
stoffelijk overschot van Quémeneur. Op de foto’s is een skelet te zien. Bij de
foto’s zijn processen-verbaal gevoegd waarin een gedetailleerde beschrijving
staat van het aantreffen van het skelet. In een van de documenten wordt gerefe-
reerd aan een ander proces-verbaal genummerd 674. Denis-Guillaume Seznec
schakelt advocaten in om navraag te doen bij de procureur-generaal naar het
proces-verbaal met nummer 674. Het antwoord luidt : ‘Je suis au regret de vous
faire savoir que cette pièce à été détruite, comme l’ensemble du dossier criminel,
lors de l’incendie du Parlement de Bretagne’.19 Dit bericht wordt later gerecti-
ficeerd. Bij de brand was alleen een gedeelte van het kopiedossier vergaan. Het
proces-verbaal 674 blijkt nog te bestaan maar was niet eerder ter beschikking
gesteld aan de verdediging. Deze onderzoekslijn loopt uiteindelijk op niets uit.
Het boek wordt echter niet voorgoed gesloten. Een herzieningscommissie besluit
op 11 april 2005 het dossier in de zaak Seznec te heropenen. De herzieningska-
mer van het Cour de cassation buigt zich op 5 oktober 2006 wederom over de
zaak. Bij deze gelegenheid vordert de advocaat-generaal Jean-Yves Launay het
voordeel van de twijfel voor Guillaume Seznec, waarbij hij de mogelijkheid van
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20 Arrêt n° 5813, affaire Guillaume Seznec 05-82.943, du 14 décembre 2006 de la chambre criminelle
de la Cour de cassation.

21 Héliane Romanet de Valicourt, L’erreur Judiciaire, L’Harmattan 2005; Alexandrine Civard-Racinais,
Le journaliste, l'avocat et le juge: les coulisses d'une relation ambiguë, L’Harmattan 2003.

22 La Commission de révision des condamnations pénales: art. L.451-1 du Code de l'organisation
judiciaire; art. 623-1° Code de procédure pénale.

politiële machinaties oppert als verklaring voor de loop van het proces tegen
Seznec. Daartegenover stond de rapporteur Jean-Louis Castagnède die de mani-
pulatie van bewijs door de politie, zoals door de A-G geopperd, onaannemelijk
achtte omdat de door hem aangewezen kwade genius de indertijd als stagiair bij
de politie werkzame Pierre Bonny (die later de vervanger zou worden van de
chef van de Franse Gestapo en aldus in retrospectief geschikt voor de rol van
kwade genius) slechts een aantoonbaar ondergeschikte rol had vervuld. Boven-
dien kwam de rapporteur met versterkt bewijs betreffende een beweerdelijk
motief voor de daad inhoudende dat Guillaume Seznec een koopovereenkomst
met Quéméneur betreffende een Cadillac-automobiel valselijk had opgemaakt.
Die vervalsing was ook bij de oorspronkelijke veroordeling betrokken. Er waren
ook andere financiële verwikkelingen tussen Seznec en Quéméneur. Op 14
december 2006 wordt het herzieningsverzoek door het Cour de cassation
verworpen.20 Toch is er nauwelijks een Franse publicatie over gerechtelijke
dwalingen te vinden, die niet in belangrijke mate handelt over de zaak Seznec.21

De Franse herzieningsprocedure

Bij de hiervoor genoemde Loi Seznec (Loi n° 89-431 van 23 juni 1989) is in
Frankrijk een herzieningscommissie ingevoerd, die een rol speelt bij de toelating
van herzieningsverzoeken.22 De zaak Seznec was de eerste zaak die door deze
commissie in behandeling is genomen. De zaak wordt toegelaten voor behande-
ling door het Cour de cassation, dat op 14 december 2006 het herzieningsver-
zoek uiteindelijk verwerpt. 

De herzieningscommissie bestaat uit vijf magistraten benoemd uit haar
midden door de algemene vergadering van de Cour de cassation alsook uit vijf
aanvullend benoemde leden. Het voorzitterschap wordt in de commissie
toebedeeld aan een lid van de strafkamer van de Cour de cassation. De rol van
de genoemde herzieningscommissie houdt het volgende in. De commissie is
belast met het ontvangen en onderzoeken van alle herzieningsverzoeken. De
commissie kan zelf elk nuttig geacht onderzoek verrichten of door middel van
een rogatoire commissie dat onderzoek laten verrichten. Daarna wordt een
openbare bijeenkomst georganiseerd waar de advocaat-generaal namens het
openbaar ministerie en de verzoeker met diens raadsman worden gehoord en hun
geschreven en voorgedragen argumenten kunnen worden gepresenteerd. Beide
partijen kunnen vragen om de beslissing te geven in een openbare zitting. De
commissie neemt een gemotiveerde beslissing, waartegen geen rechtsmiddel
open staat. De toelating tot de verdere herzieningsprocedure hangt materieel af
van de vraag of er een novum is of een voorheen ongekend juridisch gegeven
van de aard dat ware dat novum of gegeven bekend ten tijde van het proces
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23 Het gaat om een novum of gegeven: ‘de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du con-
damné’. Zie het antwoord van de minister van Justitie op een parlementaire vraag inzake Seznec.
Question N°: 5281 JO, 9 december 2002, p. 4818 (te vinden via <www.legifrance. gouv.fr>).

24 De commissie besluit tot toelating: ‘si elle estime que la demande en révision est susceptible d’être
admise’.

25 Zie het antwoord van de minister van Justitie op vraag nr. 23231 JO, 3 november 2003, p. 8496.
26 Een tweede weg, die van herziening na een arrest van het EHRM levert een tiental zaken per jaar

op, waarvan ongeveer de helft tot een herziening leidt.
27 Initiatiefwet Fennech N° 3770 van 13 maart 2007, voorgelegd in eerste lezing.

daardoor twijfel zou zijn gerezen over de schuld van de nadien veroordeelde.23

Dat is hetzelfde criterium als het Cour de cassation toepast, zodat gegarandeerd
wordt dat geen toelating tot een verdere behandeling wordt gegeven dan in het
geval een herziening waarschijnlijk wordt geacht.24

Het sinds 1989 toegepaste criterium is ruimer dan voorheen, toen nog gold
dat sprake moest zijn van een feit of gegeven ‘de nature à établir l’innocence du
condamné’.

Tot en met 1991 worden 311 verzoeken ingediend waarvan op dat moment
220 zijn afgehandeld. Dat zijn 47 van de 51 verzoeken die in 1989 zijn ingediend,
143 van de 160 verzoeken in 1990, en 30 van de 100 verzoeken in 1991. Begin
1992 zijn negen zaken verwezen voor behandeling door de herzieningskamer van
het Cour de cassation waarvan op dat moment de beoordeelde zes zaken gegrond
zijn bevonden. Bij de door de herzieningscommissie afgewezen verzoeken geniet
de aanvraag van de moeder van Christian Ranucci de meeste bekendheid.
Ranucci werd, 22 jaar oud, op 28 juli 1976 geguillotineerd te Marseille.25 

Herzieningsdiscussie houdt aan

Jaren later is het aanvankelijke beeld, dat de toelatingsbeslissing van de
commissie tot behandeling door de herzieningskamer een gunstige prognose
geeft voor het oordeel op het verzoek, veranderd. In 2005 worden 167 verzoeken
door de commissie in behandeling genomen. Gemiddeld worden dan minder dan
3% van de zaken verwezen naar de herzieningskamer. Iets meer dan de helft van
deze tot de behandeling toegelaten zaken leidt tot herziening van de veroorde-
ling.26 Politieke ontevredenheid over het verschil tussen de tot behandeling door
de herzieningskamer toegelaten zaken en uiteindelijk door deze kamer gegrond
bevonden herzieningsverzoeken leidt in 2007 tot een initiatiefwet.27 Naast
oorzaken als reeds vernietigd materieel bewijs waardoor toepassing van nieuwe
technieken daarop geen klaarheid meer kan brengen, wordt in de toelichting op
de initiatiefwet aangegeven dat het herzieningscriterium te restrictief zou zijn.
Zelfs lichte twijfel (un doute, même léger) zou volgens het initiatiefwetsvoorstel
tot herziening moeten leiden. Als een nieuw proces niet meer mogelijk is
wegens vernietiging van het materiaal zou de veroordeling onmiddellijk
ongedaan gemaakt moeten worden. Verder behelst het voorstel een versmelting
van de procedure bij de herzieningscommissie en de herzieningskamer tot een
nieuwe procedure. Tenslotte zijn bepalingen voorgesteld met het oog op
bewaring van voor het strafrechtelijk onderzoek in beslag genomen en niet
teruggegeven voorwerpen; in het geval van misdrijven voor de duur van twintig
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28 Zijn persoonlijk perspectief is neergelegd in: Patrick Dils, Je voulais juste rentrer chez moi, Paris:
Michel Lafon 2002.

29 Zaak Dils Cour de Cassation Audience publique van 3 april 2001, N° de pourvoi: 99-84584.
30 Ook niet na de procedure voor het Cour d’Appel te Reims op 31 mei 2001.
31 Op dezelfde dag wijst het Leeuwarder hof na verwijzing door de Hoge Raad arrest in de Puttense

moordzaak (LJN AE1877).
32 Nabestaanden van de slachtoffers hebben wegens de moord op de kinderen in december 2007

alsnog een civiele procedure aangespannen tegen de oorspronkelijk veroordeelde Patrick Dils.

jaar. Het initiatiefwetsvoorstel wordt gesteld in het teken van een poging het
geschokte vertrouwen in de Franse justitie te herstellen. Door de nadrukkelijke
verwijzing in de toelichting op het initiatief naar de affaire Seznec, lijkt het
voorstel gestuwd door onvrede over de beslissing van de herzieningskamer in
deze concrete zaak.

De geruchtmakende zaak Patrick Dils

Een van de meest opmerkelijke herzieningsverzoeken die door de Franse
herzieningskamer wel gegrond zijn bevonden betreft de veroordeling van Patrick
Dils. Het relaas van deze zaak luidt als volgt. Op zestienjarige leeftijd wordt
Patrick Dils als verdachte aangemerkt van de moord op twee jongens van acht
jaar oud, gepleegd op 28 september 1986 te Montigny les Metz. De jonge
Patrick Dils legt tegenover de politie bekennende verklaringen af die hij later
weer intrekt. Hij wordt op 27 januari 1989 tot levenslange gevangenisstraf
veroordeeld door het Cour d’Assises des mineurs te Moselles. De omslag in deze
zaak die tot het succesvolle herzieningsverzoek leidde ontstond nadat was
gebleken dat de seriemoordenaar Francis Heaulme op de dag van de moord
vermoedelijk ter plaatse was geweest en deze erkende de kinderen te hebben
gezien.28 Het Cour de cassation besluit op 3 april 2001 dat de veroordeling moet
worden herzien.29 Patrick wordt echter niet onmiddellijk in vrijheid gesteld.30

Dat gebeurt pas na een nieuwe feitelijke behandeling door het Cour d’Assises
de Rhone te Lyon dat hem op 24 april 2002 vrijspreekt.31 Hoewel de hypothese
van daderschap van Heaulme ten grondslag ligt aan deze herziening, neemt deze
geschiedenis nog een verrassende wending. In december 2007 komt de Franse
justitie tot de conclusie dat de veronderstelling dat Heaulme de dader is van de
dubbele moord bij nader inzien geen stand kan houden. Tenslotte blijkt er niet
meer te zijn dan een modus operandi die als quasi signature van Heaulme’s
daderschap geldt. De gevonden DNA-sporen wijzen niet op hem als mogelijke
dader. De officier van justitie te Metz, Joël Guitton, geeft op 10 december 2007
daarom te kennen geen verdere vervolging in te stellen tegen Heaulme inzake
deze dubbele moord. De zaak is tot heden niet opgelost.32

De zaak d’Outreau: een parlementaire enquête

In het publieke debat over het vertrouwen in de Franse rechtspraak kan niet
voorbijgegaan worden aan de zaak d’Outreau. Deze zaak is niet in de fase van
een herziening gekomen, omdat de meeste van de in die zaak uitgesproken
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33 Rapport fait au nom de la Commission d’enquête chargée de rechercher les causes des dysfonction-
nements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur
renouvellement. André Vallini, Rapporteur M. Philippe Houillon; Assemblée nationale; Paris;
Assemblée nationale; 6 juni 2006.

veroordelingen nooit onherroepelijk zijn geworden. In de media wordt de zaak
echter algemeen wel als een gerechtelijke dwaling aangemerkt. Het gaat in de
zaak d’Outreau om een omvangrijke strafvervolging wegens seksueel kindermis-
bruik tegen vele verdachten. De vervolging heeft aanvankelijk plaats voor het
Cour d’Assises te Saint-Omer (Pas-de-Calais) van 4 mei tot 2 juli 2004, gevolgd
door een hoger beroep dat dient te Parijs in november 2005. Deze strafzaak
roept zoveel emoties op doordat dertien naderhand onschuldig gebleken burgers
opgeteld bij elkaar 26 jaar onterecht hebben vastgezeten op verdenking van
seksueel misbruik van kinderen; een van de verdachten is in detentie overle-
den.Vier in eerste aanleg veroordeelden hebben geen hoger beroep ingesteld. De
vervolging in deze zaak wordt mede toegeschreven aan de politieke druk om de
sinds 1996 aangekondigde strijd tegen de pedofilie gestalte te geven; het is op
zich al een verontrustende gedachte dat het strafrecht tegen een dergelijke druk
niet opgewassen is. Na de ontdekking van de vele fouten in de opsporing, de
instructie en de verdere vervolging van deze zaak wordt een parlementaire
enquête ingesteld naar het functioneren van de Franse justitie. In dat onderzoek
is ook de rol van de juge d’instruction betrokken.33 Een van de belangrijke
aanbevelingen in het 628 pagina’s tellende rapport is het belang van versterking
van de rol van de verdediging in de vroege fase van de opsporing. Het voorbe-
reidend onderzoek zou volgens de onderzoekscommissie ook met betrekking tot
het deskundigenonderzoek een meer contradictoir karakter moeten krijgen. Het
zijn voorstellen die ook in Nederland niet onbekend zijn.

Teken van openheid

Voor het herwinnen van het vertrouwen in justitie is in Frankrijk de overtuiging
gegroeid dat meer openheid is geboden. Illustratief daarvoor is dat de minister
van Justitie zelf op vrijdag 28 maart 2008 een verzoek indiende bij de herzie-
ningscommissie met het oog op de herziening van de veroordeling van Marc
Machin wegens de Meurtre du pont de Neuilly. Voor de moord op een 45-jarige
vrouw was Marc Machin door het Cour d’Assises te Parijs in hoger beroep tot
achttien jaar veroordeeld. Een nieuwe verdachte, genaamd David Sagno,
bekende de moord te hebben gepleegd; DNA-onderzoek biedt ondersteuning
voor de hypothese dat Sagno en niet Machin de dader is. 

De onterechte veroordeling is de meest duistere kant van de strafrechtsple-
ging; de onderkenning van die niet uit te bannen mogelijkheid verplicht alle
professioneel betrokkenen tot een voortdurende inzet voor een humane en
kwalitatief betere strafrechtspleging.



1 Zie voor een samenvatting van conclusies en aanbevelingen NJB 2005 p. 1769-1771.

Rechten van verdachten in 
een ware Europese rechtsruimte 
Bert Swart 

Vertrouwen in de justitie in Nederland en de Europese Unie

Vertrouwen van de burger in de justitie is een kostbaar maar kwetsbaar goed.
Het spreekt niet vanzelf maar moet steeds opnieuw worden verdiend en waar-
gemaakt. Het is geen constante maar voortdurend aan opgaande en neergaande
schommelingen onderhevig.

In Nederland heeft het vertrouwen in de justitie in de afgelopen jaren
gevoelige knauwen gekregen. Dat lijkt vooral daar mee samen te hangen dat de
Nederlandse strafrechtspleging in een aantal zeer zware strafzaken daadwerke-
lijk of mogelijk heeft gedwaald en verdachten daardoor ten onrechte of moge-
lijk ten onrechte tot zeer langdurige gevangenisstraffen zijn veroordeeld. Nooit
eerder in de recente geschiedenis heeft het openbare debat over de strafrechts-
pleging in Nederland zich zo heftig en intensief met werkelijke en vermeende
justitiële dwalingen beziggehouden. En het ziet er voorlopig niet naar uit dat dit
debat aan het luwen is. De zaak van de Schiedammer parkmoord is in dit
opzicht exemplarisch. Een tegenover de politie bekennende verdachte bleek
later ten onrechte ter zake van moord op een jong meisje te zijn veroordeeld en
moest worden vrijgelaten toen na enige jaren de werkelijke dader in het vizier
kwam. 

Welke lering wordt uit het nog steeds voortwoedende debat getrokken?
Hoe kan vertrouwen in de justitie worden hersteld of vergroot? De zaak van de
Schiedammer parkmoord leidde tot het instellen van de commissie-Posthumus
die in haar rapport van 13 september 2005 een analyse van gemaakte fouten gaf
en een reeks aanbevelingen deed om herhaling te voorkomen.1 Een van de vele
aanbevelingen die de commissie deed en die voor het vervolg van deze bijdrage
aan de feestbundel voor Constantijn Kelk van bijzonder belang is, heeft
betrekking op het audiovisueel of auditief vastleggen van verhoren van verdach-
ten in grote onderzoeken. De daarop volgende discussie tussen regering en
parlement leidde er in 2007 tenslotte toe dat de regering zich bereid verklaarde,
het registreren van politieverhoren op termijn uit te breiden tot andere ge-
vallen dan door de commissie-Posthumus voorgesteld was en beloofde in het
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2 Zie onder andere Kamerstukken II 2005/06, 30 300 VI, nrs. 32 en 178; Handelingen II 2005/06, 73,
p. 4604-4612, 75, p. 4694-4695 (motie Weekers en Wolfsen inzake het uitbreiden van het registre-
ren van verklaringen en motie Dittrich inzake de toegang van raadslieden tot politieverhoren);
Kamerstukken II 2006/07, 3800 VI, nrs. 86 en 113. 

3 Conclusies van het Voorzitterschap, Europese Raad van Tampere 15 en 16 oktober 1999, Raadsdo-
cument SN 200/99.

4 Conclusies, paragrafen 33 en 37.

jaar 2008 een experiment te starten met het toelaten van raadslieden tot zulke
verhoren.2 

Vertrouwen in de justitie en het gebrek daaraan zijn niet alleen Nederlandse
thema’s maar houden ook de gemoederen in de Europese Unie bezig. Het gaat
dan uiteraard niet in de eerste plaats om de strafrechtspleging van eigen bodem
maar om die van naaste en wat verdere buren. En het is niet alleen de Europese
burger die het nog wel eens enige moeite kost om vertrouwen te stellen in de
justitie in een ander land dan het zijne, het zijn ook de lidstaten onderling die
daarmee bij tijd en wijle worstelen. Die worsteling is natuurlijk groter naarmate
men meer afstand ervaart tot de strafrechtspleging in een of meer andere
lidstaten en zich meer daarboven verheven voelt. De vraag is: wat wordt er in
de ware Europese rechtsruimte die de Unie zegt te zijn aan initiatieven ontplooid
om het vertrouwen in andermans justitie te vergroten? En waarom zou men dat
eigenlijk willen? 

Wederzijdse erkenning en rechten van verdachten 

In oktober 1999 heeft de Europese Raad zich in het Finse plaatsje Tampere
vastbesloten verklaard, de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid,
waarvan het Verdrag betreffende de Europese Unie sinds het Verdrag van
Amsterdam van 1997 spreekt, te ontwikkelen, en wel met gebruik van alle daar-
toe openstaande middelen.3 Een van de kernpunten in de door de Europese Raad
ontvouwde visie op deze ruimte betreft de wederzijdse erkenning van rechterlij-
ke beslissingen in burgerlijke en in strafzaken. Die erkenning moet naar de
mening van de betrokken regeringsleiders de hoeksteen van de justitiële samen-
werking binnen de Unie worden. Dit betekent, kort gezegd, dat rechterlijke
beslissingen genomen door de justitiële autoriteiten in een lidstaat in beginsel
in andere lidstaten dienen te worden ten uitvoer gelegd en dat dit geschiedt op
de basis van zo eenvoudig mogelijke procedures.

In de Conclusies van Tampere wordt een verband gelegd tussen wederzijdse
erkenning van rechterlijke beslissingen en de bescherming van rechten van
individuen. Versterkte wederzijdse erkenning zou enerzijds de ‘justitiële be-
scherming van de rechten van het individu ten goede komen’. Anderzijds zou-
den ook gemeenschappelijke normen van procesrecht die de toepassing van het
beginsel van wederzijdse erkenning kunnen vergemakkelijken moeten worden
opgesteld, met inachtneming van de fundamentele rechtsbeginselen van de
lidstaten.4 Verwijzingen naar individuele rechten komen ook in latere door de
Raad aanvaarde teksten voor. Zo bijvoorbeeld in het in 2000 aangenomen
‘Programma van maatregelen om uitvoering te geven aan het beginsel van
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5 Pb. 2001 C 22/10, Inleiding.
6 Pb. 2005 C 53/1, par. 3.3.1: ‘De verdergaande verwezenlijking van wederzijdse erkenning als de

hoeksteen van justitiële samenwerking impliceert dat gelijkwaardige normen betreffende procedure-
le rechten in strafzaken worden ontwikkeld [...]’.

7 COM(2003) 75 definitief.
8 Zie het concept-regeringsstandpunt, opgenomen in Kamerstukken II 2003/04, 23 490, nr. 272. 
9 H. de Doelder, De Europese verdachte in Nederland, NTER 2003, p. 292-297; C.J.C.F. Fijnaut en

M.S. Groenhuijsen, De toekomst van de Europese Unie en de lidstatelijke samenwerking in
strafzaken, DD 2003, p. 462-492, i.h.b. p. 479-485; J. de Hullu, Ramen open? Kritische kantteke-
ningen bij en enkele positieve opmerkingen over het Groenboek van de Europese Commissie over
procedurele waarborgen voor verdachten, in: G.J.M. Corstens e.a. (red.), Europeanisering van het
Nederlandse recht, Deventer: Kluwer 2004, p. 393-405. Zie ook Taru Spronken, A place of greater
safety (oratie Maastricht), Deventer: Kluwer 2003, p. 7-10. 

10 COM(2004) 328 definitief. Voor een gedetailleerde bespreking van de inhoud zie A.E.M. Röttge-
ring, Het ontwerp-kaderbesluit inzake procedurele rechten in strafprocedures, in: M.J. Borgers,
F.G.H. Kristen en J.B.H.M. Simmelink (red.), Implementatie van kaderbesluiten, Nijmegen: Wolf
Legal Publishers 2006, p. 159-172. 

wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen’5 en het in 2005 opge-
stelde ‘Haags Programma’.6 Steeds opnieuw wordt een relatie gelegd tussen de
bescherming van individuele rechten en het wederzijds vertrouwen in de straf-
rechtsplegingen van de lidstaten van de Unie. 

Het is de Europese Commissie geweest die zich na Tampere bezig heeft
gehouden met het opstellen van een agenda voor het versterken van rechten van
verdachten. Dat gebeurde voor het eerst in het in 2003 gepubliceerde ‘Groen-
boek inzake procedurele waarborgen voor verdachten in strafzaken in de gehele
Europese Unie’.7 Daarin spreekt de commissie het voornemen uit, een voorstel
voor een kaderbesluit in te dienen waarin enkele algemene rechten van ver-
dachten zijn opgenomen. Maar zij blijkt ook voorstellen te overwegen inzake
alternatieven voor voorarrest hangende het strafproces, de onschuldpresumptie,
het recht om niet te kunnen worden verplicht tot zelfbeschuldiging, de zorgvul-
digheid bij het verkrijgen en omgaan met bewijsmateriaal, een recht van beroep,
de berechting bij verstek, en jurisdictiegeschillen en ne bis in idem. Al met al
bepaald een omvangrijk en lastig uit te voeren programma. Dit Groenboek is in
Nederland zowel door de regering8 als in de literatuur9 uitgesproken kritisch
besproken. 

Tot nog toe heeft de commissie twee voorstellen voor kaderbesluiten in-
gediend. Het eerste, in 2004 ingediende voorstel heeft betrekking op bepaalde
procedurele rechten in strafprocedures binnen de gehele Europese Unie.10 In dit
voorstel figureren gedetailleerde bepalingen met betrekking tot het recht van
verdachten op rechtsbijstand, het recht op bijstand van een tolk, het recht van
kwetsbare verdachten op bijzondere aandacht, het recht op communicatie met
bepaalde derden, het recht op communicatie met consulaire autoriteiten, en de
verplichting om verdachten schriftelijk van hun rechten in kennis te stellen.
Tenslotte wordt de commissie belast met het toezicht op de uitvoering en de
naleving van het kaderbesluit. Het tweede, in 2006 ingediende voorstel voorziet
in de invoering van een ‘Europees surveillancebevel’. Het gaat bij dat bevel om
een rechterlijke beslissing waarbij, in afwachting van de behandeling van een
strafzaak ter terechtzitting, andere dan tot vrijheidsbeneming strekkende con-
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11 Voorstel voor een kaderbesluit betreffende het Europees surveillancebevel in procedures tussen EU-
lidstaten in afwachting van het proces, COM(2006) 468 definitief.

12 COM(2006) 174 definitief.
13 COM(2005) 696 definitief.
14 Zie onder andere Kamerstukken II 2006/07, 23 490, nr. 461.
15 Zie onder andere Kamerstukken II 2007/08, 23 940, nr. 479.

trolemaatregelen ten aanzien van een verdachte worden opgelegd; maatregelen
die vervolgens in andere lidstaten ten uitvoer kunnen worden gelegd.11 Daar-
naast zijn door de commissie nog twee groenboeken gepubliceerd. Het eerste
heeft betrekking op het vermoeden van onschuld,12 het tweede op jurisdictiege-
schillen en het beginsel van ne bis in idem in strafzaken.13

Het voorstel voor een kaderbesluit inzake procedurele rechten heeft tussen
de lidstaten van de Unie voor grote meningsverschillen gezorgd. De onenigheid
over dit voorstel heeft in juni 2007 zelfs tot een volledige impasse in de onder-
handelingen geleid en het is niet duidelijk of die ooit kan worden doorbroken en,
zo ja, hoe en wanneer.14 Daarentegen verlopen de onderhandelingen over het
voorstel inzake een Europees surveillancebevel redelijk voorspoedig en ziet het
er naar uit dat daarover over niet al te lange tijd een politiek akkoord zal kunnen
worden bereikt.15

De vraag is waarom het ene voorstel zulke grote weerstand bij een aantal
lidstaten heeft opgeroepen terwijl dat bij het andere voorstel in het geheel niet
het geval is. Wat zegt dat in het algemeen over de toekomst van het versterken
van rechten van verdachten binnen de Europese Unie met het doel het vertrou-
wen in de justitie te bevorderen? Het zijn deze vragen waarover ik hieronder
enkele opmerkingen wil maken. 

De rechtsgrondslag voor harmonisatie van strafprocesrecht  

De Europese Commissie zocht de rechtsgrondslag voor haar voorstel voor een
kaderbesluit over bepaalde procedurele rechten in artikel 31.1.c van het
Unieverdrag. Krachtens die bepaling kunnen de lidstaten van de Unie gezamen-
lijk optreden op het terrein van de justitiële samenwerking in strafzaken als het
er om gaat ‘de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende voorschriften,
voorzover nodig ter verbetering van die samenwerking’ te waarborgen. Een zeer
grote meerderheid van de lidstaten achtte deze rechtsgrondslag inderdaad aan-
wezig, een kleine groep van lidstaten was de tegenovergestelde mening toe-
gedaan. Het breekpunt betreft de vraag of artikel 31 van het Unieverdrag een
grondslag verschaft voor het harmoniseren van nationaal strafprocesrecht in
strafzaken waarin geen (rechtstreeks) verband bestaat met justitiële samenwer-
king tussen de lidstaten. Dat verband ontbreekt in het voorstel van de commis-
sie. Dit voorstel heeft betrekking op alle verdachten en op alle strafzaken in de
lidstaten, ongeacht of daarin van justitiële samenwerking sprake is of is geweest.

Het zou hier veel te ver voeren zich te begeven in een academische discussie
over de vraag in hoeverre artikel 31 van het Unieverdrag een dergelijke harmo-
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16 Zie voor een beknopt recent overzicht Piet Hein van Kempen en François Kristen, Naar een
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kaderbesluit zelf volstaat met een, niet nader gespecificeerde, verwijzing naar artikel 31.
19 Zie het Kaderbesluit van 24 februari 2005 inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven,

Pb. 2005 L 68/49 (art. 4), de Resolutie van 17 januari 1995 inzake interceptie van telecommunica-
tieverkeer, Pb. 1996 C 329/1, en de Resolutie inzake bescherming van getuigen van 23 november
1995, Pb. C 327/5. 

20 Zie noot 6.

nisatie mogelijk maakt. De meningen zijn daarover verdeeld.16 Wat er van dit
belangrijke debat zij, hier is het zinvoller om zich af te vragen hoe de Raad in
eerdere gevallen artikel 31 heeft gehanteerd. En dan springt meteen het van
2001 daterende Kaderbesluit inzake de status van het slachtoffer in de strafpro-
cedure in het oog.17 Het regelt de rechtspositie van slachtoffers in het strafproces
en kent hun rechten toe ongeacht de vraag of het strafproces waarbij zij
betrokken zijn al dan niet enig grensoverschrijdend element bevat. Het ziet op
alle slachtoffers in alle strafzaken in de Unie. In de zaak Pupino heeft de
advocaat-generaal bij het Hof van Justitie Kokott zich de vraag gesteld of dit
kaderbesluit een afdoende rechtsbasis in het Unieverdrag heeft en deze vraag
bevestigend beantwoord.18 Het hof zelf liet zich over deze prealabele vraag niet
uit. Het ging meteen over tot het geven van een uitleg aan enkele concrete
bepalingen in het kaderbesluit. Dat is toch eigenlijk niet goed voorstelbaar als
het getwijfeld had aan de rechtsgrondslag daarvan. Het is overigens vaker
voorgekomen dat de Raad teksten aannam met algemene gevolgen voor het
nationale strafprocesrecht.19 Wat het voorstel van de commissie over procedurele
rechten zelf betreft, in het door alle toenmalige lidstaten in 2004 aanvaarde
Haags Programma wordt aan de mogelijkheid van harmonisatie van strafvorder-
lijke regels bepaald niet getwijfeld.20

Het is dus duidelijk dat de Raad als geheel niet consistent handelt als het gaat
om de vraag wanneer strafprocesrecht geharmoniseerd kan worden. En hetzelfde
moet ook voor enkele lidstaten gelden. Daaronder bevindt Nederland zich
overigens niet. 

Harmonisatie en mensenrechten 

Het voorstel van de commissie inzake procedurele rechten van verdachten
beoogt verschillende zaken. Het wil in de eerste plaats rechten van verdachten
op een eerlijk proces ‘in het algemeen’ versterken en verbeteren. Het wil in de
tweede plaats ‘gemeenschappelijke minimumnormen’ op dit gebied opstellen,
verdachten binnen de Unie een ‘gelijkwaardig niveau van bescherming’ bieden
en een ‘gemeenschappelijke benadering van het begrip “eerlijk proces”’ tot
stand brengen. Dat is nodig omdat, hoewel de lidstaten op nationaal niveau
voldoen ‘aan hun verplichtingen inzake een eerlijk proces’, dit toch leidt tot
‘discrepanties tussen de waarborgen die in de verschillende lidstaten gelden’, de
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21 COM(2004) 328 definitief, par. 7, 8, 9, 16, 19, 22. Voor een recente studie naar de rechten van de
verdachte in zeven lidstaten zie Ed Cape e.a. (red.), Suspects in Europe, Procedural Rights at the
Investigative Stage of the Criminal Process in the European Union, Antwerpen: Intersentia 2007. 

lidstaten toch bij de toepassing van het EVRM ‘zeer verschillende normen
hanteren’ en ‘er veel schendingen zijn van het EVRM’. In de derde plaats wil
de commissie ook de ‘praktische toepassing van EVRM-rechten doeltreffender
en zichtbaarder maken [...]. Dit zou tot een betere naleving van het EVRM
moeten leiden’.21 

Deze doelstellingen zijn niet alleen uitgesproken ambitieus, hun onderlinge
verhouding is niet in alle opzichten duidelijk en bij elke afzonderlijke doelstel-
ling rijzen vragen naar het hoe en waarom. Als bijvoorbeeld alle lidstaten op
nationaal niveau voldoen aan hun uit het EVRM voortvloeiende verplichtingen
inzake een eerlijk proces, hoe kan het dan zijn dat dit toch leidt tot discrepanties
tussen de waarborgen die in de verschillende landen gelden? En hoe verhoudt
zich bijvoorbeeld het streven om gezamenlijke minimumwaarborgen voor een
eerlijk proces te formuleren tot het doel om de rechten van alle verdachten ‘in
het algemeen’ te versterken en verbeteren? In de tweede plaats valt het op dat
de commissie geen feitelijke gegevens aanvoert voor haar stelling dat de
lidstaten het EVRM veelvuldig schenden. Zij laat het bij de vermelding dat het
aantal klachten in Straatsburg tussen 1993 en 2000 met meer dan 500% steeg.
Men zou dan toch willen weten om welke soorten schendingen het gaat, met
welke frequentie die zich voordoen, en vooral hoe de door de commissie voor-
gestelde rechten aan een vermindering daarvan kunnen bijdragen. 

Tenslotte rijzen ook vragen bij de presentatie van ieder individueel recht
afzonderlijk. Slechts drie van de zes voorgestelde rechten, die op rechtsbijstand,
tolkenbijstand en vertaling van bepaalde documenten, houden rechtstreeks
verband met de artikelen 5 en 6 van het EVRM. In de consideransen van het
ontwerp-kaderbesluit wordt opgemerkt dat de rechten op rechtsbijstand en op
taalkundige bijstand niet verder gaan dan uit het EVRM voortvloeit, terwijl dit
onmiskenbaar in een aantal opzichten wel het geval is. In de combinatie van
ambitieuze doelstellingen en de toch nogal warrige en oppervlakkige presentatie
daarvan kondigt zich, achteraf gezien, de schipbreuk al aan die het ontwerp-
kaderbesluit in juni 2007 zou lijden.

In de in de zomer van 2004 begonnen onderhandelingen tussen de lidstaten
van de Unie over de voorstellen van de commissie trad na enige tijd een
onomkeerbaar proces van het uitkleden van deze voorstellen op. De bepalingen
die de lidstaten zouden hebben verplicht tot systematische en uitvoerige
rapportage over de uitvoering en de naleving van het kaderbesluit verdwenen als
eerste. Hetzelfde lot was later beschoren aan de bepalingen over bijzondere
aandacht voor kwetsbare verdachten, over het recht van de van zijn vrijheid
beroofde verdachte op communicatie met personen uit zijn directe leefom-
geving, en over de consulaire bijstand. Wat de overgebleven rechten betreft, zij
werden in de loop van de onderhandelingen geleidelijk steeds meer van hun
concretiseringen ontdaan en in steeds abstractere formuleringen gegoten. For-
muleringen die steeds grotere gelijkenissen gingen vertonen met de correspon-
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25 Raadsdocument 10287/07.

derende bepalingen van het EVRM.22 Daarbij werd de hulp van het secretariaat
van de Raad van Europa gezocht en verkregen om te voorkomen dat het
kaderbesluit in enig opzicht minder rechten aan verdachten zou toekennen dan
het EVRM.23 Omgekeerd leidde dit proces er ook toe dat concretiseringen die
boven het EVRM uitstegen, eerder in aanmerking kwamen om geschrapt te
worden.

Dit proces van eliminatie en abstrahering leidde tot een tegenreactie bij
enkele lidstaten. Zij verloren hun belangstelling voor het (her-)formuleren van
oude en nieuwe rechten van de verdachte, voor zover ieder van hen daarin al
werkelijk geïnteresseerd was geweest, en begonnen aandacht te vragen voor het
belang van praktische stappen om de naleving van reeds bestaande minimum-
normen door de lidstaten te bevorderen.24 Niet het harmoniseren van rechtsregels
maar dat van technieken om de naleving van deze regels te handhaven zien zij
als de beste methode om tussen de lidstaten van de Unie en bij hun bevolkingen
vertrouwen in elkaars justitie te vergroten. Maar het ligt niet in hun bedoeling
om de lidstaten op dit vlak bindende verplichtingen op te leggen. Het blijft bij
een voorstel tot het aannemen van een resolutie. De meerderheid van lidstaten
krijgen zij met dit voorstel niet mee.

Op 8 juni 2007 kwam het Duitse voorzitterschap uiteindelijk met een ont-
werp-kaderbesluit waarover de JBZ-Raad enkele dagen later had te beslissen.25

Dit voorstel heeft betrekking op vier rechten van de verdachte: het recht op
kennisneming van bepaalde informatie, het recht op verdediging, het recht op
vertolking, en het recht op vertaling van stukken. Deze rechten komen toe aan
drie categorieën van personen: zij tegen wie in een lidstaat een strafvervolging
is ingesteld, zij die aldaar in verband met een strafbaar feit zijn aangehouden, en
zij die in een andere lidstaat in verband met de tenuitvoerlegging van een
Europees aanhoudingsbevel zijn aangehouden. Wat de rechten van personen
betreft tegen wie in een lidstaat een vervolging is ingesteld, het lijkt er op dat
hun rechten in vergelijking tot de rechten waarop zij krachtens het EVRM
aanspraak kunnen maken niet zijn uitgebreid, uitgezonderd waar het gaat om het
recht om op de hoogte gesteld te worden van de rechten die hun in een bepaalde
fase van de procedure toekomen. Dat ligt iets maar niet heel veel anders bij
personen die in verband met een strafbaar feit zijn aangehouden en wier
aanhouding niet al meebrengt dat zij in de zin van artikel 6 EVRM kunnen
worden beschouwd als personen tegen wie een strafvervolging is ingesteld. Hier
is vooral van belang dat de aangehouden persoon recht heeft op contact met een
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raadsman ook al is tegen hem nog geen strafvervolging ingesteld; artikel 5
EVRM voorziet daarin niet. Winst vergeleken met artikel 5 EVRM is ook dat
het ontwerp expliciete bepalingen bevat over vertolking en vertaling, die
bovendien iets verder lijken te gaan dan waartoe de wat rudimentaire tekst van
artikel 5 lid 2 EVRM verplicht. Ook de aangehouden persoon moet worden
voorgelicht over zijn rechten. Ten slotte zijn er degenen die in verband met de
tenuitvoerlegging van een arrestatiebevel in een andere lidstaat zijn aangehou-
den. Hun rechten komen wezenlijk overeen met die van de vorige categorie. Al
met al gaat het in het voorstel om enkele heel bescheiden en eigenlijk vanzelf-
sprekende verbeteringen op een gebied waar verbeteringen, hoe klein ook, altijd
welkom zijn.

Wat de voorgestelde resolutie van de zes lidstaten betreft, hier gaat het als
gezegd om praktische suggesties tot het verbeteren van de naleving van be-
staande normen. Om maatregelen die aldus concreet het vertrouwen in de justitie
van de verschillende lidstaten kunnen verhogen. De ontwerp-resolutie bevat een
betrekkelijk lange lijst van actiepunten die aan de lidstaten worden aanbevolen.
Zij hebben onder meer betrekking op de verkrijgbaarheid en de toegankelijkheid
van informatie, en die van raadslieden en tolken. Ook wordt er het voorstel in
gedaan om de Europese Commissie te betrekken bij de financiering van
bepaalde initiatieven die het makkelijker moeten maken om een oordeel over het
eerlijke verloop van een strafzaak te vellen. Daaronder zijn bijvoorbeeld
initiatieven begrepen tot het audiovisueel of auditief opnemen van politieverho-
ren. De voorgestelde actiepunten zijn op zichzelf zinvol en belangrijk. Zij
komen ook tegemoet aan de herhaaldelijk door de Raad van Europa gedane
oproepen tot de partijen bij het EVRM om praktische maatregelen te nemen die
de naleving van dit verdrag kunnen bevorderen en verbeteren. 

De toekomst van harmonisatie van strafprocesrecht 

Het is verhelderend om de lotgevallen van het ontwerp-kaderbesluit inzake
procedurele rechten te vergelijken met die van een ander ontwerp-kaderbesluit
dat wel goed door de lidstaten is ontvangen: het ontwerp dat betrekking heeft op
het Europees surveillancebevel.26 Een surveillancebevel is een rechterlijke
beslissing waarbij ten aanzien van niet-ingezeten verdachten controlemaatrege-
len van niet-vrijheidsbenemende aard worden uitgevaardigd in afwachting van
een proces. Controlemaatregelen die in het bijzonder een alternatief kunnen
vormen voor de toepassing van voorlopige hechtenis. Het ontwerp-kaderbesluit
voorziet, kort gezegd, in de tenuitvoerlegging van deze controlemaatregelen in
andere lidstaten dan de lidstaat waarin deze maatregelen zijn genomen. De
verdachte die in een andere lidstaat de hem opgelegde verplichtingen niet
naleeft, kan als gevolg daarvan worden overgeleverd aan de lidstaat waar het
bevel werd uitgevaardigd en het strafproces zal plaatsvinden.

Een aantal punten van verschil met het ontwerp-kaderbesluit inzake procedu-
rele rechten springt in het oog. Het belangrijkste verschilpunt is wel dat het bij
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27 Pb. 2007 C 306/57.
28 Pb. 2004 C 310/118.
29 Zo al Julian J.E. Schutte, Unification and Harmonisation of Criminal Procedures in the European

Union, in: J.F. Nijboer en W.J.J.M. Sprangers (red.), Harmonisation in Forensic Expertise, Amster-
dam: Thela Thesis 2000, p. 52-54.

het surveillancebevel gaat om een concrete poging om de achterstandpositie
waarin bepaalde ‘buitenlandse’ verdachten zich bij de toepassing van voorarrest
in vergelijking met andere verdachten bevinden door wederzijdse justitiële
samenwerking te verminderen. Dit voorstel heeft een duidelijke grondslag in
artikel 31 van het Unieverdrag nu de woonplaats van de verdachte in een andere
lidstaat aan de strafzaak een grensoverschrijdende dimensie verleent. De
achterstandspositie van deze buitenlandse verdachten kan bovendien niet goed
zonder wederzijdse samenwerking worden gereduceerd.

Deze verschillen tussen de beide voorstellen maken duidelijk dat harmonisa-
tie van strafprocesrecht binnen de Europese Unie moeilijker ligt en de voordelen
daarvan als minder evident worden ervaren naarmate het verband met strafrech-
telijke samenwerking tussen de lidstaten zwakker is. Het is voorspelbaar dat de
problemen waarin het voorstel van de commissie inzake procedurele rechten
verzeild is geraakt, ook te wachten staan aan de meeste andere voornemens van
de commissie om het wederzijds vertrouwen in de justitie te vergroten. Bijvoor-
beeld die met betrekking tot de onschuldpresumptie, het nemo tenetur-beginsel,
en de zorgvuldigheid bij het verkrijgen en het omgaan met bewijsmateriaal. Het
Verdrag van Lissabon van 13 december 200727 zal daaraan hoogstwaarschijnlijk
niets veranderen. Wel is het waar dat dit verdrag, in navolging van het Verdrag
tot vaststelling van een Grondwet voor Europa van 29 oktober 2004,28 in zijn
artikel over justitiële samenwerking in strafzaken uitdrukkelijk rept van het
vaststellen van minimumvoorschriften die betrekking hebben op ‘de rechten van
personen in de strafvordering’. Maar net als in artikel 31 van het tegenwoordige
Unieverdrag het geval is, kunnen strafprocessuele minimumnormen alleen
worden vastgesteld voor zover dat nodig is ter bevordering van de wederzijdse
samenwerking. Het politieke debat tussen de lidstaten over de rechtsgrondslag
van harmoniserende maatregelen zal dus blijven wat het is. Wel is het denkbaar
dat de uitkomst van dat debat anders zal uitvallen wanneer in een wat verdere
toekomst eenmaal besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid mogelijk is
geworden.

Los van de vraag naar de rechtsgrondslag voor harmonisatie van nationaal
strafprocesrecht blijven er vragen naar het nut en de uitvoerbaarheid daarvan,
en dan vooral als het gaat om de grootschalige harmonisatie waarop het totaal
van alle voorstellen en gedachten van de Europese Commissie vermoedelijk zou
moeten uitlopen. Eén ding lijkt mij wel duidelijk: harmonisatie van strafproces-
recht is aanzienlijk moeilijker dan harmonisatie van materieel strafrecht, en wel
om de reden dat de onderlinge verschillen tussen de lidstaten er zo veel groter
zijn.29 Men moet er dus goede redenen voor hebben, en een vaag en ongediffe-
rentieerd gevoel van onbehagen in de justitie buiten de eigen landsgrenzen geeft
eigenlijk geen werkelijk bruikbaar houvast. Het commissievoorstel inzake het
Europees surveillancebevel laat zien dat rechten van verdachten op heel
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30 COM(2003) 75 definitief, p. 10-11.

specifieke terreinen aanzienlijk verbeterd kunnen worden door middel van
justitiële samenwerking. Er zijn ongetwijfeld andere specifieke terreinen van
strafprocesrecht waarop soortgelijke resultaten behaald kunnen worden. En als
het in het algemeen om het verhogen van het vertrouwen van burgers en
overheden in de strafjustitie elders gaat, heeft het misschien voorlopig bij uitstek
zin om dit na te streven door het nemen van vertrouwenwekkende maatregelen
die de naleving van bestaande strafprocessuele regels en beginselen kunnen
bevorderen, eerder dan door het harmoniseren van die regels en beginselen zelf.
Wat de commissie in haar Groenboek over procedurele waarborgen van 2003
terecht onderkende, was het belang van ‘Europese optimale werkwijzen’ die
beogen ‘de praktische werking’ van reeds bestaande rechten ‘efficiënter en
zichtbaarder te maken’.30 Die gedachte speelde ook in haar voorstel voor een
kaderbesluit inzake procedurele rechten een rol maar werd overwoekerd door
ambitieuzere doelstellingen. Zij bleef vooral behouden in het alternatieve
voorstel van een aantal lidstaten voor een resolutie, hoe vrijblijvend en vaag dat
voorstel ook is gebleven. De openbare discussie in Nederland na de zaak van de
Schiedammer parkmoord doet vermoeden dat met zulke vertrouwenwekkende
maatregelen als het vastleggen van politieverhoren en het toelaten van raadslie-
den bij deze verhoren bijvoorbeeld nog veel winst aan vertrouwen te behalen
valt.
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1 D. Bronkhorst, Encyclopedie van de Menselijkheid, Breda: Amnesty International/De Geus 2007, p. 151.
2 Dat was met name het geval in de Sovjet Unie en het Roemenië van Nicolae Ceausescu. Er zat een

zekere perverse logica in: wie de zegeningen van het communistische regime niet erkende, moest
wel psychisch gestoord zijn! 

Een bijzondere groep van gedetineerden: 
de ‘prisoners of conscience’
Peter Baehr

Inleiding 

‘Gewetensgevangenen
Een aanduiding die door Amnesty International wordt gebruikt voor diegenen
die, ten eerste, gevangen worden gehouden of in hun bewegingsvrijheid worden
beperkt vanwege hun politieke, godsdienstige of ander overtuiging, etnische af-
komst, geslacht, seksuele oriëntatie, kleur of taal; en die ten tweede geen geweld
hebben gebruikt of gepropageerd. De bredere categorie van politieke gevan-
genen omvat ook degenen die wel geweld hebben gebruikt of gepropageerd. In
2006 waren er volgens Amnesty International gewetensgevangenen in tenminste
58 landen. In dat jaar kwam de organisatie op voor gewetensgevangenen in o.m.
Cambodja, Eritrea, Oezbekistan, Griekenland, Marokko, Myanmar, Rusland/
Tsjetjenië, Syrië, Sudan, Iran, Maldiven en Jemen. Het aantal gewetensgevan-
genen is sinds de jaren negentig afgenomen, doordat veel landen een democrati-
sche hervorming doormaakten en gewetensgevangenen vrijlieten. Maar gewe-
tensgevangenen zijn er nog altijd in tientallen landen en enkele landen houden
grote aantallen gewetensgevangenen vast. Tot die laatste landen behoren China,
Cuba, Iran, Birma (Myanmar), Saudi-Arabië en Syrië. Gewetensgevangenen zijn
vaak schrijvers (censuur), journalisten, leden van de vakbeweging of mensenrech-
tenverdedigers.’1 

Gewetensgevangenen zijn, met andere woorden, met name genoemde gedeti-
neerden die ten onrechte zijn opgesloten. Gewetensgevangenen zitten niet altijd
in de gevangenis. Sommigen zijn onder huisarrest geplaatst, in binnenlandse
ballingschap gestuurd of gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrich-
ting.2 Anderen worden het slachtoffer van maatregelen die een ernstige aantas-
ting vormen van hun dagelijkse leven en functioneren. Een van de bekendste
gewetensgevangenen is de Birmaanse mensenrechtenactiviste en Nobelprijswin-
nares Aung San Suu Kyi, die al vele jaren onder huisarrest verkeert.

Leden van Amnesty International zetten zich in voor hun vrijlating. Tot
enkele jaren geleden had dat veelal de vorm van een ‘adoptie’ van een of meer
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3 Het hele systeem wordt op het ogenblik herzien. De acties worden voortaan op een andere manier
aangeboden aan de plaatselijke groepen. Dit laatste is in de nieuwe opzet een taak voor de landelij-
ke secties van Amnesty, die in hoge mate zelf bepalen op welke manier aan welke zaken gewerkt
wordt (informatie van het landelijk secretariaat van de Nederlandse sectie van Amnesty Internatio-
nal in Amsterdam).

4 Het is bepaald geen toeval dat het stuk dat leidde tot de oprichting van Amnesty International, een
artikel in het Britse zondagsblad The Observer van 28 mei 1961 van de Britse advocaat Peter
Benenson, de titel droeg ‘The Forgotten Prisoners’. De in dat artikel genoemde gedetineerde
Portugese studenten, die hadden geprotesteerd tegen het regime-Salazar, zijn echter merkwaardiger-
wijs niet terug te vinden in de dossiers van geadopteerde gewetensgevangenen. Zie: Stephen
Hopgood, Keepers of the Flame: Understanding Amnesty International, Ithaca and London: Cornell
University Press 2006, p. 55. Zie ook: Jonathan Power, De Druppel Holt de Steen Uit: Veertig Jaar
Amnesty International, Haarlem: Becht 2001, p. 143-145.

5 Zelf heb ik de nodige brieven geschreven aan de president van Eritrea en de minister-president van
Ethiopië – twee landen die ik op missies van Amnesty International had bezocht. Met slechts één
kleine uitzondering bleef deze correspondentie steeds onbeantwoord..

6 Hopgood, 2006, p. 83. Bij een bezoek aan Egypte werd mij, als toenmalig lid van het internationaal
bestuur van Amnesty International, door een hoogwaardigheidsbekleder gevraagd of ik niet iets kon
doen aan die voortdurende brievenschrijverij van leden van Amnesty International. Verre van aan
zijn verzoek tegemoet te komen – het was immers één van de voornaamste actiemiddelen van onze
organisatie – wees ik hem erop dat, op het moment dat alle gewetensgevangenen in zijn land waren
vrijgelaten, de brieven onmiddellijk zouden stoppen.

gewetensgevangenen door zogeheten ‘adoptiegroepen’ (in de jaren tachtig
omgedoopt tot ‘lokale groepen’). De groepen werden door het internationale
secretariaat van taakdossiers (de zogeheten action files) voorzien.3 Ze probeer-
den in contact te komen met de betreffende gevangene(n) en stuurden hun
brieven en pakjes om ze te laten weten dat ze in de buitenwereld niet waren
vergeten.4 Tevens schreven en schrijven zij brieven aan de autoriteiten, om deze
tot vrijlating van de bewuste gewetensgevangene(n) te bewegen.5 Tot het einde
van de Koude Oorlog kreeg iedere adoptiegroep steeds drie gewetensgevan-
genen toegewezen: één uit het Westen, één uit het communistische blok, en één
uit de Derde Wereld, ten einde de politieke onpartijdigheid van Amnesty te
beklemtonen. In de praktijk bleek het echter lang niet altijd mogelijk in de bij
groepen bestaande behoeften te voorzien. Soms kregen nieuwe groepen niet
meer dan één gewetensgevangene toegewezen.6

Geen werk in eigen land

Ter bescherming van de groepen en om te voorkomen dat zij gewikkeld zouden
raken in binnenlandse politieke conflicten, mochten adoptiegroepen geen
gewetensgevangenen in het eigen land adopteren. Dat was met name voor
nieuwe leden van Amnesty in Oost-Europa moeilijk te verteren. Zij maakten
zich juist en met name zorgen over de mensenrechtensituatie in eigen land en
konden maar moeilijk begrijpen waarom zij zich bijvoorbeeld op Argentinië of
Sierra Leone moesten richten. De laatste jaren is die niet in eigen land-regel
aanzienlijk versoepeld. Zo vertelde de secretaris-generaal van Amnesty, Irene
Khan, zelf afkomstig uit Bangladesh, op een bijeenkomst in Amsterdam op 24
januari 2008, waar haar de Annetje Fels-Kupferschmidt-onderscheiding werd
uitgereikt, dat zij onlangs op officiële missie naar haar eigen land, Bangladesh,
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7 ‘Groups of no less than five members may, on payment of an annual fee determined by the Interna-
tional Council, become affiliated to AMNESTY INTERNATIONAL or a section thereof. [...] An
affiliated adoption group shall accept for adoption such prisoners as may from time to time be allotted
to it by the International Secretariat, and shall adopt no others as long as it remains affiliated to
AMNESTY INTERNATIONAL. No group shall be allotted a prisoner of conscience detained in its
own country’ (Statute of Amnesty International, as amended by the 28th International Council
meeting in Morelos, Mexico, 11-17 August 2007, artikel 14). Vermoedelijk zal deze tekst op een
komende bijeenkomst van de International Council aan de nieuwe situatie worden aangepast. 

8 Amnesty in Actie 2008, nr. 3, p. 13.
9 Zie: Edy Kaufman, Prisoners of Conscience: The Shaping of a New Human Rights Concept,

Human Rights Quarterly 1991, p. 350.
10 Amnesty heeft ook de apartheid zelf nooit veroordeeld, aangezien de organisatie apartheid beschouw-

de als een ideologie zoals het communisme of socialisme waartegen zij ook als zodanig geen stelling
nam. Amnesty ‘did not condone Apartheid’, hetgeen in niet Engels sprekende landen weer voor de
nodige misverstanden zorgde, aangezien men het minder bekende woord ‘condone’ veelal verwarde
met ‘condemn’. Amnesty zette zich wel in voor de slachtoffers van het apartheidsregime.

was geweest. Dat zou in het verleden, volgens de toen gehanteerde regels, niet
mogelijk zijn geweest.

In Nederland bestaan de adoptiegroepen in feite niet meer, maar het internati-
onale statuut van Amnesty maakt er nog steeds melding van.7 Een nieuwe
ontwikkeling is het werken voor individuals at risk. Het gaat hier om zaken van
individuele slachtoffers van mensenrechtenschendingen die exemplarisch zijn
voor de mensenrechtensituatie in het betreffende land. Men hoopt en verwacht
dat het werken aan een zaak van een individu tevens invloed zal hebben op de
algemene situatie in het land. Bij alle individuele zaken zijn concrete doelen
geformuleerd als: wat kan Amnesty bereiken in deze zaak? Wat zijn de lange
termijn effecten? Wat is de impact van de actie op het betreffende individu?8 

De geen geweld-clausule

Wat blijft is dat de betrokkene geen geweld mag hebben gebruikt of gepropa-
geerd. De achterliggende reden daarvan is dat Amnesty zich al sinds jaren op het
standpunt stelt dat de organisatie niet betrokken wil worden in een discussie over
de vraag of het gebruik van geweld al dan niet terecht is. Wat de één een vrij-
heidsstrijder noemt, noemt de ander een rebel of (erger) terrorist.9 Zo heeft
Amnesty bijvoorbeeld nooit Nelson Mandela willen adopteren als gewetensge-
vangene, omdat hij zich in zijn jonge jaren op het standpunt had gesteld dat in de
strijd tegen de apartheid het gebruik van geweld niet kon worden uitgesloten.10

De geen geweld-clausule heeft in de praktijk nogal eens de nodige proble-
men opgeleverd. Amnesty beschouwt zichzelf niet als een pacifistische organi-
satie (hoewel zeker in het verleden veel principiële pacifisten er deel van hebben
uitgemaakt), maar heeft de geen geweld-clausule altijd op pragmatische gronden
gehanteerd. Een commissie die was ingesteld ter bestudering van het mandaat
van Amnesty, kwam in 1978 tot de conclusie dat de geen geweld-clausule
diende te worden gehandhaafd: ‘It was suggested that AI should distinguish
between political prisoners working against aggressive regimes and for human
rights, and those using unjustifiable violence. It was pointed out that such a
policy would lead to accusations of one-sidedness and would also be against
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11 Report of the Meeting of the Mandate Committee held in London, on the 5th and 6th December
1978, AI Index POL 21/IEC/01/79, zoals geciteerd door Hopgood, 2006, p. 93. 

12 Zie: Ann Marie Clark, Diplomacy of Conscience: Amnesty International and Changing Human
Rights Norms, Princeton/Oxford: Princeton University Press 2001, p. 15.

13 In dat verband is het van belang te constateren dat de preambule van de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens, waarop de organisatie haar activiteiten baseert, het gebruik van geweld
niet per se uitsluit: ‘Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens
beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in
laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking [...]’ [cursive-
ring PB].

AI’s policy of political impartiality, whereby AI does not criticize governments
as such, only the activist repression under such systems.’11 De wens van behoud
van politieke onpartijdigheid leidde de oprichter van de organisatie, Peter
Benenson, er zelfs toe verhuizing van het internationale secretariaat vanuit
Londen naar een ‘neutraal land’ te bepleiten!12 

Een andere reden voor de hantering van de geen geweld-clausule is dat
Amnesty niet in de positie wenst te verkeren waarin de organisatie een onder-
scheid moet maken tussen het gebruik van geweld voor politieke doeleinden en
het gebruik van geweld als misdrijf. Zo heeft de organisatie ook lang geworsteld
met de vraag hoe men onderscheid kon maken tussen politieke ontvoeringen van
mensen (voor wier vrijlating men zich wèl moest inzetten) en ontvoeringen voor
criminele doeleinden (waar dat niet het geval was, aangezien Amnesty zich niet
als een crime fighting organisation wenst te beschouwen). Het probleem is dat
dit onderscheid niet altijd even duidelijk is. Als bijvoorbeeld de gewapende
oppositie in Colombia iemand ontvoert voor politieke doeleinden en vervol-
gens een losgeld eist voor zijn of haar vrijlating, is de ontvoerde persoon dan
een gewetensgevangene voor wiens vrijlating men zich moet inzetten of het
slachtoffer van een misdrijf? Of hangt het dan af van de doeleinden waarvoor
het losgeld zal worden gebruikt: om de politieke doeleinden van de ontvoerders
naderbij te brengen of zuiver om de bankrekening van die ontvoerders te
spekken? Bovendien is Amnesty lange tijd erg terughoudend geweest in het
benaderen van gewapende oppositiegroepen – ook als die gewetensgevangenen
in handen hadden –, omdat dit zou kunnen betekenen dat zij deze groepen een
zekere mate van erkenning verschafte, terwijl ze niet formeel partij waren bij de
mensenrechtenverdragen. Die terughoudendheid leidde dan weer tot protesten
van de zijde van de officiële regeringen die zeiden (of voorgaven) niet te kunnen
begrijpen waarom Amnesty zich wel druk maakte over veronderstelde mensen-
rechtenschendingen door regeringsinstanties, terwijl de niet minder ernstige
schendingen door gewapende oppositiegroepen buiten schot bleven. Het valt
bepaald niet mee in dit soort zaken een principiële lijn uit te zetten en die steeds
te volgen! 

De geen geweld-clausule betekent overigens niet dat Amnesty International
principieel tegen het gebruik van geweld is gekant.13 Daarover heeft de organisa-
tie ‘geen mening’. Zij zet zich alleen niet in voor de vrijlating van personen die
geweld gebruiken of propageren. Overigens roept zij wel bij voortduring op tot
het voeren van eerlijke processen voor alle politieke gevangenen – ook zij die
wèl geweld hebben gebruikt of gepropageerd. 
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14 Hopgood, 2006, p. 239, noot 12.
15 Hopgood, 2006, p. 73.
16 Kaufman, 1991, p. 342.
17 Door Amnesty altijd consequent tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat het niet om ‘verdwijnin-

gen’ in eigenlijke zin gaat. Zie voor de toenmalige discussie over het mandaat: Peter R. Baehr,
Amnesty International and Its Self-Imposed Limited Mandate, Netherlands Quarterly of Human
Rights, 1994, p. 5-21.

18 International Statute of Amnesty International, 2007.
19 Tijdens de bijeenkomst van de International Council van 1987 waar ik namens de Nederlandse

afdeling het Westerse standpunt vertolkte, werd mij door een afgevaardigde uit Zimbabwe voor de
voeten geworpen dat zij in hun land helemaal geen homoseksuelen hadden! Toen ik daarop
antwoordde dat wij ze wèl hadden en dat ik niet begreep waarom de Afrikanen er bezwaar tegen
maakten dat wij voor de rechten van homoseksuelen wensten op te komen, werd mij dat niet in
dank afgenomen. 

Een groot probleem is dat er niet één centraal archief bestaat van alle
gewetensgevangenen. Veel van het materiaal zit opgeborgen in het hoofd van
individuele onderzoekers op het internationale secretariaat van Amnesty in
Londen: ‘If the researcher left, no institutionalized memory would remain at all
in those cases’.14 

Uitbreiding van het mandaat

In de beginjaren concentreerde Amnesty zich op het werk voor gewetensgevan-
genen en slachtoffers van martelingen (in Hopgood’s woorden, ‘the moral bed-
rock’ van Amnesty’s werk).15 Men beschouwde dit werk – samen met het
opkomen tegen de doodstraf – toentertijd als belangrijker dan het werken voor
sociale en economische rechten: ‘[...] [T]he defence of POCs is a struggle
against the most pointless human suffering. People who die from malnutrition
and people who are killed in jail may suffer equally, but it is not easy to
establish responsibility in the first case’.16 In de loop der jaren is het mandaat
gaandeweg uitgebreid, bijvoorbeeld met het werken tegen martelingen, tegen
buitengerechtelijke executies en tegen onvrijwillige ‘verdwijningen’.17 Pas een
paar jaar geleden is – mede onder druk van buitenaf – besloten zich voor het full
spectrum van de mensenrechten in te zetten: ‘Amnesty International’s vision is
of a world in which every person enjoys all of the human rights enshrined in the
Universal Declaration of Human Rights and other international human rights
instruments. In pursuit of this vision, Amnesty International’s mission is to
undertake research and action focused on preventing and ending grave abuses
of these rights [cursivering PB]’.18

Lange jaren is binnen de organisatie gediscussieerd over de vraag of men
vervolgde homoseksuelen al dan niet als gewetensgevangenen zou moeten
adopteren. Terwijl de Amnesty-afdelingen in de meeste westerse landen daar
zonder meer voorstanders van waren, lag dat in de landen van de Derde Wereld
anders. Daar hadden de leden van Amnesty International al de grootste moeite
het principiële verzet tegen de doodstraf in de praktijk te brengen. Homoseksue-
len werden (of worden veelal nog steeds) daar beschouwd als mensen die zich
overgeven aan immorele praktijken en die men op zijn best als ‘ziek’ zou
moeten beschouwen.19 Aangezien de westerse afdelingen ook sterk hechtten aan
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20 Zie verder Baehr, 1994, p. 18-19.
21 De voorbeelden zijn ontleend aan het maandblad Amnesty in Actie.
22 Voor het belang dat gehecht wordt aan het brengen van, naast het slechte nieuws van mensenrech-

tenschendingen, ook van good news stories, zie: Peter Baehr, Human Rights: Far Better or Far
Worse?, in: Fons Coomans e.a. (red.), Rendering Justice to the Vulnerable: Liber Amicorum in
Honour of Theo van Boven,The Hague: Kluwer Law International 2000, p. 41-55.

het uitbreiden van het lidmaatschap van Amnesty naar landen van de Derde
Wereld (overigens tot op heden zonder veel succes), stond men voor het
dilemma om òf een principiële lijn te volgen òf rekening te houden met de
gevoeligheden in de Afrikaanse en Aziatische landen. Mede onder druk van de
International Gay and Lesbian Association, die – niet geheel ten onrechte –
Amnesty als een zwakke stee beschouwde die zij voor haar doeleinden kon
inspannen, is de organisatie uiteindelijk overstag gegaan en heeft zij het op-
komen voor de vrijlating van mensen die op grond van hun ‘seksuele oriëntatie’
vastzitten, opgenomen in het internationale statuut.20 

Enkele recente voorbeelden21

India: De arts en mensenrechtenactivist Binayak Sen werd op 14 mei 2007
gearresteerd. Voor zijn mensenrechtenwerk bezocht Sen regelmatig een leider
van de verboden communistische partij in de gevangenis. Amnesty International
vermoedt dat Sen wordt aangeklaagd om andere activisten die zich verzetten
tegen de Salwa Judum-campagne het zwijgen op te leggen. Deze campagne zou
zijn opgezet door bewoners van de provincie Chhatttisgarh tegen maoïstisch
geweld. De activisten hadden bewijzen dat de campagne door de overheid werd
gesteund om Maoïsten uit de provincie te verdrijven. Sens arrestatie zou ook in
verband kunnen worden gebracht met zijn onderzoek naar buitengerechtelijke
executies. Sens verdediging had geen toegang tot bewijsmateriaal.

Gambia: Journalist Chief Ebrima B. Manneh werd in juli 2006 in het kantoor
van de Gambiaanse krant de Daily Observer door politie in burgerkleding
gearresteerd. Amnesty International beschouwt Manneh als een gewetensge-
vangene. Het is onbekend waar hij wordt vastgehouden. De Gambiaanse
regering kwam in februari 2007 met een officiële verklaring waarin zij iedere
betrokkenheid bij de arrestatie van Manneh ontkende en zei geen kennis te
hebben van zijn verblijfplaats. Getuigen verklaarden echter dat leden van de
politie interventie-eenheid Manneh eind juli naar het ziekenhuis in de hoofdstad
Banjul hebben gebracht. 

Vrijlating van gewetensgevangenen

Soms lukt het de vrijlating van gewetensgevangenen te bewerkstelligen, al valt
nooit met zekerheid te bewijzen dat zulks mede of voornamelijk te danken is aan
de activiteiten van Amnesty:22

Cuba: De Cubaanse overheid heeft in het weekend van 16 en 17 februari 2008
vier mensenrechtenactivisten vrijgelaten. Omar Parnet Hernandez, Pedro Pablo
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Alvarez Ramos, José Gabriel Ramon Castillo en Alejandro Gonzalez Raga zaten
sinds maart 2003 vast. Ze werden samen met 75 anderen opgepakt tijdens een
grootschalig politie-optreden. Op het eiland zitten nog 58 gewetensgevangenen
vast. Amnesty International verwelkomde de vrijlating, maar vroeg om ook deze
58 gevangenen spoedig vrij te laten.

Oezbekistan: Aan Saidzhakhon Zainabitdinov, een Oezbeekse mensenrechtenac-
tivist, is amnestie verleend. Samen met enkele andere politieke gevangenen is hij
op 4 februari 2008 vrijgelaten. In januari 2006 werd Zainabitdinov tot zeven jaar
cel veroordeeld in een geheime rechtszaak. Hij werd beschuldigd van ‘het
verspreiden van informatie die aanzet tot paniek’. Zainabitdinov is oprichter van
de mensenrechtenorganisatie Apelliatsia. Tijdens zijn werk voor Apelliatsia was
Zainabitdinov getuige van een escalatie van protesten in het dorp Andijan op 12
en 13 mei 2005. Het leger zou, naar verluidt, op de protesterende menigte hebben
geschoten, waardoor volgens de overheid 170 mensen werden gedood. Andere
bronnen, waaronder Apelliatsia, meldden dat 500 mensen de dood vonden.
Zainabitdinov werd een week na de gebeurtenissen in Andija gearresteerd.

Iran: De journaliste Maryam Hosseinkha is op 2 januari 2008, na het betalen
van een borgsom, vrijgelaten. Zij zat sinds 18 november 2007 in een Iraanse
gevangenis. Op 2 januari 2008 werd ook Jelveh Javaheri vrijgelaten. Deze
journaliste en studente sociologie werd op 1 december 2007 opgepakt. Zij zou-
den zijn beschuldigd van het verspreiden van leugens en propaganda tegen de
overheid, maar er werd geen formele aanklacht tegen hen uitgevaardigd. Hos-
seinkha en Javaheri schreven beiden artikelen voor een website over vrouwen-
rechten. Ook tijdens hun gevangenschap bleven zij actief. Zo hebben zij met
behulp van anderen zestig boeken aan de gevangenisbibliotheek geschonken en
schreven zij verschillende artikelen over de omstandigheden in de gevangenis.

Conclusie

De gegeven voorbeelden laten zien hoe belangrijk het is op te komen voor een
beter lot – in feite vrijlating – van gewetensgevangenen. Zij vormen een
significante indicatie voor de mate van respect voor de mensenrechten in hun
land. Het is dan ook zeer terecht dat Amnesty International, in zijn nu bijna
vijftigjarig bestaan, dit werk als een hoofdthema van zijn activiteiten beschouwt.

Bij het afscheid van collega Cees Flinterman op 31 januari 2008 hield
Constantijn Kelk een heel persoonlijke en ontroerende toespraak. Met een kleine
wijziging zijn de woorden waarmee hij zijn speech afsloot, ook volledig op hem
zelf toepasselijk. Daarom neem ik de vrijheid ze, met slechts één kleine
wijziging, hier te citeren: ‘Constantijn, hulde aan jou voor al je inspanningen om
ook langs de weg van het onderwijs bij jongeren een nieuwe geest te helpen
ontwikkelen die nodig is voor een wereld waarin het bewustzijn van de mense-
lijke waardigheid zal zegevieren.’





1 C. Kelk, Het strafrecht in de tang van het instrumentalisme, in: G.C.G.J. van Roermund, M.S.
Groenhuijsen en W.J. Witteveen (red.), Symposium strafrecht: vervolg van een grondslagendebat,
Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 3-83.

2 Zie voor een recente uitvoerige beschouwing: Jennifer E. Walsh, Three Strikes Laws, Westport CT:
Greenwood Press 2007.

Drie slag is uit!
Teloorgang van het proportionaliteitsbeginsel 

Peter Bal

Inleiding

Proportionaliteit beschouwt Constantijn Kelk zonder twijfel als leidend beginsel
voor een strafrecht met mate en voor een straf op maat. In woord en daad heeft
hij zich onverdroten ingezet voor een terughoudend strafrecht en voor de
rechtspositie van de gedetineerde medemens, geheel in de goede traditie van de
Utrechtse School. Ver voordat de term risicostrafrecht zijn intrede deed, heeft
hij al in een indringende analyse gewezen op de gevaren van instrumentalisti-
sche tendensen in de hedendaagse criminele politiek die bovenal is gestoeld op
effectiviteitsoverwegingen.1

In mijn bijdrage aan dit liber amicorum bespreek ik een prototypisch
voorbeeld van deze ontwikkelingen waarvoor Constantijn Kelk telkens met
verve heeft gewaarschuwd en waarvan ik bevroed dat dit hem zeer aan het hart
gaat. Het betreft de strafwetgeving in de Verenigde Staten die wordt aangeduid
met de bekende honkbalterm three strikes, you’re out! en die strafrechters
verplicht om recidivisten met (ten minste) twee eerdere veroordelingen na het
plegen van een derde misdrijf tot een zeer lange en meestal levenslange gevan-
genisstraf te veroordelen.2 In dit verband wordt wel beeldend gesproken van
incapacitation of habitual felons. 

Overduidelijk is dat hiermee zuiver preventieve sanctiedoelen worden
nagestreefd. Het is dan ook niet bevreemdend dat in tal van gevallen personen
tot levenslange gevangenisstraf zijn veroordeeld wegens het plegen van een
serie misdrijven, die afzonderlijk nimmer tot een dergelijke draconische straf
kunnen leiden. Het gaat zelfs in veel zaken om niet-gewelddadige misdrijven
van betrekkelijk geringe ernst. Het grote probleem van deze straftoemetings-
praktijk is uiteraard dat de evenredigheid tussen de gepleegde strafbare feiten en
de opgelegde straf veelal ver te zoeken is. Ook persoonlijke omstandigheden van
de dader voor een straf op maat kunnen nauwelijks worden meegewogen, omdat
het doorgaans mandatory sentences betreft die strafrechters vrijwel elke dis-
cretionaire bevoegdheid ontnemen.
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3 Momenteel hebben 26 staten evenals de federale overheid dergelijke three strikes laws uitgevaar-
digd. De Californische variant kent veruit de strengste bepalingen; Walsh, 2007, p. XVI.

4 445 U.S. 263 (1980).
5 463 U.S. 277 (1983).
6 Het ging om veroordelingen wegens oplichting, diefstal, rijden onder invloed en (driemaal) wegens

derdegraads inbraak. 
7 501 U.S. 957 (1991). 

Dit probleem is tot inzet gemaakt van veel rechtszaken waarin een gedetineerde
stelt, dat zijn straf in strijd is met het Achtste Amendement van de Amerikaanse
Constitutie dat onder meer de oplegging verbiedt van ‘cruel and unusual
punishments’. Het federale Supreme Court (SC) heeft zich meermalen gebogen
over de vraag of dit amendement voorziet in een proportionaliteitstoets inzake
oplegging van vrijheidsstraffen. Het SC komt in de belangrijkste uitspraken op
dit gebied tot de conclusie dat de wetgeving en de straftoemetingspraktijken niet
in strijd zijn met de Constitutie en de opgelegde straffen daarom niet dispropor-
tioneel zijn. Ik zal laten zien dat het proportionaliteitsbeginsel in deze jurispru-
dentie in sterke mate is uitgehold. Tegenover deze zeer beperkte opvatting van
proportionaliteit bepleit ik vervolgens een concept van proportionaliteit dat los
moet worden gezien van specifieke strafdoelen en dat staat voor een algemeen
beginsel van beperkte overheidsmacht en van het respecteren van menselijke
vrijheid en gelijkheid. Een analyse van deze strafpraktijk en het pleidooi voor
een meer fundamenteel proportionaliteitsbeginsel zijn ook relevant voor de
situatie in Europa en Nederland, waarin identieke tendensen in verharding van
het strafklimaat zijn te bespeuren. Tot besluit zal ik daarom enkele rechtsverge-
lijkende conclusies trekken. 

Wanneer is sprake van disproportionele bestraffing volgens het SC?

Om te beginnen geef ik aan voor welke strafbare feiten levenslange gevangenis-
straffen waren opgelegd in de vijf zaken die het tot het SC hebben gebracht.
Daarin komt de kwestie van proportionaliteit wel heel pregnant naar voren.
Alleen de laatste twee zaken hebben specifiek betrekking op de grondwettigheid
van de three strikes law in Californië, die pas van kracht is vanaf 1994.3 

In de eerste zaak Rummel v. Estelle4 (1980) was een persoon in Texas
veroordeeld tot levenslang met uitzicht op vervroegde invrijheidstelling (v.i.).
Zijn derde misdrijf betrof een oplichting voor $ 120. Hij was eerder veroordeeld
wegens creditcard-fraude van $ 80 en uitgifte van een valse cheque van $ 28. 

In de tweede zaak Solem v. Helm5 (1983) was een recidivist in South Dakota
veroordeeld tot levenslang zonder uitzicht op v.i. voor zijn zevende niet-
gewelddadige misdrijf.6 Dit laatste misdrijf betrof de uitgifte van een ongedekte
cheque van $ 100. 

In de derde zaak Harmelin v. Michigan7 (1991) was een first-time offender
veroordeeld tot levenslang zonder uitzicht op v.i. wegens bezit van 672 gram
cocaïne.
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8 538 U.S. 11 (2003).
9 538 U.S. 63 (2003).
10 217 U.S. 349 (1910).
11 370 U.S. 660 (1962).
12 408 U.S. 238 (1972).

In de vierde zaak Ewing v. California8 (2003) was een persoon veroordeeld
tot levenslang met uitzicht op v.i. na vijfentwintig jaar wegens diefstal van drie
golfclubs van $ 1200. Zijn eerdere veroordelingen betroffen overwegend ver-
mogensdelicten waaronder één afpersing.

In de tegelijk met de voorgaande zaak gedane vijfde uitspraak Lockyer v.
Andrade9 was een persoon in Californië veroordeeld tot levenslang met uitzicht
op v.i. na vijftig jaar wegens diefstal van negen videobanden met kinderfilms
van $ 150. Hij was eerder veroordeeld wegens lichte vermogensdelicten en
vervoer van kleine hoeveelheden marihuana.

Afgezien van de zaak Solem, kwam het Hooggerechtshof in de overige
strafzaken tot de slotsom dat er geen sprake was van disproportionele bestraf-
fing. Opmerkelijk is dat al deze beslissingen zijn genomen met een krappe
meerderheid van stemmen (vijf tegen vier). Dit toont wel aan hoe verdeeld de
meningen van de rechters zijn over deze kwestie. Alvorens de argumenten te
bespreken waarop deze beslissingen zijn gebaseerd, schets ik kort de standpun-
ten van het SC over de reikwijdte van het Achtste Amendement in de periode
vóór 1980. 

Een eerste en duidelijk standpunt nam het SC in met de zaak Weems v.
United States.10 Het betrof een veroordeling door het Hooggerechtshof van de
Filippijnen tot cadena temporal wegens valsheid in geschrift, die de dader niet
tot geldelijk voordeel had gestrekt en niemand schade had berokkend. De straf
bestond uit opsluiting in een gevangenis voor de duur van vijftien jaar waarbij
de persoon aan handen en voeten was geboeid en was verplicht tot noeste arbeid.
Het was dit buitensporige karakter van de straf in vergelijking tot de (toen) in
Amerika gangbare vrijheidsstraffen dat tot het oordeel ‘cruel and unusual’
leidde. Volgens het SC ligt in het Achtste Amendement zowel een folterverbod
besloten alsook een proportionaliteitsbeginsel, dat waakt tegen straffen die niet
in verhouding staan tot de ernst van de gepleegde feiten. In de zaak Robinson
v. California,11 waarin het SC bepaalde dat ook de afzonderlijke staten gebonden
zijn aan het amendement, werd een vrijheidsstraf van negentig dagen wegens
een drugsverslaving ‘wreed en ongebruikelijk’ bevonden. Uit de overweging dat
het hier ging om een strafoplegging voor een psychische conditie en niet voor
een criminele gedraging, blijkt dat de ernst van het feit een cruciale factor was.

Weems en Robinson laten zien dat het Achtste Amendement van toepassing
was op vrijheidsstraffen. Inmiddels was dit amendement ook ingeroepen inzake
de oplegging van de doodstraf. In Furman v. Georgia12 hield het SC de doodstraf
voor ongrondwettig. Deze straf werd echter niet als zodanig voor ‘wreed en
ongebruikelijk’ gehouden. Slechts de toenmalige willekeurige en discriminatoire
oplegging ervan werd in strijd met het amendement geacht. Deze uitspraak had
een tijdelijke opschorting van de doodstraf tot gevolg. Vier jaar later formuleer-
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13 428 U.S. 153 (1976).
14 Gregg 173.
15 433 U.S. 584 (1977).
16 Coker 598.
17 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).
18 Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002).
19 Het SC heeft op 16 april 2008 bepaald dat de methode van uitvoering van de doodstraf door middel

van een letale injectie niet ‘cruel and unusual’ is in Baze et al. v. Rees, Commissioner, Kentucky
Department of Corrections, et al., No. 07-5439.

de het SC in Gregg v. Georgia13 de constitutionele vereisten waaraan wettelijke
regels en procedures moesten voldoen voor oplegging van de doodstraf.
Afzonderlijke staten konden hiertoe weer overgaan na aanpassing van hun
wetgeving. Onder verwijzing naar Weems herhaalde het SC dat ‘a punishment
must not be grossly out of proportion to the severity of the crime’.14 

Een jaar later sprak het SC zich een derde keer uit over de doodstraf in Coker
v. California15 waarin deze straf was opgelegd wegens een verkrachting. Dit was
‘an excessive penalty for the rapist who, as such, does not take human life’.16 Uit
Coker kan worden afgeleid dat een straf ongrondwettig excessief is als deze
geen aanwijsbare bijdrage levert aan de verwezenlijking van geaccepteerde
strafdoelen (en daarom slechts een doelloos en onnodig leed teweegbrengt) of
flagrant buiten verhouding staat tot de ernst van het gepleegde delict. Hiermee
lijkt het SC twee separate maatstaven te hebben geformuleerd. In latere uit-
spraken over de doodstraf (na 1980) beoordeelde het SC echter alleen nog maar
de vraag of de doodstraf in een concrete zaak een aangehangen penologisch doel
zou dienen. Vanuit penologische visies op afschrikking en vergelding verklaarde
het SC tamelijk recent de oplegging van de doodstraf disproportioneel betreffen-
de jeugdige delinquenten die ten tijde van het plegen nog geen achttien jaar
waren17 en betreffende geestelijk gestoorde daders.18

Het gaat kennelijk niet langer om de vraag of de doodstraf evenredig is aan
de ernst van het gepleegde delict (zoals in Coker nog het geval was), maar uit-
sluitend nog om de vraag of de doodstraf een legitiem strafdoel dient of hooguit
of de wijze van tenuitvoerlegging niet in strijd is met het Achtste Amendement.19

Vanaf 1980 heeft het SC een beroep op het proportionaliteitsbeginsel in het
geval van langdurige vrijheidsstraffen in het kader van verscherpte recidivebepa-
lingen aanzienlijk ingeperkt. In Rummel v. Estelle (1980) stelt de meerderheid
van het SC dat toetsing aan het Achtste Amendement alleen nog op haar plaats
is in doodstrafzaken, omdat ‘death is different’ van welke andere straf dan ook
vanwege zijn onomkeerbare karakter. Inzake vrijheidsstraffen gaat een beroep
op het amendement niet langer op om de volgende redenen.

Toetsing moet plaatsvinden op basis van objectieve factoren en niet op grond
van subjectieve visies van individuele rechters. Het ontbreekt echter aan objec-
tieve maatstaven om vast te kunnen stellen of een vrijheidsstraf te lang of te kort
is. Er bestaat evenmin algemene overeenstemming over penologische theorieën
en strafdoelen. Het is aan de statelijke en federale wetgevers om te bepalen
welke gedragingen strafbaar zijn en welke straffen daarop staan. Het behoort
ook tot de rechtsmacht van de staten om recidivebepalingen op te stellen die
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20 Rummel was kort hiervoor nog eens bevestigd in Hutto v. Davis, 454 U.S. 370 (1982), waarin een
persoon zonder strafblad tot veertig jaar gevangenisstraf was veroordeeld wegens bezit van minder
dan 250 gram marihuana.

21 Rechter Blackmun, die in Rummel nog tot het andere kamp behoorde, sloot zich in deze zaak bij de
mening van Powell aan.

22 Harmelin 965.

stelselmatige daders voor een aanzienlijke periode segregeren uit de samenle-
ving. De straf van Rummel is daarom niet disproportioneel. 

In de afwijkende minderheidsopinie stelt rechter Powell dat het Achtste
Amendement niet alleen is bedoeld om barbaarse straffen te verbieden, maar
ook straffen die ‘grossly disproportionate’ zijn. Het gaat er om of een persoon
een straf verdient die evenredig is aan de ernst en het aantal van door hem
gepleegde delicten en niet of deze straf (alleen) een utilitair doel dient. Volgens
Powell zouden drie objectieve factoren in de straftoemeting een rol moeten
spelen bij de beoordeling van de proportionaliteit tussen misdaad en straf: 1. de
aard van het gepleegde delict, 2. de straf die in andere staten voor hetzelfde
delict wordt opgelegd en 3. de straf die in dezelfde staat voor andere delicten
wordt opgelegd. Toegepast op de door Rummel gepleegde delicten is er naar
zijn mening sprake van disproportionele bestraffing.

Een paar jaar later20 wist rechter Powell in Solem v. Helm (1983) een
meerderheid te doen instemmen met zijn drie factoren-test. Over de ernst van
misdrijven zijn gradaties te maken die betrekking hebben op de schade en het
leed die zij hebben veroorzaakt en op de mate van verwijtbaarheid van de
daders. Dergelijke ernstgradaties worden algemeen erkend en vinden hun uit-
drukking in de zwaarte van de wettelijk bepaalde straffen. Powell acht de ernst
van de door Helm gepleegde strafbare feiten niet in verhouding staan tot de
opgelegde levenslange gevangenisstraf. De delicten die hij had gepleegd waren
immers niet van gewelddadige aard. In andere staten zou hij nimmer tot een
dergelijke straf zijn veroordeeld en in zijn staat zou een pleger van een veel
ernstiger delict (zoals moord) aanzienlijk minder straf hebben gekregen. 

De rechters die in Rummel nog de meerderheid21 vormden, verzetten zich
scherp tegen deze snelle koersverandering. Zij vinden de consequenties van de
beslissing in Solem onaanvaardbaar, omdat deze de rechterlijke macht zou
verplichten om in beginsel alle klachten van gedetineerden over disproportionele
bestraffing ex post in behandeling te nemen en te beoordelen. Het treffen van
vergelijkingen binnen en tussen staten is volgens hen in strijd met het uitgangs-
punt van het federalisme dat staten de vrijheid geeft om zelf in wetgeving te
bepalen wat strafwaardig is en welke straffen daarop staan. 

In Harmelin v. Michigan (1991) zijn de tegenstellingen in de opvattingen van
de rechters over de reikwijdte van het Achtste Amendement verscherpt. Rechter
Scalia stelt onomwonden: ‘[t]he Eighth Amendment contains no proportionality
guarantee’.22 Het onderscheid in waardering van strafbare feiten binnen een staat
hangt volgens hem af van de prioriteit die die staat geeft aan afschrikking boven
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23 ‘[P]roportionality is inherently a retributive concept, and perfect proportionality is the talionic law’,
idem 989.

24 Zie over deze zaak onder meer S.J. Lewis, The Cruel and Unusual Reality of California’s Three
Strikes Law: Ewing v. California and the Narrowing of the Eighth Amendment’s Proportionality
Principle, 81 Denver University Law Review 2003-2004, p. 519-545 en R.H. Andrus, Which Crime
Is It? The Role of Proportionality in Recidivist Sentencing After Ewing v. California, 19 BYU
Journal of Public Law 2004-2005, p. 279-297.

25 Zie over deze zaak onder meer E. Chemerinsky, Cruel and Unusual: The Story of Leandro Andrade,
52 Drake Law Review 2003-2004, p. 1-52 en J.M. Donham, Third Strike or Merely a Foul Tip?:
The Gross Disproportionality of Lockyer v. Andrade, 38 Akron Law Review 2005, p. 369-411.

26 Ewing 30.

vergelding. In zijn visie speelt proportionaliteit nauwelijks een rol wanneer het
accent ligt op afschrikking.23 Op deze onhoudbare stelling kom ik straks terug.

In de laatste zaken Ewing v. California24 en Lockyer v. Andrade25 (2003)
geeft het SC bij monde van rechter O’Connor de three strikes laws, die in de
loop van de jaren negentig van de vorige eeuw in zeer veel staten zijn ingevoerd,
een flinke steun in de rug. De staten zijn vrij om uit de verschillende rechtvaar-
digingen van straf, zoals vergelding, resocialisering, afschrikking en uitschake-
ling, er één te kiezen en daarop alle nadruk te leggen. Volgens het SC moet
kritiek op de wet op het politieke vlak worden uitgeoefend. Het is niet aan het
SC om als superlegislature de crimineel politieke keuzen achteraf te bekritise-
ren. De opgelegde straf ‘reflects a rational legislative judgment, entitled to
deference, that offenders who have committed serious or violent felonies and
who continue to commit felonies must be incapacitated’.26 Aan de straffen van
Ewing en Andrade valt daarom niet te tornen. De vier dissenters houden vast
aan een proportionaliteitstoets volgens het drie stappen-schema van Powell in
Solem en concluderen op basis daarvan dat in beide zaken de opgelegde straffen
buiten alle proportie zijn. 

Proportionaliteit als limitering van statelijke strafmacht

Uit de jurisprudentie blijkt dat het SC uiterst terughoudend is in het toetsen van
evenredigheid tussen misdaad en vrijheidsstraf. Het SC weigert te treden in de
politieke keuze die statelijke wetgevers maken voor een bepaald strafdoel inzake
oplegging van een (levens)lange gevangenisstraf. Het Achtste Amendement
schrijft immers geen specifiek strafdoel dwingend voor. Als het accent ligt op
afschrikking of uitschakeling, dan speelt proportionaliteit nauwelijks een rol.
Daarenboven kan evenredigheid tussen (de ernst van) het delict en de opgelegde
straf niet worden bepaald omdat hiervoor een objectieve maatstaf ontbreekt. De
rechterlijke macht dient de wetgevende macht te respecteren in haar strafbaar-
stellingen en strafbedreigingen. De consequentie van deze zienswijze is dat er
geen grond voor een constitutionele toetsing van (lengte van) vrijheidsstraffen
aan het Achtste Amendement door de rechterlijke macht (meer) bestaat. 

De meerderheidsopvatting van het SC vertoont naar mijn mening een aantal
ernstige tekortkomingen. Hieronder zal ik betogen dat het gehanteerde propor-
tionaliteitsbegrip zeer beperkt is en dat een ruimer proportionaliteitsconcept
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statelijke wetgevers niet de volledige vrije hand geeft en juist rechterlijke
supervisie vergt.

Proportionaliteit wordt door het SC alleen in verband gebracht met bepaalde
strafdoelen waarbij ten onrechte wordt verondersteld dat evenredigheid slechts
een rol van betekenis speelt in de vergeldingsleer (retributivisme). Dit is een
onhoudbare stelling, omdat elke straftheorie een proportionele verhouding
tussen misdaad en straf vereist. 

De meest genuanceerde argumenten voor een proportionele bestraffing zijn
juist afkomstig van de bekendste vertegenwoordigers van het utilitarisme dat het
accent legt op straffen ter afschrikking. Volgens Beccaria en Bentham mogen
straffen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk ter afschrikking. Alles wat
verder gaat, leidt tot nutteloze wreedheid. De bovengrens van straffen ligt in hun
optiek daarom niet in het strafdoel van preventie, maar in principes van men-
selijke waardigheid en individuele vrijheid.

Ook de uitschakelingsgedachte (incapacitation) achter de three strikes-
wetgeving als extreme variant van het utilitarisme kan het niet helemaal stellen
zonder proportionaliteit. Er is immers een grens aan grootscheepse en langdurige
opsluiting, die ondraaglijke sociale en economische kosten met zich brengt. In
het retributivisme en zijn variant van just desert ziet proportionaliteit op de
verhouding tussen de ‘verdiende straf’ enerzijds en de ernst van het gepleegde
delict, de mate van schuld en de persoonlijke omstandigheden van de pleger
anderzijds. Hierin spelen morele oordelen een grote rol. Straf mag echter nooit
verder gaan dan wat als ‘verdiend’ wordt aangemerkt. De bovengrens van
straffen ligt daarom niet in het strafdoel van vergelding, maar in respect voor de
menselijke waardigheid. Ook Kant als aanhanger van de talio-variant binnen het
retributivisme stelt dat een overschrijding van de vergeldingsgrens een inbreuk
maakt op de menselijke persoon als doel in zichzelf.

Zowel in het utilitarisme als in het retributivisme vormen de aangehangen
strafdoelen de ondergrenzen van de straf. De bovengrenzen worden echter in
beide denkrichtingen bepaald door een beperking van staatsmacht. Het proporti-
onaliteitsbeginsel moet op grond van dit gemeenschappelijke inzicht worden
losgekoppeld van specifieke en tegenstrijdige strafdoelen en worden verankerd
in een politieke theorie van begrenzing van overheidsmacht.27

Strafpraktijken kunnen niet alleen worden gestoeld op vergelding of
preventie, die in bepaalde varianten tot mateloosheid kunnen leiden. Het zijn
daarentegen de basiswaarden van vrijheid en gelijkheid die als hoogste rechts-
goederen in een democratische rechtsstaat beperkingen vergen in de wijze en
mate van bestraffing. Deze begrenzing is onafhankelijk van welk strafdoel dan
ook. De staatsmacht tot vrijheidsbeneming mag nooit absoluut zijn. Het
individuele belang van vrijheid voor een ieder betekent dat een beperking van
die vrijheid evenredig dient te zijn aan het gedrag dat die beperking rechtvaar-
digt. Proportionaliteit dient ook een gelijkheidsbelang, namelijk dat daders van
gelijksoortige delicten zoveel mogelijk gelijksoortige straffen krijgen. Dit aspect
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van proportionaliteit heeft tegenwoordig de overhand. Te denken valt aan de
ontwikkeling van sentencing guidelines of straftoemetingsrichtlijnen die een
zekere uniformiteit in bestraffing moeten bewerkstelligen.

Deze opvatting van proportionaliteit als component van een politieke theorie
van staatsmacht is gebonden aan twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat
elke toedeling en uitoefening van staatsmacht democratisch moet worden
gelegitimeerd en dat die rechtvaardiging ziet op de evenredigheid tussen de
reikwijdte van die staatsmacht en het doel waarvoor die wordt aangewend. De
tweede voorwaarde is dat de begrenzing van staatsmacht niet wordt overgelaten
aan het orgaan dat met deze macht is toegerust. 

In het kader van de machtenscheiding met zijn checks and balances dient de
overheidsmacht steeds controleerbaar te zijn. In deze zin moet de rechterlijke
macht haar supervisie blijven uitoefenen op het reilen en zeilen van een politieke
wetgever en toetsen aan de grondwet of aan internationale verdragen voor
rechten van de mens. De wetgever moet vanuit het oogpunt van menselijke
vrijheid en gelijkheid zorg dragen voor limitering van vrijheidsbeneming en zich
niet laten leiden door in de media opgeklopt populisme, zoals inzake de
invoering van de three strikes law in Californië28 het geval was. 

Het politiek geïnspireerde proportionaliteitsbeginsel verschaft een constituti-
onele (of mensenrechtelijke) standaard voor matiging van strafmacht. In dit
opzicht is er een analogie met constitutionele beperkingen in het strafproces-
recht. In de Amerikaanse Constitutie en in het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens zijn vrijwel identieke rechtsbeschermende waarborgen
neergelegd die de staatsmacht in opsporing, vervolging en berechting moeten
beperken en normeren. De aan het strafprocesrecht inherente spanningsverhou-
ding tussen crime control en due process ofwel instrumentaliteit en rechtsbe-
scherming heeft haar pendant in een substantieel of materieelrechtelijk proporti-
onaliteitsbeginsel dat zorg draagt voor een balans tussen de noodzaak van straf-
rechtelijke interventies en hierbij passende straffen. Aangezien in geen enkel
rechtsgebied zo diep in de vrijheid van het individu kan worden ingegrepen als
in het strafrecht met gevangenisstraf als zwaarste sanctie, kan het in dit balance-
ren alleen maar gaan om matiging zowel wat betreft criminalisering van gedrag
als wat betreft het dreigen met en opleggen van een vrijheidsstraf. Het is bij
uitstek de taak van de rechterlijke macht in een constitutionele of mensenrechte-
lijke toetsing toe te zien op naleving van deze substantiële proportionaliteit.

De door rechter Powell in Solem gehanteerde drie stappen-test komt dicht in
de buurt van een dergelijke toets. Afgezien van een algemene noodzaak tot
limitering van strafbaarstellingen waarbij morele oordelen niet mogen worden
geschuwd, zijn delicten gewoonlijk in te delen in ernstgradaties. Ook strafrech-
telijk relevante schuld kent diverse gradaties. Op basis van deze indelingen
kunnen vergelijkingen in bestraffing binnen en tussen staten worden getroffen.
Vanuit de notie van proportionaliteit als beginsel van limited government
kunnen de opgelegde vrijheidsstraffen in de bovengenoemde strafzaken als
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uiterst disproportioneel worden aangemerkt en de three strikes laws voor
ongrondwettig worden gehouden. 

Enkele rechtsvergelijkende conclusies

Gelukkig kennen wij in Nederland niet zulke extreem strenge wetgeving voor
veelplegers als in de Verenigde Staten. De hier tamelijk recent ingevoerde
maatregel van plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD-
maatregel) is vergeleken met de Amerikaanse three strikes laws natuurlijk een
peulenschil. Afgezien van een gelijkenis in het magische getal van (ten minste)
drie misslagen,29 zijn er enkele treffende overeenkomsten te bespeuren die ik
kort zal aanstippen. De eerste overeenkomst betreft de politieke rechtvaardiging
van de recidivebepalingen in het licht van strafdoelen en de tweede behelst de
goedkeuring van deze bepalingen door de hoogste rechtscolleges. 

De ISD-maatregel is bedoeld om de maatschappij te beschermen tegen
stelselmatige daders die met grote frequentie de veiligheid van personen en
goederen in gevaar brengen. Deze maatregel is derhalve gericht op beveiliging
van de samenleving en rehabilitatie van de veelpleger. Het gaat vooral om
preventie en niet om retributie. Er is dan ook bewust voor gekozen om het een
maatregel te noemen en geen straf. Dit impliceert ‘dat de zwaarte van de sanctie
niet in overeenstemming hoeft te zijn met de ernst van de gepleegde delicten en
de mate waarin de dader daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden’.30 

Anders dan in de Verenigde Staten mag de maatregel nog wel gelimiteerd
zijn tot een maximum van twee jaren en mag de discretionaire bevoegdheid van
het openbaar ministerie en de rechter nog wel gewaarborgd zijn, de recidivebe-
palingen stemmen overeen in hun ultieme rechtvaardigingen. Door het accent
te leggen op maatschappelijke beveiliging en dus vooral op preventie, speelt
proportionaliteit kennelijk geen rol van betekenis. Dit blijkt duidelijk uit de
rechtvaardigingen die voor invoering van de maatregel zijn aangedragen in de
Nederlandse parlementaire geschiedenis.31 Net als in de Verenigde Staten is het
dus aan de wetgever om een keuze te maken voor een specifiek strafdoel dat
geen strikte evenredigheid (meer) vergt tussen de ernst van de misdaad en de
lengte van de vrijheidsbeneming.

Hoewel in Nederland nog maar weinig verdachten in vergelijking tot de
Verenigde Staten32 de gang naar de rechter hebben gemaakt met een beroep op
disproportionele bestraffing, valt uit de spaarzame jurisprudentie hier een
opmerkelijke overeenkomst te bespeuren in rechterlijke afzijdigheid. In een zaak
voor het gerechtshof te Leeuwarden33 stelde de raadsman dat de aan zijn cliënt
opgelegde ISD-maatregel in strijd was met het proportionaliteitsbeginsel en dat
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de wettelijke regeling deswege onverbindend was. Het hof verwees naar de door
de wetgever aangehaalde rechtvaardigingen voor de maatregel en bepaalde dat
een oordeel over de innerlijke waarde van een wet in formele zin niet aan de
rechterlijke macht is voorbehouden. In cassatie bij de Hoge Raad34 stelde de
raadsman wederom dat het proportionaliteitsbeginsel was geschonden. De
procureur-generaal antwoordde in zijn conclusie dat het hof de bedoelingen van
de wetgever duidelijk had gemaakt door te verwijzen naar de wetsgeschiedenis
die tot uitdrukking brengt dat ‘de evenredigheid die met strafoplegging wordt
nagestreefd bij de oplegging van de maatregel van de ISD niet of in sterk
verminderde mate is gerelateerd aan de ernst van de begane feiten’.35 Hij
herhaalde dat voor een toetsing van de verbindendheid van een wet in formele
zin in cassatie geen plaats is. De Hoge Raad verwierp het beroep en ging in zijn
uitspraak niet in op de kwestie van de proportionaliteit. 

Net als in de Verenigde Staten is ook hier de rechterlijke macht dus uiterst
terughoudend in het treden in de politieke rechtvaardigingen voor uitvaardiging
van wetten. Dit ligt voor de hand in Nederland dat immers geen traditie heeft
van toetsing van wetten aan de Grondwet. Een toetsing aan de Europese pendant
van het Achtste Amendement, artikel 3 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens dat onder meer oplegging verbiedt van ‘inhuman or
degrading treatment or punishment’, ligt mogelijkerwijs in het verschiet en zou
weleens tot een interessante en met de Verenigde Staten vergelijkbare jurispru-
dentie over het vraagstuk van proportionaliteit kunnen leiden.36 

Er valt kortom een identieke tendens te bespeuren in het inboeten van de
betekenis van het klassieke proportionaliteitsbeginsel dat sinds de Verlichting
altijd borg stond voor een maat en begrenzing in bestraffing en dat bescherming
bood aan fundamentele waarden als vrijheid, gelijkheid en menselijke waardig-
heid. Voor het behoud van deze normatieve visie heeft Constantijn Kelk steeds
op gedreven en overtuigende wijze een lans gebroken. Daarin ligt zijn grote
verdienste voor de strafrechtswetenschap en strafrechtspraktijk. 



Verstoring van de eenvoud?
Wraking en vertrouwelijkheid 
Jeppe Balkema

Een directeur van een penitentiaire inrichting wordt geconfronteerd met ge-
ruchten over de aanwezigheid van harddrugs in de inrichting. Dit leidt tot
onderzoek en spitacties. Bij die acties worden inderdaad harddrugs gevonden
maar die kunnen niet gerelateerd worden aan bepaalde gedetineerden. Onder-
zoek van het personeel levert wat dat betreft een beter resultaat op. Er zijn
gedetineerden die, onder voorwaarde van geheimhouding, aan het personeel
namen noemen van medegedetineerden die een (tamelijk uitgebreide) handel in
harddrugs hebben opgezet. In verband met die handel is sprake van intimidatie
van andere gedetineerden. Nadat de directeur de verschillende rapporten van
personeelsleden heeft bestudeerd, meent hij dat er reden is om in te grijpen en
besluit een disciplinaire straf op te leggen aan twee gedetineerden wier namen
door medegedetineerden in verband met de handel in harddrugs zijn genoemd.

Zie daar een casus die zich in de hedendaagse penitentiaire praktijk licht kan
voordoen. Op twee vragen van meer procedurele aard die kunnen rijzen naar
aanleiding van een dergelijk geval, ga ik in het navolgende in. Daarom moet nog
iets gezegd worden over de procedure zoals die zich vervolgens zou kunnen
ontwikkelen. 

Bij het horen van de gedetineerde voorafgaand aan de strafoplegging deelt
de directeur mee dat hij zich baseert op door verschillende personen afgelegde
verklaringen. Tegen de disciplinaire straf wordt beklag gedaan. Het beklag
wordt ongegrond bevonden, waarop tegen die beslissing beroep wordt aangete-
kend. Ter zitting van de beroepscommissie wordt door en namens de klager
verzocht om inzage in de stukken die voor de directeur de reden vormden om
tot strafoplegging over te gaan. De directeur toont zich bereid die stukken aan
de beroepscommissie over te leggen maar stelt daarbij de voorwaarde dat de
klager en zijn raadsman geen inzage in die stukken krijgen. 

De klager en zijn raadsman verzetten zich tegen deze gang van zaken. Als
blijkt dat door de beroepscommissie geen mededelingen worden gedaan over de
inhoud van de verklaringen die zich in het rapport bevinden, noch over het
tijdstip waarop deze zijn afgelegd noch over het tijdstip waarop de beweerdelij-
ke drugshandel zou hebben plaatsgevonden noch over de bronnen van weten-
schap, wordt geconstateerd dat er geen gelegenheid bestaat om (behoorlijk)
weerwoord te voeren. Dat leidt tot klagers oordeel dat de beroepscommissie zich
eenzijdig op de hoogte heeft laten stellen van feiten en omstandigheden en
daarmee blijk heeft gegeven niet onpartijdig tegenover de zaak te staan door de
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ene partij in het geding bewust processueel te benadelen ten opzichte van de
andere. Daarom wordt vervolgens een verzoek tot wraking ingediend.

Onze casus vertoont trekken van een gewone strafzaak en van een bestuurs-
rechtelijk geding. De problematiek van de geheimhouding is vergelijkbaar. Gaat
de vergelijking ook op voor zover het de wraking van beklag- en beroepsrech-
ters betreft?

De wettelijke regels voor de procedure van het beklag- en beroepsrecht van
gedetineerden zijn van een verfrissende eenvoud. Bij het ontwerpen van nieuwe
procedures wil de wetgever nog wel eens aansluiting zoeken bij bestaande
regelingen door waar mogelijk bepalingen van overeenkomstige toepassing te
verklaren. Daardoor ontstaan als spaghettiwetgeving aangeduide regelingen1 die
als gevaar kennen dat door de miskenning van de eigenheid van de te ontwerpen
procedure, de nodige interpretatievragen worden opgeroepen. Voor het detentie-
recht is dat echter niet aan de orde.

‘De beklagcommissie stelt de klager en de directeur in de gelegenheid over
het klaagschrift mondeling opmerkingen te maken’, bepaalt het eerste lid van
artikel 64 Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Dat is eigenlijk het centrale, maar
tevens in feite het enige zittingsvoorschrift voor de beklag- en beroepsprocedure.
Verder kent de wet nog wel een mogelijkheid dat de klager en de directeur
buiten elkaars aanwezigheid worden gehoord, dat nadere inlichtingen worden
ingewonnen en dat een gedetineerde rogatoir wordt gehoord. Maar dat is dan
ook alles. 

Daarmee geeft de wetgever veel vrijheid aan de beklagrechter om de gang
van zaken ter zitting nader in te vullen. Daarbij zal, nu de procedure primair
bestuursrechtelijk van aard is, inspiratie gevonden worden in de bepalingen van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Rechtstreeks toepassen mag de beklag-
rechter die bepalingen immers niet omdat artikel 1:6 Awb daartegen een dam
opwerpt.

Het gebrek aan procedureregels in de Pbw doet zich gevoelen waar het betreft
de mogelijkheid van wraking van de leden van de beklag- en beroepscommissie.
Eenmaal is de kwestie – naar aanleiding van een casus als de hierboven ge-
schetste, want voorbeelden worden veelal bewust gekozen – in de rechtspraak
aan de orde geweest. De beroepscommissie die werd gewraakt, besloot, daarmee
handelend in de geest van artikel 8:16 lid 5 Awb,2 de behandeling van de zaak
stil te leggen in afwachting van de beslissing van een andere beroepscommissie
omtrent de wraking. Die andere commissie overwoog: ‘De beroepscommissie
is van oordeel dat verzoeker niet in zijn verzoek kan worden ontvangen, nu het
penitentiaire recht de mogelijkheid van wraking niet kent. Voorts is zij van
oordeel dat, gelet op de eigen aard van het penitentiaire recht, analoge toepas-
sing van een wrakingsprocedure niet aan de orde kan zijn.’3
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Kelk reageert hierop in zijn Nederlands detentierecht4 met de vraag of de
beroepscommissie die in dezen het laatste woord heeft hier ‘per definitie het
waarste woord’ spreekt. Hij wijst er daarbij op dat onpartijdige rechtspraak ‘niet
zonder reden mede omvat dat iedere schijn van partijdigheid zoveel mogelijk
moet worden vermeden.’ En verder: ‘Een wrakingsregeling hoort daarom
opgenomen te worden in het penitentiaire recht, mede gezien de uitleg van art.
6 EVRM’. Ook de kritische kanttekeningen van annotator Mevis gaan in die
richting: ‘De onpartijdigheid van de beroepscommissie is immers niet minder
dan de voorwaarde voor de legitimiteit van de beslissing en ook voor de
aanvaardbaarheid daarvan bij degene over wie besloten wordt [...]. Dat belang
brengt niet alleen mee dat de beroepscommissie de eigen onpartijdigheid ook
zelf [...] moet bewaken. Het impliceert ook dat de beroepscommissie er voor
moet zorgen dat bij de betrokken partijen zelfs niet de schijn van partijdigheid
wordt gewekt. Als de gedetineerde daar [...] uitdrukkelijk over klaagt, moet
worden nagegaan of inderdaad (wellicht slechts onbewust) die schijn kan zijn
opgewekt. Is dat het geval, dan is er reden om in te grijpen.’

De reden voor het onderhavige wrakingsverzoek was gelegen in de beslissing
van de beroepscommissie de geheimhouding van door de directeur overgelegde
stukken te bewaren. Daarmee komt de behandeling van een wrakingsverzoek in
feite neer op de beoordeling van de juistheid van een procesbeslissing. Wat daar
van zij, de motivering van de beslissing van de beroepscommissie waarin de
ruimte voor eigen rechtsvinding wordt ontkend, is algemeen van aard. Die
overweging roept de vraag op of er reden is te denken dat de wetgever nu aan
zet is om te doen wat de beroepscommissie niet vermag. Tot op heden heeft de
wetgever die handschoen niet opgenomen.5

In de memorie van toelichting op wetsvoorstel 22 495 tot aanpassing van de
Awb wordt kort maar krachtig gezegd: ‘Een regeling van het procesrecht is niet
compleet zonder een sluitende voorziening voor de wraking en verschoning van
rechters. Alle processuele wetten voor de verschillende administratieve rechters
bevatten een meer of minder uitgewerkte regeling’.6 Ook wordt daar benadrukt
dat een regeling voor de wraking onmisbaar is om de rechterlijke onpartijdigheid
te waarborgen. De huidige regeling van de Pbw, die de mogelijkheid van
wraking niet kent, wordt overigens door de civiele rechter als met voldoende
waarborgen omkleed geacht.

Dat alles wijst in de richting om ook voor het detentierecht een wettelijke
regeling voor de wraking te ontwerpen. Dat zou betekenen dat de glans die thans
uitgaat van wat eerder als verfrissende eenvoud werd gekarakteriseerd, aan de
regeling van de procedure zou komen te ontbreken. De hiervoor genoemde
memorie van toelichting op de Awb merkt in dit verband op dat de fundamentele
betekenis van het vereiste van onpartijdigheid ertoe leidt dat niet met een al te
globale regeling kan worden volstaan.7 Wellicht wordt daar op gedoeld in de
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algemene overweging van de beroepscommissie waar wordt gewezen op de
eigen aard van het penitentiaire recht. Is het detentierecht wellicht te eenvoudig
van aard voor een al te zwaar aangezette wettelijke regeling?

In 2005 is door het Verwey-Jonker Instituut, in het kader van een discussie over
het voortbestaan en de taken van de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ), die RSJ geëvalueerd.8 Bij de bespreking van de
combinatie van taken van toezicht (de taak die toen vooral ter discussie stond),
advies en rechtspraak, en in het bijzonder de combinatie advies en rechtspraak,
staat de onafhankelijkheid van die Raad centraal en in dat verband noemen de
onderzoekers de wraking.

Als voordeel van de combinatie van taken wordt gezien dat de taken elkaar
kunnen versterken. Verzekerd is dat de leden van de beklag- en beroepscommis-
sie de praktijk van het gevangeniswezen kennen. Een belangrijk nadeel is de
schijn van partijdigheid die ontstaat, en dat speelt vooral bij de beroepscommis-
sie, als dezelfde personen die beslissen over een regeling ook in beroep over de
rechtmatigheid van die regeling adviseren. De zogenoemde Procola-problema-
tiek9 in verband waarmee in het bestuursreglement van de RSJ een voorziening
is getroffen.10 Het rapport merkt op dat de vraag of sprake is van (een schijn van)
belangenverstrengeling voor buitenstaanders niet eenvoudig te controleren is.
In dat verband wordt gewezen op het ontbreken van een wrakingsregeling. Het
bestuursreglement van de RSJ bevat in aansluiting op deze discussie thans
artikel 25 dat luidt: ‘Het bestuur stelt een regeling vast, ertoe strekkend dat een
lid van een beroepscommissie op verzoek van (één van) de in het geding
betrokken partijen kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden
die de onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de beroepscommissie zou
kunnen schaden’. Daar is sprake van een op artikel 512 Sv geïnspireerde tekst,
waarbij sprake is11 van een voorzichtige regeling. Deze heeft echter enkel
betrekking op de beroepscommissie terwijl bij de beklagcommissies dezelfde
problemen spelen.12 Een tweede kanttekening mag de vraag zijn of de problema-
tiek van de wraking wel een onderwerp is dat ‘buiten de wetgever om’ geregeld
kan, misschien zelfs mag worden. Zo hoort bij de wrakingsregeling van het
Wetboek van Strafvordering de bepaling dat in geval van misbruik door de
wrakingsrechter bepaald kan worden dat een volgend verzoek niet in behande-
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13 Anders H.M.S. Cremers, Bezwaar, beklag, en beroep in penitentiaire zaken, Strafblad 2007, p. 237
waar zij schrijft: ‘Een regelmatig voorkomende klacht van gedetineerden betreft de door hen
ervaren vooringenomenheid van bepaalde leden van beklagcommissies.’ Nu de schrijfster als
advocaat een grote gedetineerdencliëntèle heeft, geeft dat wel te denken. Zie ook: J. Serrarens, Het
klacht- en beroepsrecht onder de Penitentiaire Beginselenwet, in: M. Boone en G. de Jonge (red.),
De Penitentiaire Beginselenwet in werking, Deventer: Gouda Quint 2001, p. 218-219.

14 In de rechtspraak-databank van de RSJ zijn naast de hierboven genoemde uitspraak slechts twee
uitspraken te vinden waarin wraking aan de orde is: BC 23 januari 2002, nr. 01/1701/GA, waarin
een beroep tegen een tussenbeslissing over de wraking niet wordt ontvangen, en BC 19 september
2003, nr. 03/1553/GA, waarin een gedetineerde in beroep aangeeft dat hij de beklagrechter had
willen wraken.

15 Dat ik aansluiting zoek bij de procedure van de schorsing betekent niet dat bij mij voor die
procedure veel enthousiasme bestaat. 

ling zal worden genomen (artikel 515 lid 4 Sv). Dat is een voor een wrakingsre-
geling noodzakelijke bepaling die echter niet middels een bestuursreglement
geldend kan worden gemaakt.

De praktijk van het beklagrecht leert overigens niet dat er veel behoefte is
aan een regeling voor de wraking.13 Als zich al problemen voordoen dan worden
die blijkbaar opgelost doordat leden van de beklag- of beroepscommissie tegen
wier deelname aan de beoordeling bezwaren worden geopperd, zelf voor
vervanging zorgdragen.14 Bedacht moet verder worden dat het organisatieniveau
van beklagcommissies gerelateerd is aan de omvang van de inrichting waar zij
optreden. Er zijn met andere woorden grote en kleine commissies. In een kleine
commissie zal het niet wel mogelijk zijn op een wrakingsverzoek tegen de leden
van een meervoudige kamer meervoudig te beslissen. Rechterlijke colleges
hebben de mogelijkheid om te anticiperen. Er kan vrijwel steeds een kamer
aanwezig zijn om te beslissen op een zich voordoend wrakingsverzoek. Dat
betekent dat een dergelijk procesincident, als het verzoek wordt afgewezen, niet
behoeft te leiden tot ernstige vertraging van de procedure. Bij beklagcommissies
en bij de beroepscommissie zal dat niet het geval kunnen zijn en zal een
dergelijk verzoek snel leiden tot vertraging van de afhandeling, zeker waar het
het beroep betreft waar beroepscommissies slechts eenmaal in de vier weken
zitting houden.

Dat zijn praktische kanttekeningen. Die kunnen enig gewicht in de schaal
leggen bij de overigens principiële discussie over de wenselijkheid om al dan
niet wettelijk in te grijpen. Zo die discussie ertoe zou leiden dat een regeling in
verband met de mogelijkheid tot wraking wenselijk wordt bevonden, kan ik me
voorstellen dat, zoals ook bij de Awb is gebeurd, inspiratie wordt gevonden in
artikel 512 e.v. Sv, maar dat die regeling niet wordt gekopieerd. Getracht zou
moeten worden met een zo globaal mogelijke regeling te volstaan. Waar het gaat
om de instantie die beslist moet de eis gelden dat, nu een hele commissie kan
worden gewraakt, een meervoudige commissie over de wraking beslist en die
beslissing zal binnen een niet al te lange termijn gegeven moeten worden. Gelet
op deze eisen zou aansluiting kunnen worden gezocht bij de thans bestaande
regeling voor de schorsing van beslissingen van de directeur en van de beklag-
commissie. Op dergelijke verzoeken wordt beslist door de voorzitter van de
beroepscommissie (vgl. artikel 66 Pbw15). De praktijk leert dat de afhandelings-
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16 Uit de gegevens van het secretariaat van de RSJ blijkt dat de doorlooptijd in 2005 bij 495 zaken 2,5
dag bedroeg, in 2006 bij 457 zaken 2,2 dag en in 2007 bij 511 zaken 2,3 dag.

17 Op de schorsingsverzoeken wordt beslist door plaatsvervangende leden van de RSJ die lid zijn van
het Arnhemse gerechtshof. Dat heeft als voordeel dat verzekerd is dat die leden makkelijk en snel
bereikbaar zijn.

18 Zo gaat het verhaal dat een gedetineerde die grote kaartschulden had aan de directeur een verhaal
vertelde over de vluchtgevaarlijkheid van zijn kaartpartners, waarop zijn schuldeisers werden over-
geplaatst.

termijn van dergelijke verzoeken kort is.16 Denkbaar is dat de wet mogelijk
maakt dat procespartijen de wraking kunnen verzoeken van een lid van de
beklag- of beroepscommissie. Na onderbreking van de zitting zou dan op de
wijze als voorzien in artikel 66 Pbw een beslissing over de wraking, na een
schriftelijke behandeling van het verzoek, gegeven kunnen worden door een
college van voorzitters van de beroepscommissie.17 De mogelijkheid bestaat
bovendien dat de voorzitters van de beroepscommissie die de schorsingen
behandelen samen een meervoudige commissie vormen. Volstaan zou kunnen
worden met een regeling voor de wraking. 

De kwestie die aanleiding vormde tot het hierboven beschreven verzoek tot
wraking betrof de interne openbaarheid. De vraag die dan moet worden
beantwoord, is of de beklagrechter mag kennisnemen van gegevens die een van
de procespartijen wil overleggen opdat de te nemen beslissing mede daarop kan
worden gebaseerd maar onder geheimhouding tegenover de andere procespartij.
Veelal zal dit gaan om informatie van de kant van de directeur. Stukken over
onderzoek naar drugshandel in de inrichting zullen de namen bevatten van de
gedetineerden die verklaringen hebben afgelegd of deze gedetineerden zullen
ook als hun persoonsgegevens niet vermeld worden door de details van de
inhoud van hun verklaring traceerbaar zijn. De directeur kan met het probleem
worden geconfronteerd, en in onze casus is dat het geval, dat hij de tegen de
klager geformuleerde verdenking alleen kan onderbouwen met de verklaringen
van de medegedetineerden zoals die in het kader van zijn onderzoek zijn
afgelegd. Keerzijde van de medaille van het toestaan van het geheimhouden van
informatie is dat iemand in de wetenschap dat geheimhouding zal volgen,
verkeerde informatie kan verschaffen.18 Werkelijke weerspreking van die
inlichtingen wordt daardoor in feite onmogelijk gemaakt.

De wet is helder. Artikel 65 lid 3 Pbw bepaalt: ‘Tijdens de beklagprocedure
staat de beklagcommissie aan de klager op diens verzoek toe van de gedingstuk-
ken kennis te nemen’. De bepaling geldt ook in hoger beroep (artikel 69 lid 3
Pbw). Daarmee is de interne openbaarheid (volledig) gewaarborgd. De in artikel
64 lid 3 Pbw voorziene mogelijkheid dat directeur en klager buiten elkaars
tegenwoordigheid door de beklagcommissie worden gehoord, vormt daar geen
inbreuk op nu aan beide partijen vervolgens de zakelijke inhoud van hetgeen
buiten hun aanwezigheid is verklaard, moet worden meegedeeld. Deze bepaling
geeft daarom geen mogelijkheid om in het geheim verklaringen af te leggen
maar wil waarborgen dat de commissie waar de emoties te hoog zijn opgelopen,
de mogelijkheid heeft de gemoederen wat te temperen. Gelet op het summiere
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19 Kamerstukken II 1994/95, 24 263, nr. 3, p. 92.
20 Circulaire 22 juli 1998, nr. 707762/98/DJI.
21 Beroepscommissie 1 oktober 1999, Sancties 2000, 6.

karakter van de wettelijke regeling had deze bepaling, waarvan gezegd kan
worden dat die geheel voor zich spreekt, zelfs gemist kunnen worden.

De memorie van toelichting bij de Pbw, blijkbaar geïnspireerd door het op
deze procedure in de regel niet van toepassing zijnde artikel 6 EVRM, ziet het
derde lid van artikel 65 als een erkenning van het beginsel van fair trial dat elke
gerechtelijke procedure dient te beheersen, met daarbij als toevoeging dat
onderkend wordt ‘dat dit uitgangspunt tot problemen kan leiden met name voor
informatie omtrent de veiligheidsrisico’s van een bepaalde gedetineerde.’19 Die
erkenning heeft geleid tot het oprichten van een Gedetineerden Recherche
Informatiepunt (GRIP), thans onderdeel van de KLPD.20

De beroepscommissie overweegt dat de regels van die circulaire kort
samengevat op het volgende neerkomen:

‘– indien GRIP-informatie rechtstreeks aan de directeur ter beschikking wordt ge-
steld kan die informatie zonder voorbehoud worden voorgelegd aan de beklag- of
beroepsrechter; het gaat hier om informatie waarvan de bron en de inhoud niet
afgeschermd behoeven te worden;
– indien GRIP-informatie ter beschikking wordt gesteld door tussenkomst van de
landelijk Officier van Justitie (LOVJ) en deze daarbij in een brief adviseert tot het
treffen van maatregelen kan (alleen) die brief worden overgelegd aan de beklag- of
beroepsrechter; hier gaat het om informatie waarvan de bron en inhoud wel afge-
schermd moeten worden.’21 

De conclusie die naar aanleiding van GRIP-informatie wordt getrokken, kan
worden gezien als voorwerp van de interne openbaarheid. De gronden waarop
deze berust niet. Gelet op de status van de informatie waar het om gaat, is dat
te begrijpen. De tussenkomst van de landelijke officier van justitie vormt de
waarborg dat een behoorlijke controle op de betrouwbaarheid en de actualiteit
van de aanwezige informatie heeft plaatsgevonden. 

De wereld van de detentie is niet steeds een transparante. De verhoudingen
tussen gedetineerden onderling en tussen gedetineerden en bewaarders kunnen
anders zijn dan de zichtbare werkelijkheid doet vermoeden. Het totale instituut
dat de gevangenis is, een realiteit waarvoor Kelk meer dan eens en met verve de
aandacht heeft gevraagd, kent spanningen. De directie is voor het behouden van
orde en rust mede afhankelijk van de informatie die uit de inrichting wordt
verkregen. Als op grond van die informatie maatregelen, soms verstrekkende
(zoals in onze casus), tegen een gedetineerde moeten worden genomen, komt die
informatie in het licht te staan met de daarbij behorende wens tot toetsing ervan.
Het is echter de vraag of aan de wens tot toetsing van die informatie kan worden
voldaan.

Uit de inrichting zelf afkomstige informatie is geen informatie waarop de
GRIP-regeling van toepassing is. Dat betekent dat de directeur voor de keuze
staat de informatie al dan niet te gebruiken. Het niet-gebruiken, dat wil zeggen
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22 Binnen het gevangeniswezen is sprake van een niet aflatende discussie over de vernieuwing van de
besturing van het gevangeniswezen. Daarbij is een steeds terugkerend thema de vraag of afdelings-
hoofden de bevoegdheid dienen te krijgen sancties op te leggen. Zie in dat verband het ambtshalve
uitgebrachte advies van de RSJ van 19 juli 2007 met als titel: Strafbevoegdheid in de penitentiaire
inrichtingen.

niet-overleggen van de informatie kan ertoe leiden dat een noodzakelijk te
achten sanctionering niet kan volgen. Waar die noodzaak gevoeld wordt, kan dat
leiden tot hantering van andere, minder voor de hand liggende maar niet onjuiste
motiveringen voor de genomen beslissing.

Er is in mijn ogen aanleiding om de discussie te voeren over de wenselijk-
heid een inbreuk op de interne openbaarheid van de beklag- en beroepsregeling
voor gedetineerden toelaatbaar te achten. Meer nog dan in de gewone vrije
samenleving is er in de ommuurde mini-samenleving van de detentie reden
vertrouwelijkheid te verzekeren; niet alleen om maatregelen te kunnen nemen
maar ook om, soms ook door het nemen van die maatregelen, anderen te kunnen
beschermen. Het bieden van de mogelijkheid van vertrouwelijkheid legt wel een
zware druk op de schouders van de directeur. Niet dan na diepgaand onderzoek
naar de betrouwbaarheid en actualiteit van de verschafte informatie, zal om
vertrouwelijkheid kunnen worden gevraagd. Het nemen van ingrijpende
maatregelen is thans met uitsluiting van anderen voorbehouden aan de directeur
(vgl. artikel 5 lid 4 Pbw). Alleen in een stelsel dat van een dergelijk principe
uitgaat, zou kunnen worden overwogen een inbreuk op de interne openbaarheid
toelaatbaar te achten.22 

Voor het geval het ontbreken van een geheimhoudingsmogelijkheid in de
penitentiaire wet- en regelgeving als een leemte wordt ervaren, kan inspiratie
worden opgedaan bij de Awb. Artikel 8:29 van die wet kent de mogelijkheid dat
partijen die verplicht zijn inlichtingen te geven of stukken over te leggen, indien
daarvoor gewichtige redenen zijn het geven van inlichtingen of het overleggen
van stukken weigeren. De rechter beslist vervolgens of die weigering gerecht-
vaardigd is. Voor de beklagregeling is het overleggen van stukken en het
verstrekken van inlichtingen van minder betekenis dan in het algemene bestuurs-
recht. Voor het gevangeniswezen is vooral van belang dat artikel 8:29 lid 1 Awb
bij aanwezigheid van gewichtige redenen de mogelijkheid opent dat een
procespartij de rechter meedeelt dat uitsluitend hij kennis zal mogen nemen van
de inlichtingen onderscheidenlijk de stukken. Ook hier beslist de rechter of de
weigering gerechtvaardigd is (derde lid van de bepaling). Dat komt neer op
kennisname en beoordeling van de stukken. Bij acceptatie van de weigering
beslist de rechter vervolgens mede op de grondslag van de voor de andere partij
geheime stukken, waarbij de motivering van de beslissing van de aangehouden
geheimhouding beperking ondervindt. Wordt de geheimhouding geweigerd dan
wordt de zaak naar een andere kamer verwezen (artikel 8:29 lid 5 tweede volzin,
Awb). Beslissen na een weigering zonder dat de stukken bekend worden, terwijl
de stukken wel bij de rechter bekend zijn, ligt immers niet voor de hand. 

In de eerste plaats is van belang wanneer gesproken kan worden van
gewichtige redenen als hier bedoeld. Daalder wijst er in zijn dissertatie op dat
het hier kan gaan om ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ en het
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23 E.J. Daalder, Toegang tot overheidsinformatie, Het grensvlak tussen openbaarheid en vertrouwe-
lijkheid (diss. Leiden), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, p. 283-284. Zie in dit verband
ook CRvB 10 oktober 2001, JB 2001, 301.

24 Daalder, 2005, p. 276. Zie ook: T.C. Borman bij artikel 8:29, in: P.J.J. van Buuren en T.C. Borman
(red.), Tekst & Commentaar: Algemene wet bestuursrecht, Deventer: Kluwer, p. 405: ‘De gevolgen
van een weigering van de toestemming komen in beginsel voor rekening van de weigerende partij
(bijv. ABRS 26 juni 1998, Rawb 1998, 71; ABRS 4 september 2002, JB 2002/304).’

25 Vgl. E.J. Daalder, Processuele openbaarheid: toegang tot stukken in het bestuursproces, Jurispru-
dentie Bestuursrecht plus 2000, nr. 4, p. 162.

26 Zie in dit verband Daalder, 2005, p. 285. De vraag kan zelfs aan de orde komen of de wet zou
moeten voorzien in een mogelijkheid van anoniem horen van de getuige.

27 Daalder, 2000, p. 161. In het Handboek Algemene wet bestuursrecht schrijft J.G. Brouwer bij
artikel 8:29: ‘De regeling in artikel 8:29 staat op gespannen voet met een goede procesorde.[...]
Twijfel of de regel zich verdraagt met artikel 6 EVRM lijkt gerechtvaardigd. Ook het beginsel van
hoor en wederhoor wordt niet volledig recht gedaan.’

‘voorkomen van onevenredige benadeling’.23 Van belang is vooral of de rechter
het geheime materiaal bij zijn beoordeling mag betrekken. Het derde lid van
artikel 8:29 Awb bepaalt daarover: ‘Indien de rechtbank heeft beslist dat de
beperking van de kennisneming gerechtvaardigd is, kan zij slechts met toestem-
ming van de andere partijen mede op de grondslag van die inlichtingen onder-
scheidenlijk die stukken uitspraak doen’. Daalder merkt daarover op: ‘Het niet
geven van die toestemming komt als regel voor rekening van degene die toe-
stemming weigert. In de rechtspraak is aanvaard dat dit een toelaatbare unequa-
lity of arms is. Dat betekent dat de regeling van artikel 8:29 Awb, waardoor de
rechter wel en een of meer partijen geen toegang tot een of meer stukken heeft,
in haar algemeenheid geen strijd met het fair trialbeginsel in artikel 6 EVRM
oplevert’.24 Het feit dat een stuk ter vertrouwelijke kennisneming is overgelegd,
sluit overigens niet uit dat de rechter, binnen de (gewetensvol te trekken)
grenzen van die vertrouwelijkheid, nader onderzoek verricht, bijvoorbeeld door
het bestuursorgaan te vragen in een tweede vertrouwelijk stuk nadere vragen te
beantwoorden25 of door klager nadere vragen te stellen.26

Artikel 8:29 Awb is het product van een lastige afweging. Op grond van de
geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling stelt Daalder dat rekening
moet worden gehouden met de volgende belangen: ‘het belang dat partijen over
en weer over zoveel mogelijk relevante informatie beschikken; het belang dat
de rechter over voldoende informatie beschikt; het belang dat bepaalde gevoeli-
ge gegevens niet, of in beperkte mate openbaar worden’.27 Voor het beklag- en
beroepsrecht van gedetineerden zou die lastige afweging niet uit de weg moeten
worden gegaan.

Indien de Pbw een regeling als die van artikel 8:29 Awb had gekend, was de
beroepscommissie in onze casus, na verkregen toestemming van de klager, in
staat geweest vertrouwelijk kennis te nemen van het rapport van de directeur.
Dan was er geen reden geweest voor enig wrakingsverzoek. Maar ja, dat betreft
een verzonnen casus en als is... De werkelijkheid is lastiger en weerbarstiger.

Meer dan dertig jaar wordt thans goed gewerkt met een beklag- en beroepsrege-
ling die nog steeds van een verfrissende eenvoud is. Kelk, die als ‘founding
father’ van deze regeling kan worden aangemerkt, stelt in al zijn penitentiaire
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geschriften de nodige eisen aan die procedure. Met de invulling die in de
praktijk aan de gang van zaken wordt gegeven, wordt daar naar mijn inschatting
aan voldaan. Kelk stelt die eisen om de erkenning van de gedetineerde als
rechtssubject gewaarborgd te weten. Hij schrijft daarover niet met de afstande-
lijkheid die juristen veelal eigen is maar met een persoonlijke betrokkenheid
waarmee hij extra kleur geeft aan de aandacht die hij voor de persoon van de
gedetineerde vraagt. Een betrokkenheid die inspireert om nader over het
beklagrecht na te denken, zelfs als dat de eenvoud verstoort.



1 Deze bijdrage is een bewerking van de lezing die ik hield op het congres van de Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming op 6 maart 2008, onder de titel De jaren tellen. 

2 Zie bijvoorbeeld C. Kelk, Recht voor gedetineerden (diss. Utrecht), Alphen aan den Rijn: Samsom
1978, onder meer p. 415. 

3 Zie de adviezen Levenslang; perspectief op verandering, Den Haag 2006 en Longstay, Den Haag
2008, beide ook te raadplegen via <www.rsj.nl>. 

Detentie zonder einde?
Edwin Bleichrodt

Inleiding1

Uit het werk van Constantijn Kelk spreekt een oprechte solidariteit met de
gedetineerde medemens. Die solidariteit komt niet voort uit een vergoelijking
van de daden die ten grondslag hebben gelegen aan de detentie, maar uit een
besef van de afhankelijke positie waarin de gedetineerde zich bevindt en van
zijn verslechterde toekomstperspectieven. Pleidooien voor een zinvolle behande-
ling van gedetineerden en een juridisering van de detentiesituatie, welke elkaar
volgens Kelk veronderstellen,2 lopen als een rode draad door zijn oeuvre. 

Die pleidooien zijn in het bijzonder op hun plaats ten aanzien van de
veroordeelden tot een levenslange gevangenisstraf en de terbeschikkinggestel-
den die op een longstay-afdeling verblijven. Beide vormen van vrijheidsbene-
ming kunnen in hun uiterste consequentie leiden tot levenslange opsluiting. De
veroordeelden kunnen de verstreken jaren wel tellen, maar de resterende
detentiedagen niet afstrepen. 

In de discussie over de levenslange gevangenisstraf en over het verblijf op
een longstay-afdeling zijn soortgelijke vragen aan de orde ten aanzien van het
omgaan met het ontbreken van perspectief. In het ontbreken van een concreet
perspectief op invrijheidstelling verschillen deze vormen van vrijheidsbeneming
van andere. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
heeft recent twee adviezen uitgebracht, één over de levenslange gevangenisstraf
en één over de longstay.3 

Een confrontatie van de levenslange gevangenisstraf en de longstay raakt aan
de fundamenten van ons sanctiestelsel, zoals het onderscheid tussen straf en
maatregel. Ook is de verdeling van bevoegdheden aan de orde. In deze bijdrage
worden de twee adviezen van de RSJ als discussiestukken beschouwd en in de
tweede helft van het betoog hier en daar van commentaar voorzien.
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4 Zie reeds W.P.J. Pompe, Beveiligingsmaatregelen naast straffen, Utrecht: Dekker en Van de Vegt
1921.

Straf en maatregel

Het onderscheid tussen straffen en maatregelen is één van de pijlers van ons
sanctiestelsel.4 De levenslange gevangenisstraf is onze zwaarste straf, de
longstay een bijzondere vorm van tenuitvoerlegging van de maatregel van tbs.
De longstay trekt een zware wissel op ons denken over de maatregel. De
behandeling in het kader van de tbs is primair gericht op het werken aan de
terugkeer in de samenleving. Bij de longstay verdwijnt die gerichtheid naar de
achtergrond en staat het karakter van een bewaringsmaatregel op de voorgrond.
De constatering dat sommige terbeschikkinggestelden niet resocialiseerbaar zijn,
is uiteraard niet van vandaag of gisteren. Maar met de toename van het aantal
‘longstayers’ in de praktijk is de longstay geïnstitutionaliseerd. Voor 2008 is een
capaciteitsbehoefte van 243 plaatsen voorzien, ongeveer 11% van de totale tbs-
populatie. Die institutionalisering heeft zich voltrokken zonder dat de wetgever
zich daarover heeft uitgesproken. Het woord longstay komt in het Wetboek van
Strafrecht en in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden niet
voor. De wettelijke definitie van ‘behandeling’ (artikel 1 sub u van de Beginse-
lenwet verpleging ter beschikking gestelden) impliceert juist een gerichtheid op
de terugkeer in de samenleving. Het longstay beleidskader vormt de weerslag
van een stille revolutie in het kader van de tenuitvoerlegging van de tbs. De
functies van behandelen en bewaren worden meer zichtbaar van elkaar onder-
scheiden. Aan het volstaan met die bewaarfunctie van de longstay zouden naar
mijn mening bepaalde waarborgen moeten worden verbonden. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor de toegang tot de longstay. De wetgever heeft
de oplegging van een levenslange gevangenisstraf beperkt tot onze zwaarste
misdrijven. In die beperking komt het strafkarakter van de levenslange gevan-
genisstraf tot uitdrukking. Bij de maatregel van tbs – en dus ook bij de plaatsing
op een longstay-afdeling – is dat anders. In het kader van de tbs staat de
veiligheid voorop; de rechter kijkt meer naar de toekomst dan naar het verleden.
De ernst van het reeds gepleegde misdrijf speelt daarbij een minder grote rol dan
de vrees voor nieuwe misdrijven. In ons wettelijk systeem kan zelfs iemand die
een mobiele telefoon op straat van iemand afpakt uiteindelijk in aanmerking
komen voor plaatsing op een longstay-afdeling. 

Toch zijn de aard en ernst van het gepleegde misdrijf bij de toepassing van
tbs niet zonder betekenis. Ik noem drie aspecten. Tbs is in de eerste plaats
slechts mogelijk bij misdrijven waarop vier jaren of meer staat (enkele specifiek
omschreven uitzonderingen daargelaten). In de tweede plaats kan tbs met
dwangverpleging alleen dan langer duren dan vier jaar als deze is opgelegd ter
zake van een misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de
onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen. In de derde plaats
beoordeelt ook de penitentiaire kamer van het Arnhemse hof in voorkomende
gevallen in het kader van de verlengingsbeslissingen of de relatie tussen de duur
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van de vrijheidsbeneming en het delict niet disproportioneel wordt. Hiermee
worden de scherpe kantjes van het maatregelkarakter afgeslepen. 

Een nadere aanscherping is naar mijn mening op haar plaats waar het gaat
om de toegang tot de longstay. Daarbij gaat het om een op bewaring gerichte
koerswijziging waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat de betrok-
kene niet meer vrij komt. Die bijzondere aard van de selectie voor de longstay
rechtvaardigt dat deze gereserveerd blijft voor die gevallen waarin al een zeer
ernstig misdrijf heeft plaatsgevonden. Daarbij valt in het bijzonder te denken aan
levensdelicten en ernstige zedendelicten. Als afbakening zou kunnen worden
gedacht aan een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevan-
genisstraf van twaalf jaar of meer is gesteld. 

De oplegging van een levenslange gevangenisstraf wordt veelal gemotiveerd
met een combinatie van overwegingen van vergelding en van beveiliging van
de samenleving tegen de desbetreffende dader. In sommige gevallen wil de
rechter de veroordeelde op basis van een inschatting van het recidiverisico de
gelegenheid ontnemen ooit nog in de samenleving terug te keren. Daarbij wekt
de rechter de indruk in een glazen bol te kijken, helemaal als het gaat om jonge
daders.5 Deze inschatting van het delictgevaar voor de rest van iemands leven
staat ook in schril contrast met de periodieke toetsing in het kader van de tbs. In
een enkel geval wordt de levenslange gevangenisstraf uitsluitend gemotiveerd
met de overweging dat voor het gepleegde misdrijf of de gepleegde misdrijven
geen andere straf passend voorkomt dan een levenslange gevangenisstraf.6 In die
gevallen is vergelding het sleutelwoord.

Doordat aan de oplegging van een levenslange gevangenisstraf doorgaans
een combinatie van strafdoeleinden ten grondslag ligt, is het moeilijk te bepalen
of en, zo ja, wanneer aan de straf een einde moet komen. Ons sanctiestelsel kent
geen scherpe scheiding tussen een punitief deel van de straf en een voortgezette
vrijheidsbeneming op basis van delictgevaar, zoals andere landen. Gratie kan
worden verleend in geval met voortzetting van de tenuitvoerlegging geen met
de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid kan worden gediend.
Juist omdat de strafoplegging vaak wordt gemotiveerd met een verwijzing naar
diverse strafdoeleinden, is die vraag veelal niet eenduidig te beantwoorden. Dat
plaatst de Kroon voor een lastige afweging. De vraag is of de Kroon het meest
voor de hand liggende orgaan is om die afweging te maken. 

Kroon of rechter

Zowel in de discussie over de longstay als in de gedachtevorming over de
levenslange gevangenisstraf kan de vraag aan de orde worden gesteld wie
beslissingsbevoegd zou moeten zijn. Bij de levenslange gevangenisstraf heeft
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die vraag betrekking op het einde van de detentie, bij de longstay ook op de
selectie voor de longstay. 

Een levenslange gevangenisstraf duurt voor de rest van het leven, tenzij
gratie wordt verleend. Gratieverlening is een beslissing van de Kroon waarop
de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie ten volle van
toepassing is. Het verleden heeft geleerd dat ministers hierdoor in de politieke
vuurlinie kunnen komen te verkeren. 

Het meest sprekende voorbeeld daarvan is de beslissing over gratiëring van
wat later de ‘Drie van Breda’ zou gaan heten.7 Kort na zijn aantreden in 1971
liet minister Van Agt weten dat hij vond dat aan de gevangenschap ‘stilaan’ een
einde moest komen. Hij beloofde in antwoord op een kamervraag de Tweede
Kamer te consulteren over de vraag of gratie moest worden verleend. De
hoorzitting die de Tweede Kamer op 24 februari 1972 over de voorgenomen
gratiëring van ‘de Drie’ hield en waarin ook oorlogsslachtoffers hun verhaal
konden doen, geldt als één van de meest tumultueuze en emotionele in de
parlementaire geschiedenis. De emoties van de slachtoffers botsten met een
enkel juridisch betoog met als strekking dat voortzetting van de tenuitvoerleg-
ging geen strafrechtelijk doel meer zou dienen. Voor de voorstanders van gratie
was het een verloren zaak. De Tweede Kamer nam een motie aan waarbij zij de
regering in ernstige overweging gaf het voornemen ‘de Drie’ te gratiëren niet ten
uitvoer te leggen. Hoewel minister Van Agt het onaanvaardbaar vond dat aan
‘de Drie’ niets meer zou worden gedaan en de regering van mening bleef dat
voortzetting van de tenuitvoerlegging geen in onze strafrechtspleging erkend
doel diende, werd vooralsnog afgezien van gratieverlening. Er werd een
vertrouwenscommissie geformeerd die bestond uit vertegenwoordigers van
verzetsorganisaties en (andere) oorlogsslachtoffers die allen tegen gratie waren.
Deze commissie kreeg een zodanig belangrijke stem in de gratiebeslissing, dat
de Kroon zichzelf in politieke zin goeddeels buitenspel zette. Ook nadat de
gezondheidstoestand van één van ‘de Drie’ ernstig was verslechterd, bleef gratie
uit. Uiteindelijk stierf de betrokkene in gevangenschap, de twee anderen werden
in 1989 op 79-jarige respectievelijk 87-jarige leeftijd alsnog in vrijheid gesteld.
Veel andere oorlogsmisdadigers waren tientallen jaren eerder door middel van
gratie in vrijheid gesteld. 

De discussie over de ‘Drie van Breda’ kan ons het nodige leren over de
levenslange gevangenisstraf. Zij leert hoe de minister politiek kwetsbaar kan
worden in wat in wezen een individuele strafrechtelijke beslissing over de duur
van de detentie is. Zij leert ook dat de behoefte aan vergelding en de maatschap-
pelijke onrust niet automatisch met de jaren afnemen. 

Uiteraard ging het bij de Drie van Breda om een bijzondere categorie
veroordeelden. Daar staat tegenover dat de discussies over vrijlating plaatsvon-
den in een tijd die veel minder punitief was dan de huidige. De aandacht van de
media voor het strafrecht was toentertijd niet te vergelijken met die van vandaag.
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De drie zaken waarin in de jaren tachtig van de vorige eeuw levenslang was
uitgesproken, hebben grote beroering in de samenleving gewekt. Het behoeft
geen betoog dat eventuele discussies over de vrijlating van deze levenslang
gestraften nog steeds – of misschien wel juist nu – bijzonder gevoelig liggen. De
commotie rond de verloven en de invrijheidstelling van Ferdi E., die niet eens
tot levenslang was veroordeeld en een geslaagde tbs-behandeling achter de rug
had, ligt nog vers in het geheugen. 

Een soortgelijke emotionele dimensie in het debat is zichtbaar in de parle-
mentaire discussies naar aanleiding van incidenten die in het kader van verlof-
verlening aan terbeschikkinggestelden hebben plaatsgevonden. De parlementaire
commissie tbs heeft zich willen keren tegen de incidentgerichtheid van het
parlementaire debat, niet alleen in woorden maar ook met haar voorstellen.8 De
commissie beval aan een nieuw te vormen forensisch psychiatrische dienst
bevoegd te maken tot het afgeven van individuele verlofmachtigingen. De dienst
zou inhoudelijk onafhankelijk moeten zijn, met een algemene politieke verant-
woordelijkheid van de minister van Justitie. Daarmee beoogde de commissie
niet een einde te maken aan politieke debatten over het verlofbeleid en de
verlofpraktijk. Wel zou daarmee worden bewerkstelligd dat de besluitvorming
op grotere afstand van de bewindspersoon zou komen te staan. Dit voorstel is
in gemodificeerde vorm overgenomen en heeft geleid tot de installatie van het
Adviescollege verloftoetsing. 

Er is veel voor te zeggen de beslissing over de beëindiging van de levenslange
gevangenisstraf op een grotere afstand van de politiek te plaatsen. De minister
verkeert in de huidige bevoegdheidsverdeling in de ongemakkelijke en politiek
kwetsbare positie dat hij moet inschatten of de doeleinden die de rechter met de
straf had nog met voortgezette tenuitvoerlegging kunnen worden gediend. De
omstandigheid dat hij in dezen advies krijgt van het gerecht dat de straf heeft
opgelegd, doet daaraan niet af. Op zijn beurt heeft de rechter ten tijde van de
strafoplegging geen wetenschap van het toekomstige gratiebeleid. Het staat iedere
minister vrij beleid te ontwikkelen ten aanzien van het al dan niet ambtshalve
initiëren van gratie. De rechter kan daarmee ten tijde van de strafoplegging geen
rekening houden. Ook om deze reden is er veel voor te zeggen de beslissingsbe-
voegdheid over het al dan niet voortzetten van de tenuitvoerlegging van de
levenslange gevangenisstraf aan de rechter over te laten. 

Perspectief op verandering

Het advies van de RSJ over de levenslange gevangenisstraf bevat waardevolle
aanbevelingen, zowel over een mogelijk eerdere invrijheidstelling als over het
regime. 

De RSJ stelt voor een periodieke toetsing door de rechter mogelijk te maken
die kan leiden tot inkorting van de strafduur. Na vijftien jaar zou een eerste
toetsing moeten plaatsvinden, met vervolgens een periodiek heronderzoek. Bij
die periodieke toetsing zou de vraag aan de orde moeten komen of verdere ten-
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uitvoerlegging van de levenslange straf noodzakelijk is. Naar ik begrijp zou de
RSJ deze toetsing ook willen gebruiken om te bezien of de gedetineerde kan
worden overgeplaatst naar een minder beveiligde inrichting of naar een
longstay-afdeling. 

De RSJ heeft terecht het belang benadrukt van het bieden van een perspectief
op verandering. Het belangrijkste aspect in dezen is de vraag of de tot een
levenslange gevangenisstraf veroordeelde op enig moment zou moeten kunnen
terugkeren in de samenleving. Ook Kelk pleitte reeds voor een periodieke
toetsing in het licht van het bieden van perspectief aan deze categorie veroor-
deelden.9 In het voorafgaande betoogde ik dat er veel voor te zeggen is de
rechter bevoegd te maken te oordelen over voortgezette tenuitvoerlegging. Wat
mij betreft zou een aangepaste regeling van de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling voor levenslang gestraften op haar plaats zijn. Daarbij zou steeds een
individuele afweging moeten worden gemaakt of en, zo ja, wanneer invrijheid-
stelling kan plaatsvinden. 

Ik plaats twee kanttekeningen bij de door de RSJ gedane voorstellen. In de
eerste plaats is de periode van vijftien jaar korter dan de te executeren duur van
de tijdelijke gevangenisstraf van dertig jaar. Het ligt naar mijn mening dan ook
meer voor de hand om te kiezen voor een periode van heroverweging na twintig
jaar. Als alternatief kan worden gedacht aan een heroverweging na vijftien jaar,
waarbij de invrijheidstelling feitelijk pas na twintig jaar kan plaatsvinden. De
laatste variant zou wel kunnen aansluiten bij het voorstel van de RSJ. In de
tweede plaats vraag ik mij af of tijdens een periodieke toetsing ook aspecten van
tenuitvoerlegging centraal moeten komen te staan. In ons sanctiestelsel is de
wijze van tenuitvoerlegging van de straffen en maatregelen in de regel aan de
invloed van de strafrechter onttrokken. Ik ben er niet van overtuigd dat dit
uitgangspunt voor de levenslange gevangenisstraf zou moeten worden verlaten.

De RSJ heeft ook aandacht gevraagd voor de wijze van tenuitvoerlegging
van de levenslange gevangenisstraf. Het gebrek aan perspectief knelt ook in het
kader van de tenuitvoerlegging, met name omdat veel voorzieningen zijn gericht
op resocialisatie en daarom niet openstaan voor degenen die tot een levenslange
gevangenisstraf zijn veroordeeld. De RSJ stelt voor te komen tot de inrichting
van aparte afdelingen waar zorg en bejegening zijn afgestemd op de veelal
oudere lang gestraften en een op de individuele situatie afgestemde alternatieve
dagvulling aan te bieden. Deze aanbeveling kan van harte worden ondersteund.
In dit verband ligt de vergelijking met de longstay-afdeling voor de hand.
Zolang een perspectief op invrijheidstelling ontbreekt, worden de aanvaarding
van de status quo en de kwaliteit van de leefomgeving belangrijker. Waar het
perspectief op de verre toekomst – het perspectief op invrijheidstelling –
ontbreekt, moet het perspectief op kortere termijn compensatie bieden. Daarvan
zou ook verlof deel moeten kunnen uitmaken. 
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De RSJ stelt ook voor een soepeler overplaatsingsbeleid van gevangeniswe-
zen naar de tbs mogelijk te maken, in die gevallen waar behoefte bestaat aan een
veilig woon-/leefklimaat. Met de huidige ontwikkeling van meer zorgplekken
binnen het gevangeniswezen, is het de vraag of aan deze soepeler overgangsmo-
gelijkheden behoefte bestaat. Bovendien rijst de vraag of hiermee niet te zeer
een vermenging van de verschillende populaties zal plaatsvinden. 

Advies longstay

Ook in zijn advies over de longstay doet de RSJ behartenswaardige aanbevelin-
gen. Evenals bij de levenslange gevangenisstraf, zijn bij de longstay de toegeno-
men instroom en de perspectiefloosheid in verband met het ontbreken van een
concreet uitzicht op invrijheidstelling de kernproblemen. Evenals bij de
levenslange gevangenisstraf, zijn de desbetreffende verschillen in de loop van
de tijd niet in de eerste plaats door toedoen van de wetgever, maar in de praktijk
ontstaan. 

De RSJ oppert twee denkrichtingen, die op het eerste gezicht vooral haaks
op elkaar lijken te staan. In de eerste denkrichting wordt de procedure voor het
plaatsen van terbeschikkinggestelden in de longstay verzwaard, in de tweede
verlicht. In de eerste denkrichting zou de plaatsingsbeslissing met meer
waarborgen moeten worden omgeven en bij de advisering zou elke schijn van
het ontbreken van onafhankelijkheid moeten worden voorkomen. De tweede
denkrichting houdt in dat de longstay als een zogenaamde externe differentiatie
wordt afgeschaft. Leidend daarvoor is de gedachte dat in de afgelopen jaren
dusdanige ingrepen in de tbs-maatregel zijn doorgevoerd en in de planning zijn
opgenomen, dat thans veel meer kansen bestaan voor maatschappijbeveiliging
en verantwoorde integratie. Daardoor zou teruggekeerd kunnen worden naar de
situatie van voor de invoering van het longstay-beleidskader. Anders dan uit de
media zou kunnen worden afgeleid, pleit de RSJ dus niet voor afschaffing van
de longstay, maar wel van het etiket ‘longstayer’ en van plaatsing in de longstay
als een vorm van externe differentiatie. Het voordeel van deze denkrichting is
dat deze ons zou kunnen verlossen van de weinig fraaie termen ‘longstay’ en
‘longstayers’.

Hoewel de RSJ aangeeft geen keuze te maken, lijkt de RSJ kleur te bekennen
door het enthousiasme waarmee hij de tweede denkrichting beschrijft. Zelf voel
ik meer voor de eerste denkrichting. Niet omdat de procedure thans ernstig
tekort zou schieten, maar wel om de instroom te beperken en te benadrukken dat
het bij de selectie voor de longstay gaat om een bijzondere koerswijziging die
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de duur van de maatregel. 

De longstay-afdelingen voorzien in een behoefte. Er is een kleine groep
terbeschikkinggestelden voor wie plaatsing op een afdeling waarbij de behandel-
druk is vervangen door de aanvaarding van de status quo een uitkomst is. Het
probleem met de longstay is niet het concept, maar de ongebreidelde groei in de
afgelopen jaren. Het lijkt weinig zinvol weer onzichtbaar te maken wat door de
longstay-afdelingen zichtbaar is geworden. Naar mijn overtuiging is de groei
tegen te gaan door de plaatsingsbeslissing met meer waarborgen te omkleden.
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In de huidige plaatsingsprocedure heeft de kliniek een belangrijke rol. De
Landelijke adviescommissie plaatsing lijkt enigszins marginaal te toetsen of de
behandelaars ‘in alle redelijkheid’ tot hun oordeel konden komen. Op haar beurt
toetst de beroepscommissie ook marginaal of de minister in redelijkheid tot de
plaatsing heeft kunnen komen. Deze cumulatie van marginale toetsingen heeft
mede bijgedragen aan de sterke toename van het aantal personen dat op een
longstay-afdeling is geplaatst. 

De RSJ betwijfelt of een verzwaring van de procedure zal leiden tot een
verlaging van de instroom. Daarbij verwijst hij naar de versterking van de
rechtspositie in het kader van de Wet Bopz, die volgens de RSJ geen gunstige
gevolgen voor de patiënten heeft gehad. Ik ben optimistischer. Op mijn beurt
zou ik graag verwijzen naar de selectie voor de extra beveiligde inrichting (EBI).
Door de strikte voorwaarden voor plaatsing in de EBI en de wijze waarop de
RSJ daarmee omgaat, is het aantal gedetineerden in de EBI zeer beperkt
gebleven. Daarin wijkt Nederland in positieve zin af van andere landen, waar de
extra beveiligde inrichtingen nogal eens overvol zijn. 

Het valt daarbij niet goed in te zien waarom de toegenomen mogelijkheden
in het kader van de tenuitvoerlegging van de tbs zouden moeten leiden tot een
verlichting van de procedure en niet tot een verzwaring daarvan. Eén van de
criteria voor plaatsing in een longstay-afdeling is dat alle behandelmogelijkhe-
den, conform the state of the art, zijn ondergaan. Als er meer alternatieven zijn,
zal de rechter eerder tot het oordeel kunnen komen dat nog niet aan deze
voorwaarde is voldaan. Ook dat kan leiden tot een beperking van de instroom.
Het grootste probleem zit hem naar mijn mening in de ruime selectiecriteria in
het longstay beleidskader. Als deze criteria worden aangescherpt, krijgt de
rechter een beter handvat de selectiebeslissingen te beoordelen. Het beperken
van de instroom kan dan geschieden in een samenspel tussen wet- en regelgever
en rechter.10 

Mijn voorkeur gaat uit naar een verzwaring van de procedure voor instroom
en een verlichting van de procedure voor uitstroom. Wat dat laatste betreft, is het
voorstel van de RSJ om de kliniek in de plaatsingsbeslissing van de minister te
machtigen de terbeschikkinggestelde naar een behandelafdeling terug te plaatsen
indien daarvoor termen zijn, aanbevelenswaardig. 

Slot

De RSJ heeft twee waardevolle adviezen het licht doen zien met eenzelfde
boodschap: de perspectiefloosheid moet worden veranderd in een perspectief op
verandering. Die boodschap sluit aan bij de pleidooien van Constantijn Kelk
voor een humane tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en het
belang van het bieden van perspectief aan degenen die een langdurige vrijheids-
beneming ondergaan. 



1 Beide auteurs schreven op persoonlijke titel.
2 Het Haags Programma, Versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie, PbEU

2005, C 53/01.

Wederzijdse erkenning van geldelijke sancties
Geert Corstens en Marnix Alink1

Inleiding

Het oude model van internationale rechtshulp in de vorm van rechtshulpverzoe-
ken waaraan uitvoering wordt gegeven door de justitiële autoriteit van de ene
staat op verzoek van die van de andere staat en na een fiat van die eerste staat,
loopt binnen de Europese Unie (EU) op zijn laatste benen. Rogatoire commis-
sies met het oog op doorzoeking of horen van getuigen kregen vaak in de
afhandeling door de aangezochte staat geen hoge prioriteit. De mogelijkheden
tot weigering van de uitvoering van een rechtshulpverzoek waren bovendien
ruim. Het effectief verlenen van hulp aan elkaar bleef daardoor vaak een schone
droom. Nationale strafrechtsplegingen die zich ook met grensoverschrijdende
misdaad wilden bezig houden, moesten vaak veel extra energie leveren om
andere landen zo ver te krijgen dat ze de noodzakelijke hulp verleenden. Binnen
de EU heeft dat aanvankelijk geleid tot het opzetten van verdragen die de
verlening van die hulp vergemakkelijkten, bijvoorbeeld door de diplomatieke
tussenkomst af te schaffen en contacten tussen justitiële autoriteiten onderling
te faciliteren. De totstandkoming van de Schengen uitvoeringsovereenkomst
(SUO) is daarvan een voorbeeld (Trb. 1990, 145). Die overeenkomst is boven-
dien na zijn integratie in de derde pijler van de EU voorwerp kunnen worden
van prejudiciële vraagstelling door nationale gerechten. 

Vervolgens is in 1999 tijdens de top van Tampere een belangrijke stap gezet
door het beginsel van wederzijdse erkenning van strafrechtelijke belissingen tot
hoeksteen van de strafrechtelijke samenwerking binnen de EU te maken. Het
beginsel diende van toepassing te zijn zowel op beslissingen tijdens het
voorbereidend onderzoek als op einduitspraken. Sinds Tampere is ter uitvoering
van het beginsel van wederzijdse erkenning een omvangrijk werkprogramma
ontwikkeld en zijn de eerste instrumenten ter uitwerking van het beginsel tot
stand gekomen. Het belang van wederzijdse erkenning voor de strafrechtelijke
samenwerking in de Europese Unie werd in het Haags Programma (2004)
opnieuw onderstreept.2 Dat programma is voorlopig leidend voor de komende
jaren, waarin speerpunt zal zijn de verdere uitwerking van het instrumentarium
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3 Zie artikel 69 A van het Verdrag betreffende de werking van de Unie, zoals opgenomen in het
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tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Trb. 2008, 11).

4 PbEG 18 juli 2002, L 190.
5 Zie bijv. COM (2007) 407 def.; COM (2006) 8 def.
6 HvJEG (Grote Kamer) 3 mei 2007, nr. C-303/05 (Advocaten voor de Wereld VZW).
7 PbEG 2 augustus 2003, L 196.
8 Zie uitgebreid A.M.C. Boerwinkel, Strafrechtelijke bewijsverkrijging in de Europese Unie, de
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J.M. Reijntjes, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p. 63-80.

van wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen. Het laatste wordt
nog eens bevestigd door het Verdrag van Lissabon dat het beginsel van weder-
zijdse erkenning codificeert en voorziet in een uitdrukkelijke rechtsgrondslag
voor samenwerking in strafzaken overeenkomstig dat beginsel.3 

Een belangrijk eerste resultaat op het terrein van wederzijdse erkenning
betrof de totstandkoming van het kaderbesluit betreffende het Europees aan-
houdingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de
EU.4 Dit kaderbesluit is gebaseerd op de gedachte dat een bevel tot aanhouding
van een verdachte met het oog op vervolging in de uitvaardigende lidstaat of tot
tenuitvoerlegging van een daar opgelegde straf, snel en onvoorwaardelijk ten
uitvoer moet worden gelegd in de aangezochte lidstaat. Inmiddels is dit kader-
besluit in de EU-lidstaten geïmplementeerd – in de Nederlandse wetgeving door
de Overleveringswet (Stb. 2004, 195) – en wordt, uitzonderingen daargelaten,
in het algemeen aan Europese aanhoudingsbevelen gevolg gegeven, hetgeen
heeft geleid tot een snellere overdracht van personen.5 Het Hof van Justitie heeft
in antwoord op prejudiciële vragen de grondslag van het desbetreffende
kaderbesluit, te weten artikel 34 lid 2 onder b, van het Verdrag betreffende de
Europese Unie (VEU), deugdelijk geoordeeld.6

Na dit kaderbesluit volgde het kaderbesluit inzake de tenuitvoerlegging in de
Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstuk-
ken.7 Dat kaderbesluit verplicht, kort gezegd, een bevel tot inbeslagneming
afkomstig van een andere lidstaat te erkennen en ten uitvoer te leggen, tenzij
zich een van de in het kaderbesluit limitatief opgesomde gronden voor weige-
ring of opschorting voordoet. Het kaderbesluit is geïmplementeerd in het Wet-
boek van Strafvordering, Vierde Boek, Titel XI inzake de wederzijdse erkenning
en tenuitvoerlegging van strafvorderlijke bevelen (Stb. 2005, 310).8

In het kader van deze bijdrage aan de afscheidsbundel voor Constantijn Kelk
past het aandacht te besteden aan de implementatie in de Nederlandse wetgeving
van een derde kaderbesluit dat op het beginsel van wederzijdse erkenning van
strafrechtelijke beslissingen is gebaseerd: het kaderbesluit inzake de toepassing
van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties.9 Het betreft
hier immers een in wezen penitentiairrechtelijk onderwerp. Dat terrein van het
strafrecht heeft altijd zijn belangstelling gehad. Dit kaderbesluit onderscheidt
zich van de twee eerder vermelde kaderbesluiten, in die zin dat voor het eerst het
beginsel van wederzijdse erkenning werd toegepast op onherroepelijke straf-
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16 R. Barents, De denationalisering van het strafrecht, SEW 2006, p. 363.

rechtelijke eindbeslissingen. Het kaderbesluit is in de Nederlandse wetgeving
geïmplementeerd met de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging
strafrechtelijke sancties (Stb. 2007, 354). Deze bijdrage belicht de meest in het
oog springende aspecten van deze wetgeving.10

Het beginsel van wederzijdse erkenning

Als gezegd is de regeling in het kaderbesluit gebaseerd op het beginsel van
wederzijdse erkenning. Tijdens de parlementaire behandeling van de implemen-
tatiewetgeving is veel aandacht uitgegaan naar de strekking van het beginsel van
wederzijdse erkenning en het onderscheid met de samenwerking op grond van
de principes van wederzijdse rechtshulp.11 Voor een goed begrip van de wette-
lijke regeling past het enkele woorden te wijden aan het beginsel van weder-
zijdse erkenning.12 

Wederzijdse erkenning houdt in dat een beslissing genomen in een lidstaat
automatisch door de andere lidstaten wordt erkend en daar dezelfde of vergelijk-
bare rechtskracht heeft.13 Dit geldt ook als naar het recht van een andere lidstaat
een dergelijke beslissing anders had geluid of niet had kunnen worden genomen.
Van omzetting van een buitenlandse beslissing naar nationaal recht is bij weder-
zijdse erkenning niet langer sprake. Ten behoeve van een effectieve strafrechte-
lijke samenwerking wordt over verschillen in nationale wet- en regelgeving heen
gestapt. Bestaande verschillen worden erkend, maar mogen niet aan samenwer-
king in de weg staan. Aldus vormt wederzijdse erkenning een alternatief voor
harmonisatie van wetgeving.14 

Vergeleken met de traditionele rechtshulp ligt bij wederzijdse erkenning het
zwaartepunt bij de samenwerking meer bij de uitvaardigende lidstaat. Niet het
recht van de aangezochte lidstaat, maar het recht van de uitvaardigende lidstaat
is in beginsel bepalend voor de te verlenen samenwerking.15 Waar traditionele
rechtshulp is gebaseerd op het bestemmingslandbeginsel, is bij wederzijdse
erkenning sprake van toepassing van het oorsprongslandbeginsel.16 Vertrekpunt
is de verplichting tot erkenning en tenuitvoerlegging door de aangezochte staat
van een beslissing afkomstig van de uitvaardigende lidstaat. Daarvan kan slechts
worden afgeweken als zich een weigeringsgrond voordoet. In instrumenten van
wederzijdse erkenning zijn de weigeringsgronden echter beperkt in aantal en



Geert Corstens en Marnix Alink442

17 Zo ook de Commissie: Mededeling inzake wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen
en versterking van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten, COM (2005) 195 def., p. 6; zie ook
Geert Corstens, Vers une justice pénale européenne?, in: Le droit pénal à l’aube du troisième
millénaire (Mélanges Pradel), Parijs: Cujas 2006, p. 1033-1045.

18 Zie Handelingen II 2006/07, nr. 56, p. 3188-3197; Handelingen I 2007/08, nr. 1, p. 2-10.
19 Zie uitgebreid Kamerstukken II 2007/08, 31 384 (R 1850), nr. 3, par. 3.6.
20 Zie ook Barents, 2006, p. 364 e.v.

concreet omschreven. Er wordt de aangezochte staat slechts een beperkte
beoordelingsruimte gelaten.

Wederzijds vertrouwen
Strafrechtelijke samenwerking op grond van wederzijdse erkenning vereist
wederzijds vertrouwen.17 Het vereist meer vertrouwen dan traditionele vormen
van internationale rechtshulp, omdat uitgangspunt is dat de beslissing van de
buitenlandse autoriteit in de aangezochte staat ten uitvoer wordt gelegd zonder
een meer dan oppervlakkig onderzoek naar de gerechtvaardigdheid ervan: men
erkent de buitenlandse beslissing. Het versterken van dat vertrouwen is de
sleutel tot de effectieve toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning
in de strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten. Ook bij de parlementaire
behandeling van de implementatie van het kaderbesluit wederzijdse erkenning
geldelijke sancties was wederzijds vertrouwen een onderwerp van aandacht. Dit
kwam vooral tot uitdrukking in vragen naar de waarborgen om te voorkomen dat
uitvoering moet worden gegeven aan rechterlijke beslissingen van andere
lidstaten die strijdig zijn met fundamentele rechten en de wens tot totstandko-
ming van gemeenschappelijke procedurele waarborgen in de EU.18 

Thans worden deze waarborgen in de eerste plaats gevonden in het feit dat
alle lidstaten van de Europese Unie partij zijn bij het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(EVRM). In de samenwerking met andere lidstaten dient ervan uit te worden
gegaan dat zij de in dat verdrag neergelegde rechten respecteren. Voorts is in de
preambule van het kaderbesluit een verwijzing opgenomen naar de grondrechten
en fundamentele rechtsbeginselen, zoals neergelegd in artikel 6 Verdrag van de
Europese Unie. Die bepaling verwijst expliciet naar het EVRM. De toepassing
van het kaderbesluit is daaraan onderworpen. De op de regeling in het kaderbe-
sluit toepasselijke weigeringsgronden zijn daar ook grotendeels op terug te
voeren. Een lidstaat kan dan ook niet worden verplicht om een beslissing van
een andere lidstaat te erkennen en ten uitvoer te leggen als blijkt van ernstige
schending van fundamentele rechten. 

Het Verdrag van Lissabon zorgt voor een verdere versterking van de
rechtsbescherming van de burger, daar met de inwerkingtreding van het verdrag
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie juridisch bindend
wordt.19 

Een weg waarlangs versterking van vertrouwen kan worden verwezenlijkt,
is harmonisatie van wetgeving.20 In het Actieplan van de Raad en de Commissie
ter uitvoering van het Haags Programma zijn met het oog op het versterken van
het wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten maatregelen aangekondigd ter
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harmonisatie van strafprocesrecht.21 Het ontwerp-kaderbesluit over bepaalde
procedurele rechten in strafprocedures binnen de gehele Unie betrof daar een
eerste aanzet toe. De onderhandelingen over dat ontwerp-kaderbesluit hebben
evenwel niet geleid tot een politiek akkoord.22 Naar verwachting zal de in het
Verdrag van Lissabon voorziene overgang naar besluitvorming met gekwalifi-
ceerde meerderheid op het terrein van strafrechtelijke samenwerking de
totstandkoming van instrumenten ter harmonisatie van onderdelen van strafpro-
cesrecht vergemakkelijken.

Naast harmonisatie van minimumvoorschriften voorziet het Verdrag van
Lissabon in een rechtsgrondslag voor het nemen van aanvullende maatregelen
ter ondersteuning van de opleiding van magistraten en justitieel personeel.23

Wederzijds vertrouwen zal dus ook worden versterkt door het bevorderen van
kennis over elkaars rechtsstelsels en werkwijzen.24 

De inhoud van de implementatiewet

De wetgever heeft ervoor gekozen om het kaderbesluit wederzijdse erkenning
en tenuitvoerlegging geldelijke sancties in een afzonderlijke wet te implemente-
ren. Een drietal argumenten ligt aan die keuze ten grondslag.25 Het belangrijkste
argument is dat daarmee het wezenlijke onderscheid tussen de traditionele
wederzijdse rechtshulp, waarop de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvon-
nissen is gebaseerd, en het beginsel van wederzijdse erkenning wordt onder-
streept. Bij traditionele rechtshulp wordt in de exequaturprocedure de straf of
maatregel omgezet naar Nederlands recht. Wederzijdse erkenning is een verder-
gaande vorm van strafrechtelijke samenwerking, omdat zij de verplichting
impliceert om een strafrechtelijke beslissing afkomstig van een andere lidstaat
te erkennen en zonder verdere formaliteiten ten uitvoer te leggen, als ware het
een beslissing opgelegd door de eigen autoriteiten. 

In de tweede plaats kan een afzonderlijke wet een kader bieden waarin
toekomstige kaderbesluiten inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging
van einduitspraken kunnen worden geïmplementeerd. Daarmee wordt zo veel
mogelijk voorzien in een geïntegreerde benadering van de wederzijdse erken-
ning van einduitspraken. Naar verwachting zal de implementatie van het
kaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning
op beslissing tot confiscatie26 in een apart hoofdstuk in de Wet wederzijdse
erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties worden geïncorporeerd.
Genoemd kaderbesluit vertoont qua opzet en procedure veel overeenkomsten
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met het kaderbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke
sancties. Deze implementatiewet is dus een voorloper die een model aanreikt
voor de implementatie van andere kaderbesluiten ter zake van de erkenning van
strafrechtelijke sancties.

Tot slot scherpt een afzonderlijke wet bij de rechtspraktijk in dat met de
implementatie van het kaderbesluit de samenwerking tussen de lidstaten van de
Europese Unie op het terrein van de tenuitvoerlegging van geldelijke sancties
zal plaatsvinden op grond van het beginsel van wederzijdse erkenning. 

Reikwijdte
Onder geldelijke sanctie wordt in de regeling een viertal sancties verstaan: de
geldboete, de schadevergoedingsmaatregel, de verplichting tot storting van een
geldsom in een fonds dat de belangen van slachtoffers behartigt en betaling van
proceskosten (artikel 1, onderdeel f).

Het kaderbesluit ziet niet alleen op geldelijke sancties opgelegd door een
strafrechter, maar ook op bepaalde geldelijke sancties opgelegd door een
bestuurlijke autoriteit. Daarbij gaat het om sancties die zijn opgelegd wegens
een strafbaar feit of wegens een feit dat naar het recht van de uitvaardigende
lidstaat wordt bestraft als vergrijp tegen de voorschriften betreffende de orde
(zogenoemde Ordnungswidrigkeiten), voor zover daartegen beroep op een met
name in strafzaken bevoegde rechter is opengesteld. Dit betekent voor Neder-
land dat naast door de rechter gewezen strafvonnissen strekkende tot betaling
van een geldboete of tot betaling van een schadevergoedingsmaatregel, ook
Mulder-beschikkingen en strafbeschikkingen zoals ingevoerd door de Wet OM-
afdoening onder de wettelijke regeling vallen (artikel 15). Deze beslissingen
kunnen door Nederland voor tenuitvoerlegging naar een andere lidstaat worden
gezonden. Het moet wel in alle gevallen om een onherroepelijke beslissing gaan.

Buiten de reikwijdte van de regeling valt de door de rechter opgelegde
verplichting tot het storten van een geldsom in het schadefonds geweldsmisdrij-
ven. Deze verplichting kan immers onder de Nederlandse wetgeving niet als
zelfstandige straf of maatregel worden opgelegd en als zodanig ten uitvoer
worden gelegd. Ook een toegewezen vordering benadeelde partij valt, indien
deze niet gepaard gaat met een schadevergoedingsmaatregel, buiten de reikwijd-
te van de regeling. De toegewezen vordering benadeelde partij resulteert immers
in een civielrechtelijke executoriale titel en dient langs civielrechtelijke weg te
worden geëxecuteerd. In Nederland pleegt naast de toewijzing van de vordering
van de benadeelde partij een schadevergoedingsmaatregel te worden opgelegd.
Daarbij wordt dan bepaald dat bij voldoening aan de maatregel de civiele
vordering vervalt en omgekeerd.27 Voordeel van oplegging van de schadever-
goedingsmaatregel is dat de overheid (het openbaar ministerie) met de executie
daarvan is belast. Daarom is het geen groot bezwaar dat de vordering van de
benadeelde partij buiten het bereik van de regeling valt. 

Tot slot vallen bestuurlijke boetes die voorwerp zijn van uitsluitend bestuurs-
rechtelijke handhaving, buiten het bestek van de wettelijke regeling. Het
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kaderbesluit staat immers in het teken van de strafrechtelijke samenwerking in
de Europese Unie.28

Procedure
Indien het niet lukt om een onherroepelijke geldelijke sanctie in eigen land ten
uitvoer te leggen, kan de bijstand van een andere lidstaat zijn vereist om alsnog
tot succesvolle tenuitvoerlegging te komen. Het kaderbesluit beoogt aan een
effectieve executie bij te dragen en bevat daarvoor in het kort de volgende
regeling. Een geldelijke sanctie opgelegd in een lidstaat van de Europese Unie
kan ter executie aan een andere lidstaat worden gezonden, indien de veroordeel-
de in die andere lidstaat zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft of beschikt over
inkomsten of vermogen waarop de sanctie kan worden verhaald. Met de
beslissing waarbij de geldelijke sanctie is opgelegd, wordt een certificaat mee-
gezonden.29 Het certificaat bevat de voor de tenuitvoerlegging van de beslissing
noodzakelijke gegevens. Het gaat daarbij onder andere om informatie over de
verblijfplaats, inkomstenbron(nen) of locatie van de (rechts)persoon tegen wie
de beslissing is genomen. Ontvangt een lidstaat een geldelijke sanctie overeen-
komstig de bepalingen van het kaderbesluit, dan bestaat een verplichting om de
sanctie zonder verdere formaliteiten te erkennen en ten uitvoer te leggen, tenzij
zich een van de limitatief opgesomde weigeringsgronden voordoet. 

Het beginsel van wederzijdse erkenning brengt mee dat de hoogte van de in
de uitvaardigende lidstaat opgelegde sanctie door de uitvoerende lidstaat niet
wordt aangepast. Uitzondering daarop bestaat wanneer een deel van het
verschuldigde bedrag reeds is betaald (artikel 9 lid 3); verzending van de
geldelijke sanctie naar een andere lidstaat en een betaling door de veroordeelde
in de uitvaardigende lidstaat kunnen elkaar bijvoorbeeld kruisen. 

Een andere, zeer specifieke situatie waarin de hoogte van de sanctie kan
worden aangepast, betreft de situatie dat het feit buiten het grondgebied van de
uitvaardigende lidstaat is gepleegd en Nederland rechtsmacht had kunnen
uitoefenen. Is in dat geval de hoogte van de opgelegde sanctie hoger dan het in
Nederland geldende wettelijk strafmaximum, dan kan de sanctie tot dat straf-
maximum worden verlaagd (artikel 9 lid 1). 

Bevoegde autoriteit
Zowel de bevoegdheid tot erkenning en tenuitvoerlegging van geldelijke
sancties afkomstig van andere lidstaten van de Europese Unie, als de bevoegd-
heid tot het verzenden van Nederlandse geldelijke sancties naar andere lidstaten
van de Europese Unie, is toegekend aan de officier van justitie te Leeuwarden
(artikelen 4 en 5). De centrale rol die de wetgever heeft toebedeeld aan de uit-
voeringsinstantie CJIB onderstreept de toepassing van het beginsel van weder-
zijdse erkenning, waarbij immers uitgangspunt is dat een beslissing afkomstig
van een andere lidstaat in beginsel zonder verdere formaliteiten wordt erkend en
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ten uitvoer gelegd. Hoewel door de officier van justitie aan een aantal weige-
ringsgronden kan worden getoetst, is de beoordelingsruimte beperkt. De nadruk
ligt dan ook op de tenuitvoerlegging van de geldelijke sanctie door het CJIB. 

Weigeringsgronden
In het kaderbesluit is een limitatief aantal gronden opgenomen op grond
waarvan de erkenning en tenuitvoerlegging van een geldelijke sanctie kan
worden geweigerd. Lidstaten kunnen ervoor kiezen bepaalde weigeringsgronden
een dwingend karakter te geven. De wetgever heeft een deel van de weigerings-
gronden als imperatief (artikel 10) en een deel als facultatief (artikel 11)
geformuleerd. Bij de keuze voor imperatieve weigeringsgronden heeft het
waarborgen van fundamentele beginselen van het strafproces voorop gestaan.30

In die gevallen zal de officier van justitie altijd de erkenning en tenuitvoerleg-
ging moeten weigeren. Bij de facultatieve weigeringsgronden heeft de officier
van justitie ruimte om per geval te bepalen of de erkenning en tenuitvoerlegging
dienen te worden geweigerd.

Bij de imperatieve weigeringsgronden gaat het onder andere om het weigeren
van de erkenning en tenuitvoerlegging wanneer sprake is van strijd met het
beginsel van ne bis in idem, het recht op executie naar Nederlands recht is
verjaard of de veroordeelde ten tijde van het plegen van het feit naar Nederlands
recht strafrechtelijk minderjarig was. Ook moet worden geweigerd als de sanctie
door een rechter is opgelegd en uit het certificaat blijkt dat de veroordeelde niet
bij de behandeling van de zaak ter terechtzitting aanwezig was. Daarbij geldt als
eerste uitzondering dat de veroordeelde persoonlijk of door tussenkomst van zijn
vertegenwoordiger op de in het uitvaardigende land voorgeschreven wijze was
opgeroepen voor de zitting. Tweede uitzondering is de afstand van het recht zich
te verdedigen of te laten verdedigen.

Ook het ontbreken van dubbele strafbaarheid levert een verplichte weige-
ringsgrond op, zij het dat toetsing aan dubbele strafbaarheid niet langer is
toegestaan indien de geldelijke sanctie is opgelegd voor een feit dat valt onder
een van de delictsvormen vermeld op de in artikel 5 van het kaderbesluit
opgenomen lijst.31 Een vergelijkbare lijst wordt gehanteerd bij het kaderbesluit
inzake het Europees aanhoudingsbevel, het kaderbesluit inzake de bevriezing
van voorwerpen en bewijsstukken en het kaderbesluit inzake de toepassing van
het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie. Anders
dan bij die kaderbesluiten geldt bij het kaderbesluit wederzijdse erkenning
geldelijke sancties niet de eis dat op het desbetreffende feit in de uitvaardigende
lidstaat een maximale gevangenisstraf van ten minste drie jaar is gesteld.
Daarnaast is de lijst met enkele delicten uitgebreid (onder andere verkeersover-
tredingen, bedreiging en vernieling). De reden voor het via twee wegen
uitbreiden van de lijst van delicten is gelegen in het feit dat geldelijke sancties
in de regel voor relatief lichtere feiten worden opgelegd. 
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32 Kamerstukken II 2006/07, 30 699, nr. 6, p. 2; zie ook Kamerstukken II 2003/04, 29 451, nr. 1, p. 5
(notitie over dubbele strafbaarheid in het Nederlandse strafrecht).

33 Deze clausule is ook opgenomen in het kaderbesluit inzake het Europees aanhoudingsbevel (artikel
4 lid 7) en het kaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op
beslissingen tot confiscatie (artikel 8 lid 2, onder f).

34 Boerwinkel, 2006, p. 486.
35 Artikel 8 lid 1 verklaart de artikelen 561, 572, 573 lid 1 en 2, en 574 tot en met 576 Sv toepasselijk.

De inperking van het vereiste van dubbele strafbaarheid is tijdens de
parlementaire behandeling door zowel de Tweede als de Eerste Kamer met enige
aarzeling tegemoet getreden. De verwachting is evenwel niet dat de inperking
tot onaanvaardbare situaties zal leiden. Tussen de lidstaten van de Europese
Unie bestaat overeenstemming over de strafwaardigheid van de delicten
waarvoor geldt dat niet aan het vereiste van dubbele strafbaarheid mag worden
getoetst. Daar de lijst bestaat uit gedragingen die in het algemeen in alle
lidstaten onder de strafwetgeving vallen, is de kans klein dat het ontbreken van
dubbele strafbaarheid zich in een concreet geval zal voordoen.32 In het uitzon-
derlijke geval dat zo een geval zich voordoet, is een lidstaat gehouden de
beslissing te erkennen en ten uitvoer te leggen. Die consequentie is aanvaard
door aanvaarding van het beginsel van wederzijdse erkenning. 

Facultatief is onder meer de mogelijkheid om de erkenning en tenuitvoerleg-
ging van een geldelijke sanctie te weigeren indien de sanctie is opgelegd wegens
een feit dat geheel of gedeeltelijk op Nederlands grondgebied is gepleegd, de
zogenoemde territorialiteitsclausule.33 Deze weigeringsgrond biedt een waarborg
tegen rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. Beoogd is een evenwicht te
brengen tussen het verplichte karakter van wederzijdse erkenning in het belang
van effectieve samenwerking enerzijds en het uit het soevereiniteitsbeginsel
voortvloeiende recht van een staat tot rechtshandhaving op het eigen grondge-
bied anderzijds.34 Indien een andere lidstaat een geldelijke sanctie oplegt wegens
een feit dat in Nederland is gepleegd en een dergelijk feit in Nederland op
geheel andere wijze zou zijn afgedaan, dan kunnen de erkenning en tenuitvoer-
legging van de geldelijke sanctie worden geweigerd. 

Rechtsmiddelen nationaal
Het kaderbesluit bevat geen verplichting om rechtsmiddelen open te stellen
tegen de tenuitvoerlegging van een geldelijke sanctie afkomstig van een andere
lidstaat. Het uitgangspunt is dat de wijze van ten uitvoer leggen aan de uitvoe-
rende lidstaat wordt gelaten. Wederzijdse erkenning betekent dat de tenuitvoer-
legging van een geldelijke sanctie afkomstig van een andere lidstaat in beginsel
geschiedt op dezelfde wijze als de tenuitvoerlegging van een in Nederland
opgelegde geldelijke sanctie.35 Na erkenning wordt in de executiefase geen
onderscheid gemaakt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de in Nederland geldende
regels met betrekking tot betaling in termijnen en uitstel van betaling van
toepassing zijn. Evenzo wordt dit in de wet bevestigd door wat betreft de rechts-
middelen tegen de tenuitvoerlegging van een door Nederland erkende geldelijke
sanctie afkomstig van een andere lidstaat, aan te sluiten bij de regeling die geldt
voor de tenuitvoerlegging van een in Nederland opgelegde geldelijke sanctie
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36 Zie Corstens en Pradel, 2003, p. 457-458.
37 A.A.M. van Agt, Naar een extravert strafrecht (oratie Nijmegen), Nijmegen/Utrecht: Dekker en

Van de Vegt 1969.
38 Corstens en Pradel, 2003, p. 39.
39 Vgl. N. Keijzer, Goede trouw in het uitleveringsrecht, DD 2005, p. 490-510, p. 498: vertrouwen in

abstracto versus vertrouwen in concreto.

(artikel 12). De wettelijke regeling inzake verzet tegen het nemen van verhaal
(artikelen 575 lid 3 en 576 Sv) is van toepassing, met dien verstande dat de
rechtbank Leeuwarden exclusief bevoegd is tot kennisneming van bezwaar-
schriften. Het verzet kan zich niet richten tegen de rechterlijke beslissing waarbij
de geldelijke sanctie werd opgelegd. Dit is expliciet vermeld in artikel 575 lid
3 Sv. Verzet kan derhalve niet leiden tot aantasting van de rechterlijke beslissing
die erkend en ten uitvoer gelegd moet worden. Dat zou immers strijdig zijn met
het beginsel van wederzijdse erkenning. Anders dan in de Overleveringswet is
beroep in cassatie opengesteld: artikel 575 lid 3 Sv is immers toepasselijk.
Daarmee wordt bereikt dat in deze materie het oordeel van de Hoge Raad kan
worden ingeroepen door de officier van justitie te Leeuwarden en de betrokkene.
Rechterlijke toetsing kan meebrengen dat prejudiciële vragen worden gesteld.36

Conclusie

Het betreft hier een belangrijke ontwikkeling die model zal staan voor wat
komen gaat. Die ontwikkeling moet worden toegejuicht. Kon Van Agt in 1969
onder de titel Naar een extravert strafrecht37 nog schrijven over een toekomst
van binnen de Raad van Europa totstandgekomen verdragen die de internationa-
le samenwerking in strafzaken zouden bevorderen, toen kon men niet bevroeden
dat de ontwikkelingen 35 jaar later nog veel verder zouden gaan: een Europees
strafrechtssysteem gebaseerd op wederzijdse erkenning en met de mogelijkheid
van uitleg van supranationale instrumenten door een waarlijk Europese rechter.
Een espace judiciaire européen à la Giscard d’Estaing,38 in 1977 voor sommigen
een droom en voor anderen een nachtmerrie, lijkt werkelijkheid te worden. 

De onderhavige implementatiewet is een tussentijdse stap. Als volgt wat is
aangekondigd, te weten onder andere de overdracht van executie van vrijheids-
sancties op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning, zullen nog veel
grotere stappen worden gezet. De rechtstreekse samenwerking tussen justitiële
autoriteiten zal steeds verder worden uitgebreid. Het Verdrag van Lissabon zal
dit proces nog verder bespoedigen. Het is te hopen dat de rechtsplegers deze
stappen kunnen bijbenen. Het instrument van de wederzijdse erkenning is, zoals
we aan het begin van deze bijdrage vaststelden, gebaseerd op een nog groter
vertrouwen in de rechtsplegingen van de uitvaardigende en de uitvoerende
lidstaat dan dat waarop de traditionele internationale rechtshulp is gebouwd. Op
abstract niveau wordt met het aannemen van een kaderbesluit door de in de Raad
van de Europese Unie verenigde ministers van Justitie vertrouwen in elkaars
rechtsstelsels uitgesproken. Daarbij realiseren zij zich hopelijk dat rechters en
officieren van justitie en advocaten in de uitvoeringspraktijk worden geconfron-
teerd met concrete zaken en met mensen van vlees en bloed.39 Erkenning op
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abstract niveau is wat anders dan erkenning in zo’n concreet geval. Het is
daarom van primordiaal belang dat deze ontwikkeling wordt geflankeerd door
opleiding en uitwisseling van magistraten en rechtshelpers. Die moeten zich in
de eerste plaats de materie eigen maken. In de tweede plaats moeten zij direct
worden geconfronteerd met andere rechtsstelsels en de daar gehanteerde
werkwijzen. Pas dan kan vertrouwen ontstaan. Kortom, opleiding en uitwisse-
ling vormen een pure noodzaak. Het is dan ook goed dat het Verdrag van
Lissabon een grondslag biedt om de daarvoor benodigde maatregelen te nemen.
Zonder deze zal de uitvoering van de kaderbesluiten in de dagelijkse praktijk op
hindernissen stuiten. Vertrouwen kan immers niet worden geproclameerd of
afgedwongen. Vertrouwen moet groeien. 
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Imprisonment and human rights
Empirical data from the Greifswald ‘Mare-Balticum-Prison-Survey’

Frieder Dünkel

Preliminary remarks and introduction

Constantijn Kelk, the recipient of this liber amicorum, is an outstanding
scholar who has contributed to the development of prisoners rights and a
humane prison system based on such a legal concept.1 The title of a conference
paper on ‘the improvement of the quality of detention’2 can be read as paradig-
matic for his devotion to prison reform. Beyond his many Dutch publications
he has also contributed to international comparative research with descriptions
of the Dutch prison system emphasising the probably unique complaints and
appeal system for prisoners that has found recognisance in many countries.3 

The question of human rights in prisons is strongly related to the develop-
ment of human rights instruments on an international level.4 The first basic
instrument, the United Nations’ Standard Minimum Rules for the Treatment of
Offenders, was compiled in 1955 and 1957, and the Council of Europe created
a first European equivalent in 1973. The amendments of the European Prison
Rules (EPR) of 1987 and more recently of 2006 are cornerstones in the
development of the European prisoners’ rights movement. Although the EPR
are not directly binding for the legislators of the member states they are
recognised as a source of orientation and used for interpreting national law.

The European Convention on Human Rights of 1950 and the European
Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treat-
ment or Punishment (the so-called Torture-Convention) of the Council of
Europe of 1987 are binding law, mostly in the sense that they are ratified by
the national parliaments and transferred to national law. The following report
on the international comparison of prison conditions on the basis of the Greifs-
wald ‘Mare-Balticum-Prison-Survey’ takes the norms of the EPR, of the
Torture Convention and the standards of the so-called Torture Committee
(CPT-standards) as well as the jurisprudence of the European Court of Human
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5 With the book published in 1777 on The States of the Prisons in England and Wales with prelimi-
nary Observations and an Account of some Foreign Prisons and Hospitals.

6 With the book published in 1791 in Germany on Historische Nachrichten und Bemerkungen über
die merkwürdigsten Zuchthäuser (Historical news and remarks about the strangest prisons)

7 Their method of observation was similar to the working method of the so-called Torture Committee
of the Council of Europe or other inspection teams or qualitative prison researchers. For the
methodological approach of the Mare-Balticum-Prison-Survey see F. Dünkel, Strafvollzug und die
Beachtung der Menschenrechte – Eine empirische Analyse anhand des Greifswalder ‘Mare-
Balticum-Prison-Survey’, in: H. Müller-Dietz a.o. (eds.), Festschrift für Heike Jung, Baden-Baden:
Nomos Verlag 2007, p. 99-126. 

8 See M. Mauer, Race to Incarcerate. The Sentencing Project, New York: The New Press 1999, and
the contributions in D. Garland (ed.), Mass Imprisonment. Social Causes and Consequences,
London: Sage 2001.

9 See for example A. Applebaum, GULAG – A History of the Soviet Camps, London: Penguin Books
2004; T. Kizny, Life and Death inside the Soviet Concentration Camps, Tonawanda/NY: Firefly
Books 2004; L. Piacentini, Surviving Russian Prisons. Punishment, economy and politics in
transition, Cullompton: Willan Publishing 2004.

10 Basic data on prison population rates can be found at the website of Kings College London under
<www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/home.html>. See also the European Sourcebook of Crime and
Criminal Justice Statistics: M.F. Aebi a.o.., European Sourcebook of Crime and Criminal Justice
Statistics – 2006, Den Haag: Ministerie van Justitie (WODC) 2006 (see also <www.wodc.nl>).

Rights (ECHR) into consideration as test criteria for infringements of human
rights in the countries involved.

Comparative prison research

International comparative analyses of prison systems marked the beginning of
penology as a social science. More than 200 years ago first empirical evidence
on the grievances of the prison system at that time were presented by the later
well-known prison reformer John Howard in England5 and by the German
Heinrich von Wagnitz.6 Their studies had considerable influence on the prison
reform movement in the 19th century. Howard and Von Wagnitz did not
dispose of the methodological instruments of today’s quantitative and qualita-
tive social sciences,7 but the discovered grievances were so evident that their
qualitative description of the situation in prisons stirred the sovereigns. A
remarkable result of the comparative observations by John Howard was that –
already at that time – the living conditions in Dutch prisons differed qualita-
tively from those in English or German prisons. The relatively good standard
of today’s Dutch prisons therefore has a long tradition. 

The comparison of criminal law and prison systems had and always has the
appeal of identifying positive examples in the sense of ‘best-’ or ‘good-prac-
tices’, notwithstanding the problem of how or whether these practices can be
easily transferred into national penal policy. On the other hand negative
examples such as the US-American policy of ‘mass incarceration’8 or the
situation in Russian and Eastern European prisons9 may serve as a document
for the superiority of one’s own system. Accordingly, comparative prison
research has often concentrated on the explanation of different prison popula-
tion rates as a symbol of a more or less punitive punishment approach.10 
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11 See for example M.P. Roth, Prisons and Prison Systems: A Global Encyclopedia, Westport/CT:
Greenwood Press 2005.

12 See T. Koeppel, Kontrolle des Strafvollzugs – individueller Rechtsschutz und generelle Aufsicht –
Ein Rechtsvergleich, Mönchengladbach: Forum Verlag 1999; Penal Reform International, Monito-
ring Prison Conditions in Europe, Paris: Penal Reform International 1997.

13 See M. Zingoni-Fernandez and N. Giovannini, La détention en isolement dans les prisons Euro-
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Bundesministerium für Justiz 2005, p. 37-69.

16 See F. Dünkel, C. Kestermann and J. Zolondek, Internationale Studie zum Frauenstrafvollzug.
Bestandsaufnahme, Bedarfsanalyse und ‘best practice’, Internet-Publikation, <jura.uni-greifs-
wald.de/duenkelPublikationen/Internet> 2005 (also in English); J. Zolondek, Lebens- und Haftbe-
dingungen im deutschen und internationalen Frauenstrafvollzug. Mönchengladbach: Forum Verlag
2007. The study was extended in 2006 and now also covers the Netherlands and South Africa,
which will be included in the final report to be published in 2008.

17 The Council of Europe defined long-term imprisonment for the first time in 1976 in its Resolution
(76) 2 on the treatment of long-term prisoners. This Resolution was updated by the Recommenda-
tion Rec (2003) 23 on the management of life-sentence and other long-term prisoners. Rule 1 states:
‘[...] A long-term prisoner is one serving a prison sentence or sentences totalling five years or
more’.

18 See in detail <jura.uni-greifswald.de/laufende-eu-projekte/langstrafenvollzug.html>.

Questions of human rights aspects concerning the living conditions of
prisoners have been raised by several comparative readers with reports on
different national systems.11 A further approach can be found in the compara-
tive analysis of specific problems such as complaints procedures and other
control systems (for instance ombudsmen, inspections),12 of the segregation
and isolation of prisoners,13 of prison labour,14 prison leaves and early release.15

Up to now, empirical studies with quantitative primary data analysis on the
basis of equivalent questionnaires comparing the situation in different coun-
tries are a rare exception. The reason for this lack of research may be the
difficulties in translating questionnaires and adjusting them to different cultural
backgrounds and not least the costs that such research studies entail. The
project of the Department of Criminology in Greifswald/Germany presented
here is one of them. The Greifswald Department of Criminology has organised
three such projects. The first was funded by the Ministry of Culture of the
federal state of Mecklenburg-Western Pomerania and is named ‘Mare-
Balticum-Prison-Survey’ as it covers the states of the Baltic Sea (Mare Balti-
cum). The research study on closed prisons for male offenders was conducted
in the years 2003-2006. The second project dealt with women’s imprisonment
in a European comparison and was funded by the European Union’s AGIS-
programme. It was conducted in Croatia, Denmark, Germany, Greece, Lithua-
nia, Poland, Russia, Slovenia and Spain.16 A third project on long-term impris-
onment17 with a similar approach and using largely the same questionnaires
started in 2007 and covers 11 European countries (Belgium, Croatia, Denmark,
England, Finland, France, Germany, Lithuania, Poland, Spain and Sweden).18

This paper deals with the Mare-Balticum-Prison-Survey on prisons for male
adult offenders.
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19 See in detail Dünkel, 2007. 

Aims, methodological approach and sample of the Mare-Balticum-Prison-
Survey

The Mare-Balticum-Prison-Survey aimed to review living conditions and how
they are perceived by inmates of typical closed prisons for male sentenced
offenders. We chose two representative facilities each in Estonia, Finland,
Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Sweden as well as two North-German
federal states (Mecklenburg-Western Pomerania and Schleswig-Holstein). The
integrative perspective of this project required the use of different methods.
The study followed a multi-methodological procedure and entailed various
means of data collection: a questionnaire regarding background data of the
facility, a questionnaire for prisoners and for prison staff as well as prison
inspections. The following paper will only deal with the questionnaire for
prisoners which focused on the subjective assessment of the prisoners concern-
ing their special living conditions, medical care, intra- and extramural contacts,
spare time programmes, opportunities for labour and qualification, personal
rights, disciplinary measures as well as the prisoners’ valuation of their psy-
chological well-being, the institutional climate, their fear of victimization and
their conflict-solving behaviour. In each prison the sample was to consist of a
minimum of 30 prison officers and 50 inmates.

The theoretical background – besides the above mentioned aim of evaluating
European human rights standards – also included theoretical concepts on prison
climate, concepts such as the idea of ‘healthy prison’ or ‘restorative prisons’.19

The qualitative inspection of the facilities was carried out in a fashion similar to
the work of the CPT. Central fields of inspection were the kind and state of
buildings, prison cells or dormitories, disciplinary and security areas, facilities
for visits and leisure time, working areas, arrangements for medical treatment et
cetera, as well as the interaction of staff and inmates (‘climate’) et cetera. The
following results mainly refer to the written questionnaire for prisoners and
show their perceptions of living conditions in prison. 

Table 1: Number and characteristics of prisoners participating in the ‘Mare-Balticum-
Prison-Survey’ (period of interviews: 2003/2004)

Country N (= 821) Age Ø (SD) Prior impris-
onment

Without school
graduation

Estonia 102 307 -84 58.4% 11.6%
Finland 81 341 -116 60.5% 0.0%
Germany
 (East, MV)

144 324 -90 60.7% 8.4%

Germany
 (West, SH)

98 381 -102 79.8% 8.8%

Latvia 100 308 -92 51.5% 15.3%
Lithuania 98 326 -103 57.3% 14.9%
Poland 118 284 -88 57.9% 8.1%
Sweden 80 335 -107 66.2% 11.3%
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A total of 821 prisoners were questioned. In Germany the prisons in Kiel and
Lübeck of the northern federal state of Schleswig-Holstein (in West-Germany)
were visited, as were Waldeck and Bützow of the neighbouring state
Mecklenburg-Western Pomerania (East-Germany, former ‘German Democratic
Republic’). Both federal states are situated at the Baltic Sea. The numbers of
prisoners are sufficient in order to qualify the study as being representative of
the closed prisons of the participating countries. According to the average age
the polls were comparable, although the prisoners in Schleswig-Holstein with
an average of 38 years were slightly older than those in Poland (28 years) and
Estonia or Latvia (31 years).

The proportion of prisoners with prior imprisonments varied between 52%
(Latvia) and almost 80% (Schleswig-Holstein), but was about 60% overall.
According to the information given by the inmates the proportion of prisoners
without school graduation was astonishingly low (0-15%).

Looking now at the inmate structure according to the most serious crime for
which the offenders had been imprisoned, almost half of the Swedish sample
was serving a sentence for drugs offences, and the second largest group were
robbery offenders (22%, see table 2). Drug related crimes also accounted for
more than 40% of the Finnish prisoners, followed by property offences with
20%. In Estonia property offenders (40%) and offenders convicted for mur-
der/manslaughter (25.5%) constituted the largest groups. The composition of
the inmate structure was similar in Latvia and Lithuania, however with an
overrepresentation of robbery offenders. In Poland and East-Germany robbery
offenders were the largest group, and in addition other violent crimes such as
bodily injury played an important role (also in West-Germany, see table 2). 

Table 2: Inmate structure according to the most serious crime for which the offender is
imprisoned (percentages) (based on a ranking of 1. Murder/manslaughter, 2. Sexual offence,
3. Robbery et cetera) 

Murder/
man-
slaugther

Sexual
offence

Rob-
bery

Drug
of-
fence

Assault/
bodily
injury

Property
offence

Drunk
driving

Others

Estonia 255 51 143 31 51 398 41 51
Finland 117 26 65 416 65 195 52 65
Germany
(East, MV) 29 88 314 80 140 197 80 22

Germany
(West, SH) 130 87 130 109 207 272 54 11

Latvia 183 22 247 75 75 301 43 54
Lithuania 175 144 320 21 52 258 0 31
Poland 124 53 327 18 18 327 18 115
Sweden 123 0 219 479 55 27 14 82

In total one can resume that in West-Germany, Estonia, Latvia and Poland
about half of the inmate samples were incarcerated for violent offences. In
East-Germany and Lithuania the figures were even at around 60%, whereas in
Finland and Sweden the corresponding rates were lower than 30% and 40%
respectively. Instead, the latter two countries showed remarkably high levels of
prisoners serving sentences for drug offences. 
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20 The study covered about 23,000 prisoners in total, see S. Fazel and J. Danesh, Serious mental disorder
in 23.000 prisoners: a systematic review of 62 surveys, The Lancet 2002, no. 359, p. 545-550.

The majority of prisoners were serving relatively long sentences of at least
3, in some countries (Latvia, Poland and Sweden) 5 years. 

Accommodation, environmental stress factors and health problems of
prisoners

As to the accommodation of prisoners, the standard of accommodating no
more than one prisoner in one cell at night – as required by the European
Prison Rules (see No. 18.5.-7. EPR 2006) – was only met by Sweden. In the
Northern German prison as well as in Finland slightly more than half of the
prisoners disposed of a single cell, whereas in Latvia and Lithuania the accom-
modation provisions from Soviet times with large dormitories for more than 15
or even 30 co-inmates remained the common form of sleeping accommodation.
In Estonia (after the opening of the new prison in Tartu) and in Poland commu-
nal cells were the regular form of accommodation, but the rooms regularly
housed ‘only’ 2-3 (Estonia) or 4-8 (Poland) prisoners (see figure 1).

Figure 1: Number of prisoners per prison cell or dormitory

A large part of our questionnaire was dedicated to aspects of health, health care
and mental well-being. In the following only a few results regarding symptoms
of depression are described. It is a well-known fact that prisoners suffer
particularly from mental stress and strains. A large meta-analysis by Fazel and
Danesh concerning 62 studies of 12 western countries on psychiatric diseases
or problems revealed considerable proportions of prisoners suffering from such
diseases.20 The prevalence rates for psychotic illnesses, major depression and
personality disorders revealed that 3.7% of the male and 4.0% of female
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21 An index of measuring depressive symptoms was developed according to the following questions:
How would you estimate your own well-being in this prison? 1. I often feel dejected (depressed). 2.
I often feel very lonely. 3. I spend much time with brooding. 4. I often feel strong tensions. 5. I feel
totally helpless (‘being at the situation’s mercy’). The prisoners could answer on a scale from 1 =
not at all to 4 = yes, totally right. The sum-score therefore ranged from a minimum of 5 to a
maximum of 20 points. We categorised the prisoners as follows: 5-14 points: no/light symptoms of
depression; 15-18 points: manifest symptoms of depression; 19-20 points: heavy symptoms of
depression. 

prisoners suffered from psychotic illnesses, 10% of male and 12% of female
prisoners showed major depression symptoms and 65% of male and 42% of
female prisoners showed personality disorders. Of them 47% and 21% showed
‘anti-social personality disorders’.

In our study it was not possible to clinically diagnose a ‘depression’.
Therefore we only refer to ‘depressive symptoms’, which resulted from the
analysis of our interviews with prisoners.21

With the exception of the prisoners in Finland and Estonia (4% and 2.6%)
a considerable proportion of inmates (14%-19%) showed heavy symptoms of
depression. Including those prisoners with manifest symptoms of depression
the proportion increases to over 40% up to 60% (Lithuania). 

In the framework of multivariate analysis we first looked at bivariate
correlations with regard to the dependent variable ‘depressive symptoms’. First
of all, there were strong relations with the variables ‘excluded by inmates’ (r =
.32), ‘repressed by staff’ (r = .32), ‘environmental stress factors’ (r = .30) and
‘experiences of victimisation during current prison sentence’ (r = .28). There
was a negative correlation if the prisoner has been granted prison leaves (r =
–.20), enjoyed a high number of visits (r = –.14), actively participated in work,
vocational or school training (r = –.15) and was positively respected by staff
members (r = –.15).

In a further step of data analysis we tried to predict depressive symptoms in
a causal model of linear regression (see figure 2). The strongest predictor was
the combined variable of ‘perceived rejection by inmates and staff’ (β = .28).
Second and third strongest factors were ‘environmental stress factors of prison
accommodation’ (β = .17) and ‘experiences of victimisation during current
prison sentence’ (β = .14). Countervailing protective factors with regard to
depressive symptoms were ‘the granting of prison leaves’ (β = –.20), visits (β
= –.14) and the participation in work, vocational or school training (β = –.15)
as well as the perception of being ‘integrated by inmates’ (β = –.19) and of
being ‘respected by staff’ (β = –.15). In total a considerable degree of variance
of 25% could be explained (R = .25). 

The results can be interpreted in the way that the theoretically well-known
factors of resocialisation and rehabilitation such as work, school and vocational
training, prison leaves and preparation for release, opening prisons through
visits and contacts with the outside and a humane prison climate characterised
by respect and integration from the side of prison staff as well as of co-inmates
are not only favourable factors for later social reintegration, but essential for
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the prevention of depressive symptoms and probably also for suicide and self-
harm prevention.

Figure 2: Predictors of depressive symptoms

In Finland and Sweden the proportion of prisoners who described the prison
climate as ‘rather tense’ or ‘very tense’ (as opposed to ‘relaxed’) was (as was
to be expected) rather low, with figures of 13% and 19% respectively. In
comparison, larger shares of prisoners in Lithuania (45%), Poland (52%) and
Estonia (62%) felt to be living under considerably tense prison conditions. In
East-Germany (Mecklenburg-Western Pomerania) the proportion was slightly
lower (49%) than in the West-German state of Schleswig-Holstein (60%),
however, in total not differing significantly from the perception of prisoners in
Lithuania, Poland or Estonia. One surprising result was that only 15% of the
prisoners in Latvia reported the prison climate as being tense. It is possible that
Latvian prisoners cope with the unfavourable conditions of sleeping in large
dormitories et cetera better than prisoners in the neighbour countries of the
Baltic Sea. Yet we have no real explanation for the fact that prisoners in
Estonia and Lithuania apparently suffer more from similar prison conditions.
In any case it becomes clear that similar ‘objective’ prison conditions may be
perceived differently ‘subjectively’.

Correspondingly the perception of being threatened by other inmates and/or
staff members varied considerably. In Finland, Sweden, Latvia and East-Ger-
many only a few prisoners felt strongly threatened (9-16%), whereas the
proportions in Estonia with 32%, West-Germany (Schleswig-Holstein) and
Poland with 34% and in Lithuania with 39% were twice as high as in the
aforementioned countries. With the exception of the Lithuanian sample the
prisoners in all other countries felt more threatened in the daytime than at night.
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If we look at real situations of victimisation we can conclude that prisoners
in the Baltic States and Poland experienced threats almost on a daily basis,
whereas the proportion of prisoners who reported such victimisations were
much lower in Germany, Finland and Sweden. The same was true for being a
victim of bodily injury (assault). Victimisation through bodily injury was
reported by almost 20% up to 30% in the Baltic States and in Poland. Interest-
ingly the prisoners in Eastern-European countries reported to have been
violated by prison officers more often than by their co-inmates. According to
the Estonian sample, more than 20% of the prisoners there had been victims of
extortion. In all countries of our study sexual victimisation was reported only
very exceptionally. 

Work, treatment programmes and preparation for release

Further interesting details can be shown with regard to prison work, prison
leaves and measures of release preparation. In general the results revealed that
the proportions of prisoners who were awarded work, were granted day leaves
or who took part in programmes for the preparation of release were much
lower than should be expected according to the legal norms provided in all
countries involved. 

Since the beginning of the modern prison, work has been seen as an impor-
tant element of resocialisation. Similar to No. 71.1 of the EPR of 1987 the EPR
2006 formulate in No. 26.1.: ‘Prison work shall be approached as a positive
element of the prison regime and shall never be used as a punishment’. No.
26.2. of the EPR 2006 states that ‘prison authorities shall strive to provide
sufficient work of a useful nature’. Most prison systems and national prison
laws rely on a duty for prisoners to work.22 As a result the refusal to work can
be punished by disciplinary sanctions.

The reality of prison work is contrary to the ideal described by the Euro-
pean Prison Rules. Many countries have considerable problems even in
organising sufficient work for prisoners. Therefore, high unemployment rates
are common, particularly in Eastern European countries, where prison industry
collapsed after the economic changes at the end of the 1980s. The proportion
of unemployed prisoners in our study was in the ‘best case’ only about one
third (Finland, Sweden, West-Germany), whereas in Lithuania 45%, in East-
Germany (Mecklenburg-Western Pomerania) 52% and in Latvia, Estonia and
Poland no less than 62%, 66% and 76% were not in work. In the case of
Poland an additional aggravating factor is that only 40% of the low number of
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employed prisoners received ordinary remuneration. In all other countries the
remuneration of prison work is standard.23 

The proportion of prisoners who took part in specific treatment or training
programmes (including school education and vocational training) showed
considerable variation from country to country. In Lithuania and Estonia only
about 12% and 14% respectively reported such participation, while the figures
for Finland (50%), Latvia (61.7%) and Sweden (62.7%) were much higher in
comparison. In Schleswig-Holstein and Mecklenburg-Western Pomerania the
proportions were identical at about 31%.

The only country in which more than one third of the prisoners reported to
have received prison leaves was Finland (43%). In Germany, Estonia and
Sweden the proportion was between 25% and 30%, whereas such relaxations
of the regime are of no importance whatsoever in the closed institutions for
male offenders particularly in Lithuania and Latvia (see figure 3). The rela-
tively low percentage of prisoners who are granted prison leaves in Sweden
has to be seen in connection with the high proportion of drug offenders serving
very long sentences in the prison that we surveyed. Prison leaves are more
commonly granted to prisoners serving shorter sentences, or towards the end of
a sentence. In Sweden these prisoners can predominantly be found in open
prisons which were not included in our study.

The restrictive practice in the Baltic States regarding the granting of prison
leaves is somehow balanced by a system of long-term (conjugal) visits without
supervision (58%-85% of the prisoners reported such visits). A considerable
share of the Swedish sample had also been granted such long-term visits
(45.3%), whereas in the remaining countries covered by the present study this
type of visit is not used. 
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Figure 3: Prisoners who have received prison leaves (day leaves or longer leaves for several
days, ‘prison furloughs’)

Figure 4: Prisoners participating in programmes for preparing release (prisoners with a
maximum of 2 years left to serve)

With the exception of prisoners in Estonia and Finland (28% and 24%) about
half of the prisoners had participated or were participating in specific release
preparation programmes (social training courses et cetera). Since in some
countries a large proportion of prisoners was serving rather long sentences (see
table 2 above) we decided to look more specifically at those prisoners who had
a maximum of two years of their sentence left to serve (see figure 4). The
assumption was that almost all of them should be integrated into some form of
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24 In Mecklenburg-Western Pomerania three new prison buildings (Waldeck, Stralsund and the new
youth prison at Neustrelitz) replaced old prisons of the German Democratic Republic, now allowing
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systematic preparation for release. The result was, however, disappointing.
Estonia, Finland and Lithuania again showed very low shares of between 20%
and 27% only, whereas in Mecklenburg-Western Pomerania, Latvia, Poland
and Sweden almost or slightly more than half of the prisoners were involved in
such preparatory programmes. 

Summary and outlook

In summary the results of the comparative prison research on living conditions
of male adult prisoners in the states of the Baltic Sea region revealed problem-
atic findings in all countries. However, the prison conditions in Sweden and
Finland seemed to be better and more in accordance with international stan-
dards than the ones in the Baltic States and in Poland. Germany lies in be-
tween. Surprisingly, the conditions in Mecklenburg-Western Pomerania (East-
Germany) appeared to be better than in Schleswig-Holstein (West-Germany).
This may in part be the result of considerable efforts to reform the outdated
prison system of the former German Democratic Republic within the last 10
years.24 The standard of housing not more than one prisoner in one cell is only
met by Sweden, partially also by Finland and Germany, whereas the living
conditions in the Baltic States and Poland are still very poor in this regard. The
structural problems – along with partially unacceptable conditions of accom-
modation (numerous inmates in one cell, unsatisfactory hygiene conditions et
cetera) – become especially clear when looking at prison labour: one third
(Finland, Sweden, Schleswig-Holstein/West-Germany) up to half (Mecklen-
burg-Western Pomerania/East-Germany) or in extreme cases three quarters
(Poland) of all prisoners had no work (despite the legal obligation of prison
employment). The proportion of prisoners who were participating or who had
participated in a specific measure of treatment or training was – with the
exception of Finland (50%), Lithuania and Sweden (roughly two thirds) –
extremely low, being at roughly one third in the investigated German institu-
tions. Regarding measures for the preparation for release, the rates of participa-
tion lay between only 24% in Estonia and 40-50% in Germany, Latvia, Poland
and Sweden.

Release-preparations involved prison leaves in the cases of only 30% of the
prisoners in Germany and Sweden, and 43% in Finland. Release-preparation is
practiced much more restrictively in the Baltic Countries and Poland. How-
ever, this is compensated in part through the long-term family visits that are
provided for in these countries. 

Each prison system has its peculiarities with respect to human rights and
therefore a multi-dimensional approach of control is needed. In addition to
empirical prison research, regular inspections by independent authorities (like
the European Torture Committee) and an effective system of complaint
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procedures to courts as well as to Ombudsmen or similar authorities are
necessary in order to improve the living conditions of prisoners and to meet
international human rights standards. Every system of prison control has its
weaknesses. Only a multi-dimensional approach of combining the different
forms of prison control seems to be successful.25

Imprisonment is – in the truest sense of the word – linked with suffering.
Prisoners exhibited health problems and depression to a considerable extent.
Even under quite convenient prison conditions, 10-40% of the surveyed
prisoners showed manifest symptoms of depression. In the Baltic Countries,
Poland and West Germany the proportion reached as much as 60%. Alcohol
and drugs found widespread use and the prisoners classed their respective
addictions as problems that required treatment.

Life in the prison system is also unhealthy for the general prison staff. 10-
20% lamented regular headaches, backache and sleep impediments. In the two
Polish prisons, between a third and up to half of the prison officers were
affected by this. 50-70% of the surveyed prison officers reported having
already been threatened by prisoners; however the majority still felt safe. 

A key to improving the conditions of life in prison and the working condi-
tions of prison staff lies in the reduction of imprisonment rates and therefore in
combating the issue of overcrowding. Finland and – recently – Lithuania have
achieved remarkable success in this context. Even the imprisonment rate in
Russia is on the decrease – albeit still being at a worldwide highest level,
second only to the United States.

The international comparison reveals that imprisonment rates and the
humanisation of imprisonment are dependent on the political will to reform.
The countries of the Baltic Sea region could benefit from ‘best practices’ of
criminal justice initiatives by increasing cooperation in such reform move-
ments.

Constantijn Kelk has important merits in humanising the prison system not
only in the Netherlands. His writings have influenced and encouraged many
scholars (like myself) and politicians. The empirical results of our study reveal
the long way still to go and the difficulties to preserve a more humane prison
system. We owe sincere thanks to Constantijn for his devotion to a humane
prison policy and for improving prisoners’ rights.





1 C. Kelk, Rechtsontwikkelingen voor gedetineerden in Nederland, Vlaamse Jurist Vandaag 1990,
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Rechtsontwikkelingen 
voor gedetineerden in België
Lieven Dupont

Toen en nu 

Als verwoed verzamelaar van inaugurale redes die in Nederland traditioneel
worden uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar
in één of meerdere disciplines van het strafrecht, ben ik de trotse bezitter van
enkele klassiekers, zoals de ophefmakende oraties Handhaving van recht van
Louk Hulsman (Rotterdam, 28 januari 1965) en Het rechtskarakter van het
strafrecht van Toon Peters (Utrecht, 5 juli 1972). Tot mijn pronkstukken behoort
eveneens Recht voor geïnstitutionaliseerden, de rede die door Constantijn Kelk
op maandag 31 oktober 1983 werd uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van gewoon hoogleraar straf- en strafprocesrecht en het penitentiair recht aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht. In deze rede, waarvoor Constantijn Kelk rijkelijk
geput heeft uit de schatkamer van ideeën die aan bod kwamen in zijn magistrale
dissertatie Recht voor gedetineerden van 1978, ontwikkelt hij stellingen die hij
nadien in talloze publicaties over detentierecht onder velerlei nieuwe omschrij-
vingen en vanuit andere omcirkelende benaderingen steeds opnieuw aan de orde
heeft gebracht. In deze bijdrage zal worden aangetoond hoezeer bepaalde
recente ontwikkelingen in het Belgisch penitentiair detentierecht inhoudelijk
mede door het gedachtegoed van Constantijn Kelk werden beïnvloed of ermee
sporen.

De titel van deze bijdrage herneemt, op één woord na, de titel van het artikel
Rechtsontwikkelingen voor gedetineerden in Nederland, dat Kelk in 1990
schreef in het toenmalig tijdschrift van de Vlaamse Juristenbeweging.1 Hierin
ging hij onder meer dieper in op de betekenis van het in mei 1977 in Nederland
ingevoerde beklagrecht voor gedetineerden in de context van penitentiaire
inrichtingen, prototypes van wat men in navolging van Erving Goffman totale
instituties noemt. Een gelijknamig artikel voor België in 1990 was toen, bij
gebrek aan voorwerp, ondenkbaar. In het recente verleden zijn er evenwel op het
vlak van het Belgisch penitentiair detentierecht dermate belangrijke wettelijke
initiatieven tot stand gekomen, dat de overname van de titel die Constantijn
Kelk weleer aan zijn artikel meegaf, mits een vervanging van ‘Nederland’ door
‘België’, een vlag is die thans de lading kan dekken. Wij beperken ons tot een
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beknopt overzicht van de verschillende deeldomeinen van het penitentiair
detentierecht waarin markante wetgeving is tussengekomen en tot een korte
voorstelling hiervan. Deze letterspaarzaamheid moet de ruimte vrijwaren voor
de bespreking van enkele thema’s met betrekking tot dewelke Constantijn Kelk
in het blikveld komt of blijft.

Een rijke oogst aan parlementaire detentierechtelijke wetgeving

Verkenning van een wetgevende schokgolf
In tegenstelling tot de meeste van de West-Europese landen was tot voor kort in
België de normering van de interne en de externe rechtspositie van veroordeelde
gedetineerden en van de interne rechtspositie van gedetineerde verdachten
slechts uiterst marginaal verankerd in parlementaire wetgeving. Een Beginselen-
wet Gevangeniswezen, zoals in 1953 in Nederland was ingevoerd, ter vervan-
ging van de Beginselenwet van 1886 en zoals vervangen door de op 1 januari
1999 in werking getreden Penitentiaire beginselenwet, lag buiten de horizon.
Eén en ander waren quasi uitsluitend een aangelegenheid gebleven van de
uitvoerende macht en de penitentiaire administratie. Behoudens de wet Lejeune
van 1888 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en onverminderd
enkele schaarse koninklijke besluiten, lag de belangrijkste regelgeving vervat
in een onontwarbaar geworden kluwen van nauwelijks te tellen ministeriële
circulaires. Zij vertoonden onderling weinig samenhang en waren allerminst de
uitdrukking van een doordachte visie op het belang van een transparante
rechtspositieregeling en van de erkenning van de gedetineerde als rechtssubject.
Zij waren nochtans in verregaande mate medebepalend voor het penitentiair
regime en het vrijstellingsbeleid. Detentierecht werd quasi uitsluitend geregeld
door wat men ‘pseudo-wetgeving’ noemt. 

In juli 2003, in het kader van een nieuw gevormde regering (Verhofstadt II),
trad Laurette Onkelinx aan als nieuwe minister van Justitie. Enkele maanden
later, op een studiedag over de voorstellen van een op 28 februari 2000 geïnstal-
leerde ‘Commissie Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van
gedetineerden en straftoemeting’, naar haar voorzitter de commissie-Holsters
genoemd, betoogde een spreker in aanwezigheid van de minister: ‘Er is in de
geschiedenis van het Belgisch strafrecht geen enkele periode bekend, waarin een
recent aangestelde minister van justitie geconfronteerd werd met een dergelijke
grote hoeveelheid van teksten die in wetgevingsperspectief werden klaarge-
stoomd [...] en die vrijwel synchroon in zovele essentiële onderdelen van de
strafrechtspleging heroriëntaties en vernieuwingen voorstellen, één en ander
nadat nog maar onlangs fundamentele hervormingen van het politiewezen en het
openbaar ministerie werden gerealiseerd’.2 Daarop volgde een opsomming van
wetgevende initiatieven in de sfeer van de uitvoering van vrijheidsstraffen en
vrijheidsbenemende maatregelen.
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3 Zie over het slachtofferluik van deze wet de boeiende analyse van T. Daems, Strafuitvoeringsrecht-
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4 Terloops moge hier opgemerkt worden dat – voor zover ons bekend – het thans in België ingebur-
gerde terminologisch onderscheid tussen interne en externe rechtspositie van gedetineerden
ontleend werd aan Kelk, die het belang van dit onderscheid bij herhaling heeft beklemtoond. Zie
bijvoorbeeld reeds zijn eerder aangehaalde proefschrift, p. 33-36. Zie verder de verschillende
uitgaven van zijn Kort begrip van het detentierecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1983, 1988 en
1993. Zie ook nog zijn beschouwingen in Nederlands detentierecht, tweede herziene druk,
Deventer: Kluwer 2003, p. 8. Behoudens een fatale vergissing van mijnentwege werd dit onder-
scheid voor het eerst in een Belgisch handboek voor strafrecht gebruikt door L. Dupont en
R. Verstraeten, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven: Acco 1990, Boekdeel II, p. 574-575,
randnummer 1043. Ik acht mij derhalve goed geplaatst om hier te beweren dat ik dit onderscheid
aan Kelk heb ontleend. Via dit handboek belandde het in voorbereidende werkzaamheden van de
Basiswet en vandaar in de Belgische penitentiaire doctrine. 

Neemt men de publicaties in het Belgisch Staatsblad als uitgangspunt, dan
kan men nauwelijks anders dan gewagen van een parlementaire wetgevende
schokgolf op het vlak van het (penitentiair) detentierecht tijdens het minister-
schap van Laurette Onkelinx. Op twee jaar tijd werden niet minder dan vijf
wetten afgekondigd die van aard zijn om het gehele domein van de tenuitvoer-
legging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen fundamenteel te
hervormen. 

1. De wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de
rechtspositie van gedetineerden (B.S. 1 februari 2005). Deze wet, waarover ver-
der méér, heeft dominant betrekking op de interne rechtspositie van verdachten
en veroordeelden, op hun rechtspositie intra muros, en betreft materies met een
vergelijkbare inhoud als deze die door de Nederlandse Penitentiaire begin-
selenwet worden geregeld. 

2. De wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroor-
deelden en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de straf-
uitvoeringsmodaliteiten (B.S. 15 juni 2006). Zoals de titel zelf aangeeft heeft
deze wet, behoudens een regeling van informatie- en hoorrechten aan bepaalde
categorieën van slachtoffers,3 betrekking op de externe rechtspositie van
veroordeelden, te weten de extramurale aspecten van de detentie.4 De beslissin-
gen betreffende de continuïteit van de strafuitvoering (uitgaansvergunning,
penitentiair verlof en onderbreking van de strafuitvoering) werden toevertrouwd
aan de bevoegdheid van de minister van Justitie. De beslissingsbevoegdheid
over de duur van de effectief te ondergane vrijheidsbeneming (voorwaardelijke
en voorlopige invrijheidstelling) en de buitengewone vormen van strafuitvoering
(beperkte detentie en elektronisch toezicht) werden aan de strafuitvoeringsrecht-
banken toevertrouwd, voor zover het veroordeelden betreft met een straftotaal
van méér dan drie jaar. Betreft het straffen tot maximum drie jaar dan is de
voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank (strafuitvoeringsrechter) bevoegd.
Aan deze judex unus worden tevens bijzondere bevoegdheden toegekend, zoals
bijvoorbeeld de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen en de
vervanging van vrijheidsstraf door een werkstraf. Gelet op de omstandigheid dat
de infrastructurele voorwaarden voor de uitvoering van deze wet nog niet
genoegzaam zijn vervuld, zijn tot dusver enkel in werking getreden: a) de straf-
uitvoeringsmodaliteiten die door de minister van Justitie worden toegekend,
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ongeacht het straftotaal; b) de strafuitvoeringsmodaliteiten die tot de bevoegdhe-
den behoren van de strafuitvoeringsrechtbanken; dit zijn materies met betrek-
king tot veroordeelden met een straftotaal boven de drie jaar. Strafuitvoerings-
modaliteiten daarentegen die tot de bevoegdheid van de alleensprekende
strafuitvoeringsrechter behoren zijn nog niet in werking getreden. Voorlopig
blijft de minister van Justitie bevoegd voor een aantal van deze materies. 

3. De wet van 17 mei 2006 houdende de oprichting van strafuitvoeringsrecht-
banken (B.S. 15 juni 2006), die in België het nieuwe rechterlijke orgaan van de
strafuitvoeringsrechtbank introduceert. De strafuitvoeringsrechtbank is een
afdeling van de rechtbank van eerste aanleg waar de zetel van een hof van
beroep is gevestigd. Zij omvat één of meer strafuitvoeringskamers en is een
multidisciplinair rechtscollege dat bestaat uit een rechter, die het voorzitterschap
ervan bekleedt, en twee assessoren (lekenrechters) in strafuitvoeringszaken: de
ene gespecialiseerd in penitentiaire zaken en de andere in de sociale integratie.
Ook magistraten van het openbaar ministerie worden verbonden aan de
strafuitvoeringsrechtbank. De strafuitvoeringsrechtbanken zijn sinds 1 februari
2007 operationeel, zij het voorlopig enkel met betrekking tot de strafuitvoerings-
modaliteiten voor veroordeelden tot straffen van drie jaar en méér. 

4. De wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een
geestesstoornis (B.S. 13 juli 2007), uiterlijk in werking te treden op 1 januari
2009 (artikel 157), waardoor de meeste beslissingen betreffende de uitvoering
van deze maatregel eveneens aan de strafuitvoeringsrechtbanken overgedragen
worden. Vanwege de Federale Overheidsdienst Justitie werd onlangs nog
medegedeeld dat deze datum niet haalbaar zal zijn.

5. De wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de
strafuitvoeringsrechtbank (B.S. 13 juli 2007), uiterlijk in werking te treden op
1 augustus 2009. Door deze laatste wet wordt de categorie van veroordeelden
die na afloop van hun hoofdstraf in detentie kunnen worden gehouden aanmer-
kelijk uitgebreid en onder de beslissingsbevoegdheid gebracht van de strafuit-
voeringsrechtbanken.

Determinanten
Voor een antwoord op de vraag naar de determinanten van deze wetgevingsex-
plosie kan men vele kanten op. Het is een vraag waarop politicologen, rechtshis-
torici en rechtssociologen vermoedelijk een eigen antwoord zullen hebben.
Daarbij zal men niet voorbij kunnen aan de invloeden die gespeeld hebben bij
de redactie van de Oriëntatienota Strafbeleid en Gevangenisbeleid die minister
van Justitie Stefaan De Clerck eind juni 1996 aan de Commissie voor de Justitie
van de Kamer voorstelde. De meeste thema’s die door de hoger geciteerde
wetten worden behandeld kwamen reeds in deze nota aan de orde. Eén van de
belangrijkste determinanten voor een hernieuwde bezinning op het gevangenis-
wezen is onbetwistbaar het kluwen van problemen dat was ontstaan na een
decennia lange parlementaire verwaarlozing van de zorg voor het justitieappa-
raat en inzonderheid van het strafbeleid en het gevangenisbeleid. Op een
studiedag over de Oriëntatienota betoogde minister van Justitie De Clerck
hierover: ‘Wij moeten al 75 jaar teruggaan in de tijd – met name tot in de jaren
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’20 – om een breed parlementair debat over het penitentiair beleid terug te
vinden [...] Sindsdien is het gevangeniswezen nooit meer het voorwerp geweest
van een globale parlementaire discussie, hoewel criminologie en penologie
zeker niet hebben stilgestaan’.5

Eén van de kwalijkste gevolgen van het gemis aan aandacht voor de
gevangenissector was onbetwistbaar het probleem van de overbevolking (anno
1996 was er een tekort aan minstens 1000 plaatsen; anno 2008 wordt het
structureel cellentekort geschat op 15006) en de daarmee verbonden onmogelijk-
heid om de gedetineerdenpopulatie op veilige en humane wijze te herbergen. De
pogingen tot de sanering van het capaciteitstekort, hetzij via de input door niet
uitvoering van korte straffen, hetzij via de output op grond van door ministeriële
omzendbrieven geregelde types van vervroegde invrijheidstelling, brachten op
hun beurt nieuwe problemen mee. Er groeide een steeds groter wordend publiek
onbehagen over de straffeloosheid en inzonderheid vanwege de rechterlijke
macht een toenemend ongenoegen over de niet-correcte uitvoering van de
uitgesproken straffen, wat de thematiek van het betrekken van de rechter bij de
uitvoering van de straf steeds meer onder de aandacht bracht. Als medebepalen-
de factoren voor een herbezinning op het strafbeleid en het gevangenisbeleid
kan tevens gewezen worden op de voor België alles behalve lovende verslagen
van de bezoeken van het Europees Comité voor de preventie van foltering en
onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing aan Belgische
strafinrichtingen (1993, 1997, 2001, 2005) en de toenemende invloed van de
rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Daarbij komt
nog de sinds de zaak Dutroux (1996) aangezwengelde roep naar meer veiligheid
in en door de strafuitvoering. Veiligheidsbekommernissen speelden mee bij de
vraag naar de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, de formulering van
de voorwaarden voor de toekenning van bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten
en niet het minst ook bij de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikking-
stelling van de strafuitvoeringsrechtbank. 

Constantijn Kelk en de Basiswet gevangeniswezen

In een ‘Van Redactiewege’ schreef P.C. Vegter in Sancties over de Belgische
Basiswet van 2005: ‘Deze regeling kent zeer sterke overeenkomsten met onze
Penitentiaire beginselenwet’.7 Met de nodige nuanceringen kan deze bewering
bevestigd worden. En nog: ‘De basiswet bevat een regeling van beklag- en
beroep (artikel 147 e.v.) die als twee druppels water lijkt op de regeling in de
Penitentiaire beginselenwet’, waarbij hij terecht enkele markante verschillen
opsomde. Door een speling van het lot kreeg ik in 1996 vanwege de toenmalige
minister van Justitie De Clerck een opdracht, die in zijn eerder aangehaalde
Oriëntatienota lag voorgeprogrammeerd, met name tot het opstellen van een
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8 L. Dupont, Proeve van een voorontwerp van beginselenwet gevangeniswezen en tenuitvoerlegging
van vrijheidsstraffen, in: L. Dupont (red.), Op weg naar een beginselenwet gevangeniswezen,
Leuven: Universitaire Pers Leuven 1988, p. 15-229. 

9 Zie over de wetsgeschiedenis L. Dupont, De Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het
gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden: krachtlijnen en basisbeginselen, in: Recht
in Beweging, 12de VRG-Alumnidag 2005, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu 2005, p. 135-150.

10 J. Feest e.a., Kommentar zum Strafvollzugsgesetz, 3., neubearbeite Auflage, Neuwied und Darm-
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veroordeelde gedetineerden in België (diss. Leuven), Antwerpen: Maklu 1994. 

12 J.J. Tulkens, België ontwaakt uit een lange penitentiaire slaap, Sancties 1998, p 89-102.

‘Voorontwerp van beginselenwet gevangeniswezen en tenuitvoerlegging van
vrijheidsbenemende sancties’. Nadat de eerste proeve daartoe was afgerond8

werd deze onder mijn leiding door de Commissie Basiswet verder uitgewerkt tot
een voorontwerp van wet, klaar voor parlementaire bespreking.9 Ik acht mij
derhalve in alle bescheidenheid goed geplaatst om de vergelijking te maken
tussen de Basiswet en de Penitentiaire beginselenwet, de mate van beïnvloeding
van de ene wet door de andere en om een verklaring te geven voor de significan-
te verschillen. In samenwerking met een Nederlands auteur zou dit aanleiding
kunnen geven tot een boeiend rechtsvergelijkend onderzoek. In deze bijdrage
moge het belichten van de rol van Constantijn Kelk in de Belgische wetsgenese
omwille van vanzelfsprekende redenen de voorrang krijgen. Dat het tot dusver
zakelijk betoog daarbij een enigszins autobiografische bocht neemt is daarbij
nauwelijks te vermijden.

Niemand zal er zich over verwonderen dat, bij afwezigheid van een histori-
sche voorganger in eigen land van een formele wettelijke regeling van het
gevangeniswezen en de uitvoering van de vrijheidsstraf, inspiratie gezocht wordt
in buitenlandse voorbeelden. Montesquieu zou dit alvast de opdrachthouder
hebben aangeraden. In deze geest werden onder meer de parlementaire bespre-
kingen die leidden tot de in 1999 van kracht geworden Nederlandse Penitentiaire
beginselenwet, de Duitse Strafvollzugsgesetz van 16 maart 1976, inzonderheid
het kritische commentaar hierop onder leiding van Johannes Feest,10 de Italiaan-
se en uiteraard ook de Franse penitentiair detentierechtelijke wetgeving met zorg
bestudeerd. De begeleiding van het proefschrift van Greet Smaers over gedeti-
neerden en mensenrechten had overigens onze aandacht wakker gehouden voor
de mensenrechtelijke dimensie binnen de detentieproblematiek.11 Bijkomend
advies werd ook gezocht in zorgvuldig geselecteerde persoonlijke contacten met
deskundigen. Graag getuig ik hier dan ook van de gouden adviezen van Hans
Tulkens, gewezen hoofd van de Nederlandse directie Gevangeniswezen, die er
steeds in slaagt de juiste verhoudingen aan te geven tussen instellingsbelangen
en de belangen van de gedetineerde over wiens ‘levenstijd’ het ook altijd gaat.
Hij was overigens de eerste om in Nederland een bemoedigend signaal te geven
over wat er in België aan de gang was: ‘België ontwaakt uit een lange peniten-
tiaire slaap’.12 

Aangezien het onze bedoeling was een Voorontwerp van Basiswet uit te
schrijven, geschraagd door te operationaliseren beginselen die de vertolking
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13 Eindverslag Commissie ‘Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden’, Verslag
namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door Vincent Decroly en Pony Van Parys, Parl.
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14 Voorstel van Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden, Parl. S., Kamer 2000-
2001, DOC 5O 1365/001 (17 juli 2001), 1365/002 (erratum, 19 juli 2001) en 1365/003 (Tussentijds
Verslag, 18 maart 2001). 

15 C. Kelk, Recht voor geïnstitutionaliseerden (oratie Utrecht), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 11-12.

waren van een uitgesproken rechtspositionele benadering, in combinatie met
penologisch verantwoorde uitgangspunten, troffen wij in de publicaties van
Constantijn Kelk een rijkdom aan beschouwingen en uitgangspunten aan
waaruit wij zowel voor de memorie van toelichting als voor de formulering van
‘Basisbeginselen’ in de tekst van het voorontwerp van wet zelf, royaal hebben
geput. De toenmalige derde uitgave van zijn reeds geciteerd Kort begrip van het
detentierecht (1993), later uitgegroeid tot zijn indrukwekkend handboek
Nederlands detentierecht, was daartoe een uitstekend instrument. In de memorie
van toelichting bij het voorontwerp van wet én in het Eindverslag van de
commissie ‘Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden’,13

dat door alle democratische partijen op 17 juli 2001 als formeel wetsvoorstel
werd ingediend,14 zijn derhalve enkele essentiële uitgangspunten en wetsformu-
leringen aan te treffen die beïnvloed zijn door Constantijn Kelk, die overigens
ook door de Commissie voor de Justitie uitgenodigd werd een advies uit te
brengen over het ‘wetsvoorstel tot basiswet’. 

Een volledig overzicht van het in de memorie van toelichting aangehaald en/of
in de Basiswet doorwerkend gedachtegoed van Constantijn Kelk is binnen het
bestek van deze bijdrage niet mogelijk. Wij beperken ons tot enkele markante
voorbeelden.

1. Bij herhaling heeft Constantijn Kelk de schadelijke gevolgen onder de
aandacht gebracht van het leven in een totale institutie. De penitentiaire
inrichting is een instituut dat niet alleen het totale leven van de mens in al zijn
facetten beheerst, maar dat tevens, ook al geschiedt dit niet noodzakelijk bewust
door toedoen van de functionarissen, ‘totalitaire’ trekken heeft die ertoe neigen
het individu tot een object of een nummer te maken (door Goffman mortificatie-
proces genoemd). De gevangenis dreigt het individu te reduceren tot één aspect,
met name de omstandigheid een gedetineerde delinquent te zijn. De karakteris-
tieken op juridisch vlak van de gevangenis als totale instititutie werden door
Constantijn Kelk omschreven in termen die ook zeer typerend zijn voor de
Belgische situatie. Het eigene van de totale institutie bestaat volgens hem onder
meer hierin: dat de geldende normen vaak strikt geformuleerd zijn wat de
plichten betreft, maar zeer vaag wat de rechten van de geïnstitutionaliseerden
aangaat; dat de grens tussen gunst en recht veelal vloeiend is; dat de normen
primair het inrichtingshandelen en -beslissen ondersteunen en gemakkelijk in
die richting te interpreteren zijn (instructienormen); en dat zij bovendien zonder
veel moeite te wijzigen zijn (bijvoorbeeld ministeriële omzendbrieven), met alle
gevolgen van dien voor de rechtsonzekerheid van de gedetineerden.15 In
juridische zin duidt hij het mortificatieproces als het vrijwel algeheel verlies van
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rechten die men als vrij burger bezat en waarvoor vaak bitter weinig in de plaats
komt. Zonder de macht van de oppressieve tendenties binnen de penitentiaire
organisatie te geringschatten pleit Constantijn Kelk dan ook voor een normatief-
juridische optiek, die inhoudt dat aan het rechtsburgerschap van de gedetineerde
optimaal vorm wordt gegeven. Constantijn Kelk citerend werd in de memorie
van toelichting diens omschrijving van rechtsburgerschap overgenomen. ‘In het
rechtsburgerschap staat centraal het deel hebben aan recht, aan rechtsbeginselen
en aan rechtswaarden en als het recht geldend kunnen maken hiervan in
discussievorm [...] bestaande uit aanspraak en tegenspraak, hoor en wederhoor
en waarbij een beroep gedaan mag worden op geloof in redelijkheid van
argumenten’.16 Conform dit concept werd in de Basiswet zoveel mogelijk vorm-
gegeven aan een subjectiefrechtelijke codificatie van rechten van gedetineerden,
gekoppeld aan een formele rechtspositieregeling: een op contradictoire leest
geschoeide beklagprocedure met betrekking tot hun interne rechtspositie. 

2. Als algemeen uitgangspunt, verbonden met de gedachte van het rechtsbur-
gerschap, dringt zich volgens Constantijn Kelk ook op ‘dat de overheid zich ten
aanzien van de door haar legaal op de vrijheid van de burger gemaakte inbreu-
ken daadwerkelijk en concreet moet legitimeren en zich in beginsel niet bij
voorbaat reeds gelegitimeerd mag achten’.17 In dat perspectief werd artikel 8 § 1
in de Basiswet ingeschreven, dat de algemene regel stelt dat alle beslissingen die
in het kader van deze wet worden genomen, met redenen omkleed moeten zijn.
Eveneens verbonden met de gedachte van het rechtsburgerschap, zij het dan van
het sociale medeburgerschap, dient volgens Constantijn Kelk het beginsel van
de minimale beperkingen in acht genomen te worden.18 In dat verband bepaalt
artikel 6 § 1 vooreerst dat de gedetineerde aan geen andere beperkingen van zijn
politieke, burgerlijke, sociale, economische of culturele rechten onderworpen
wordt dan deze die uit de strafrechtelijke veroordeling of uit de vrijheidsbene-
mende maatregel voortvloeien, deze die onlosmakelijk met de vrijheidsbene-
ming verbonden zijn en deze die door of krachtens de wet worden bepaald. Wat
het beginsel van de minimale beperkingen betreft werd verder gepoogd
maximaal het normaliseringsbeginsel toe te passen dat beschouwd kan worden
als de positieve formulering van het schadebeperkingsbeginsel in artikel 6 § 2
dat bepaalt dat bij de uitvoering van de vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende
maatregel vermijdbare detentieschade dient voorkomen te worden. Het is niet
moeilijk het naïviteitgehalte van deze bepaling in de verf te zetten, maar dit sluit
niet uit dat deze bepaling, behoudens haar moreel gezag, via marginale toetsing
ondersteunende diensten kan bewijzen bij de beoordeling van een formele
klacht. Overigens dient er rekening mede gehouden te worden dat elk van de tot
dusver genoemde beginselen zo consequent mogelijk wordt toegepast bij de
concretisering van het detentieregime die zij mede structureren. 
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Implementatie

Het spreekt vanzelf dat de samenloop in de tijd van alle nieuwe wetten in het
domein van de strafuitvoering een massief probleem stelt op het vlak van de
programmatie van de inwerkingtreding en uitvoering. Bij de Basiswet gaat het
om een enorme inhaalbeweging en bij de strafuitvoeringsrechtbanken om een
verreikende innovatie. Voor het probleem van de uitvoering van de nieuwe
wetten is de recente Algemene Beleidsnota van 7 april 2008 van de nieuwe
minister van Justitie Jo Vandeurzen bijzonder instructief.19 Als absolute
prioriteit kiest de minister voor de oplossing van de overbevolkingsproblematiek
van de gevangenissen, via renovatie en uitbreiding van de capaciteit in een
meerjarenplan voor de bestrijding van een structureel tekort van 1500 cellen.
Wat de Basiswet betreft is het perspectief niet rooskleurig. Op dit ogenblik zijn
nog maar enkele hoofdstukken van deze wet in werking getreden. Prioriteit werd
daarbij gegeven – wie zal zich daarover verwonderen – aan de hoofdstukken
onder Titel VI – Orde, veiligheid en gebruik van dwang. De minister betoogt dat
de praktijk al aangetoond heeft dat bepaalde punten van de wet moeten worden
verfijnd of aangepast aan de reële situatie [bedoeld wordt onder meer een ver-
soepeling van de bepalingen over de fouillering, LD], en dit vooraleer de andere
hoofdstukken van de Basiswet in werking treden. In de reeds geciteerde
Perstekst ‘Masterplan 2008-2012’ betoogt de minister: ‘Een verruimde toepas-
sing van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerde is onhaalbaar
zolang de overbevolking aanhoudt’. De gedetineerden moeten dus wachten op
de toekenning van hun rechten tot een probleem dat al méér dan een decennium
bestaat en bekend is opgelost wordt. Nu pas begrijp ik de waarschuwing van
Constantijn Kelk voor het verschijnsel van de verwevenheid van normen en
feiten. Het wordt zeer bedenkelijk wanneer feiten, die het resultaat zijn van
menselijk handelen of nalaten, normatieve waarde krijgen.





1 Zie in dit verband: Herman Franke, The Emancipation of Prisoners – A socio-historical analysis of
the Dutch prison experience, Edinburgh: Edinburgh UP 1995, p. 319-321.

2 Via <www.rsj.nl> te raadplegen, zij het niet door gedetineerden in gesloten inrichtingen, die toe-
gang tot het internet ontberen.

3 Zie: A. Heijder, Bewakers en bewaakten (diss. UvA), Meppel: Boom 1963, p. 113-123.
4 Alison Liebling, Prisons and their Moral Performance – a Study of values, Quality and Prison Life,

Oxford: Oxford UP 2005, p. 50 en 260-281.
5 De meeste klachten worden ongegrond of niet ontvankelijk verklaard.
6 Zoals schrijver dezes heeft ervaren in het kader van diverse door de Raad van Europa geïnstigeerde

gevangenishervormingsprojecten in het voormalige Oostblok.

Naar een opwaardering van 
het detentieprocesrecht
Gerard de Jonge
 

De rechtsbescherming van gedetineerden is niet slecht, maar kan veel beter

Het in 1977 in onze penitentiaire wetgeving geïntroduceerde beklag- en
beroepsrecht markeerde een belangrijke fase in de juridische emancipatie van
gedetineerden.1 Toepassing van het beklagrecht en publicatie van de uitspraken
van beklagcommissies (sporadisch) en beroepscommissies (sinds 1 januari 2002
integraal op het internet)2 hebben ervoor gezorgd dat de feitelijke en juridische
verhouding tussen ‘bewakers en bewaakten’ steeds duidelijker is geworden,
waardoor de kloof die beide groepen scheidt weliswaar niet is overbrugd, maar
intussen wel duidelijk is gekarteerd.3 Het (overigens moeilijk te kwantificeren)
gevoel van gedetineerden rechtvaardig en fair behandeld te worden is zeer
bepalend voor de kwaliteit van het leven binnen de muren.4 Een goed functione-
rend klachtrecht kan bijdragen tot de ‘leefbaarheid’ in de inrichtingen.

Wanneer een gedetineerde een jegens hem genomen beslissing van de
directeur betwist kan hij de kwestie in het kader van een contradictoire proce-
dure ter beoordeling en beslissing voorleggen aan een redelijk toegankelijke
beklagcommissie, waarna de in het ongelijk gestelde partij desgewenst nog het
oordeel van een beroepscommissie kan vragen. De praktijk heeft geleerd dat de
beslissingen van deze gremia door de winnaars en verliezers (al of niet tanden-
knarsend) worden geaccepteerd. Dat betekent voor de directie dat zij soms5 haar
ongelijk moet bekennen, in de hiërarchische en autoritaire gevangeniswereld
toch nog steeds een bijzonder verschijnsel en met name in postcommunistische
landen met een op militaire uitgangspunten gebaseerd penitentiair systeem
moeilijk te begrijpen.6 

De rechtsbescherming van personen in Nederlandse penitentiaire inrichtingen
is volgens het EHRM, dat hierin maatgevend is, wel in orde. Dat laatste valt op
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justitiële jeugdinrichtingen en andere penitentiaire rechtsgangen dan het klachtrecht buiten
beschouwing.

te maken uit de zaak van Lorsé tegen Nederland, waarin het hof naar aanleiding
van een klachtonderdeel over het ontbreken van rechtsmiddelen met betrekking
tot plaatsing in en uit de extra beveiligde inrichting te Vught het volgende heeft
opgemerkt: ‘Given that the word “remedy” within the meaning of Article 13
does not mean a remedy bound to succeed, but simply an accessible remedy
before an authority competent to examine the merits of a complaint (...) the
Court considers that the proceedings before the Appeals Board and the possibil-
ity of interim injunction proceedings taken together provided the applicants with
an effective remedy’.7 Daarom kwam het hof tot de conclusie dat artikel 13 van
het verdrag niet was geschonden.8 In vele andere jurisdicties is dat wel anders:
vaak ontbreken effectieve penitentiaire rechtsmiddelen en is aanvullende rechts-
bescherming niet of moeilijk te verkrijgen. Een niet geheel willekeurig voorbeeld
kan worden gevonden in Suriname, waar sinds de in 1975 verworven onafhan-
kelijkheid het van Nederland geërfde penitentiaire recht niet is aangepast en de
rechtspositie van gedetineerden abominabel is.9 Datzelfde geldt overigens voor
de Nederlandse Antillen en Aruba, waar gedetineerden niet mee-geprofiteerd
hebben van de hervormingen van het Nederlandse penitentiaire recht.10 

Het bezit van een behoorlijk stelsel van penitentiaire rechtsmiddelen is
alleszins reden tot tevredenheid, in de eerste plaats voor de peetvader van het
moderne penitentiaire recht, Constantijn Kelk, die daar met zijn proefschrift
Recht voor gedetineerden11 en zijn Nederlands detentierecht12 het fundament
voor heeft gelegd en daarmee in hoge mate verantwoordelijk is voor de vorm en
inhoud die het daarop rustende gebouw intussen heeft gekregen. Tevredenheid
mag echter niet leiden tot rust en stilstand. Belangrijke gebouwen verdienen het
goed onderhouden te worden en zullen daarom regelmatig in de steigers moeten
worden gezet om kleinere en grotere tekortkomingen te verhelpen en moderne
faciliteiten aan te brengen. Vertaald in termen van penitentiair recht betekent
dat, dat een principiële tevredenheid met het penitentiaire beklag- en beroeps-
recht niet mag leiden tot zelfgenoegzaamheid van de wetgever, maar dat deze
de tekortkomingen en leemten, die door het dagelijkse gebruik ervan en door
kritiek erop aan het licht zijn gekomen, zal dienen te verhelpen. In deze bijdrage
wordt wegens de beperkt beschikbare ruimte slechts in grote lijnen aangegeven
op welke punten het penitentiaire klachtrecht, zoals dat in de Penitentiaire
beginselenwet (Pbw) is vervat13 verbetering zou verdienen. 
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Waarom het detentieprocesrecht niet onder de Algemene wet bestuursrecht
valt

Dat het penitentiaire klachtrecht nog immer een stukje bijzonder bestuursproces-
recht is en bij de totstandkoming van de Pbw bewust niet onder het bereik van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is gebracht kan de indruk wekken, dat óf
de beslissingen van de directeur met betrekking tot gedetineerden niet als
bestuursrechtelijke beschikkingen worden beschouwd óf dat gedetineerden niet
als geheel volwaardige rechtssubjecten worden gezien. Het eerste zal niemand
serieus willen beweren en wat het laatste betreft gelden ten aanzien van
gedetineerden alleen de beperkingen op hun rechtspositie, die artikel 15 lid 4
Grondwet toelaat, maar dat artikel dwingt allerminst hen uit te sluiten van het
normale bestuursprocesrecht, terwijl de in artikelen 2 en 5 van de Europese
gevangenisregels vervatte rechtsburgerschap- en normaliseringbeginselen nu
juist willen dat gedetineerden in juridisch en feitelijk opzicht niet anders worden
bejegend dan hun in vrijheid verkerende rechtsgenoten. 

Laten we eens zien waarom de indieners van het ontwerp van de Pbw de
Awb buiten boord hebben gehouden. In de memorie van toelichting bij de Pbw
wordt allereerst vastgesteld dat ingevolge artikel 1.6 Awb deze wet niet
rechtstreeks van toepassing is op de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke
beslissingen in penitentiaire inrichtingen. Vervolgens wordt gezegd dat bij de
vormgeving van het beklagrecht wel rekening is gehouden met de beginselen
van bestuursrecht, zoals die vorm hadden gekregen in de Awb. De minister
meende echter dat het volledig op de penitentiaire setting van toepassing ver-
klaren van het stelsel van rechtswaarborgen van de Awb op elke beslissing die
de gedetineerde raakt een overspanning zou vormen van zijn mogelijkheden
omdat dergelijke beslissingen de hele dag door worden genomen.14 De bewinds-
man vreesde kennelijk voor een continue stroom van bezwaarschriften of
klaagschriften en vergat dat waar een burger 24 uur per dag met hem belastende
beschikkingen wordt geconfronteerd, hij wel eens behoefte aan en recht op extra
rechtsbescherming zou kunnen hebben. De minister meende voorts dat slechts
over wezenlijke zaken geklaagd moest kunnen worden en meende dit doel te
kunnen bereiken door beklag slechts mogelijk te maken tegen beslissingen van
de directeur en niet tegen ‘feitelijke gebeurtenissen’, dat wil zeggen feitelijke
gedragingen van het personeel. Ook beklag tegen algemeen geldende regelingen
werd uitgesloten, zij het dat in een beklagzaak een lagere regeling wel aan een
hogere regeling getoetst moest kunnen worden. Alleen individuele gedetineer-
den zouden van het klachtrecht gebruik kunnen maken; voor groepsacties diende
men zo nodig de burgerlijke (kort geding) rechter te adiëren.15 

Het besluit van de wetgever om het penitentiaire bestuursrecht buiten bereik
van de Awb te houden is destijds meteen door bestuursrechtjurist Jansen
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16 O.J.D.M.L. Jansen, De koude uitsluiting van het penitentiair bestuursrecht – Enkele opmerkingen
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17 Jansen noemde de toetsingsgronden van artikel 68 Pbw ‘antiek’, vergeleken bij de regeling in de
Awb, die niet uitdrukkelijk in toetsingsgronden voorziet. R.J.N. Schlössels en F.A.M. Stroink
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(geschreven en ongeschreven) recht toetst. Voor een overzicht van de – ook door de penitentiaire
rechter in acht te nemen – algemene beginselen van behoorlijk bestuur zie hoofdstuk 5 van hun
boek.

bekritiseerd.16 Zijns inziens bracht het karakter van overheidshandelingen in een
gesloten inrichting niet zonder meer mee dat de Awb niet daarop van toepassing
zou kunnen zijn. Hij achtte het – mede uit het oogpunt van rechtseenheid – zelfs
ongewenst om het penitentiaire recht van de werking van de Awb uit te zon-
deren, ‘tenzij in concrete gevallen moet worden vastgesteld dat onverkorte
toepassing grote problemen zou veroorzaken’. Vervolgens ging hij na wat toe-
passing van de Awb voor het detentierecht zou betekenen. In de eerste plaats
zou dat een uitbreiding van de kring van belanghebbenden tot gevolg hebben:
ook anderen dan de gedetineerde (familie, bezoekers, slachtoffers) zouden als
(klachtgerechtigde) belanghebbenden kunnen worden beschouwd. Ook groepen,
zoals gedetineerdenverenigingen of -commissies zouden dan kunnen klagen en
voorts zou niet alleen over beslissingen, maar ook over feitelijke handelingen
kunnen worden geklaagd. Toepassing van de Awb zou volgens Jansen – onder
meer – ook betekenen dat de beklag- en beroepsinstanties op grond van artikel
8:77 lid 2 Awb zouden worden verplicht om bij uitspraken strekkende tot
gegrondverklaring van een klacht aan te geven welke geschreven of ongeschre-
ven rechtsregel of welk algemeen rechtsbeginsel was geschonden.17 Jansen
vroeg zich verder af waarom in het penitentiaire bestuursrecht behoefte was aan
een gespecialiseerde rechtsgang. Hij achtte het zelfs onwenselijk dat de Centrale
Raad voor Strafrechtstoepassing (thans Raad voor de Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming – verder: RSJ) zich zowel met rechtspraak als met advies en
toezicht bezighield. Hij brak een lans voor de invoering van een bezwaarschrif-
tenprocedure, waarbij dan de commissies van toezicht als bezwaarschriftencom-
missies in de zin van artikel 7:13 Awb zouden kunnen fungeren. Beroep zou
moeten openstaan bij penitentiaire kamers van rechtbanken en tegen hun
beslissingen zou moeten kunnen worden geappelleerd bij de al bestaande peni-
tentiaire kamer van het gerechtshof te Arnhem. Jansen concludeerde al met al
dat het systeem van rechtsbescherming in het toenmalige wetsvoorstel tekort-
schoot en dat het daarin opgenomen detentie(proces)recht in overeenstemming
diende te worden gebracht met het in de Awb geregelde procesrecht. Dat is,
zoals we weten, tot nog toe niet gebeurd. 

Intussen heeft het beklag- en beroepsrecht, zoals neergelegd in de Pbw, nu
bijna tien jaar gefunctioneerd en is ook de nodige ervaring opgedaan met de –
sindsdien uitgebreide – Awb. In het onderstaande wordt bezien in hoeverre de
door Jansen gesignaleerde leemten en knelpunten zich hebben geopenbaard en
– indien dat zo blijkt te zijn – of er redenen zijn om het detentieprocesrecht
alsnog (meer) in overeenstemming te brengen met het procesrecht zoals dat in
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de Awb is neergelegd, er van uitgaande dat wijziging van artikel 1:6 Awb van
de regering te veel gevergd zou zijn.

Knelpunten in het huidige beklag- en beroepsrecht

Het niet van toepassing zijn van de Awb op het detentierecht heeft tot gevolg dat
de rechtsbescherming van gedetineerden een aantal lacunes vertoont. De
onderstaande opmerkingen daarover zijn niet uitputtend en zijn beperkt tot het
beklag- en beroepsrecht zoals dat thans geregeld is in de Pbw.

Om met een van de door Jansen genoemde punten te beginnen: het valt niet
langer te verdedigen dat krachtens de huidige formulering van artikel 60 Pbw
alleen individuele gedetineerden klachtrecht hebben. De kring van belangheb-
benden is immers veel groter: ook familie en andere externe contacten van
gedetineerden kunnen in hun belangen worden geraakt door beslissingen en
feitelijke handelingen van directie en personeel van penitentiaire inrichtingen.
Denk aan bezoek dat problemen ondervindt met toelating tot de inrichting of dat
zich door het personeel onheus bejegend voelt. De gedetineerde is niet ontvan-
kelijk in een klacht over bejegening van ‘zijn’ bezoekers en de bezoekers zelf
kunnen geen gebruik maken van het penitentiaire klachtrecht.18 Denk ook aan
familieleden die zich willen beklagen over de behandeling van hun gedetineerde
kind, broer of zus, vader of moeder als deze door geestelijke of lichamelijke
problemen daar zelf niet goed toe in staat is. De Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen (Bjj) biedt overigens een voorbeeld van derden-klachtrecht.
Daar is in artikel 80 bepaald dat de ouders, voogd, stiefouder of pleegouders
kunnen klagen over de bejegening van hun (stief)kind of pupil, terwijl deze
personen eveneens het recht toekomt om bij de maandcommissaris grieven in
te dienen met betrekking tot de manier waarop zij zelf door de directie zijn
bejegend (artikel 64 Bjj).

Het is thans niet goed meer te verdedigen dat collectiviteiten als gedetineer-
dencommissies, die hun grondslag vinden in artikel 74 Pbw, van het klachtrecht
zijn uitgesloten.19 Daarbij zegt artikel 70 lid 1 van de Europese gevangenisregels
dat gedetineerden zowel individueel als in groepsverband klachten moeten
kunnen indienen, terwijl artikel 70 lid 5 van deze aanbeveling van de Raad van
Europa impliceert dat ook klachten van derden-belanghebbenden (zoals ook van
niet-gouvernementele organisaties) ontvankelijk behoren te zijn. Verruiming van
de kring van belanghebbenden/klachtgerechtigden in termen van artikel 1:2
Awb lijkt dan ook meer dan op zijn plaats. 

Een ander belangrijk knelpunt in het huidige detentieprocesrecht is dat thans
niet op basis van artikel 60 Pbw over feitelijke handelingen of gedragingen van
directie en inrichtingspersoneel kan worden geklaagd.20 Men moet daarbij
denken aan gedragingen (doen en laten) die door gedetineerden als onbehoorlijk
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of kwetsend worden ervaren, variërend van laat of niet op verzoeken reageren
tot aan een vernederende behandeling toe. De jurisprudentie van de beroepscom-
missie wijst uit dat deze worstelt met de uitleg van de term ‘feitelijke hande-
ling’, waardoor onzekerheid bestaat over de gevallen waarin het indienen van
een klacht zin heeft. Dat dit een leemte in de rechtsbescherming van gedetineer-
den is wordt duidelijk gedemonstreerd door een geval waarin werd geklaagd
over intimidatie en fysieke bedreiging van een gedetineerde door een penitenti-
aire inrichtingswerker.21 Wanneer een klacht over een feitelijke handeling niet
ontvankelijk is of lijkt te zijn, kan de betrokkene zich weliswaar met zijn klacht
tot de maandcommissaris uit de commissie van toezicht (CvT) wenden, maar het
is uiterst ongewis wat de maandcommissaris van dienst met zo’n ‘grief’ doet.
Pertinente bevoegdheden heeft deze functionaris namelijk niet. Hoofdstuk 9 van
de Awb biedt voor dit soort kwesties een duidelijke rechtsgang die uiteindelijk
kan leiden tot een eindoordeel van de Nationale ombudsman, een afdoeningsmo-
del dat in het detentierecht dient te worden overgenomen om zo ook feitelijke
handelingen van directie en personeel, waar men de hele dag mee wordt
geconfronteerd en waaraan men zich niet kan onttrekken, op hun behoorlijkheid
te kunnen beoordelen. 

Een volgend punt waarop de Awb in het penitentiaire procesrecht navolging
verdient betreft het bewijsrecht. Artikel 64 lid 4 Pbw geeft de beklagcommissie
de bevoegdheid om ook bij andere personen dan klager en directeur mondeling
of schriftelijk inlichtingen in te winnen.22 Klagers zijn echter niet bevoegd zelf
getuigen of deskundigen naar de zitting mee te nemen of te laten oproepen. Ook
in beroep gelden deze beperkingen, waardoor het voor klagers en appellanten
vaak moeilijk is om hun klacht te onderbouwen.23 Wederom biedt de Awb hier
het goede voorbeeld door in artikel 7:8, waar het gaat over de behandeling van
bezwaarschriften, te bepalen dat op verzoek van de belanghebbende door hem
meegebrachte getuigen en deskundigen kunnen worden gehoord. Bij de
behandeling van beroepen is de rechtbank zelf bevoegd getuigen en deskundigen
op te roepen en deze zijn dan ook verplicht om te verschijnen (artikel 8:60
Awb). Partijen kunnen in die procesfase niet alleen getuigen en deskundigen
meebrengen, maar deze ook bij aangetekende brief of deurwaardersexploit laten
oproepen. Komen ze niet, dan kan de rechtbank deze oproepen en het onderzoek
in dat geval schorsen (artikel 8:63 Awb). Weigerachtige getuigen en deskundi-
gen kunnen op bevel van de rechter door de ‘openbare macht’ naar de zitting
worden gebracht omdat artikel 172 Rv op deze situatie van overeenkomstige
toepassing is verklaard. De minister van Justitie kan voorkomen dat introductie
van vergelijkbare bepalingen in de Pbw leidt tot een ongelimiteerd oproepen van
medegedetineerden en staf om in klacht- en beroepszaken te getuigen, als hij de
beklag- en beroepscommissie de bevoegdheid zou geven om af te zien van het
horen van getuigen en deskundigen indien dit redelijkerwijs niet kan bijdragen
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tot beoordeling van de zaak (vergelijk artikel 8:63 Awb). In het kader van een
eventueel hoger beroep kan zo nodig worden beoordeeld of dat ‘afzien’ terecht
was.

Een volgend gebrek aan de penitentiaire klachtregeling is dat een gegrond-
verklaring van een klacht nimmer kan leiden tot een beslissing tot vergoeding
van de door de bestreden beslissing veroorzaakte schade. Het blijft hooguit bij
een (niet noodzakelijkerwijs financiële) tegemoetkoming. Weliswaar moet de
directeur in een dergelijk geval de gevolgen van zijn beslissing ongedaan zien
te maken, maar als dat niet meer mogelijk is, blijft de betrokkene met zijn
schade zitten en zal hij zo nodig naar de burgerlijke rechter moeten stappen om
daar zijn materiële of immateriële schade te claimen. Dat laatste zal vrijwel
nooit gebeuren omdat de gang naar de burgerlijke rechter voor velen lastig en
kostbaar is en een einduitspraak erg lang op zich kan laten wachten. Ook voor
dit soort gevallen biedt de Awb het goede voorbeeld door (in de beroepsfase) de
rechtbank bevoegd te maken om bij gegrondverklaring van een beroep de in het
gelijk gestelde appellant een schadevergoeding toe te kennen. In de praktijk
benadert de tegemoetkoming of compensatie als bedoeld in artikel 68 lid 7 Pbw
de volledige schadevergoeding slechts waar tbs-passanten op basis van het
vergelijkbare artikel 66 lid 7 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking
gestelden (Bvt) een substantieel geldbedrag wordt toegekend bij overschrijding
van de ‘redelijke passantentermijn’.24 

De penitentiaire rechtspraak kan beter naar de Awb worden gemodelleerd

Refererend aan wat Jansen daarover heeft opgemerkt wordt nu bezien of de
afhandeling van klachten van gedetineerden niet beter volgens het in de Awb
gegeven stramien kan geschieden. Er zijn al met al geen goede redenen te
bedenken om een klacht niet in de vorm van een bezwaarschrift bij de directeur
in te dienen en beroepen tegen niet ontvankelijk of ongegrond verklaarde klach-
ten ter berechting niet toe te vertrouwen aan de sector bestuursrecht van de recht-
bank in welker arrondissement de inrichting waar de klacht ontstond gelegen is.

Doen de beklagcommissies het dan zo slecht? Daar is niet zoveel zicht op.
Het meest recente onderzoek wijst op een aantal zorgwekkende zaken.25

Gedetineerden vinden dat de beklagcommissies door te nauwe contacten met de
directies de schijn wekken van vooringenomenheid en partijdigheid en niet alle
even professioneel opereren. Men is niet tevreden over de inhoudelijke behande-
ling van klachten, vooral omdat de huidige beklagprocedure te weinig garanties
biedt voor een goede waarheidsvinding. De meeste geïnterviewde gedetineerden
meenden dat de professionaliteit van de – veelal als ‘eliteclubjes’ beschouwde
– beklagcommissies vergroot diende te worden en zij zagen graag wat meer
eenheid bij de verschillende beklagcommissies. De trage afhandeling van
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klachten zou, volgens genoemd onderzoek, veel gedetineerden van het indienen
van klachten afhouden. 

Hoewel dit onderzoek niet claimt representatief te zijn voor de mening van
alle gedetineerden, geeft het wel aan waar de voornaamste knelpunten in de
afhandeling van klachten gezocht moeten worden.26 De oplossing van de
gesignaleerde tekortkomingen kan worden nagestreefd door verbetering van de
kwaliteit van de huidige klachtafhandeling, enerzijds door de bestaande beklag-
commissies (verder) te professionaliseren en anderzijds door de klachtprocedure
te verbeteren, met name op de punten van snelheid en waarheidsvinding. 

Kijkend naar de Awb komt ook een heel andere benadering in aanmerking.
Het is aannemelijk dat als gekozen zou worden voor het – bestuursrechtelijk
gezien normale – bezwaarschriftenmodel een aantal van de huidige problemen
verdwijnt. De Pbw kent dit model overigens wel, namelijk als rechtsmiddel
tegen beslissingen van de selectiefunctionaris (artikel 17 Pbw). Er lijkt weinig
tegen en veel vóór om klachten over beslissingen van de directie én over
feitelijke handelingen van het personeel te laten beoordelen door degene door
of namens wie de bestreden beslissing is gegeven of die functioneel verantwoor-
delijk is voor het doen en laten van het inrichtingspersoneel. In beide gevallen
is dat de directeur. Als de hoorplicht zoals bedoeld in Afdeling 7.2 Awb in de
Pbw wordt ingebouwd, een voor de directeur fatale termijn waarbinnen op het
bezwaar moet zijn beslist in de Pbw wordt opgenomen en als beslissingen op
bezwaarschriften in termen van artikel 7:12 lid 1 Awb deugdelijk moeten
worden gemotiveerd, is er geen reden om klachten niet direct bij de directeur in
te dienen. Deze zal, wetende dat zijn beslissing in beroep getoetst kan worden,
geen minder zorgvuldige beslissing nemen dan een beklagcommissie zou
hebben gedaan. Een beklagcommissie wordt weliswaar in beginsel (maar niet
altijd) voorgezeten door een met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht,
maar dat is nog geen garantie voor de kwaliteit van de uitspraken, zeker nu
steeds vaker ook niet-eenvoudige klachten door een ‘unus’ worden afgedaan.27

Een met klachtafhandeling belaste (adjunct) directeur zal veel sneller en beter
in staat zijn om de inhoudelijke waarde van klachten te beoordelen, zeker
wanneer klagers het recht zouden krijgen door hen meegebrachte getuigen en
deskundigen door de directeur te laten horen en als zij zich daarbij door een
rechtshulpverlener of medegedetineerde zouden kunnen laten bijstaan. Als
tevens de mogelijkheid bestaat om bij wijze van voorlopige voorziening aan de
rechtbank schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing te
vragen, tot in eerste of hoogste aanleg op het bezwaar is beslist, dan valt niet in
te zien waarom klachtafhandeling in eerste aanleg door de directie zélf van
slechtere kwaliteit of met minder rechtswaarborgen omkleed zou zijn dan
klachtafhandeling door een beklagcommissie. De introductie van een bezwaar-
schriftenprocedure levert naar verwachting tijdwinst op omdat in de huidige
situatie veel tijd verloren gaat met de schriftelijke ‘voorronde’ van hoor en
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wederhoor als bedoeld in artikel 63 Pbw, voordat het tot een zitting kan komen.
Voorts hoeven klachten dan niet te worden ‘opgespaard’ totdat er genoeg zijn
om een volledige zitting aan te wijden. Een met de behandeling van bezwaar-
schriften belaste adjunct-directeur kan er meteen mee aan de slag. 

Het opheffen van de beklagcommissies heeft als meer dan bijkomend
voordeel dat de commissies van toezicht, waaruit de beklagcommissies thans
worden samengesteld, zich weer geheel kunnen wijden aan hun primaire taak:
het houden van toezicht op de wijze van tenuitvoerlegging van de vrijheidsbene-
ming in de inrichting of afdeling (artikel 7 lid 2 onder a Pbw), welke taak zeer
in belang is toegenomen sinds de Raad van Strafrechtstoepassing van zijn
toezichthoudende taak is beroofd. Toezicht houden verdraagt zich prima met een
andere aan de CvT toevertrouwde taak: het adviseren van de minister van Jus-
titie en de directeur van de inrichting omtrent genoemde wijze van tenuitvoer-
legging van de vrijheidsbeneming. De functie van beklagrechter heeft al te lang
het functioneren van de CvT bepaald. Om evidente redenen behoren toezicht-
houdende, adviserende en rechtsprekende bevoegdheden niet in één hand te zijn.

Wat betreft de afhandeling van klachten in tweede instantie zou dan – alweer
het stramien van de Awb volgend – een splitsing gemaakt dienen te worden
tussen beroepen inzake beslissingen van de directie en beroepen inzake feitelijke
handelingen. De afhandeling van laatstgenoemde ‘beroepen’ kan dan krachtens
het bepaalde in Titel 9.2 Awb geschieden door de Nationale ombudsman. De
afhandeling van beroepen inzake beslissingen van de directeur kan heel goed
worden toevertrouwd aan de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken. De RSJ
zou dan eindelijk van zijn dubbele pet van adviseur en (beroeps)rechter verlost
zijn en zich geheel kunnen concentreren op de hem resterende adviestaak,
daarbij goed gebruik makend van de rapportage die hij krachtens artikel 7 lid 1
onder d Pbw, van de CvT’s uit het veld dient te ontvangen. De RSJ kan dan de
landelijke regie van de CvT’s als lokale toezichthouders op zich nemen en hun
bevindingen gebruiken voor het adviseren van de minister. Op die manier kan
deze raad het blijkens artikel 93 lid 1 van de Europese gevangenisregels vereiste
onafhankelijke complement vormen van het ambtelijke toezicht dat door de
Inspectie voor de sanctietoepassing wordt uitgeoefend. 

Men zou kunnen zeggen dat de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken
de kennis en ervaring missen om te oordelen over penitentiaire aangelegenhe-
den, maar dat gebrek kan gemakkelijk worden ondervangen door de rechterlijk
ambtenaren die thans de beklag- en beroepscommissies voorzitten in die
sectoren te benoemen. De rechtseenheid kan vervolgens worden gegarandeerd
door ofwel de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State ofwel de penitentiai-
re kamer van het gerechtshof te Arnhem te belasten met de behandeling van
hoger beroep tegen beslissingen van de sectoren bestuursrecht.28 
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Vernieuwing van het detentieprocesrecht inpassen in een Algemene
detentiewet

De eenvoudigste manier waarop de rechtsbescherming van gedetineerden en
andere belanghebbenden kan worden verbeterd is natuurlijk aanpassing van
artikel 1:6 Awb en wel op zo’n manier dat de in dat artikel genoemde hoofdstuk-
ken in beginsel ook van toepassing zijn op de tenuitvoerlegging van vrijheidsbe-
nemende straffen en maatregelen in de inrichtingen van de Dienst Justitiële
Inrichtingen. Waar onverkorte toepassing van de Awb tot onwerkbare gevolgen
zou leiden kan dat door aanpassingen van de Pbw worden ondervangen. 

De minst eenvoudige oplossing is om de Pbw zo aan te passen dat de in deze
bijdrage genoemde leemten en knelpunten daardoor worden verholpen. Dat zou
dan logischerwijze ook moeten gebeuren met betrekking tot de Beginselenwet
verpleging terbeschikkinggestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrich-
tingen en niet alleen wat betreft de klachtbehandeling maar ook met betrekking
tot de andere in deze wetten opgenomen rechtsgangen.

De meest vergaande optie is het meenemen van herziening van het detentie-
procesrecht in een algehele herziening en stroomlijning van het detentierecht,
dat nu te zeer verspreid is over verschillende wetten, elk met een ‘sleep’ aan
uitvoeringsregelingen. Gezien het grote aantal gemeenschappelijke onderwerpen
in die regelingen en gezien de grotendeels gemeenschappelijke beginselen en
uitgangspunten verdient het overweging om een Algemene detentiewet te
ontwerpen, waarin de materiële en formele rechtspositie van alle categorieën
gedetineerden is geregeld. Wellicht een uitdaging voor een nieuwe generatie
geïnteresseerden in het detentierecht, een tak van recht die vooral door de
onvermoeide inspanningen van de ‘echte Utrechter’ Kelk tot wasdom is
gekomen. 



1 Het verdrag treedt op 1 januari 2009 in werking, of zoveel later als alle 27 lidstaten het verdrag
hebben goedgekeurd. Zie de geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie
en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, PB 2008, C 115/1.

2 Met het samenvoegen van de drie pijlers wordt de term gemeenschapsrecht vervangen door Unierecht.
3 HvJEG 21 september 1989, Commissie t. Griekenland, zaak 68/88.

Europees straftoemetings- 
en penitentiair recht
André Klip

Inleiding

Met het Verdrag van Lissabon zal de Europese Unie nog nadrukkelijker vorm
geven aan het nationale straf- en strafprocesrecht. Ook terreinen die tot dusver
gevrijwaard waren van Europese invloed, zullen deze geleidelijk aan ondervin-
den. Om één en ander bestuurlijk consistenter te laten verlopen, zullen de
bestaande drie pijlers van de Unie verdwijnen en zullen voor alle rechtsgebieden
dezelfde rechtsinstrumenten gelden: richtlijnen en verordeningen.1 Het verdrag
schept voorts de mogelijkheid dat een Europees openbaar ministerie wordt
opgericht. In dit opstel onderzoek ik wat de nieuwe structuur betekent voor de
straftoemeting en het penitentiaire recht in de lidstaten, alsmede wat we ter zake
kunnen verwachten van het Europees openbaar ministerie.2 Daarbij betrek ik
tevens wat de Unie tot dusver op het terrein van de straftoemeting en het
penitentiaire recht tot stand heeft gebracht. Na een beschrijving van enkele
algemeen relevante uitgangspunten van strafrechtelijke handhaving van Euro-
pees recht, behandel ik achtereenvolgens de sanctiemodaliteiten, de straftoeme-
tingscriteria, het penitentiaire recht en sluit ik af met enkele specifieke opmer-
kingen over de rol van het Europese openbaar ministerie.

Al sinds het befaamde arrest van het Hof van Justitie uit 1989 over de
Griekse mais gelden op alle terreinen van strafrechtelijke handhaving van het
gemeenschapsrecht de Europese handhavingscriteria: de lidstaten moeten voor-
zien in effectieve, proportionele en afschrikkende straffen. Zij moeten hand-
having van Europese regels op dezelfde wijze gestalte geven als vergelijkbare
overtredingen van nationale voorschriften (assimilatiebeginsel) en moeten in
hun reactie met dezelfde ijver te werk gaan.3 Thans kan de Commissie lidstaten,
indien zij deze verplichting niet nakomen, wegens schending van het gemeen-
schapsrecht (het huidige EG-verdrag, de richtlijnen en verordeningen) voor het
hof dagen. Het ontbreekt aan deze bevoegdheid ter zake van kaderbesluiten,
besluiten, gemeenschappelijke optredens en overeenkomsten en juist in die
instrumenten is meer strafrecht geregeld. Met de inwerkingtreding van het
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4 Artikel 5 Protocol bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de
Europese Gemeenschappen, PB 1996, C 313/2; artikel 5 Overeenkomst ter bestrijding van corruptie
waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie
betrokken zijn, PB 1997, C 195/2; artikel 6 lid 1 Kaderbesluit 2000/383 tot versterking, door middel
van strafrechtelijke en andere sancties, van de bescherming tegen valsemunterij in verband met het in
omloop brengen van de euro, PB 2000, L 140/1; artikel 6 Kaderbesluit 2001/413 betreffende de
bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten, PB 2001,
L 149/1; artikel 5 Kaderbesluit 2002/475 inzake terrorismebestrijding, PB 2002, L 164/3; artikel 3 lid
1 Kaderbesluit 2002/629 inzake bestrijding van mensenhandel, PB 2002, L 203/1; artikel 1 Kaderbe-
sluit 2002/946 tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij
illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf, PB 2002, L 328/1; artikel 3 Richtlijn
2002/90/EG tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en
illegaal verblijf,  PB 2002, L 328/17; artikel 5 Kaderbesluit 2003/80/JBZ inzake de bescherming van
het milieu door middel van het strafrecht, PB 2003, L 29/55; artikel 4 lid 1 Kaderbesluit 2004/
757/JBZ betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen
van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel, PB 2004,
L 335/8.

5 Artikel 4 Gemeenschappelijk optreden 98/742/JBZ inzake corruptie in de privésector, PB 1998, L
358/2.

Verdrag van Lissabon zal de Commissie vanaf 2009 een lidstaat ook wegens
schending van een strafrechtelijke richtlijn of verordening voor het hof kunnen
brengen. Daarnaast zal die bevoegdheid vanaf 1 januari 2014 bestaan ten
aanzien van alle dan nog van kracht zijnde kaderbesluiten, besluiten, gemeen-
schappelijke optredens en overeenkomsten. 

De betekenis die het hof in zijn rechtspraak op het gemeenschapsrecht heeft
gegeven aan tal van begrippen (handhavingsverplichting, direct effect, richtlijn-
conforme interpretatie, handhavingscriteria et cetera) zal vanaf 2009 worden
toegepast op het gehele Unierecht en derhalve zonder enige beperking het straf-
recht betreffen. Zowel de strafrechtelijke handhaving in de lidstaten als de
handhaving door het Europees openbaar ministerie zal hieraan dan moeten
voldoen. 

Sanctiemodaliteiten

Een ruime variëteit aan nationale strafsoorten wordt gecontinueerd doordat de
Griekse mais-criteria zijn gecodificeerd: ‘Iedere lidstaat neemt de nodige maat-
regelen om ervoor te zorgen dat op de in de artikelen xy genoemde inbreuken
doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties staan’.4 Vanzelfsprekend is
de doodstraf uitgesloten in artikel 2 van het Handvest van de fundamentele
rechten van de Europese Unie. Een grote verscheidenheid aan andere modali-
teiten wordt genoemd. De algemene indruk is dat het punitieve karakter van
straffen nogal op de voorgrond staat en dat weinig aandacht bestaat voor de
mens die de veroordeelde ook is en dat hij op enig moment zal terugkeren in de
Europese samenleving. Taakstraffen zijn bijvoorbeeld nergens vermeld. Een
verklaring zou echter gelegen kunnen zijn in de ernst van de strafbare feiten
waarvoor EU-wetgeving is gemaakt.

De gevangenisstraf is in alle strafrechtelijke rechtsinstrumenten van de Unie
opgenomen. In ernstige zaken moet ‘ten minste’5 een vrijheidsontnemende straf
mogelijk zijn. Bijzonder is de introductie van de zogenaamde minimum-maxi-
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6 Artikel 4 lid 2 Kaderbesluit 2003/568 (corruptie privésector); artikel 5 lid 1 Kaderbesluit 2004/68
(kinderpornografie); artikel 4 lid 1 Kaderbesluit 2004/757 (minimumvoorschriften illegale drugs-
handel); artikel 6 lid 2 Kaderbesluit 2005/222/JBZ over aanvallen op informatiesystemen, PB 2005,
L 69/67); artikel 4 lid 1 en artikel 7 Kaderbesluit 2005/667/JBZ tot versterking van het strafrechte-
lijke kader voor de bestrijding van verontreiniging vanaf schepen, PB 2005, L 255/164.

7 Artikel 7 lid 1 Kaderbesluit 2005/222 (aanvallen informatiesystemen); artikel 4 lid 5 en artikel 6
Kaderbesluit 2005/667 (verontreiniging schepen).

8 Artikel 4 lid 5 Kaderbesluit 2005/667 (verontreiniging schepen).
9 Artikel 2 Kaderbesluit 2001/500 inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevrie-

zing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven, PB
2001, L 182/1.

10 Artikel 1 Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ inzake de strafbaarstelling van deelneming aan
een criminele organisatie in de lidstaten van de Europese Unie, PB 1998, L 351/1.

11 Artikel 5 lid 2 Kaderbesluit 2004/68 (kinderpornografie); artikel 4 leden 2 en 4 Kaderbesluit
2004/757 (minimumvoorschriften illegale drugshandel); artikel 4 lid 4 Kaderbesluit 2005/667
(verontreiniging schepen). 

12 Artikel 6 lid 2 Kaderbesluit 2000/383 (bescherming euro); artikel 5 lid 3 Kaderbesluit 2002/475
(terrorismebestrijding); artikel 3 lid 2 Kaderbesluit 2002/629 (mensenhandel); artikel 1 lid 3
Kaderbesluit 2002/946 (illegale binnenkomst).

13 Artikel 4 lid 3 Kaderbesluit 2004/757 (minimumvoorschriften illegale drugshandel).
14 Artikel 5 lid 3 Kaderbesluit 2002/475 (terrorismebestrijding).
15 Bij het Verdrag van Amsterdam was nog een verklaring gevoegd dat de bepalingen van het Verdrag

betreffende de Europese Unie niet het gevolg mogen hebben dat een lidstaat waarvan het rechtssys-
teem niet in minimumstraffen voorziet, verplicht wordt deze aan te nemen, Trb. 1998, 11, p. 133. In
het VWEU moet de bescherming erin worden gezocht dat indien een lidstaat van mening is dat een
ontwerp-richtlijn afbreuk zou doen aan fundamentele aspecten van zijn strafstelsel, hij middels een
soort noodremprocedure tot herbezinning kan oproepen (artikel 83 lid 3).

mumstraf. De verplichting is als volgt geformuleerd: ‘Iedere lidstaat neemt de
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in artikel xy bedoelde feiten
worden strafbaar gesteld met:
– een maximumstraf van ten minste 1 tot 3 jaar gevangenis;6

– een maximumstraf van ten minste 1 tot 5 jaar;7

– een maximumstraf van ten minste 2 tot 5 jaar;8

– een strafmaximum van tenminste 4 jaar;9

– een maximumstraf van ten minste 4 jaar of een zwaardere straf;10

– een maximumstraf van ten minste 5 tot 10 jaar;11

– een maximumstraf van niet minder dan 8 jaar;12

– een maximumstraf van ten minste 10 jaar;13

– een maximumstraf van niet minder dan 15 jaar.’14

Wat is de verplichting die volgt uit deze artikelen? Dient ‘minimum’ te worden
geïnterpreteerd als een verplichting om een minimumstraf in te voeren? Het valt
allemaal nog wel mee. De enige verplichting die uit dergelijke bepalingen volgt
is dat de lidstaten er voor moeten zorgdragen dat de maximumstraf die gesteld
wordt in hun wetgeving gelijk is aan, of hoger is dan de straf die vermeld is in
de Europese wetgeving. Het betekent geenzins een verplichting voor de rechters
om dat strafmaximum op te leggen, en evenmin dat minimumstraffen moeten
worden ingevoerd.15 De minimum-maximumstraffen die een bepaalde band-
breedte aangeven (één tot drie jaar et cetera) moeten worden gelezen als een
maximumstraf van ten minste één jaar (of: twee jaar, vier jaar, vijf jaar). Immers
alle strafbedreigingen gelijk aan en boven dat aantal jaren zijn in overeenstem-
ming met de verplichting. 
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16 HvJEG 23 oktober 2007, Commissie t. Raad, C-440/05, par. 70.
17 Artikel 4 lid 2 Gemeenschappelijk Optreden 98/742 (corruptie privésector).
18 Het Uniestrafrecht voorziet ook in strafrechtelijke aansprakelijkheid en sancties voor rechtsperso-

nen. Deze worden in dit opstel buiten beschouwing gelaten.
19 Zie Kaderbesluit 2005/214 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op

geldelijke sancties, PB 2005, L 76/16.

Weliswaar heeft het hof in 2007 nog bepaald dat het gemeenschapsrecht niet
de aard en de hoogte van de strafsanctie mocht bepalen,16 maar ook dat veran-
dert: artikel 83 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)
laat toe dat in richtlijnen minimumvoorschriften worden gegeven met betrekking
tot strafsancties. Daarom sluit ik voor de toekomst, na inwerkingtreding van het
Verdrag van Lissabon, niet uit dat de Unie ooit minimumstraffen zal gaan
voorschrijven. Artikel 83 VWEU laat elke strafmodaliteit toe. En hoe wil
Nederland straks argumenteren dat de minimumstraf zich tegen de fundamentele
aspecten van ons rechtsstelsel verzet, als de twee andere landen binnen het
Koninkrijk (Aruba en de Nederlandse Antillen) deze straf, niettegenstaande het
concordantiebeginsel, wel kennen?

Straffen van een andere soort dan gevangenisstraf zijn voorzien voor lichte
gevallen van actieve of passieve corruptie in de privésector.17 Voorts geeft
artikel 5 lid 2 Kaderbesluit 2003/80 (milieustrafrecht) enkele suggesties: ‘in het
bijzonder het niet in aanmerking komen van een natuurlijke persoon voor het
verrichten van activiteiten waarvoor officiële toestemming of goedkeuring
vereist is, dan wel het oprichten, beheren of leiden van een firma of stichting,
wanneer de feiten die tot de veroordeling van die persoon hebben geleid een
duidelijk gevaar voor herhaling van soortgelijke strafbare activiteiten in de
toekomst inhouden’.

Geldboetes worden in geen enkel instrument vermeld voor natuurlijke
personen.18 Noch als de enige modaliteit die beschikbaar is, noch als een bij-
komende straf naast andere strafmodaliteiten. Opnieuw zou de verklaring eruit
kunnen bestaan dat de Europese Unie meent dat de aard van de delicten zich er
niet voor leent. De Europese Unie heeft wel op het stuk van de internationale
samenwerking de wederzijdse overdracht van geldboetes mogelijk gemaakt.19

Artikel 4 lid 5 Kaderbesluit 2004/757 (minimumvoorschriften illegale drugs-
handel) vereist dat iedere lidstaat de nodige maatregelen neemt om de confisca-
tie mogelijk te maken van stoffen, van hulpmiddelen en opbrengsten, dan wel
de confiscatie van voorwerpen waarvan de waarde overeenkomt met die van
bedoelde stoffen, hulpmiddelen of opbrengsten. Artikel 3 Kaderbesluit 2001/500
(witwassen) verplicht de lidstaten te voorzien in waardeconfiscatie. Artikel 5 lid
3 Kaderbesluit 2004/68 (kinderpornografie) verplicht de lidstaten om de nodige
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat een natuurlijke persoon die voor
de in het kaderbesluit bedoelde strafbare feiten is veroordeeld: ‘in voorkomend
geval, tijdelijk of permanent kan worden verhinderd beroepsactiviteiten uit te
oefenen die samenhangen met het toezicht op kinderen’. 
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20 HvJEG 26 oktober 1995, Siesse – Soluções Integrais em Sistemas Software e Aplicações Lda t.
Director da Alfândega de Alcântara, Zaak C-36/94, par. 24.

21 Resolutie van de Raad van 20 december 1996 inzake de toepasselijke sanctie bij ernstige vormen
van illegale handel in drugs,  PB 1997, C 10/3.

22 Artikel 23 lid 3 Verordening 1/2003 mededingingsrecht bepaalt dat bij de vaststelling van de hoog-
te van de boete rekening dient te worden gehouden met de ernst en de duur van de overtreding.

23 HvJEG 12 juli 2001, Paraskevas Louloudakis t. Elliniko Dimosio, C-262/99, par. 67.
24 HvJEG 10 mei 2007, Appeal of SGL Carbon AG, C-328/05, par. 44.
25 HvJEG 8 februari 2007, Groupe Danone, C-3/06 P, par. 37.
26 HvJEG 29 juni 2006, Showa Denko KK t. Commissie, C-289/04P, par.16-17.
27 HvJEG 8 maart 2007, Campina t. Hauptzollamt Frankfurt Oder, C-45/06.

Straftoemetingscriteria

Ook de straftoemeting moet voldoen aan de Griekse mais-criteria. Het hof heeft
bepaald dat het aan de nationale rechter is te beoordelen wat de hoogte van de
sanctie is die in overeenstemming met deze beginselen is.20 Voor het overige is
straftoemeting in de rechtspraak van het hof nauwelijks aan de orde gekomen.
Dat staat in schril contrast met de aandacht van de Europese wetgever voor straf-
toemeting. Over het algemeen zijn de criteria voor straftoemeting op vergelijk-
bare wijze geformuleerd als men ze vindt in de strafwetgeving of rechtspraak
van de lidstaten. Een voorbeeld betreft de resolutie uit 1996 over illegale
drugshandel,21 dat de volgende straftoemetingsfactoren noemt: 
– de omvang van de handel;
– de mate waarin de betrokken persoon profijt heeft gehad van de illegale han-

del;
– de vraag of er bij het misdrijf een georganiseerde criminele groep betrokken

is waar de dader van het misdrijf toe behoort;
– de mate waarin de pleger van het misdrijf de organisatie van de drugshandel

beheerst;
– de vraag of er minderjarigen slachtoffer van het misdrijf zijn of bij het mis-

drijf gebruikt zijn.
Het Unierecht gaat uit van strafoplegging in overeenstemming met het evenre-
digheidsbeginsel. In artikel 49 lid 3 Handvest is bepaald: ‘de zwaarte van de
straf mag niet onevenredig zijn aan het strafbare feit’.22 Het hof had in zijn
rechtspraak al eerder bepaald dat bij afwezigheid van gemeenschapswetgeving
de lidstaten bevoegd zijn om zelf te kiezen voor straffen voor overtredingen van
het gemeenschapsrecht, mits dit voldoet aan de eisen van het proportionaliteits-
beginsel.23 De relevante elementen hier zijn het karakter van het gepleegde delict
en de rol van de verdachte.24 Het hof heeft in een mededingingszaak bepaald dat
afschrikking één van de factoren is waarmee rekening moet worden gehouden
bij het bepalen van de hoogte van de geldboete.25 De omvang en de economische
macht van de onderneming mogen hierbij in de overwegingen worden betrok-
ken. De Commissie mag dus bij de strafoplegging kijken naar de omzet van de
onderneming.26

Het beginsel dat bij wetswijziging nadat het feit is begaan de mildere straf
dient te worden toegepast (lex mitior) vormt één van de algemene beginselen
van gemeenschapsrecht.27 Dit beginsel is thans gecodificeerd in artikel 49 lid 1
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28 Zie ook HvJEG 8 februari 2007, Groupe Danone, C-3/06 P, par. 10-11.
29 Besluit inzake de uitwisseling van gegevens uit het strafregister, PB 2005, L 322/33.
30 Zie Raadsdocument 8 juni 2007, 10194/1/07, Rev. 1, COPEN 80.
31 Resolutie betreffende personen die met justitie samenwerken bij de bestrijding van de internationale

georganiseerde criminaliteit, PB 1997, C 10/1.

Handvest: ‘Indien de wet na het begaan van het strafbare feit in een lichtere straf
voorziet, moet die worden toegepast’.

Een andere belangrijke algemene regel is het verbod van discriminatie op
grond van nationaliteit, binnen de werkingssfeer van het verdrag (artikel 10
VWEU). De non-discriminatie regel heeft gevolgen voor de oplegging van
straffen. Ze mogen niet zwaarder zijn voor onderdanen van andere lidstaten dan
voor eigen onderdanen. 

Strafverzwarende omstandigheden
Bepaalde omstandigheden zijn door de Europese wetgever als strafverzwarend
aangemerkt. Twee categorieën van verzwaring zijn vermeld in artikel 4 lid 2
Kaderbesluit 2004/757 (minimumvoorschriften illegale drugshandel):
– het strafbare feit betreft grote hoeveelheden drugs;
– het strafbare feit betreft drugs die voor de gezondheid het schadelijkst zijn,

of heeft aanzienlijke schade toegebracht aan de gezondheid van verscheidene
personen.

Artikel 9bis van Kaderbesluit 2001/383 verplicht lidstaten om ‘definitieve ver-
oordelingen in een andere lidstaat wegens een van de delicten’ van het kaderbe-
sluit te erkennen, met het doel van het vaststellen van recidive.28 Probleem is
dikwijls dat de rechter geen kennis heeft van buitenlandse veroordelingen. De
mogelijkheden om een compleet beeld van de verdachte te verwerven zijn
vergroot met de verplichting gegevens uit het strafregister uit te wisselen.29

Binnen de Unie wordt daarom al enige jaren onderhandeld over een kaderbesluit
betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisselingen van gegevens uit het
strafregister tussen de lidstaten.30 

Strafverminderende omstandigheden
De rechtsinstrumenten van de Europese Unie bevatten een drietal strafverminde-
rende omstandigheden:
– samenwerking met de autoriteiten;31

– de pleger is al gestraft;
– compensatie voor de schending van de rechten van de verdediging.
Artikel 6 Kaderbesluit 2002/475 (Terrorismebestrijding) laat toe dat onder
bepaalde omstandigheden lichtere straffen worden opgelegd, indien de dader:
a afstand doet van zijn terroristische activiteiten, en
b de administratieve of justitiële autoriteiten informatie verstrekt die zij niet op

andere wijze hadden kunnen verkrijgen, en hen helpt om:
i de gevolgen van het strafbare feit te voorkomen of te verminderen;
ii de andere daders te identificeren of hen voor het gerecht te brengen;
iii bewijs te vergaren of;
iv te voorkomen dat nieuwe terroristische strafbare feiten worden gepleegd.
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32 PB 1996, C 207/4.
33 HvJEG 17 december 1998, Baustahlgewebe GmbH t. Commissie, C-185/95-P, par. 49.

Het is opmerkelijk dat de kaderbesluiten die de zwaarste minimum-maximum-
straffen creëren (terrorisme en drugshandel), ook de enige twee kaderbesluiten
zijn die verschillende strafverminderingen introduceren voor daders die willen
samenwerken met de autoriteiten. Deze regelingen bouwen voort op de praktijk
van de Commissie in het mededingingsrecht. In de Mededeling betreffende het
niet opleggen of verminderen van geldboete in zaken betreffende mededingings-
regelingen,32 heeft de Commissie de condities bepaald waaronder ondernemin-
gen die met de Commissie samenwerken gedurende het onderzoek naar
ongeoorloofde mededinging vrijuit kunnen gaan of een reductie van de geldboe-
te kunnen krijgen. De mate van vermindering hangt sterk samen met het tijdstip
waarop de onderneming zich bij de Commissie meldt en de mate van betrokken-
heid bij de met het mededingingsrecht strijdige handelingen.

Eerdere of andere bestraffing werkt eveneens mitigerend. Artikel 5 lid 2
Protocol financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en artikel 5 lid
2 Corruptie Overeenkomst schrijven voor dat in het geval van cumulatie van
tuchtrechtelijke en strafrechtelijke procedures de nationale rechterlijke instanties
bij de straftoemeting op grond van de beginselen van hun nationale recht
rekening kunnen houden met eventuele disciplinaire straffen die dezelfde per-
soon voor dezelfde gedragingen reeds zijn opgelegd. Voorzover er geen sprake
is van een volledig ne bis, zoals op de voet van artikel 54 Schengen Uitvoerings-
overeenkomst, moet tenminste de eerder ondergane buitenlandse straf worden
afgetrokken (artikel 10 lid 3 Corruptie Conventie).

Tenslotte heeft het hof in de zaak Baustahlgewebe in een geval van schen-
ding van de redelijke termijn geoordeeld: ‘daar er evenwel geen enkele aanwij-
zing is dat de lengte van de procedure de uitkomst van het geschil heeft be-
invloed, kan dit middel niet leiden tot nietigverklaring van het bestreden arrest
in zijn geheel’.33 Desalniettemin vond het hof een reductie van de geldboete van
€ 3.000.000 naar € 2.950.000 redelijk. 

Penitentiaire behandeling van veroordeelden

Het penitentiaire recht van de Europese Unie vormt een juridisch braakland. Er
is een algemeen normerende invloed van het Handvest van de fundamentele
rechten van de Europese Unie in die zin dat artikel 4 een verbod inhoudt van
marteling en een inhumane of vernederende behandeling of straf. Ongetwijfeld
zullen het VN Anti-folterverdrag, het Europese Verdrag tegen Foltering en de
Europese Gevangenisregels, de laatste aangenomen onder auspiciën van de Raad
van Europa, worden gezien als algemene beginselen van het Unierecht. Al-
hoewel het Unierecht de oplegging van levenslang niet verbiedt, zijn er grenzen
aan een ongeclausuleerde uitvoering daarvan. Op grond van artikel 5 Kaderbe-
sluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten mag
een uitvoerende lidstaat bij de overlevering verlangen dat bij oplegging van
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34 Resolution on the treatment of drug abusers in prison, Doc. 10497/4/02 van 28 november 2002.
35 Artikel 4 lid 3 Kaderbesluit 2001/220 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure.
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levenslang door de uitvoerende lidstaat na tenminste twintig jaar de mogelijk-
heid van herziening of gratie wordt onderzocht.

Een enkel Europees document gaat over de behandeling van drugsgebruikers
in detentie.34 Hoewel de focus ligt op het terugdringen van de drugsvraag,
schrijft de resolutie voor dat adequate aandacht wordt gegeven aan sociale en
professionele rehabilitatie en reïntegratie van voormalige verslaafden. Lidstaten
dienen ‘ervoor te zorgen dat in verband met de behandeling van drugsgebruikers
in gevangenissen de beginselen van instemming van de patiënt en het medisch
geheim naar behoren in acht worden genomen’. Dit betekent dat er niet voorzien
is in het gedwongen afkicken van verslaafden. In de dertiende overweging wor-
den lidstaten opgeroepen om de mogelijkheid te introduceren om drugsgebrui-
kers hun vrijheidsstraf in gewone behandelingscentra te laten ondergaan. Andere
wetgeving waaruit wat meer oog voor de terugkeer van veroordeelden in de
samenleving blijkt, heb ik niet kunnen traceren.Wel iets dat er nogal haaks op
staat. Kaderbesluit 2001/220 geeft slachtoffers het recht om ten minste in de
gevallen waarin voor hem een gevaar bestaat, indien nodig op de hoogte te
worden gesteld op het ogenblik van de invrijheidstelling van de persoon die
wegens het feit vervolgd of veroordeeld is.35

Het eerdergenoemde verbod op discriminatie naar nationaliteit heeft ook
gevolgen voor de feitelijke uitvoering van de straf. Straffen voor onderdanen
van andere lidstaten mogen niet feitelijk zwaarder zijn omdat bijvoorbeeld
rehabilitatieprogramma’s niet toepasbaar zijn en ze toch uitgezet zullen worden
na het uitzitten van de straf. De Nederlandse praktijk dat gedetineerden hun
verlof niet in het buitenland mogen doorbrengen,36 is bij EU-onderdanen niet
langer houdbaar. Met het Kaderbesluit 2002/584 (Europees aanhoudingsbevel)
is een middel aanwezig om verzekerd te zijn van hun terugkeer, mochten zij de
verlofvoorwaarden schenden. 

Ook in de fase vóór de veroordeling ontstaat meer aandacht voor het feit dat
niet-onderdanen en niet-ingezetenen de facto vaker met voorlopige hechtenis
worden geconfronteerd. Het voorstel voor een Kaderbesluit Europese surveil-
lance-order beoogt te faciliteren dat verdachten slechts bij hoge uitzondering in
voorlopige hechtenis worden genomen. De surveillance-order voorziet in het
overdragen van het toezicht op de naleving van de bij de schorsing van de
voorlopige hechtenis gestelde voorwaarden door de staat waar de verdachte
woont.37 Voor een land als Nederland waar het grootste deel van de straf in de
meeste gevallen vóór de veroordeling is uitgezeten, zal dit een merkbare
verandering zijn.

In de context van automatische uitzettingsbevelen voor EU-onderdanen na
het plegen van een misdrijf, bepaalde het hof dat een beslissing tot uitzetting van
een EU-onderdaan gebaseerd moet zijn op het persoonlijke gedrag en niet
uitsluitend mag worden ingegeven door het feit dat hij eerder strafrechtelijk is
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38 HvJEG 7 juni 2007, Commissie t. Nederland, C-50/06.
39 HvJEG 19 januari 1999, strafzaak tegen Donatella Calfa, C-348/96.
40 Overeenkomst betreffende de toepassing tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen

van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de overbrenging van gevonniste personen, Trb.
1987, 168; Verdrag tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake de tenuitvoer-
legging van buitenlandse strafvonnissen, Trb. 1992, 39.

41 Raadsdocument 13 februari 2007, 6000/1/07 Rev.1, COPEN 17.
42 Raadsdocument 5 december 2007, 15948/1/07 Rev.1, COPEN 171.
43 Ik verwijs naar de vernietiging door het hof van verschillende terroristenlijsten. Zie bijvoorbeeld 18

januari 2007, Osman Ocalan (PKK) en Serif Valy (KNK) tegen de Raad, C-229/05.

veroordeeld.38 Sommige straffen worden gezien als onevenredig. Bij haar
veroordeling voor drugsmisdrijven was de Italiaanse Donatella Calfa voor de
rest van haar leven verbannen van het Griekse grondgebied. Het hof achtte deze
beperking op de vrijheid van verkeer van personen onacceptabel.39

De overbrenging van gedetineerden naar hun land van herkomst kan reïnte-
gratie en rehabilitatie bevorderen. Daarvoor bestond binnen de Europese Unie
reeds in de jaren tachtig aandacht.40 Daarnaast wordt al sinds 2000 gesproken
over een kaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning op strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrij-
heidsbeneming strekkende maatregelen worden opgelegd, met het oog op de
tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie.41 De onderhandelingen zijn later
uitgebreid naar de mogelijkheid voor een Kaderbesluit inzake de erkenning van
en het toezicht op voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaarde-
lijke veroordelingen.42

Straftoemeting door het Europees openbaar ministerie en afsluiting

Artikel 86 VWEU richt een Europees openbaar ministerie nog niet op maar
schept de bevoegdheid dit bij verordening in te stellen. Aangezien die verorde-
ning nog moeten worden gemaakt, valt slechts in geringe mate vooruit te lopen
op hoe het Europees openbaar ministerie gestalte zal krijgen. Op twee punten
bestaat al wat meer helderheid. Het Europees openbaar ministerie zal worden
opgericht bij verordening; deze maakt deel uit van het Unierecht en zal derhalve
moeten corresponderen met het acquis dat hierboven is beschreven. Het andere
punt dat helder is volgt uit artikel 86 lid 2 VWEU. Het Europees openbaar
ministerie is bevoegd tot opsporing, vervolging en voor het gerecht brengen van
verdachten en zal deze zaken aanbrengen voor de bevoegde rechtbanken van de
lidstaat. Het zal voor die nationale strafrechter requireren en straf eisen. Het ligt
voor de hand dat het referentiekader voor straftoemeting eerder Europees zal
zijn dan dat wordt gekeken naar een bepaalde nationale setting. 

Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in een ontwikkeling die slechts zo’n
tien jaar geleden begon en waarin de Europese Unie geleidelijk toegroeit naar
een eigen strafstelsel. Vooalsnog lijkt de invloed van de Unie op straftoemeting
en penitentiaire behandeling nogal gering, maar dat zal met rasse schreden
veranderen. De rol van het hof op aanpalende terreinen, bijvoorbeeld rechtsbe-
scherming bij de terrorismebestrijding,43 en het oog dat het hof heeft voor het
vrijheidsbeperkende karakter van de gevangenisstraf, biedt het vertrouwen dat
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het niet alleen repressie zal zijn wat de klok slaat, maar dat in een Europese
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid ook plaats is voor de mens
die de Europese verdachte en veroordeelde is.
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Rechter en tenuitvoerlegging 
Juan de Lange en Paul Mevis

Inleiding

Er zijn geen onderwerpen betreffende het penitentiaire recht van enige importan-
tie ter zake waarvan Constantijn Kelk niet aan de discussie heeft deelgenomen.
Dat geldt ook voor de discussie over de wenselijkheid van een executierechter.1

Die discussie is op verschillende momenten en met verschillende aanleiding
gevoerd. Het hoogtepunt dateert alweer van enige tijd geleden.2 In het onder-
staande willen wij de wenselijkheid en modaliteit van een executierechter in de
tenuitvoerlegging andermaal verkennen. Zijn er redenen thans de bakens te ver-
zetten?

In de discussie over een executierechter moet nader worden onderscheiden
tussen twee vormen daarvan.3 De eerste vorm van executierechter is die waarin
de rechter die de straf of maatregel oplegt, bij die gelegenheid of later, instru-
menten in handen heeft om (mee) te beslissen over de inrichting van de executie
van de opgelegde sanctie, vanuit de gedachte dat de wijze van executie de
inhoud van de straf bepaalt. De executie komt daarmee onder de verantwoorde-
lijkheid van de strafopleggende rechter; het wordt deel van zijn sanctiebeslis-
sing.4

De tweede vorm van executierechter is de modaliteit waarin, in de fase van
de tenuitvoerlegging, aspecten van de inrichting daarvan door een rechter
worden beslist, zonder dat dit de strafopleggende rechter is. Daarvan te onder-
scheiden zijn executiebeslissingen die niet aan een rechter hoeven te worden
voorbehouden, maar initieel door de administratie kunnen worden genomen. Het
is een algemene grondslag van (bestuurs)recht dat een betrokkene een dergelijke
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beslissing altijd ten minste eenmaal door een onpartijdige, gedistantieerde in-
stantie5 kan doen toetsen in een procedure op tegenspraak.6 

Feitelijke situatie

Het huidige stelsel van differentiatie en selectie staat op het punt om op funda-
mentele onderdelen te worden gewijzigd. De veelheid van bestaande regimes7

wordt teruggebracht tot een indeling in een aantal doelgroepen. Daarbij zijn de
juridische titel en de (resterende) verblijfsduur binnen de inrichting bepalend.
Detentiefasering en reïntegratieprogramma’s worden nadrukkelijk afgestemd op
inzet en motivatie van de gedetineerden en op een inschatting van de effecten
ervan in termen van reïntegratie en terugdringen recidive. Daarnaast is ook de
mate van beveiliging die een gedetineerde naar de inschatting van de overheid
behoeft, van belang voor de inrichting van het regime. Binnen het gevangenis-
wezen is verder een zekere versobering van het regime gerealiseerd. Voor wat
betreft de tbs kan worden gewezen op de ontwikkeling van de longstay, die
beleidsmatig als vorm van interne differentiatie binnen de tbs is vormgegeven.
Ten slotte is de overheid zich in recente tijden meer bewust van het belang om
in detentie adequaat vorm te geven aan zorg voor psychisch gestoorden en
zwakbegaafden. Een in de onmiddellijke toekomst te realiseren systeem van
adequate differentiatie ten aanzien van zorg, is daarvan het uitvloeisel. 

Samengevat zien wij een ontwikkeling naar versobering van regime als
beleidsontwikkeling, waarbij het meer dan ooit aankomt op concentratie van de
inrichting van het regime op de persoon van de betrokkene, mede om, vanwege
financiële doelstellingen, niet ‘onnodig’ algemene middelen te steken in delin-
quenten voor wie een dergelijke investering bij voorbaat heilloos is.

Bemoeienis van de rechter

Wie kijkt naar rechterlijke bemoeienis met de tenuitvoerlegging van strafrechte-
lijke vrijheidsbeneming ziet een betrekkelijk caleidoscopisch geheel waarin –
in grove schets – nader kan worden onderscheiden.

De sanctionerende rechter bepaalt de inhoud van de executie daar waar hij
erover beslist of een sanctie voorwaardelijk zal worden opgelegd, en zo ja, aan
welke voorwaarden dat zal worden gebonden. De rechter kan ook termijnbeta-
ling van een geldboete toestaan. Het openbaar ministerie kan daar overigens ook
toe beslissen, zelfs in geval de rechter uitdrukkelijk van het gebruik van deze
modaliteit heeft afgezien. Bij de taakstraf wordt de zwaarte ervan door de
inhoud bepaald; het ligt voor de hand dat die inhoud door de rechter wordt
bepaald. De wet draagt de rechter echter (slechts) op het aantal uren verdeeld
over leerstraf, werkstraf of combinatie van beide te bepalen. Over de inhoud kan
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de rechter zich in het vonnis uitlaten, noodzakelijk is dat niet. Gewezen zij nog
op de adviesbevoegdheid van de sanctionerende rechter in geval hij tbs met
dwangverpleging en gevangenisstraf oplegt. Dit advies krijgt gewicht doordat
over een afwijking ervan door de administratie bij de Raad voor Strafrechtstoe-
passing en Jeugdbescherming (RSJ) kan worden geklaagd (artikel 13 lid 4 Sr).

De strafopleggende rechter is soms betrokken bij de wijziging van een door
hem opgelegde sanctie. De wijziging van bij voorwaardelijke veroordeling op-
gelegde voorwaarden geschiedt door de strafopleggende rechter. Bij de taakstraf
kan het openbaar ministerie de inhoud van de taakstraf wijzigen; het beroep
tegen de OM-beslissing wordt behandeld door de rechter die de straf heeft
opgelegd. Bij de tbs met voorwaarden (artikel 38b Sr)8 en bij de voorwaardelijke
ISD (artikel 38q Sr) is ter zake van het wijzigen van de voorwaarden wel slechts
de sanctionerende rechter initieel bevoegd. Bij de nieuwe VI-regeling beslist de
rechtbank die in eerste aanleg heeft geoordeeld over uitstel of afstel van de
invrijheidstelling, trouwens ook over herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling.9 Zonder beroep op de rechter beslist het openbaar ministerie
tot het vaststellen, wijzigen, aanvullen of opheffen van aan de voorwaardelijke
invrijheidstelling te verbinden bijzondere voorwaarden.

De strafopleggende rechter is voorts betrokken in kwesties omtrent de aan-
vang van de tenuitvoerlegging van ‘zijn’ beslissing. Dat betreft de mogelijkheid
van tenuitvoerlegging als zodanig (artikel 557 lid 3 Sv), de herkenning van de
veroordeelde (artikelen 579-584 Sv) of de beslissing over de opschorting van
tenuitvoerlegging (artikel 562 Sv) voor de aanvang daarvan.

De rechter wordt als initiële beslisser voorts ingezet daar waar het de
buitengrens van de sanctie betreft. Zo bijvoorbeeld bij de verlenging van de tbs,
bij de omzetting van een vrijheidsbeperkende sanctie in een vrijheidsbenemende
(voorwaardelijke veroordeling, tbs met voorwaarden, voorwaardelijke ISD),10

bij de ‘tussentoets’ van de ISD (artikel 38s Sr), terwijl ook voor het invoeren van
een tussentoets bij levenslange gevangenisstraf aan een beslissing door de
rechter wordt gedacht.11 In al deze gevallen is niet altijd sprake van beslissing
door de strafopleggende rechter. 

Bij de gratiëring wordt de rechter vooraf als adviseur bij deze beslissing
betrokken. Er bestaat ten slotte ook nog steeds het in artikel 571 Sv geregelde
toezicht op het insluiten en weer in vrijheid stellen van veroordeelden (en het ter
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zake adequaat bijhouden van registers). Ook buitenkant dus, maar toezicht en
niet beslissen. Wij vrezen dat dit laatste er de oorzaak van is dat in deze moda-
liteit ten onrechte de klad is gekomen.12 

Als de administratie de initiële beslissing neemt en daarna toets door een
rechterlijke instantie open staat, zijn de penitentiaire beklag- en beroepsrechter
(commissie van toezicht en RSJ) van groot belang. In de eerste plaats is er het
zo heilzame beklagrecht tegen beslissingen van (of namens) de directeur die de
gedetineerde persoonlijk betreffen. Er kan echter geen beklag worden gedaan
tegen algemene regimeswijzigingen noch tegen verschraling van het algehele
leefklimaat in de inrichting. Als sprake is van een beslissing van de directeur
kan de verbindendheid van de onderliggende algemene regeling wel mee
beoordeeld worden.

De RSJ treedt ook in ander verband als beroepsrechter op. Dat betreft de
beslissing tot strafonderbreking (artikel 570b lid 3 Sv), de beslissingen van
selectiefunctionaris of directeur inzake (over)plaatsing, de beslissingen inzake
plaatsing c.q. handhaving in de derde fase van de ISD, de beëindiging van
deelname aan een penitentiair programma, de beslissingen als bedoeld in artikel
69 Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt), het beroep tegen
medisch handelen, en het beroep als bedoeld in artikel 13 lid 4 Sr tegen de
daargenoemde beslissingen. De RSJ is kennelijk vooral van belang als beroeps-
rechter bij administratieve beslissingen inzake het regime waarin een gedetineer-
de wordt geplaatst.

Toch is met het bovenstaande het palet van rechterlijke bemoeienis met de
tenuitvoerlegging nog niet volledig geschetst. In het kader van de behoorlijke
bejegening van gedetineerden ziet ook de Nationale ombudsman ruimte voor
een penitentiair werkterrein.13 Van groter belang is dat ook het sluitstuk van de
Nederlandse rechtsbescherming, de voorzieningenrechter, voor het penitentiaire
veld van betekenis is.14 Het inhoudelijke belang van de gang naar de voorzie-
ningenrechter is vooral gelegen in het feit dat het juist deze rechter is die
bepaalde penitentiaire kwesties aan een rechterlijke toets onderwerpt, daar waar
dit in andere procedures niet (tijdig) mogelijk is (gebleken), dan wel in de
penitentiaire regelgeving geen beroepsmogelijkheid open is gesteld. De voor-
zieningenrechter kan ‘hiaten’15 in de rechtsbescherming opvangen, bijvoorbeeld
bij kwesties betreffende de aanvang van de tenuitvoerlegging, de beëindiging
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daarvan en de aanpassing van de tenuitvoerlegging of de rechterlijke sanctietoe-
metingsbeslissing in geval van rechtspraak waar een gebrek aan kleeft. De vraag
is wel of de voorzieningenrechter hier altijd de meest aangewezen rechter is. De
voorzieningenrechter kan – meer dan de penitentiaire rechter – in voorkomende
gevallen de rechtmatigheid van algemene regelingen beoordelen. Zo kan om een
oordeel worden gevraagd over de rechtmatigheid van de toepassing van (onder-
delen van) de huisregels in algemene zin,16 over een wijziging van algemene
regelingen zoals het inperken van het dagprogramma,17 of over algemene leef-
omstandigheden in detentie.18 Tot slot achtte de voorzieningenrechter vermin-
dering van de strafduur van 10% aangewezen nadat het EHRM had geoordeeld
dat door het EBI-regime jegens eiser artikel 3 EVRM was geschonden.19 

Bij deze toets verdient de grondslag waarop de rechter oordeelt, enige aan-
dacht. Een adequaat criterium om de ontstane detentiesituatie te beoordelen
blijkt niet altijd voorhanden. Zo werd in de zaak betreffende de versoberingen
van het dagprogramma een beroep gedaan op het legaliteitsbeginsel: de ver-
sobering zou een verzwaring van de opgelegde straf inhouden. Dat is geen sterke
grondslag voor toetsing. Van schending van artikel 3 EVRM is niet snel sprake.
Dat laat dan de vraag open of wel voldoende criteria voorhanden zijn om
algemene aspecten van detentie aan te toetsen.20

Bovenstaande schets roept de vraag op of het huidige palet aan rechterlijke
betrokkenheid bij de inrichting van de tenuitvoerlegging wel helemaal adequaat
is. Zijn er voldoende mogelijkheden voor beroep op de rechter, voldoet de
procedure altijd aan de daaraan te stellen eisen, en is de voorzieningenrechter
wel altijd voldoende deskundig ter zake van penitentiaire verhoudingen? 

Heroverweging
 
De verantwoordelijkheid van de strafopleggende rechter
Wij zien in de actuele situatie geen aanleiding om grotere invloed van de
strafopleggende rechter in de executie van de vrijheidsstraf te bepleiten. Voor
zo’n omslag in de traditionele wijze van inrichting van de tenuitvoerlegging
bestaat onvoldoende aanleiding. Integendeel, de inrichting van de tenuitvoerleg-
ging van vrijheidsbeneming wordt steeds meer een (in elk geval potentieel) op
de persoon van het individu toegesneden, fijnmazige differentiatie. Ter zake kan
de strafopleggende rechter op het moment van de straftoemeting geen regie
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(meer) voeren. Differentiatie op basis van criteria uit de wet in formele zin boet
aan betekenis in.21 Die rechter heeft het bovendien veel te druk. 

Het voorgaande moet niet verkeerd worden verstaan. Tegen weloverwogen
aanwijzingen van de rechter in bijzondere gevallen bestaat geen bezwaar en die
mogen best de inrichting van de tenuitvoerlegging mede bepalen. Bepaalde
beslissingen inzake de tenuitvoerlegging zullen toch weer door de strafopleg-
gende rechter genomen moeten worden. Daartoe kan aanleiding zijn voor die
gevallen waarin anders te zeer afbreuk wordt gedaan aan de inhoud van het
rechterlijk vonnis, de in de wet geregelde overgang van vrijheidsbeneming naar
vrijheidsbeperking in het kader van de detentiefasering wellicht uitgezonderd.
Er kan ook aanleiding zijn om de beslissing aan een rechter voor te behouden
vanwege het ingrijpende karakter van de beslissing. Het ware wenselijk als de
wetgever de wettelijke regeling nader zou doorlichten om te bezien welke
beslissingen aan de rechter moeten worden voorbehouden en of dit de straf-
opleggende rechter moet zijn. En bovendien: ook al heeft de strafopleggende
rechter geen formele verantwoordelijkheid voor de inrichting van de executie
van zijn vrijheidsbenemend vonnis, dat wil niet zeggen dat de rechter zich
daarvoor toch niet verantwoordelijk moet voelen. Een strafrechter moet op de
hoogte zijn van theorie en praktijk van de justitiële vrijheidsbeneming. Rechters
dienen met enige regelmaat penitentiaire inrichtingen te bezoeken. Dat zou een
kwaliteitseis moeten zijn. Het opleggen van lange gevangenisstraf, in het
bijzonder levenslang, zou van het voldoen daaraan afhankelijk kunnen worden
gemaakt.

Juist als men de strafopleggende rechter geen grote betekenis toekent bij de
inrichting van de tenuitvoerlegging, komt de nadruk des te meer te liggen op de
separate invloed van een rechter in die fase, wat ons betreft: een echte executie-
rechter dus. Daarvoor is een aantal observaties van belang. 

De rechter in de tenuitvoerlegging: RSJ of ‘echte’ rechter?
Een eerste punt van aandacht is de vraag welke rechter in de fase van tenuitvoer-
legging ingezet zou moeten worden, de penitentiaire rechter (in de hoedanigheid
van beklagcommissie of de beroepscommissie van de RSJ), dan wel een tot de
rechterlijke macht behorende rechter. 

Wij menen dat de aard van de te nemen beslissing en de betekenis ervan in
de tenuitvoerlegging als ordeningsprincipes kunnen gelden en tot nader
onderscheid zouden kunnen aanzetten tussen RSJ en ‘echte’ rechter.22 

Aan het goed toegankelijke beklag- en beroepsrecht van de gedetineerde
tegen beslissingen van de directeur (hoofdstukken XI en XII Pbw en XIV en XV
Bvt) hoeft niet te worden getornd. Dat zijn beslissingen die de dagelijkse
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detentie betreffen. Een laagdrempelige, snelle en goed toegankelijke procedure
is hier van waarde gebleken. Samenstelling en werkwijze van de beklag- en
beroepscommissie garanderen ook waardevolle betrokkenheid bij de dagelijkse
detentiesituatie. Dat moet zo blijven. Daarom hebben wij ook minder moeite met
de bevoegdheid van de voorzitter van de beroepscommissie tot schorsing van
het besluit van de directeur, hangende het beklag (artikel 66 Pbw), respectieve-
lijk tot schorsing van de beslissing van de beklagcommissie hangende het
beroep (artikel 70 lid 2 Pbw). Hier is al een zwaardere bevoegdheid dan het
gewone beklag aan de orde die ook uitsluitend door met rechtspraak belaste
leden van de rechterlijke macht wordt uitgeoefend. Zou een algemenere
voorziening tot betrokkenheid van de gewone rechter in de tenuitvoerlegging
aangewezen zijn (wij komen daar nog op), dan kan de vraag rijzen of deze
schorsingsbevoegdheid niet aan die rechter zou moeten worden opgedragen. 

Over andere beslissingen aarzelen wij. Zo is er de bevoegdheid van de
minister van Justitie op grond van artikel 570b Sv. Voor zover deze bevoegd-
heid binnen de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting23 wordt gebruikt om
aan persoonlijke omstandigheden van de gedetineerde incidenteel tegemoet te
komen, ligt beroep bij de RSJ (artikel 570b lid 3 Sv) voor de hand.24 Als deze
bevoegdheid echter gebruikt gaat worden om de geschiktheid voor (verdere)
detentie meer in het algemeen aan de orde te stellen of als deze bevoegdheid
gebruikt wordt om te beslissen of in verband met een (aankomend) herzienings-
verzoek onmiddellijke invrijheidstelling aan de orde kan zijn (zoals in de
strafzaak tegen Lucia de B. gebeurd is),25 dan wordt de legitimiteit van de
verdere executie van het vonnis ter discussie gesteld. Dat is een beslissing die
aan de gewone rechter voorbehouden moet blijven,26 zoals dat ook bij de
beslissing tot opschorting van de aanvang van de tenuitvoerlegging (artikel 562
Sv) het geval is. Ook dunkt ons dat het soortelijk gewicht van de RSJ voorts te
weinig is gebleken om de problematiek van de passanten bij de tbs te doorbre-
ken. Dat ligt echter eerder aan die problematiek dan dat hier – onder ‘normale’
capacitaire omstandigheden – een beslissing van de rechter in klassieke zin
aangewezen is.27

Van groter belang is rechterlijke betrokkenheid in de categorie samengevat
aangeduid als ‘plaatsingsbeslissingen’. In de geschetste ontwikkelingen binnen
het penitentiaire bestel zijn twee aspecten in het bijzonder van belang. In welk
regime komt een gedetineerde terecht op grond van zijn persoonlijke belangen
en interesses en hoe houden we meer algemeen de inrichting van het regime nog
enigszins voldoende ingevuld? Beide aspecten vragen om een met waarborgen
omklede rechtsgang voor gedetineerden om op te komen tegen met het regime
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28 Zie (uiteraard) ook C. Kelk, Recht voor gedetineerden. Een onderzoek naar de beginselen van het
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30 Beroepscommissie RSJ 13 augustus 1998, Sancties 1998, 51.

en de inrichting daarvan verband houdende beslissingen.28 De RSJ is de instantie
aan wie nogal eens het beroep tegen een dergelijke beslissing is opgedragen,
zulks ten detrimente van de gewone, klassieke rechter, bijvoorbeeld de penitenti-
aire kamer. Deze keuze van de wetgever kunnen wij billijken. In de RSJ en de
mogelijkheden van beroep tegen dergelijke beslissingen zien wij een algemene
regeling waarin de gedetineerde kan laten toetsen of hij zich wel bevindt in het
regime dat voor hem geschikt is, bijvoorbeeld qua zorg, qua persoonlijkheid,
qua behandeling, qua beveiliging et cetera. Een laagdrempelige toets door een
deskundige rechter van de beslissingen inzake selectie, plaatsing en overplaat-
sing, sluit goed aan bij het stelsel van differentiatie in de inrichting van de
tenuitvoerlegging. Het beroep tegen een afwijzende beslissing op verzoek van
de gedetineerde genomen, maakt daar deel van uit. 

Wel kan nog op een paar aspecten worden gewezen. De wetgever kan nog
eens secuur nagaan of tegen alle relevante beslissingen dienaangaande in de
tenuitvoerlegging wel beroep open staat. De wetgever had bijvoorbeeld geen
onduidelijkheid moeten laten bestaan over de vraag of beroep mogelijk was
tegen de beslissing om een gedetineerde niet te laten deelnemen aan het
Terugdringen Recidive-traject.29 Ook kunnen bepaalde procedurele aspecten van
de RSJ nog eens worden bezien en versterkt. Bestaande procedurele verschillen
tussen RSJ-procedure en de procedure bij de gewone rechter kunnen worden
weggenomen. Wij zien bijvoorbeeld niet in waarom ‘de eigen aard van het
penitentiaire recht’ zich zou verzetten tegen de eis dat beslissers in de beklag-
en beroepsprocedure voldoende onpartijdig dienen te zijn en in dat kader
desnoods moeten kunnen worden gewraakt.30 Regeling of verwijzing naar de
gewone wrakingsprocedure ligt voor de hand. Voorts zou de rechtspraak van de
RSJ aan betekenis kunnen winnen wanneer uitdrukkelijk zou worden voorzien
in een termijn waarbinnen uitspraak moet worden gedaan. Ten slotte kan nog
worden bezien of betrokkene, teneinde procedures adequaat te kunnen initiëren
of te voeren, zich wel steeds van voldoende (adequaat gefinancierde) rechtsbij-
stand kan doen voorzien, gedragskundige rapportage kan bewerkstelligen,
et cetera.

Behoefte aan een penitentiaire voorzieningenrechter? 
De hiervoor belichte rechtspraak van de voorzieningenrechter bleek vrijwel de
enige mogelijkheid om beleidsmatige aspecten van de inrichting van penitentiai-
re regimes (en wijzigingen daarin) aan de orde te stellen. Dat is ons in deze tijd
te mager. Geconstateerd moet worden dat tegenwoordig nadrukkelijker de vraag
opdringt of de inrichting van detentie in Nederland wel voldoet aan elementaire
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beginselen en uitgangspunten van humane detentie. In die gevallen staat de
rechtmatigheid van het regime ter discussie. Daar gaat de rechter over. Dat
aspect doet enerzijds vragen naar adequate toetsingscriteria voor de rechter op
dit niveau. Verwezen kan worden naar de een ieder verbindende verdragsbepa-
ling van artikel 10 IVBPR. De rechter die dat wil, kan die abstracte norm nader
invullen, bijvoorbeeld aan de hand van de vernieuwde Europese gevangenisre-
gels of de catalogus van normen die het CPT heeft ontwikkeld.31 Nochtans moet
worden geconstateerd dat op dit punt nog nauwelijks rechterlijk activisme te
bespeuren valt.32 Daarbij komt dat, als een dergelijke toets in de huidige
ontwikkelingen van groter belang wordt, wij de vorm van de civielrechtelijke
voorzieningenrechtspraak hier tekort vinden schieten. Zij is in haar procesrech-
telijke vorm met dagvaarding en inschakeling van een advocaat eenvoudigweg
te weinig laagdrempelig. De vraag rijst ook of de voorzieningenrechter wel altijd
voldoende penitentiaire ervaring en – wel zo belangrijk – affiniteit heeft.
Betrokkenheid van rechters met voldoende penitentiaire ervarenheid en affiniteit
was nu juist een sterk argument voor het onderbrengen van penitentiaire
rechtspraak bij de RSJ. Pleiten wij er daarmee onvoorwaardelijk voor om de
RSJ-rechter nadrukkelijker op te tuigen met de bevoegdheid tot en te voorzien
van criteria voor het toetsen van algemene regelingen aan, bijvoorbeeld, funda-
mentele penitentiaire rechtsbeginselen, een en ander wellicht in een penitentiair
kort geding? Wij aarzelen. Tot een dergelijke toets bestaat ook thans al wel
grond en bevoegdheid, alleen wordt die nog weinig gebruikt. De rechter, elke
rechter, is kennelijk terughoudend. Dat sluit meer algemeen aan bij de positie
van de rechter in ons staatsbestel. Die rechter is (nog?) niet geroepen om wetten
in formele zin te toetsen aan grondwettelijke rechten of algemene rechtsbeginse-
len teneinde de burger tegen de overheid (politiek en wetgever) te beschermen.
Nochtans: met het opsluiten van burgers, neemt de overheid ook de verantwoor-
delijkheid op zich voor de kwaliteit van de detentie. Juist waar gedetineerden
volledig van de overheid afhankelijk zijn, kan aanspraak op een toets van
algemene regels van regime aan uitgangspunten en beginselen van humaniteit
aan de orde zijn. De rechter die hier een incompatibiliteit wil constateren, zal dat
(terecht) niet gemakkelijk doen. Dergelijke toetsingsbeslissingen zijn ook
juridische beslissingen met een hoog soortelijk gewicht. Heeft (de rechtsgang
bij) de RSJ daartoe voldoende gewicht? Wij aarzelen, maar menen dat het voor
een definitieve keuze ook nog te vroeg is.33 We volstaan met het signaleren van
de toenemende noodzaak van toetsing en wijzen er op dat ook andere ‘hiaten’
in de rechtsbescherming aanleiding kunnen zijn voor een soort van algemene
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voorziening bij een in het penitentiair recht gespecialiseerde rechter uit de
‘klassieke’ rechterlijke macht. 

Afsluiting

Het bovenstaande moge illustreren dat er voldoende reden is de vraag naar de
juiste modaliteit van een executierechter opnieuw onder ogen te zien. De
strafopleggende rechter hoeft niet meer invloed te krijgen. Het beklag- en
beroepsrecht tegen beslissingen van de directeur betreffende de individuele
gedetineerde behoeft evenmin aanpassing. Wel is aangestipt dat (plaatsings- en
selectie)beslissingen in belangrijke mate bepalend zijn voor de concrete in-
vulling van de tenuitvoerlegging. Waar voorts recente wijzigingen van peniten-
tiair beleid rechtstreeks van invloed zijn op het leefklimaat in de penitentiaire
inrichtingen en in hun versobering de menswaardigheid van de tenuitvoerleg-
ging raken, zijn adequate, goed toegankelijke, laagdrempelige penitentiairrechte-
lijke rechtsgangen meer dan ooit noodzakelijk. De RSJ-rechter vervult ter zake
thans een belangrijke rol. Dat kan in principe zo blijven. Maar die rechtsgangen
moeten het ook mogelijk maken dat de rechter de onderliggende regelgeving
kan (en wil) toetsen, bijvoorbeeld aan elementaire noties van humane detentie.
Dat zijn zwaarderwegende beslissingen waarvan nog niet op voorhand te zeggen
is of die ook aan de RSJ-rechter kunnen worden opgedragen. Ook anderszins
zijn wel beslismomenten aan te wijzen ter zake waarvan thans geen rechterlijke
voorzieningen bestaan. Een algemene voorziening bij een gespecialiseerde
penitentiaire rechter, ook in een kort geding-procedure te adiëren, kan in dat
kader helpen het systeem van rechtsbescherming te versterken. Wij sluiten vast
in de geest van Constantijn Kelk af als we opmerken dat veel elementen uit de
discussie over een executierechter ten dele aan belang verliezen als de penitenti-
airrechtelijke regelgeving en praktijk ver boven alle minima van humane
detentie verheven blijven. Dat is voor alle partijen de beste oplossing die ook
zonder executietrechter te bereiken is.
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Inleiding

Onder de titel Rechtsbescherming in de psychiatrie schreven Constantijn Kelk
en ik in 1990 een preadvies ten behoeve van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtsvergelijking.1 Kelk was op dat moment al een autoriteit op het gebied van
de rechtspositie van mensen in ‘totale instituties’. Zijn oratie uit 1983 handelde
daarover.2 En specifiek gericht op de rechtspositie van psychiatrische patiënten
spreekt de titel van een publicatie uit 1980 boekdelen: Kranke zinnen, kranke
rechten?.3 Zowel in zijn eerdere publicaties als in ons gezamenlijke preadvies
uit 1990 stond het rechtsburgerschap van de psychiatrische patiënt centraal. Wij
schreven daarover het volgende: ‘Het concept van het rechtsburgerschap vormt
naar onze overtuiging de kern van het juridische model en dient in een rechts-
staat als uitgangspunt voor de juridisering van alle totale instituties te worden
genomen. Het rechtsburgerschap houdt immers in, dat alle burgers [...] deel
dienen te blijven hebben aan het recht en aan de werking van fundamentele
rechtsbeginselen en rechtswaarden’.4 

In 1994 trad de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
(Wet Bopz) in werking. In vergelijking met de tot dan toe geldende Krankzin-
nigenwet van 1884 bracht de Wet Bopz een wezenlijke verbetering van de
rechtspositie van de onvrijwillig opgenomen patiënt, vooral op het punt van de
zogenaamde ‘interne rechtspositie’ (de rechtspositie van de patiënt tijdens zijn
onvrijwillig verblijf in de instelling). Inmiddels zijn we veertien jaar verder, en
wordt gewerkt aan een integrale vervanging van de Wet Bopz. Wat heeft zich
de afgelopen jaren afgespeeld met betrekking tot de rechtspositie van psychiatri-
sche patiënten? En waarom worden nu al pogingen ondernomen om de relatief
jonge Wet Bopz te vervangen door een nieuwe regeling? Vanuit een rechtsver-
gelijkend perspectief ga ik in deze bijdrage nader in op de ontwikkelingen die
zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan met betrekking tot de rechtspositie
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van psychiatrische patiënten. In de eerste plaats behandel ik enige kwesties van
algemeen belang. Vervolgens sta ik stil bij de problemen die zijn gerezen met
betrekking tot de Wet Bopz en sluit ik af met enkele conclusies.

Verschillende belangen, verschillen tussen landen

De vraag hoe de wetgeving met betrekking tot psychiatrische patiënten het beste
kan worden ingericht, vormt min of meer permanent een onderwerp van
maatschappelijke discussie. Sinds het begin van de negentiende eeuw is deze
vraag op gezette tijden gesteld en beantwoord. Die antwoorden varieerden al
naar gelang de tijdgeest en de stand van de ontwikkelingen binnen de geestelijke
gezondheidszorg. Vaak ging het om bepaalde perioden waarin de aandacht voor
de betreffende wetgeving toenam, al dan niet na incidenten. Zo’n periode deed
zich in de Europese landen bijvoorbeeld voor tussen 1975 en 2000. In de
betreffende discussies zijn enkele constanten aanwezig. Het gaat daarbij vooral
om de verhouding tussen de verschillende belangen:
– het belang van de patiënt als rechtssubject;
– het belang van de patiënt als zieke;
– de belangen van andere personen;
– het belang van de samenleving als geheel.
Over een langere periode gezien kunnen zich binnen deze verhouding accent-
verschuivingen voordoen.5 Perioden van geïntensiveerde aandacht voor de
wetgeving vallen vaak samen met dergelijke accentverschuivingen. Voorbeelden
van accentverschuivingen zijn:
– van de patiënt als zieke naar de patiënt als rechtssubject;
– van de belangen van de patiënt (als zieke en/of rechtssubject) naar de

belangen van anderen of de samenleving als geheel.
Er kan uiteraard ook sprake zijn van ontwikkelingen vice versa. In alle gevallen
gaat het erom een balans te vinden tussen de verschillende in het geding zijnde
belangen (autonomie, bescherming van de patiënt tegen zichzelf, bescherming
van de samenleving). Hoewel bepaalde trends en ontwikkelingen zich in meer
landen kunnen voordoen, is het niet zo dat – internationaal gezien – de neuzen
steeds dezelfde kant op staan. Hoewel op hoofdlijnen gesproken kan worden van
een zekere harmonisering van wetgeving op mondiaal niveau, is er anno 2008
nog steeds sprake van aanzienlijke verschillen tussen landen, en soms zelfs
binnen landen. De harmonisering betreft vooral het minimumniveau van
rechtsbescherming, bijvoorbeeld op basis van de rechtspraak van het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Daarboven bestond en bestaat veel
variatieruimte, afhankelijk van de keuzen die binnen elke jurisdictie worden
gemaakt. Die keuzen worden beïnvloed door tal van factoren, zoals het maat-
schappelijke klimaat, juridische tradities en cultuur, politieke machtsverhou-
dingen, sociaal-economische omstandigheden, organisatie en niveau van de
geestelijke gezondheidszorg, organisatie en niveau van belendende sectoren
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(welzijn, huisvesting, sociale zekerheid) en dergelijke. Deze factoren bepalen
in belangrijke mate de (positieve en negatieve) effecten van wetgeving op het
gebied van de psychiatrie en dienen nadrukkelijk te worden betrokken bij de
beoordeling van de relatie tussen wetgeving en feitelijke gegevens. Een
duidelijk voorbeeld hiervan geven de cijfers over het aantal dwangopnemingen
in een aantal Europese landen. Deze cijfers lopen nogal uiteen, en lijken maar
weinig te maken te hebben met het wettelijke criterium voor dwangopneming.6
Van een lineaire relatie tussen het in de wet opgenomen criterium en het aantal
dwangopnemingen (bijvoorbeeld: hoe strenger het wettelijke criterium hoe
minder dwangopnemingen) is geen sprake. Er spelen veel meer factoren een rol
dan het wettelijke criterium alleen.

Herziening van wetgeving in de laatste decennia van de vorige eeuw

Veel landen hebben voor het eerst in de negentiende eeuw wetgeving met
betrekking tot de onvrijwillige opneming van psychiatrische patiënten tot stand
gebracht. In Nederland waren dit de Krankzinnigenwetten van 1841 en 1884.
Veel negentiende eeuwse wetten zijn tot ver in de twintigste eeuw toegepast. Pas
in de laatste decennia van de twintigste eeuw ontstond zowel binnen als buiten
Europa een beweging die was gericht op de modernisering van de betreffende
wetgeving. De belangrijkste drijfveer werd gevormd door de wens om zowel de
kwaliteit van de ggz-voorzieningen als de rechtspositie van de patiënt te
verbeteren. Vanuit internationale organisaties werd er bovendien voor gepleit
de wetgeving van de verschillende landen te harmoniseren, op basis van de
algemene rechten van de mens. Een landmark publication uit die periode was
de rechtsvergelijkende studie van Curran en Harding, uitgevoerd in opdracht van
de World Health Organization (WHO).7 Ongeveer tegelijkertijd werd binnen de
jurisprudentie van het EHRM een duidelijke trend tot versterking van de rechts-
positie van de psychiatrische patiënt zichtbaar, op basis van interpretatie van de
relevante bepalingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
(EVRM), en in bijzonder artikel 5 daaruit.8 In het voetspoor van deze ontwikke-
lingen werd zo rond de jaren negentig van de vorige eeuw in veel Europese
landen, maar ook buiten Europa, de bestaande wetgeving aangepast of vervang-
en. In veruit de meeste gevallen stond daarbij het versterken van de rechten van
de patiënt centraal.9 

De ontwikkelingen na deze herzieningsronde van de psychiatrische wetge-
ving laten veel meer een wisselend beeld zien. Duidelijk zichtbaar is een tendens
om een minder strikte visie te hanteren met betrekking tot de rechten van de
patiënt, zowel in het belang van de patiënt zelf (ruimere mogelijkheden tot
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behandeling) als in het belang van anderen en de samenleving als geheel.
Internationaal gezien leidt dat tot uiteenlopende ontwikkelingen. Zo is in
Nederland onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat moet leiden tot een
verruiming van de mogelijkheden tot intramurale dwangbehandeling.10 In
Angelsaksisch georiënteerde landen is een duidelijke tendens aanwezig om in
de wetgeving meer aandacht te besteden aan drang- en dwangvormen buiten de
muren van de instelling.11 In andere landen werden pogingen ondernomen om
de wetgeving te verruimen, maar leidden deze pogingen (vooralsnog) niet tot
resultaat. Genoemd kunnen worden het voorstel tot verruiming van de Engelse
Mental Health Act12 en de poging om aan het Duitse Betreuungsrecht een
mogelijkheid voor ambulante dwang toe te voegen.13 In beide gevallen kwam
het verzet tegen de voorgestelde wijzigingen niet alleen van cliëntenorganisaties,
maar ook van de kant van hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg. 

Anno 2008 is met betrekking tot de wetgeving inzake de opneming en
behandeling van psychiatrische patiënten van wisselende perspectieven sprake.
De invalshoek van de rechtspositie van de patiënt lijkt enigszins aan betekenis
te hebben ingeboet, ten gunste van andere belangen die bij psychiatrische dwang
aan de orde zijn. Ook kan echter worden gesteld dat binnen de discussie over de
rechtspositie van de patiënt sprake is van een accentverschuiving. Het gaat
daarbij om een verschuiving van de traditionele ‘harde’ thema’s (zoals dwang-
opneming en dwangbehandeling) naar andere aspecten van de rechtspositie,
zoals het recht op behandeling, de kwaliteit van de zorg, en het tegengaan van
discriminatie en uitsluiting. Dit kan worden getypeerd als een verbreding van de
discussie over rechtspositie en belangenafweging. Deze ontwikkeling is goed
zichtbaar in recente initiatieven van zowel de Raad van Europa als de WHO. In
september 2004 stelde het Comité van Ministers van de Raad van Europa een
aanbeveling ‘concerning the protection of the human rights and dignity of
persons with mental disorder’ vast.14 De WHO publiceerde in 2005 het Resour-
cebook on mental health, human rights and legislation. Daarin staat centraal het
streven om het leven van mensen met een psychische stoornis te verbeteren.
Goede wetgeving is daarvoor in de optiek van het Resourcebook een noodzake-
lijke voorwaarde. Het Resourcebook is bedoeld om landen te adviseren bij het
opstellen, aanpassen of implementeren van wetgeving. 

Vormen van rechtsbescherming

Hoe ook op een bepaald moment de weging uitvalt tussen de verschillende
belangen, in meer of mindere mate speelt rechtsbescherming (van de patiënt of
van anderen) een belangrijke rol. Rechtsbescherming is mogelijk op verschillen-
de manieren. Ook kan de breedte van de rechtsbescherming variëren. 
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15 Een voorbeeld is de nieuwe regeling van de dwangbehandeling (het onlangs door de Eerste Kamer
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17 Het Engelse model (waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen een admission for assessment en

een admission for treatment). 

Rechtsbescherming kan overwegend materieel gericht zijn (dat wil zeggen
bescherming op basis van inhoudelijke criteria), overwegend procedureel, of op
een combinatie van beide benaderingen zijn gebaseerd. Dat betekent dat een
wetgever accenten kan leggen en accenten kan verschuiven. Dat maakt het
bijvoorbeeld mogelijk een vermindering van de materiële rechtsbescherming te
compenseren door een versterking van de procedurele rechtsbescherming.15

Effecten van rechtsbescherming, bijvoorbeeld voor de patiënt, kunnen niet
simpelweg worden ‘afgelezen’ uit de tekst van een wettelijke regeling, maar
vergen een analyse van onderling met elkaar samenhangende factoren. Een
voorbeeld ter illustratie. Stel dat twee landen met betrekking tot de onvrijwillige
opneming op de volgende wijze van elkaar verschillen:
– Land A: het criterium voor een gedwongen opneming is ‘gevaar’, de rechter

beslist, de eerste opneming is mogelijk voor maximaal zes maanden, daarna
zijn verlengingen van telkens maximaal een jaar mogelijk;16

– Land B: het criterium voor een gedwongen opneming is ‘belang van behande-
ling’, een multidisciplinaire commissie beslist, de eerste opneming is
mogelijk voor maximaal een maand, daarna zijn verlengingen van zes maan-
den (twee keer) en een jaar (vanaf de derde verlenging) mogelijk.17

In dit voorbeeld hoeft het niet zo te zijn dat land A, vanwege de elementen
‘gevaarscriterium’ en ‘rechterlijke beslissing’ per definitie de patiënt meer
rechtsbescherming biedt. Wellicht leidt het systeem van land A tot een hogere
ingangsdrempel, maar land B zou door de frequentere herbeoordeling van de
noodzaak tot verlenging van de dwangopneming beter uit de bus kunnen komen
op het punt van de duur van de maatregel. De mate van rechtsbescherming
wordt dus niet per definitie bepaald door het overall-karakter van een wettelijke
regeling (meer of minder juridisch georiënteerd), maar ook, en soms in overwe-
gende mate, door het samenspel tussen bepaalde elementen uit de wettelijke
regeling. 

Een aparte vraag betreft de breedte van de rechtsbescherming. Wettelijke
regelingen als de Wet Bopz hebben doorgaans een relatief beperkt bereik. De
meest traditionele benadering is dat in de wet de criteria en procedures voor
onvrijwillige opneming aan de orde komen, en – meer of minder uitvoerig – de
interne rechtspositie van de patiënt. Een recentere generatie wetten besteedt ook
aandacht, zoals verderop in deze studie zal blijken, aan (al dan niet gedrongen
of gedwongen) zorg buiten de muren van de instelling. Maar een volledig con-
cept van rechtsbescherming omvat ook andere thema’s, zoals non-discriminatie,
toegang tot maatschappelijke voorzieningen, recht op behandeling, kwaliteit van
zorg, additionele rechten (zoals het recht op procreatie) et cetera. Een goed
overzicht van dergelijke thema’s is te vinden in de Aanbeveling Rec(2004)10
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van de Raad van Europa en in het Resourcebook van de WHO. Soms treft men
elementen hiervan aan in de op opneming en behandeling gerichte wet of in
andere wetten,18 in andere gevallen zijn een of meer van de genoemde thema’s
niet wettelijk geregeld.
 
Effecten van wetgeving(swijzigingen), de verhouding tussen recht en ethiek

Wetgeving en wijzigingen daarvan zijn niet zelden bedoeld om maatschappelij-
ke ontwikkelingen en invloeden te beïnvloeden of te faciliteren. Vanwege de
relatie tussen wetgeving en de andere relevante factoren in een samenleving is
dit een complex gebeuren. In het algemeen geldt dat de potentie van wetgeving
om mensen aan te zetten tot een andere manier van handelen gering is. En als
door het in werking treden of wijzigen van wetgeving al sprake is van verande-
ringen in praktijk of beleid, is niet altijd sprake van een wijziging die overeen-
komt met de vooraf geformuleerde doelstelling(en). Een standaardwerk op het
gebied van psychiatrische wetgeving is de studie die de Amerikaanse psychiater
Appelbaum in 1994 publiceerde. Op grond van een analyse van een groot aantal
wijzigingen van Bopz-achtige wetgeving concludeert Appelbaum dat de
dagelijkse praktijk zich nogal eens ontwikkelt op een andere wijze dan de
wetgever voor ogen stond.19 Ter verklaring wijst Appelbaum onder meer op de
relatie tussen recht en ethiek. In zijn visie is een wetswijziging gedoemd te
mislukken als deze niet of onvoldoende aansluit bij het morele besef van de
mensen die met de wet moeten werken. Ook hier geldt dat geen sprake is van
lineaire en evidente patronen, bijvoorbeeld waar het gaat om de houding van
hulpverleners. Het is niet zo dat hulpverleners per definitie behoefte hebben aan
ruime criteria voor dwangtoepassing en zo min mogelijk juridische bemoeienis.
De literatuur bevat verschillende voorbeelden van situaties waarin juist hulpver-
leners gekant zijn tegen een uitbreiding van dwangmogelijkheden, bijvoorbeeld
omdat zij dat als een bedreiging zien van de vertrouwensrelatie tussen hulpverle-
ner en patiënt,20 omdat zij zich gedwongen zien een onwenselijke rol op zich te
nemen (de hulpverlener als beschermer van de openbare orde)21 of omdat zij
bevreesd zijn voor willekeur en machtsmisbruik.22 Dit is overigens in veel
mindere mate aan de orde in situaties waarin hulpverleners van mening zijn dat
door een verruiming van drang en dwang betere mogelijkheden ontstaan om een
patiënt te behandelen.



Rechtsbescherming in de psychiatrie anno 2008 511

23 Derde evaluatiecommiissie van de Wet Bopz, Voortschrijdende inzichten, Den Haag: Ministerie
van VWS 2007.

Problemen met betrekking tot de Wet Bopz

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat de Wet Bopz meer
problemen veroorzaakt dan oplost. Dit heeft onder meer te maken met de ont-
staansgeschiedenis van de wet. Eerder in deze bijdrage noemde ik de Wet Bopz
een ‘relatief jonge wet’, kijkend naar het jaar van inwerkingtreding, namelijk
1994. Het eerste wetsvoorstel Bopz werd echter in 1971 bij de Tweede Kamer
ingediend. Pas in 1992 verscheen de uiteindelijke wet in het Staatsblad. Die
lange voorbereidingsduur heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het feit dat
de Wet Bopz nu reeds is ‘uitgewerkt’. Hoewel tussen 1971 en 1992 driftig aan
het wetsvoorstel is gesleuteld, droeg de wet ten tijde van de inwerkingtreding in
1994 nog steeds de sporen van de lange voorbereidingstijd. Er was inmiddels
sprake van een aanmerkelijke vermaatschappelijking van de psychiatrie. De
lange voorgeschiedenis en de vele ‘verbouwingen’ van het wetsvoorstel
resulteerden bovendien in een lange en inhoudelijk zeer complexe wet. Veel
wezenlijker is een ander probleem: de wet sluit niet (meer) aan bij de praktijk.
Eigenlijk paste de wetsversie uit 1994 op dat moment al niet meer bij de orga-
nisatie en opzet van de geestelijke gezondheidszorg. Veel vaker dan vroeger ligt
het accent nu op het behandelen van patiënten buiten de instelling. Voor zover
sprake is van (al dan niet vrijwillige) opneming, gebeurt dat niet meer in grote
instellingen met eindeloze gangen en deprimerende afdelingen. Tegenwoordig
is kleinschaligheid troef, en wordt veel aandacht besteed aan het creëren van een
aangename verblijfs- of woonomgeving. Wat nodig is, is een wettelijke regeling
die zich niet beperkt tot de onvrijwillige opneming in een instelling, maar die
uitgaat van een veel breder scala van – qua duur en intensiteit opklimmende –
interventies (steun en advies, vertegenwoordiging, drang en bemoeizorg,
ambulante dwang, intramurale dwang). Daardoor kan veel meer dan nu het geval
is zorg op maat worden geboden, en kan een betere toepassing worden gegeven
aan de uitgangspunten van proportionaliteit en subsidiariteit. 

Toekomstige rechtsbescherming

In 1996, 2002 en 2007 is de Wet Bopz geëvalueerd. Al bij de tweede evaluatie
in 2002 werden serieuze kanttekeningen geplaatst bij belangrijke onderdelen van
de wet, maar kreeg de wet als geheel nog het voordeel van de twijfel. De com-
missie die in 2007 de derde evaluatie begeleidde, oordeelde echter dat de Wet
Bopz niet toekomstbestendig is.23 Het voorstel van deze commissie om een
geheel nieuwe wet te ontwerpen is inmiddels door de regering overgenomen.
Nog in deze huidige kabinetsperiode dient er een opvolger voor de Wet Bopz
te zijn. 

In vergelijking met de periode waarin Constantijn Kelk gevangenissen,
psychiatrische instellingen en andere ‘totale instituties’ vanuit de optiek van het
rechtsburgerschap fileerde, verschoven binnen de psychiatrie de accenten. Er is
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zonder meer sprake van een humanere aanpak binnen deze sector. Maar is
daardoor de behoefte aan goede rechtsbescherming, zoals in de jaren tachtig en
negentig onder meer bepleit door Kelk, afgenomen? Die vraag moet naar mijn
mening met een duidelijk ‘neen’ worden beantwoord. Weliswaar heeft het
concept van de ‘totale institutie’ enigszins aan belang ingeboet, er is nog steeds
sprake van wettelijke mogelijkheden tot dwangopname en dwangbehandeling.
Patiënten die daarmee worden geconfronteerd, hebben recht op adequate
bescherming van hun rechten. Dat is te meer van belang omdat in de samenle-
ving andere opvattingen bestaan over het belang van een goede rechtspositie van
patiënten dan ten tijde van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel
Bopz het geval was. Heden ten dage wordt meer belang gehecht aan de rechten
van anderen dan patiënten maar ook aan de veiligheid van de samenleving als
geheel. Op zich is dat te begrijpen. In ons preadvies uit 1990 signaleerden
Constantijn Kelk en ik al dat het niet gaat om een tegenstelling tussen de aan de
orde zijnde belangen (van patiënt, anderen, de samenleving), maar om een
optimale symbiose daartussen.24 Maar wel moet voorkomen worden dat de
rechtspositie van de patiënt ondergesneeuwd raakt. De laatste jaren zag het daar
wel naar uit, toen het ene na het andere voorstel tot wijziging van de Wet Bopz
werd ingediend en aangenomen. Deze wijzigingsvoorstellen hebben niet alleen
geleid tot de introductie van nieuwe opnemings- en behandelingsmodaliteiten
(de observatiemachtiging en de voorwaardelijke machtiging), maar – begin 2008
– ook tot een aanzienlijke verruiming van de mogelijkheden tot dwangbehande-
ling. Meer in het algemeen is het zo dat de tolerantie in de samenleving ten
aanzien van afwijkend gedrag duidelijk is afgenomen. Het is maar de vraag of
nu nog gesproken kan worden van een balans in de relatie tussen de rechtsposi-
tie van de patiënt enerzijds en die van de samenleving anderzijds. Dit betekent
overigens niet dat elke verruiming van dwangmogelijkheden ongerechtvaardigd
is. Waar het om gaat is welke reden daaraan ten grondslag ligt en ook hoe aan-
nemelijk het is dat de verruiming zal leiden tot het beoogde resultaat. Patiënten
kunnen belang hebben bij eerdere interventies onder dwang, bijvoorbeeld als
daardoor voorkomen kan worden dat de psychische stoornis – wegens het
uitblijven van behandeling – onbehandelbaar wordt. Ook is het voorstelbaar dat
dwang juist in de sleutel van zelfbeschikking wordt gezet. Dwang kan immers
leiden tot herstel van zelfbeschikking. Wel zullen altijd strikte eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit moeten worden gesteld.

Er wordt nu gewerkt aan een vervanger van de Wet Bopz. Op zich gezien is
dat een goed besluit. De hedendaagse psychiatrie vraagt om een veel flexibeler
regeling dan de Wet Bopz, een regeling bovendien die zoals gezegd veel minder
instellingsgeoriënteerd is dan de huidige wet. Het ontwerpen van zo’n regeling
biedt tal van nieuwe kansen. Daarbij zal geput kunnen worden uit de hiervoor
genoemde nieuwe inzichten en ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan
met betrekking tot rechtsbescherming in de psychiatrie. In het kader van de
derde evaluatie van de Wet Bopz is veel aandacht besteed aan richtlijnen van
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internationale organisaties en aan buitenlandse wettelijke regelingen.25 Daaraan
blijken ook voor Nederland tal van verbetersuggesties te kunnen worden
ontleend, zowel waar het gaat om de mogelijke vormen van rechtsbescherming
als om concrete uitwerkingen daarvan. In vergelijking met ons preadvies uit
1990 is sprake van nieuwe ontwikkelingen en inzichten, maar aloude blijven on-
verkort van betekenis. Het mensbeeld van het rechtsburgerschap, door Constan-
tijn Kelk in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw zo krachtig en
beeldend naar voren gebracht,26 heeft nog niets aan belang verloren.
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Meningen van gedetineerden revisited
Martin Moerings, Miranda Boone en Stijn Franken

Inleiding

Toen vijftig jaar geleden Rijksen zijn Meningen van gedetineerden publiceerde,1
deed dat veel stof opwaaien. Uiteraard had hij de meningen niet dan met
toestemming van het ministerie van Justitie kunnen verzamelen, maar daarbij
was het voorbehoud gemaakt dat over een eventuele publicatie nader overleg
met het departement zou plaatsvinden. De minister schrok flink van de kritische
geluiden die gedetineerden ventileerden en bedong dat het boek slechts werd
verspreid onder een beperkte kring van deskundigen. Een journalist van Het
Parool wist echter de hand op een exemplaar te leggen, met als gevolg dat er op
4, 5 en 6 november 1959 paginagrote artikelen in die krant verschenen. 

‘Gevangenen geven hun mening’ kopte de voorpagina van Het Parool op 4
november 1959. Volgens de redactie was het in het algemeen belang dat aan de
‘talrijke ernstige klachten’ die in het boek werden geuit ruime bekendheid werd
gegeven en zij kondigde daarom een drietal grote artikelen aan. In deze artikelen
werd aan de klachten ruim baan gegeven. In emotionele, maar kleurrijke
bewoordingen werd het optreden van tot dan toe onaantastbare functionarissen
als psychiaters, officieren van justitie, rechters, reclasseringsmedewerkers en
gevangenisbewaarders bekritiseerd. Bovendien werd aan die klachten een
objectief tintje gegeven door tegelijkertijd de instemmende reacties te publiceren
van een aantal ‘vooraanstaande deskundigen’. Zo werden de woorden van
Fentener van Vlissingen in het Maandblad voor berechting en reclassering
aangehaald (‘op de feiten is wel bijzonder weinig af te dingen’)2 en werden
Nagel (‘dr. Rijksens boek is in grote lijnen juist’)3 en Baan (‘niet door boek
geschokt, ik wist het al’)4 geciteerd. De publiciteit had weliswaar tot gevolg dat
het boek nu in bredere kring werd verspreid, maar nog in 1961 werd de hele
oplage van de bij Van Gorcum in Assen verschenen handelseditie door het
ministerie van Justitie opgekocht.5 
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De instemmende geluiden van de in Het Parool geciteerde deskundigen
gaven echter geen volledig beeld van de wijze waarop het boek door vakgenoten
was ontvangen. Er werden ook zeer kritische besprekingen aan het boek gewijd.
Primair betrof de kritiek het gebrek aan wetenschappelijkheid. ‘Wat hebben deze
meningen nu voor waarde?’, vroeg Hartsuiker zich af: ‘Zoals zij hier staan: niets
nog minder dan niets, want zij kunnen alleen maar bij bepaalde, niet ter zake
kundige – of deze nu op een ander gebied uitblinkers zijn in hun vak of niet –
en ook spoedig argwanende lezers een ongemotiveerd negatieve instelling en
vooringenomenheid opwekken’.6 En volgens De Vries ‘verdient een geschrift
alleen dan de kwalificatie van ”wetenschappelijk” wanneer het de lezers in staat
stelt de juistheid der mededelingen te toetsen aan voor ieder toegankelijke
gegevens en bronnen’.7 En onderliggend broeit een afkeer van de opvattingen
van gedetineerden kennis te nemen. ‘Welke betekenis heeft het een onderzoek
in te stellen naar de wijze, waarop de strafrechtspleging door gedetineerden wordt
ervaren’, vroeg Van Voorst tot Voorst zich in het Nederlands Juristenblad af.8

Juist in de confrontatie van de functionarissen van de strafrechtspleging met
die subjectieve meningen, school volgens Constantijn Kelk de grote waarde van
deze publicatie. In zijn aan Rijksen gewijde in memoriam schreef hij dat
‘Rijksen hiermee een pioniersfunctie heeft verricht voor wat betreft de door-
braak van de hermetisch gesloten gevangenissituaties, maar zeker ook van het
justitiële gebeuren in het algemeen’.9 Het is overduidelijk dat ‘het groene boek’,
zo genoemd naar de kleur van de kaft, voor Constantijns wetenschappelijke
werk van grote betekenis is geweest.10 

Het was een uitzonderlijk onderzoek. Het werd verricht in een tijd dat het
bepaald geen gebruik was dat burgers hun meningen en ervaringen breed
uitdroegen. Helemaal bijzonder was de publicatie van opvattingen van gevan-
genen, ‘gemankeerde’ burgers aan wie in die tijd het actief en passief kiesrecht
was ontnomen. Het is goed erop te wijzen dat de jaren zeventig nog ver weg
waren; vanaf dat decennium werd het meer vanzelfsprekend om ook vanuit de
wetenschap op grotere schaal aandacht te schenken aan de stem en de uitzonder-
lijke positie van bijzondere categorieën burgers, zoals psychiatrische patiënten
en gevangenen, die door Goffman in 1961 als mensen in totale instituties werden
getypeerd.11 Ruim vijftien jaar na Goffman verscheen het proefschrift Recht
voor gedetineerden van Constantijn Kelk,12 waarin hij opkwam voor de
belangen van gedetineerden die een heldere afdwingbare rechtspositie verdien-
den in een maatschappelijke situatie van grote afhankelijkheid. Op deze wijze
maakte Kelk de vertaalslag van de – per definitie subjectieve – meningen van
gevangenen naar het belang van een juridisch-wetenschappelijk gefundeerde
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Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. De titel van hun scriptie luidt: Over relaxte piwi’s en
storend hekwerk. Een onderzoek naar de meningen van gedetineerden over hun detentie, Leiden
2008.

rechtspositie van gevangenen. De Meningen van Rijksen zijn voor Kelk altijd
een bron van inspiratie geweest waaraan hij in zijn lange en imposante weten-
schappelijke en maatschappelijke carrière vaak heeft gerefereerd.13 

De opzet van het onderzoek 

Ingegeven door het belang dat Kelk erin stelt om de stem van mensen in totale
instituties te laten horen, en benieuwd als wij zijn naar de meningen van
gedetineerden precies vijftig jaren later, besloten we tot een reprise van het
onderzoek. Zijn bepaalde klachten van gedetineerden van alle tijden, en in
hoeverre leidt onze moderne maatschappij tot eigentijdse ervaringen vanuit het
besef dat ook de gevangenis deel uitmaakt van de veranderende samenleving?14

Hoe ging Rijksen te werk en in hoeverre zijn we in zijn voetsporen gebleven?
Rijksen heeft gedetineerden in een groot aantal huizen van bewaring en gevan-
genissen via de gestichtsradio, schriftelijk en via persoonlijk contact verzocht hun
ervaringen met de strafrechtspleging – vanaf het onderzoek door de politie tot en
met de hulpverlenende rol van de reclassering bij terugkeer in de samenleving –
aan het papier toe te vertrouwen. Deelname was volstrekt vrijwillig. Er werden
geen concrete vragen gesteld. Alleen werden als een geheugensteuntje de
verschillende fasen van de strafrechtspleging genoemd. In een korte toelichting
werd de nadruk gelegd op het belang van een eerlijke en zo nauwkeurig mogelij-
ke beschrijving van zowel gunstige als ongunstige ervaringen.

In ons onderzoek zijn we op min of meer dezelfde manier te werk gegaan,
zij het dat de gestichtsradio als communicatiemiddel vervangen is door de
kabelkrant. Ook wij hebben de gevangenen gevraagd zowel gunstige als
ongunstige ervaringen op te schrijven, maar zich daarbij te beperken tot het
leven in de inrichting. Tevens hebben we verzocht enige persoonsgegevens te
vermelden, zoals leeftijd, ervaring in detentie, status van de detentie (voorlopig
gehecht of veroordeeld), etniciteit. Ook is gevraagd mede te delen of men in een
één- of meerpersoonscel verblijft. Deze achtergrondinformatie kan perspectief
bieden aan de kwalitatieve analyse, waarbij de kortere of langere citaten –
gerubriceerd aan de hand van thema’s – worden weergegeven. Bovendien zijn
deze variabelen van betekenis voor de kwantitatieve analyse, aan de hand
waarvan we een exacter beeld kunnen krijgen van de thema’s die het sterkste
leven onder (bepaalde categorieën van) gedetineerden. In die kwantitatieve
analyse ligt overigens een belangrijk verschil met het onderzoek van Rijksen.

Omdat de staalkaart van het Nederlandse gevangeniswezen de laatste decen-
nia aanzienlijk is uitgebreid, zijn uiteenlopende typen inrichtingen of afdelingen
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15 Zie het meest recent: Dienst Justitiële Inrichtingen, Gedetineerden in Nederland in 2007, Den Haag:
Ministerie van Justitie 2008.

voor het onderzoek geselecteerd: enkele huizen van bewaring, een gevangenis
voor langer gestraften, enkele afdelingen met bijzondere aandacht voor de
persoon van de gedetineerden en een inrichting voor stelselmatige daders. Deze
laatste categorie markeert een groot verschil met de gevangenispopulatie van
vijftig jaar geleden, toen drugsproblemen nauwelijks voorkwamen. Verslaving
was destijds voornamelijk beperkt tot alcoholverslaafden die konden worden
opgesloten in de Rijkswerkinrichting in Veenhuizen, indien ze als landlopers
konden worden aangemerkt.

De multiculturaliteit van de samenleving en de internationalisering van cri-
minaliteit zien we ook weerspiegeld in de huidige gevangenisbevolking. Om een
zo groot mogelijke groep bij het onderzoek te kunnen betrekken, is de introduc-
tiebrief van ons onderzoek in verschillende talen verspreid: behalve in de
Nederlandse taal, ook in het Engels, Spaans, Turks en Arabisch.

De merites van het onderzoek

Geen doorsnee van de gevangenisbevolking 
Net als Rijksen hebben wij gestreefd naar een onderzoek waarbij veel verschil-
lende gevangenen betrokken zijn. Toch is het geen representatief onderzoek. Het
geeft niet weer wat de doorsnee-gedetineerde in Nederlandse inrichtingen van
zijn detentie vindt, en beoogt dat ook niet. Niet alle typen inrichtingen en
afdelingen zijn immers in het onderzoek betrokken. We hebben ons beperkt tot
gesloten inrichtingen. Gevangenissen met een meer open karakter zijn buiten het
onderzoek gebleven. Dat betekent bijvoorbeeld dat gedetineerden die zich vrijer
kunnen bewegen door bijvoorbeeld in de vrije maatschappij te werken, die
wekelijks met verlof mogen of die zelfs geheel buiten de inrichting verblijven
in het kader van een penitentiair programma, niet zijn benaderd. Een vergelijk-
baar onderzoek onder hen levert ongetwijfeld heel andere ervaringen op. Binnen
de inrichtingen die wel zijn uitgekozen, vallen gedetineerden die niet kunnen
lezen of schrijven uit de boot. Maar ook als men op school geleerd heeft te
schrijven, betekent dat nog niet dat men veel ervaring heeft in het helder op
papier zetten van gedachten. We hebben er overigens, net als Rijksen, voor
gekozen de uitspraken van de respondenten te presenteren zoals we ze hebben
ontvangen, inclusief taalfouten. Hoogstens zijn hier en daar leestekens toege-
voegd om de tekst duidelijker leesbaar te maken. Uiteindelijk betekent deze
selectie dat de wat beter opgeleide gedetineerden sterker vertegenwoordigd zijn
in het onderzoek. En is het voorts in het algemeen niet zo dat ontevreden
mensen eerder in de pen klimmen dan zij die tevreden zijn met hun bestaan? 

Die kanttekeningen maken het onderzoek niet minder waardevol. Het vormt
een welkome aanvulling op het door het minsterie van Justitie om de paar jaar
uitgevoerde onderzoek Gedetineerden in Nederland, waarin gevangenen
geprecodeerde vragen over de meest uiteenlopende thema’s van hun leven in de
penitentiaire inrichting krijgen voorgelegd.15 
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16 Rijksen 1958, p. XII.
17 In deze bijdrage beperken we ons tot een vergelijking van enkele belangrijke resultaten van het

onderzoek van Rijksen en dat van ons. De volledige onderzoeksresultaten, met onder andere de
toespitsing op specifieke inrichtingen en meer uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve analyses,
zijn te vinden in M. Moerings, M. Boone en S. Franken, Meningen van gedetineerden, vijftig jaar
later, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008.

Ieder heeft recht op zijn eigen waarheid
Ons onderzoek en dat van Rijksen willen inzicht geven in de wijze waarop het
verblijf in detentie wordt ervaren. Dat is per definitie subjectief. Daar zijn het
meningen voor. De inkleuring geschiedt sterk door de onvrijwillige situatie
waarin de gevangenen zijn terechtgekomen. Dat leidt snel tot verzet en afkeu-
ring. Maar dat neemt niet weg dat ook in deze context vingers op zwakke
plekken kunnen worden gelegd. In het onderzoek was ruimte voor meningen en
emoties, gunstige, positieve en ongunstige, negatieve ervaringen. 

Deze subjectieve belevingen worden, zoals we zullen zien, vaak opgehangen
aan feiten. In ons onderzoek is niet nagegaan – en kan ook niet worden nage-
gaan – of de feiten die aan bepaalde meningen ten grondslag liggen ook
kloppen. Relevant is dat ze zo door gedetineerden worden weergegeven en wor-
den ervaren. In de kwantitatieve analyse wordt het niveau van de allerindi-
vidueelste ervaringen overstegen door te laten zien in hoeverre bepaalde er-
varingen door meer gevangenen worden gedeeld. Nog steeds staat overeind wat
Rijksen al vaststelde: ‘Zijn er dus belangrijke en klemmende redenen om zich
niet kritiekloos te identificeren met al hetgeen hier wordt beschreven, evenmin
mogen we vervallen in de even ernstige fout de hier weergegeven ervaringen
terzijde te schuiven als een curieus, maar in wezen niet ter zake doende facet van
het strafrechtelijk beleid.’16 
 
De meningen toen en nu

In deze bijdrage beperken we ons tot een summiere vergelijkende kwalitatieve
analyse. Dat doen we op deze plaats door de huidige meningen te plaatsen
tegenover uitlatingen die gedetineerden vijftig jaar geleden deden.17 De
meningen toen en nu spreken veelal voor zich en behoeven niet van (uitvoerig)
commentaar te worden voorzien. We behandelen de thema’s, die – naar de
kwantitatieve analyse van ons onderzoek heeft geleerd – het meest frequent door
gedetineerden zijn genoemd. Dat zijn: het leven in en buiten de cel, de gevan-
genisregels, de omgang met medebewoners en personeel, de dagbesteding (met
name de arbeid), het eten, de (medische) verzorging en de contacten met de
buitenwereld. 

Celdeling
Ook vijftig jaar geleden moesten gedetineerden onder omstandigheden een cel
met elkaar delen. Later kreeg iedere gevangene, voor zover hij op cel werd
geplaatst, het recht op een eigen cel, maar aan het begin van het nieuwe
millennium is ‘celdeling’ eerst experimenteel en nu officieel weer ingevoerd.
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1958 
Wordt geen rekening gehouden met het verlangen alleen te worden opgesloten. Is wèl
ruimte. Thans als Katholiek opgesloten bij vloekende andersdenkende. (R642)

1958 
Ik ben hier gedetineerd in een cel, bestemd voor één persoon, waar ik nu al bijna een
half jaar met een medegevangene verblijf. Daar we al reden genoeg hebben om de
hele dag tegen elkaar te vloeken en te schelden, vind dit echter wel z’n hoogtepunt
in het dagelijks ter tonne tijgen, wat nu eenmaal tot onze normale menselijke
zwakheden behoord. Het geplons, geknoei en gestink maakt een mens radeloos, van
zichzelf is het al onfris en wanneer men dat er van anderen ook nog bij heeft is het
eind helemaal zoek. (R508)

2008 
Ik zit in voorarrest en ik zit van af het begin en dat is nu al 5 maanden met 2 op een
cel. Ik heb al 5 celgenooten gehad, je heb te wijnig pryvecie. Ze moeten meer een
persoons cellen besgikbaar stellen. (N, vrouw, 25-29 jaar, allochtoon, QB)

2008
Het is wel fijn dat je je eigen celmaat kan kiezen. Als je met een toffe gast op je cel
zit en het klikt een beetje dan gaat de tijd veel sneller voorbij en dat is natuurlijk fijn.
(A22, man, 19 jaar of jonger, allochtoon, HvB)

2008
Het is ten eerste ronduit belachelijk dat je twee volwassen mannen in een kleine
rotcel stopt en dan geen problemen verwacht. Je celgenoot kan pysche stoornissen
hebben die je niet gelijk ziet maar die uit het niets kunnen komen en dan heb je een
probleem, want ook al bel je, na een kwartier, halfuur komt er een kutventje aan
kakken en dan kan er al heel wat gebeurt zijn. Hygiensche is het niet te doen vooral
als de ander zich niet wast en gewoon vies door het leven gaat en dan moet je extra
zitten waarvoor omdat je meschien schuldig ben of onschuldig moet je stress krijgen.
Nee, dat kan niet want het is etische niet verantwoord. Het kan 1 of 2 dagen goed
gaan maar je krijgt zowiezo irrietaties en sommigen kunnen er goed tegen, anderen
praten het uit en hopen op een oplossingen maar veel kunnen niet zo communiceren
en slaan erop los, dat gebeurt er als je twee mannetjes in een kooi stopt er moet een
leider komen en als je twee hebt gaat het goed mis en heb je weer door die kutsituatie
zomaar weer een zaak te pakken! (O23, man, 19 jaar of jonger, allochtoon, HvB)

Celinrichting

1958
Dan de cel; deze is zeer geschikt voor 2 à 3 weken, maar moet men hier langer zijn, is
het een verschrikking. Je word dan een hol bewoner, dag in dag uit van s’ morgens 7
tot ’s avonds 10 uur onder lamplicht, maanden aaneen, omdat er niet genoeg daglicht
in door kan dringen. Dat hier geen TBC patiënten door ontstaan, verwonder ik me elke
dag over. En elke dag veeg je een partij stof bij elkaar dat niet mooi meer is. (R503)

In de huidige inrichtingen komen deze specifieke klachten niet meer naar voren.
Wel wordt geklaagd over asbest. Dat was in de torens van de Bijlmerbajes
jarenlang een bekend en erkend probleem. Inmiddels zou volgens de directie al
het asbest zijn verwijderd, maar gedetineerden klagen er nog steeds over.
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2008
Asbest is er in deze fucking gevangenis in de cellen waar mensen moeten slapen vind
dat nergens op slaan. Als er ergens brand is geweest in een woonwijk bijv. dan wordt
zeker 500 meter ontruimd voor zeker een dag of 2 dagen hier slaap je adem je het
drink je het meschien, als ik nu kanker krijg dan klaag ik jusititie aan wegens het
onnodig in het gevaar brengen van gedetineerde maar als ik 1 maal buiten ben dan
ja gaan ze zeggen dat ik het van iets anders heb opgelopen. Ik heb astma en alleen in
deze gevangenis heb ik geen lucht door die kleine roosters je hebt een soort kachel
dat vers lucht zo moeten stromen maar dat doet hij niet want het komt niet direct van
buiten maar van hele gebouw en als je een witte baddoek daarzet en het nat maakt is
het de volgende dag geel dat moet je dus ademen, niet doen als je astma hebt. (O23,
man, 19 jaar of jonger, allochtoon, HvB)

1958
In een behoorlijke stal is stromend water, hier moet je je wassen in een klein blikken
bakje, het water haal je uit een kruik die in de cel staat. Over W.C. maar niet
gesproken, je zit hier op een viezen ton, de helen dag zit je in je eigen stank, alles uit
het jaar honderd. (R504)

De tonnen zijn enkele jaren daarna afgeschaft. Op vastgestelde tijden mochten
gedetineerden daarna hun cel verlaten om te ‘toiletteren’: wassen en naar toilet
gaan. Voor hoge nood was er toen nog een po op cel. In de nieuwe inrichtingen
heeft een gedetineerde toilet op cel en een wasbak. Ook in de cellen van de
oude, al in 1958 bestaande inrichtingen zijn inmiddels toiletten en wastafels
aangebracht. In de inrichting voor vrouwen in Nieuwersluis hebben de dames
ook douchegelegenheid op cel. Dat wordt zeer gewaardeerd.

2008
Mijn ervaringen in de inrichting zijn over het algemeen beter als in andere inrichtin-
gen want hier heb je standaard een douche, toilet, magnetron en koffiezetapparaat op
cel en een douche is toch wel erg fijn en je kunt nu zelf je eten op cel opwarmen.
(N64, vrouw, 25-29 jaar, autochtoon, standaard)

1958
De eerste kennismaking met de beruchte slaapmatten in de hondenkooien was al een
ontgoocheling. Deze slaapgelegenheid is zonder meer onmenselijk. Het is een kooi
waarin men schadelijk wild opsluit en zo klein is de ruimte tussen hangmat en ijzeren
wand, dat men zich niet kan keren. De hangmat zelf draagt wel deze naam doch kan
geen enkel vergelijking ondergaan met de echte hangmat zoals b.v. de marine die
kent. Het vreselijk smalle ding zit vol bobbels en kuilen, het slapen, zover dat gelukt,
is een kwelling zonder meer. 
Zelf heb ik er nooit aan kunnen wennen en op order van de gestichtsarts bracht ik
mijn nachten door in de z.g. strafcellen waar de slaapgelegenheid wel aan de normale
eisen voldoet. Het zal u dus wel begrijpelijk zijn dat strafcel (deze wordt uit de aard
der zaak hierin ondergaan) voor velen een verademing is. Vooral in de winter is de
slaapzaal ondragelijk koud door de grote tochtige ruimte en de hoge ramen gelijkt het
meer een ijskelder dan een rijkslogement. De smalle hangmat draagt hierin natuurlijk
braaf het zijne bij. (R516)

Met de term hondenkooien of -hokken wordt gedoeld op wat in het officiële
jargon slaapalkoven heetten en die in Esserheem tot in de jaren zestig werden
gebruikt. De typering ‘hondenhokken’ zal bij iedereen die afbeeldingen van
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deze alkoven bekijkt en die wel eens in een hondenasiel is geweest instemmende
reacties oproepen. 

Cel of gemeenschap

1958 
Ofschoon dit alles pijnlijk was was alles te verdragen. Echter hierna heb ik ± 21
maand helemaal alleen gezeten. Dit is het ergste! Cellulair! Eenzaamheid! Niemand
om tegen te spreken. Helemaal alleen met je gedachten. Dat moet weg! Geen
eenzaamheid meer. Ik kan me voorstellen dat dan iemand gek wordt. Goddank had
ik mijn geloof en dit heeft mij behouden voor rare handelingen (Zelfmoord?
Ontvluchting? Ik weet het niet! Ik had anders alles gedaan om niet meer alleen te
hoeven zijn met mijn gedachten.) (R623)

1958
In enkele gevangenissen is absoluut geen orde en rust bijvb X. op gemeenschappel.
zalen wordt bv s avonds gedanst, men gaat bokspringen, slaat op verwarming en trekt
met bedden rond, gooit met schoenen tegen de deuren etc! 
Begrijpt U de morele ellende op zo’n avond van meerdere gevangenen die er onder
en naast wonen! Ook wanneer na lang geduld en dan pas een klacht bij de Directeur
zich zoiets blijft handhaven avond in avond uit! Juist hierdoor worden deze mensen
overspannen. (R640)

Uit deze citaten blijken voor- en tegenstanders van het cellulaire systeem. Overi-
gens betekende cellulair toen dat je echt heel weinig van je cel kwam. Gemeen-
schapsregime betekende destijds soms ook dat de nacht op een slaapzaal of in
een ‘hondenhok’ werd doorgebracht.

2008
Verder vind ik dat je hier veel in je cel zit en dat er weinig programa is waardoor
mensen veel kunnen denken maar ook dat word je een keer zat en wordt je negatief
over veel dingen en ga je piekeren waardoor het vastzitten heel moeilijk en zwaar
word heb ik zelf ondervonden. Je niet kunnen uiten die arm om je heen. Die kleine
dingen die nu een groot belang zijn of een luisterend oor. Het is vooral frustrerend
dat je hier machteloos bend.
En dan worden nu ook nog eens de kleine dingen afgenomen. Zo is bijvoorbeeld de
keuken op de ring gesloopt en kunnen we niet meer koken. We hebben nu een
magnetron maar geen goede producten op een maaltijd te kunnen maken. Wil hier
nogmaals benadrukken, het zijn de kleine dingen die het doen en dat is nu weg. (A30,
man, 20-24 jaar, etniciteit onbekend, HvB)

Contact met medegedetineerden: leerschool voor de misdaad
Over dit onderwerp zijn de gedetineerden van toen en die van nu het roerend
met elkaar eens.

1958
Het verblijf in een gevangenis werkt zedelijk en moreel afbrekend. Vooral te X kwam
ik tussen tal van mensen in, die aanzienlijke bedragen hadden gestolen, opgelicht en
verduisterd. De mogelijkheden op dat terrein en de gedachten hierover worden
onderling uitgewisseld en voor die er vatbaar voor was, werd de weg naar de misdaad
onderwezen. (R644)
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1958
[...] kwam in strafgesticht X ook een goede leerschool maar dan in de misdaad. Hier
zat alles door elkaar en dan zo’n 20 à 30 man op een zaal, zedendelicten, inbrekers,
oplichters, ext. ext. Daarom geef ik persoonlijk meer voor het alleen zitten, maar
werken in gemeenschap, want een mens wil toch ook wel eens met zijn gedachten
alleen zijn, daar heeft hij op zijn tijd behoefte aan. (R645)

2008
Ik zie gevangenissen als een school voor criminelen, de kleintjes luisteren naar de
grotere en willen maar al te graag groeien. (S10, man, 40-44 jaar, autochtoon, KPO)

Arbeid en arbeidsloon 
Kritische geluiden over de aard van de arbeid en de beloning daarvoor klonken
vijftig jaar geleden al, en zijn ook nu herkenbaar.

1958
Wat het werken betreft; dat is werkelijk een zegen, als je hier moest zitten zonder
enige arbeid dan was dat goed om gek te worden. Voor mij is het dan ook wel
heerlijk om zo m’n zorg zoveel mogelijk op zij te zetten en m’n werk hier zo goed
als ‘t kan te verrichten. Want daar gaat ten slotte om je moet na deze moeilijke tijd
weer verder en als je hier aIle dagen met je eigen gedachten bezig zou zijn, dan was
je na je straftijd rijp voor Den Dolder. 
Maar wanneer het nu Zaterdag is geworden, dan denk je met schrik alweer aan de
Zondag, dat is n.l. de ellendigste dag van de week. Alleen onderbroken door kerk
(kistenkerk) en luchten. Wanneer ik voor de keus werd gesteld om Zondags te rusten
of te werken zou ik snel het laatste kiezen. Een hele lange zondag zitten te lezen is
ook niet te doen. Zondagsavond wanneer het bedtijd is denk je ‘Gelukkig morgen is
‘t weer Maandag’. (R742)

1958
De arbeid is voor ontwikkelde mensen hopeloos. Enerzijds de te verrichten arbeid,
doosjes plakken, inpakken, touw uitrafelen. De meeste gedetineerden zijn geen
onvolwaardige arbeidskrachten, maar arbeidskrachten die door omstandigheden
tijdelijk zijn uitgeschakeld in het normale arbeidsproces. De beloning is droevig en
mens-onterend, maar bovenal een schande voor Justitie. (R668)

1958
Ik zit hier enveloppe te plakken een geestdoodend werk. Mijn Opinie omtrend deze
is dat als je dit werk werkelijk een jaar of langer moet doen je helemaal suf bent. 

2008
In de bajes verdien je ongeveer 18,40 euro per week. De uitgavens van de gedetineer-
den zijn. Per week, 5,00 euro aan sigaret, 5,00 euro aan beltegoed, 3,00 euro tv van
de inrichting, 2,00 euro koelkast van de inrichting, 2,00 euro kleren in de was. En
1,40 euro voor je zelf wat je over houdt. Daarnaast is het winkel waar je bestellingen
kan doen letterlijk en figuurlijk 4 a 5 keer duurder dan buiten. Dan zeg ik en vind ik
modern slavernei. (V44, man, 20-24 jaar, autochtoon, gevangenis)

2008
Nu is het hier een puinhoop met dat werk in Nederland. Geestdodend werk, niemand
(enkele uitzonderingen) vindt het uitdagend of leuk werk, ook de werkmeesters zien
het als bezighoutherapie. (V32, man, 40-44 jaar, allochtoon, gevangenis)
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Voeding en winkel

1958 
Ik weet het is hier geen vacantieoord maar als je ‘s middags 3e klas pipers krijgt met
wat groenten dan vind ik dat niet smakelijk want als u de pipers komt bekijken dan
hangen de draden eraan dat licht aan de piepers en dan de sju dat is water met wat vet
wolkjes erop als dat koud is geworden dan licht er in plaats van vet een vel op wat
dat voor rotzooi is weet ik niet maar smakelijk is het niet. (R709)

1958
Het voedsel wat wordt verstrekt is overal zo’n beetje gelijk, absoluut smaakloos en
vetloos, wat eerst recht opvalt, zodra men in de maatschappij is teruggekeerd. Als
men zes à 12 mnd. in een h.v.b. of gevangenis heeft doorgebracht, is het onmogelijk
dat als men weer thuis in betrekking komt, zijn werk, vooral als dit een beetje zwaar
is, naar behoren kan vervullen. Men is hiertoe lichamelijk niet in staat. Als men dan
daar bij een baas treft, die weet wat aanpakken is, kan men maar beter meteen naar
huis gaan, omdat na I of 2 dagen toch ontslag volgt. (R714)

2008
Het eten zou meer variatie moeten zijn liever zelf gekookt en niet van die vieze
magnetron maaltijden. (Vu16, man, 30-34 jaar, autochtoon, 3F)

2008
De vergoeding in de gevangenis schijnt al meer dan 10 jaar het zelfde te zijn terwijl
alle prijzen in de winkel blijven stijgen. Sterker nog de winkel prijzen die hier
gehanteerd worden liggen ongeveer 40 tot zelf 50 % hoger dan bij de Albert Heijn.
Het gaat hier over houdbaarheids producten en dagvers producten. Ja je leest het goed
ze hanteren hier woekerprijzen en dan durven ze nog te beweren dat ze geen winst
maken, geloof jij het? :-) (S29, man, 35-39 jaar, autochtoon, BIBA)

2008
Een voorbeeld van een standaard boodschappenbriefje:
Uurloon= 0.64, 5 dagen x 4 uur per dag= 12,80 per week
Huur t.v. 3 euro
2 pakjes shag 7, 90 euro
1 vel postzegels 4.40 euro
1 telefoonkaart 5,00 euro
20.30 euro
(V38, leeftijd onbekend, etniciteit onbekend, gevangenis)

Personeel: bewaarders

1958
Hierin ben ik nu ongeveer 2 ° dagen en het opvallende is dat verschillende gevan-
genis-bewaarders de jongens helpen en bemoedigen om deze tijd hier zo plezierig
mogelijk door te brengen. Er zijn verschillende bewaarders die de jongens persoon-
lijk spreken en ‘n opbeurend woord geven, of je helpen bij je moeilijkheden. Ik hoop
dat dit inzicht in alle bewaarders mag komen, want dan gaan de meeste jongens hier
beter vandaan dan dat ze er gekomen zijn. (R555)

1958
De Bewaarders nu dat is verschillend. er zijn er bij die je behoorlijk behandelen als
Mens. Maar de Ouderen Garden denk nog dat wij in concentraties kampen zitten en
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behandelen dan ook als een Nummer (Het Woord Goeden Morgen, Welterusten
kennen die mensen niet, en Noemen ons nog steeds Nummer ... hoor. (R557)

1958 
Toen ik hier dan ook in X aankwam, dacht ik, dat ik, bij wijze van spreken, in een
aards paradijs terecht kwam, ondanks dat men na verloop van een dag zich begint te
ergeren aan het personeel, die U dan niet bij Uw naam noemt, maar bij Uw nummer.
Het is toch maar een kleine kunst, om een papiertje op de deur te plaatsen, waar de
naam van de persoon op staat, die zich in die cel bevindt. (R568)

2008
Voor mij is dit allemaal nieuw. Dit is voor mij een heel ander wereld. Ik zit nu in
vorlopig hechtenis: ik wil even mededelen dat het leven hier heel hard is. Je moet
goed in je schoenen kunnen staan: Doe je dat niet dan val je door de mand. Ik vind
zelf dat ze weinig doen voor gedetineerden: Ze hebben een heel streng regiem hier.
Je hebt weinig recreatie. En soms als je wat vraagt aan de bewaarder dan nemen ze
gewoon een korreltje zout. Alhoewel niet ieder bewaarder. Maar je hebt een hoop
pannekoeken tussen zitten: Ze nemen je niet serieus, je moet blijven doordrammen,
dan nemen ze een besluit.
Het is een bajes. Ik vind wel dat de bewaarders de gedetineerden serieus moeten
nemen! Dat doen ze naar mijn idee niet zo gauw. (A15, man, 25-29 jaar, allochtoon,
HvB)

2008
Er zijn nog bewakers die je als mens behandelen. Hun tonen intresse, praatje maken.
Kortom hun behandelen je zoals hun zelf behandeld willen worden. Maar dit blijft
een kleine groep. Helaas... (A40, man, 20-24 jaar, allochtoon, HvB)

2008
Ik heb verder geleerd om in alle negatieve dingen heel positief te staan en er het beste
van te maken, als men de personeelsleden op een normale manier benaderd dan zie
je dat wat je geeft ook weer terug krijgt. (S10, man, 40-44 jaar, autochtoon, KPO)

2008
en ja Er zijn sommege bewaarder’s die soms niks Te doen hebben zoal’s X hij zoekt
me de heele dag en houd me de heelle Tijd in de gaten die pussijhole hij wil me de
heelle dag rapport geven of mijn stroom uit maken. (O02, man,19 jaar en jonger,
allochtoon, HvB)

Medische verzorging

1958
Als men niet goed is en men vraagt de Geneesheer te spreken, dan komt eerst de
ziekenvader, die met enige pillen in zijn zak loopt en men bekomt de Dokter niet te
zien. 
Klaagt men over hoofdpijn, dan zegt hij dat 50% zulks hebben en men kan er me de
blijven lopen en zo men over de maag klaagt dan zegt hij geen vet, terwijl de anderen
zien dat men heel den dag moet overgeven, moet men dan droog eten, al is het juist
de z.g. jus enkel gesmolten vet 6 x per week, dat velen onzer zó ziek maakt. (R608) 

1958 
In de kale cel voelde ik me eerst als door iedereen verlaten, daarbij tochtte het er
verschrikkelijk; het was er erg koud. Het resultaat hiervan was, dat ik na drie dagen
hevige reumatische pijnen had, iets waar ik periodiek al jaren mee te kampen heb. Ik
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vervoegde mij bij de gestichtsarts. Als medisch advies kreeg ik te horen, dat ik beter
weer moest bestellen. Met een paar tabletjes werd ik afgescheept. Ik geloof dat men
als men bij de gestichtsarts komt hier, dat de gevangene dan reeds gedoodverfd is als
simulant. Ik kan me voorstellen, dat er veel simuleren, maar dat mag geen reden zijn
dat de goeden of liever gezegd, de werkelijk zieken van medische hulp verstoken
blijven. (R614)

2008
De fucking medische dienst Sorry voor mijn taalgebruik. Maar zijn die mensen wel
echt dokters of niet. Heb je hoofdpijn paracetomol. Heb je rugpijn paracetomol. Heb
je buikpijn paracetomol en zo kan ik blijven schrijven. Hun zijn de slechtste
medische dienst die ik ooit gezien heb en me enige echte klacht is de medische dienst
voor de rest kan het wel met visitatie of boodschappenlijst maar die medische dienst
kan ik niet mee met die andere 2 kan ik nog leven. Medische dienst niet. Sta ik op het
punt dood te vallen zullen ze me nog paracetmol geven echt waar. (N29, vrouw, 25-
29 jaar, allochtoon, standaardplus)

2008
De medische dienst is waardeloos dit komt door dat de gegevens van de andere
inrichting niet goed wordt overgedragen zo kom je op medische problemen te stuiten.
De dokter die hier werkt is iemand die op je neerkijkt en je als een gevangenis
nummer ziet. Daardoor wordt er veel fouten gemaakt waar wij als gedetineerden de
klos van zijn. Je merk gewoon dat het recht systeem heel langzaam werk. Als ik voor
af alles had geweten was ik niet eens naartoe gegaan. (S04, man, 50-54 jaar,
autochtoon, KPO)

Contacten met buiten: correspondentie toen, telefoneren nu

1958
Correspondentie: afgestraften mogen slechts I X per 14 dagen schrijven. Contact met
vrouw en huisgezin is van het allergrootste belang. Door de sociale dienst wordt dan
ook altijd gevraagd hoe de verhouding is met echtgenote. Maar intussen wordt weinig
gelegenheid gegeven om contact te hebben. Ik vind dit een schande. Indien een
gedetineerde zich gedrongen voelt om zijn vrouw te schrijven, moest hij daartoe m.i.
in de gelegenheid worden gesteld. Misbruik zou m.i. niet voorkomen. Ik kan ook niet
inzien waarom correspondentie van, en aan iemand die in een gevangenis verblijft,
gecensureerd moet worden. Zijn zaak is immers afgehandeld? (R751)

1958 
Het eerste wat mij in het Huis v.Bewaring opviel is het briefpapier met justitie
briefhoofd, en de rood-bruine envelop; Ik weet absoluut zeker, dat vooral het couvert
de oorzaak van veel narigheid is. Bij mij in de buurt ken men deze tint zó goed dat
alleen daardoor de buren al weten wie er in de gevangenis verblijft. (R756)

Over correspondentie vinden we in ons onderzoek weinig meer terug. De tele-
foon is ervoor in de plaats gekomen. 

2008 
Er is niet genoeg televoon en moet altijd ruzie maken om te bellen. Als we gaan
rekenhouden met elkaar dan kan iedereen 15 minuten bellen en dat lukt niet omdat
je belt vriendin, moeder, zus enz. en dat is niet genoeg tijd voor. En met bezoek vindt
ik ook raar soms mag mijn vriendin en mijn kind niet naar binnen met mijn kind zijn
fles drinken, er is niets voor kleine kinderen in de machin en dat is soms moeilijk en
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ik kan mijn kind niet op de grond zetten en er is niks schoon om mee te spelen. (A16,
man, 20-24 jaar, allochtoon, HvB)

Meningen toen en nu

De hiervoor geselecteerde onderwerpen en de daarbij weergegeven citaten, leren
ons dat veel ervaringen van gedetineerden van alle tijden lijken te zijn. Naar de
kern genomen, zijn de meningen over bijvoorbeeld arbeid, de inrichting als
leerschool van criminaliteit of de mogelijkheden tot contact met de buitenwereld
in beide onderzoeken – 1958 en 2008 – opvallend gelijkluidend. Op concreet
niveau kunnen natuurlijk belangrijke verschillen worden aangewezen: de ton op
cel in 1958 is er niet meer, en tegenwoordig wordt meer gebeld dan geschreven.
Maar in de waardering van belangrijke elementen in het penitentiaire bestaan
zien wij meer overeenkomsten dan verschillen. 
 





1 C. Kelk, Recht voor gedetineerden (diss. Utrecht), Alphen aan den Rijn: Samsom 1978.
2 Ontleend aan de beperkingen op het contact met de buitenwereld in artikel 36 lid 4 Pbw.

Goede bejegening in detentie 

Ulco van de Pol

Inleiding

Het dagelijks leven in de gevangenis wordt slechts in beperkte mate door het
recht bepaald. De grondslag voor het verblijf en de duur daarvan zijn strikt
genormeerd. Maar het regime en de bejegening van gedetineerden zijn de
optelsom van veel meer dan juridische elementen. Constantijn Kelk vertolkt dit
inzicht al zijn hele professionele leven op overtuigende en beeldende wijze. De
grondslag hiervoor is gelegen in zijn dissertatie Recht voor gedetineerden.1

Kelk heeft de afgelopen decennia vele juristen het besef bijgebracht dat hun
werk en verantwoordelijkheid niet ophielden bij de muren van de gevangenis.
Ook al is hierbij het recht niet van alles bepalende invloed, de wet blijft een
belangrijk instrument. 

De Penitentiaire beginselenwet (Pbw) bevat normen voor de externe en de
interne rechtspositie van de gedetineerde, maar werkt onvermijdelijk ook met
open begrippen. Zo kunnen straffen en maatregelen worden opgelegd als de
handhaving van de orde en veiligheid in de inrichting dit noodzakelijk maken.
Beperkingen van (grond)rechten zijn mogelijk op dezelfde gronden, maar ook
wanneer nog diverse andere belangen in het geding zijn. Naast de orde en
veiligheid in de inrichting, ook die van de openbare orde en veiligheid en van
slachtoffers.2 Gegeven deze open normen doen zich dagelijks situaties voor
waarin rechtens niet vastligt hoe moet worden gehandeld of op welke wijze een
gedetineerde tegemoet moet worden getreden. 

In deze bijdrage wil ik het belang illustreren van de aanvullende werking van
normen van behoorlijkheid voor de bejegening van gedetineerden. Ook buiten
de muren van de penitentiaire inrichting zijn deze normen van invloed op de
relatie tussen de burger en de overheid. Er is echter geen situatie denkbaar waar
de overheid en de burger in een intensievere relatie tot elkaar staan dan in de
detentie. Met name voor de bejegening van gedetineerden kunnen deze normen
een goede voedingsbodem vormen. 

Ik schets eerst enkele ontwikkelingen in het Nederlandse gevangeniswezen.
Vervolgens beschrijf ik de opkomst van de behoorlijkheidsnormen in het
algemeen en verken welke hiervan voor belangrijke leefgebieden in de gevan-
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3 Brief van de staatssecretaris van Justitie aan Tweede Kamer, 3 april 2008, Kamerstukken II
2007/08, 24 587, nr. 270.

4 Zie nader de adviezen van de RSJ: Levenslang, perspectief op verandering, 1 december 2006 en
Longstay, 1 februari 2008; met aanvullingen van 29 april 2008; te vinden op <www.rsj.nl>.

5 Zie de brief van de staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer, 12 november 2007, Kamer-
stukken II 2007/08, 24 587, nr. 236.

genis van belang kunnen zijn. Ik sluit af met een pleidooi voor het ontwikkelen
van normen voor een goede bejegening in detentie. 

Ontwikkelingen in het gevangeniswezen

De gevangenispopulatie is de afgelopen 25 jaar verviervoudigd. In de jaren
zeventig werden nog penitentiaire inrichtingen gesloten. In 1980 waren er zo’n
4000 gedetineerden in Nederland. In 2008 beschikt Nederland over 16.000
gedetineerden en is het gemiddeld aantal gedetineerden per 100.000 inwoners
gestegen van 40 (in 1987) naar 128. Inmiddels is leegstand ontstaan van 2000
cellen.3

Deze stijging met 220% is ongeëvenaard vergeleken met verwante Europese
landen en zelfs met de Verenigde Staten. Nederland is Duitsland, Frankrijk en
België ver voorbij en bevindt zich nu op het niveau van de klassieke koploper,
het Verenigd Koninkrijk. Een vergelijkbare inhaalslag heeft plaatsgehad met
betrekking tot het aantal levenslang gestraften. In 1996 waren er vier levenslang
gestraften, nu zijn er meer dan 40 en dit aantal stijgt gestaag verder. Parallel
hieraan is het aantal tbs-ers in long stay-afdelingen gestegen: van 21 in 2000
naar 150 in 2008.4

De ‘modernisering van de sanctietoepassing’ is de verzamelnaam waaronder
diverse wijzigingen in de penitentiaire inrichtingen plaatsvinden. Met name de
al ingezette en verdergaande versobering van de regimes en de beperking van
het aanbod van activiteiten hebben directe gevolgen voor het detentieklimaat en
daarmee voor de bejegening van gedetineerden. Dit geldt ook voor de program-
matische vernieuwingen die onder de noemer van het terugdringen van recidive
hun beslag moeten krijgen.5 

Een significante ontwikkeling in het gevangeniswezen is dat er meer op
gedetineerden wordt gelet en dat hun gedrag in de inrichting steeds meer
bepalend wordt voor het al of niet toestaan van vrijheden. Dat heeft zijn weer-
slag op de omgangsvormen in de gevangenis. Goed gedrag wordt beloond. Een
andere kant daarvan is niet alleen dat slecht gedrag wordt bestraft, maar dat van
gedetineerden ook inspanningen worden verwacht tijdens hun detentie om zich
te kwalificeren voor diverse privileges, zoals vrijheden en deelname aan
activiteiten. Gedetineerden die hieraan niet wensen mee te werken worden al
snel in een soberder en uitzichtlozere detentie gebracht. 

Medewerking van gedetineerden?

Voorafgaand aan het ontwerpen van een wettelijke regeling behoort de vraag te
worden beantwoord in hoeverre medewerking van een gedetineerde aan zijn
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6 Dit is gebeurd in de Penitentiaire beginselenwet, waarvan artikel 2 lid 4 luidt: ‘Personen ten aanzien
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worden aan geen andere beperkingen onderworpen dan die welke voor het doel van de vrijheidsbe-
neming of in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting noodzake-
lijk zijn’.

7 In het onderdeel over contact met buiten, p. 68. 
8 Rapport Commissie Doelstelling en functie huis van bewaring, ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij

1977.
9 De Telegraaf 14 september 1977. 
10 Wet van 6 december 2007 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in

verband met de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheid-
stelling, Stb. 2007, 500.

resocialisatie mag worden verwacht en ook in hoeverre zijn gedrag bepalend
mag zijn voor het verdere detentieverloop.

Ik bespeur een kentering in het denken hierover. Toen ik als adjunct-
secretaris in 1975 aanschoof bij de staatscommissie Doelstelling en functie huis
van bewaring, naar de voorzitter de commissie-Van Hattum genoemd, stonden
de standpunten juridisch op scherp. Sterk benadrukte deze commissie, onder
invloed van haar actief en gerespecteerd lid Kelk, het beginsel van minimale
beperkingen en stelde voor dit uit te breiden tot alle gedetineerden.6 Dit leidde
tot diverse voorstellen gedetineerden meer faciliteiten te bieden. De commissie
stelde onder meer voor privé-bezoek zonder toezicht mogelijk te maken.7 Bij de
verschijning van het rapport in 19778 verwoordde de Telegraaf dit onnavolgbaar
onder de kop: ‘Professoren willen sex in de gevangenis’.9 En dat was wat ook
gebeurde in de jaren daarna, waarin het bezoek zonder toezicht werd geïntrodu-
ceerd. Ook werd televisie op cel toegestaan, ter compensatie van de inkrimping
van het dagprogramma. 

Niet alleen de Telegraaf had kritiek op het rapport van de commissie-Van
Hattum. Breder was het verwijt dat de commissie alleen maar sprak over rechten
en niet over de plichten van gedetineerden. De commissie stelde zich geharnast
op het uitgangspunt van minimale beperkingen en beschouwde het even
belangrijke beginsel van de resocialisatie meer als een inspanningsverplichting
voor justitie. 

Dat is niet onjuist en ook begrijpelijk in een periode waarin de rechtspositie
van de gedetineerde nog vorm moest krijgen. Maar dit standpunt heeft ook zijn
beperkingen. Het gaat ervan uit dat alleen negatief gedrag kan worden bestraft.
De verlofregeling is daarvan een voorbeeld. Een gedetineerde wordt in zijn
laatste detentiejaar algemeen verlof verleend, tenzij er contra-indicaties zijn. De
op handen zijnde nieuwe regeling is een goed voorbeeld van de verandering van
de tijdgeest. Verlof moet, evenals andere vrijheden, straks worden verdiend.
Ook de nieuwe regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling, die op 1 juli
2008 in werking is getreden, is op andere leest geschoeid: niet langer vervroegde
invrijheidstelling, tenzij..., maar een invrijheidstelling onder voorwaarden.10 

Deze nieuwe benadering veronderstelt een grotere wederkerigheid in de
relatie tussen de penitentiaire autoriteit en de gedetineerde, die haar weerslag op
het detentieregime heeft. Het gevangeniswezen moet iets te bieden hebben en
de gedetineerde kan dit verdienen door bepaald gedrag te vertonen. De grenzen
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daaraan dienen juridisch te worden bepaald, maar de manier waarop de beoorde-
ling van de gedetineerde plaatsvindt is in hoge mate ook een kwestie van
omgangsvormen, een kwestie van goede bejegening. 

Behoorlijkheidsnormen algemeen

‘Fatsoen, dat moet je doen’ is al enige jaren een mantra van onze huidige
minister-president J.P. Balkenende. Dat geldt niet alleen voor burgers, maar
zeker ook voor de overheid. In dit bestek beperk ik mij tot de invoering door de
nationale ombudsman van een stelsel van dergelijke normen als toetsingskader
voor het handelen van de overheid. Op verzoek van de toenmalige nationale
ombudsman, R. Fernhout, hebben Langbroek en Rijpkema van de Utrechtse
universiteit onderzoek gedaan naar de vraag of en zo ja aan welke behoorlijk-
heidsvereisten werd getoetst in rapporten van de nationale ombudsman en
gemeentelijke ombudsmannen, onder wie die van Amsterdam.11 Dit leidde tot
een stelsel van 23 behoorlijkheidsvereisten. 

Deze studie kreeg een vruchtbaar vervolg door de overname van dit stelsel
door de nationale en later ook door de lokale ombudsman van de grote steden,
Amsterdam, Den Haag, Groningen, Rotterdam en Utrecht. De normen zijn te
onderscheiden in toetsing van het overheidsoptreden aan grondrechten en aan
overige normen, waaronder de bejegening van de burger door de overheid. 

Voor dit onderwerp van belang is nog dat de nationale ombudsman inmid-
dels een 24ste norm heeft ontwikkeld: schending van bijzondere zorg. De
toelichting luidt: een bestuursorgaan verleent aan personen die onder zijn hoede
zijn geplaatst de zorg waarvoor deze personen, vanwege die bijzondere positie,
op dat bestuursorgaan zijn aangewezen. Deze norm heeft bij uitstek op gedeti-
neerden, aan wie de fysieke vrijheid is ontnomen, betrekking.12 

Wat vanuit penitentiaire optiek opvalt is dat bejegening in de praktijk van de
ombudsman niet hoog scoort. Klachten over de – nationale of lokale – overheid
hebben, zo is mijn ervaring als gemeentelijke ombudsman te Amsterdam, veel
vaker betrekking op het gebrek aan voortvarend handelen, een gebrekkige
administratieve organisatie, onvoldoende informatieverstrekking aan de burger
of onvoldoende vergaring van informatie door de overheid en een gebrekkige
motivering van besluiten. De klacht over het niet netjes te woord zijn gestaan of
het bos in gestuurd zijn vertaalt zich meestal in een klacht over gebrekkige
informatie of niet snel genoeg handelen. 

Waar contacten tussen burger en de overheid doorgaans vluchtig van aard
zijn, verkeren overheidsfunctionarissen in een penitentiaire inrichting 24 uur per
dag met volledig aan hun gezag onderworpen burgers. Toch komt ook in de
penitentiaire rechtspraak het element bejegening vaak slechts zijdelings aan bod.
Dat is weer verklaarbaar, omdat het indienen van beklag en beroep slechts
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mogelijk zijn tegen beslissingen door of vanwege de directeur genomen.13 Uit-
sluitend klagen over gedrag wordt doorgaans niet ontvankelijk verklaard.

Behoorlijkheidsnormen in de gevangenis

Toepassing van behoorlijkheidsnormen in de detentietsituatie komt niet uit de
lucht vallen. Ik wijs op de doorwerking van de oordelen van de nationale
ombudsman, de European Prison Rules, de rapporten van het CPT en de invloed
van de Europese rechtspraak. 

Nationale ombudsman en detentie
In haar studie Met recht behoorlijk ingesloten analyseerde Anje Brouwer de
uitspraken van de nationale ombudsman op detentierechtelijk terrein.14 Een van
haar conclusies was dat de ombudsnormen te weinig uitgewerkt waren en
daardoor tekortschoten in de overtuigingskracht. Zij hield een pleidooi voor
voldoende draagkrachtige en begrijpelijke overwegingen van de ombudsman.
Ook zou een doorwrochte motivering het begrip van de klager voor het oordeel
doen toenemen.15 Met de invoering van het hiervoor besproken stelsel van
vereisten van behoorlijkheid is hieraan inmiddels voldaan.

Het viel Brouwer ook op dat het resocialisatiebeginsel en het beginsel van
minimale beperkingen voor onveroordeelden16 geen rol speelden in de onderzoe-
ken van de ombudsman. Haar slotoordeel luidde dat de ombudsman als ‘censor
iuris’ bijdraagt aan de rechtszekerheid van gedetineerden. ‘En zonder de
ombudsman als “censor morum” van het gevangeniswezen zou het detentiekli-
maat in mijn optiek op belangrijke fronten van minder humaniteit getuigen’.17

De inwerkingtreding van de Penitentiaire beginselenwet in 1998 en de
verwante wetten voor het tbs-veld en de justitiële jeugdsector18 hebben de rol
van de nationale ombudsman teruggedrongen. Er zijn met name voor de externe
rechtspositie van de gedetineerden meer bezwaar- en beroepsmogelijkheden
opgenomen. Bij het opzetten van dit stelsel van rechtsbescherming heb ik,
destijds werkzaam als raadadviseur op de directie wetgeving van Justitie,
kunnen voortbouwen op het theoretische kader dat Kelk hiervoor in zijn
dissertatie had neergelegd. Het uitgewerkte stelsel van ‘wettelijk geregelde
administratiefrechtelijke voorzieningen’ sluit de onderzoeksbevoegdheid van de
nationale ombudsman evenwel uit.19 
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20 COE Recommendation Rec(2005) on the European Prison Rules, aanvaard door de Raad van
Ministers op 11 januari 2006.

21 G. de Jonge, De betekenis van de herziene Europese Gevangenisregels voor het Nederlandse
gevangeniswezen, Proces 2006, p. 208-213.

22 De Jonge, 2006, p. 209-210.
23 CPT/Inf (98) 15, Netherlands par. 64. 
24 EHRM 4 februari 2003, Van der Ven t. Nederland, appl. no. 50901/99. 

European Prison Rules 
Ik hoop dat de European Prison Rules (EPR 2006) van groeiende invloed zullen
zijn op het detentieklimaat in Nederland. In de nieuwe versie zijn hieraan
normen en waarden te ontlenen die een belangrijke aanvulling of ondersteuning
kunnen betekenen van het Nederlandse detentierecht.20 Gerard de Jonge vroeg
hiervoor op een wervende manier aandacht.21 Met hem ben ik van mening dat
de EPR 2006 met name tegenwicht kunnen bieden bij de uitholling van de dag-
en activiteitenprogramma’s in de penitentiaire inrichtingen en de marginalise-
ring of uitsluiting van een behoorlijk aanbod van arbeid. Dat verzet geboden is
kan worden afgeleid uit het veto van de Nederlandse vertegenwoordiger in het
European Committee on Crime Problems bij de totstandkoming van deze
Europese regels, tegen opneming van een minimaal verblijf buiten de cel van
acht uur per dag.22 Hier ligt voor de actieve penitentiair recht advocaten een
terrein braak. 

CPT
Lang heeft de idee bestaan dat de bovennationale normen niet van invloed
konden zijn op de Nederlandse detentiesituatie, gegeven de goede kwaliteit
hiervan. Inmiddels is Nederland niet alleen in de Europese kopgroep beland
voor wat betreft de omvang van de gevangenispopulatie, maar wordt ook de
rapportage van het Committee for the prevention of torture and inhuman or
degrading treatment or punishment (CPT) door de autoriteiten met enige angst
en vrezen tegemoet gezien. In rapporten over Nederland heeft het CPT ook met
name naar aanleiding van de situatie in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) het
belang van intermenselijk contact tussen gedetineerden en personeel van de
inrichting benadrukt en de actuele situatie bekritiseerd.23

EHRM/EVRM
In het bestek van dit artikel past niet een bespreking van de relevante Europese
jurisprudentie. Diverse arresten van het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens (EHRM) hebben duidelijk gemaakt dat de Nederlandse situatie lang niet
altijd door de beugel van het EVRM kan. Met name in de EBI is Nederland door
de ondergrens van humaniteit gegaan.24 Aan de orde was gesteld het stelsel van
herhaalde en ingrijpende inspecties. Het EHRM veroordeelde met name het
routinematige karakter van de visitaties, die ook telkens inwendig onderzoek
van de gedetineerden meebrachten. Het hof kwalificeerde deze visitaties over
een lange termijn, gekoppeld aan de andere strikte veiligheidsmaatregelen van
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25 Zie in dit verband ook: EHRM 1 juni 2004, Volkert van der Graaf t. Nederland, appl. no. 8704/03,
waarin het cameratoezicht in zijn cel als een zeer ingrijpende maatregel werd beschouwd die
gegeven de bijzondere omstandigheden rond de moord op Pim Fortuyn, als een toelaatbare inbreuk
op de privacy werd geaccepteerd. 

het regime en in afwezigheid van overtuigende veiligheidsrisico’s, als onmense-
lijke of vernederende behandeling.25

Normen van goede bejegening

De behoefte aan een toetsingskader voor goede bejegening wordt ook onderkend
door de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De
Raad beschouwt het als zijn missie in zijn rechtsprekende en adviserende taak
te waken over een goede bejegening van de gedetineerden en op te komen voor
hun rechtspositie. Om hier uitwerking aan te geven is in de RSJ een discussie op
gang gekomen over de wenselijkheid van het ontwikkelen van uitgangspunten
voor een goede bejegening. Een voorstudie hiernaar is verricht. 

In de drie verwante beginselenwetten bestaan al toetsingscriteria voor
belangrijke delen van de tenuitvoerlegging. Met name het resocialisatiebeginsel
en het beginsel van minimale beperkingen kunnen in veel situaties de leidraad
vormen voor de vorming van beleid, de uitvoering daarvan en de – rechterlijke
– toetsing daarvan. Ik ben van mening dat in de rechtspraak nog te weinig van
deze beginselen als toetsingskader gebruik wordt gemaakt. 

De aanvullende werking van de normen voor een goede bejegening zal met
name welkom zijn op die onderdelen van het dagelijkse leven waar weinig
concrete regels bestaan, maar wel veel interactie bestaat tussen personeel en
gedetineerden. Ik schat in dat het rendement van zo’n toetsingskader met name
te verwachten is bij: 
– de gang van zaken bij disciplinaire bestraffing en de oplegging van orde-

maatregelen;
– het aanbod van dag- en activiteitenprogramma’s;
– het aanbieden van (medische) zorg;
– het voorbereiden van de terugkeer door het aanbieden van activiteiten, het

verlenen van verlof en vrijheden;
– het kunnen onderhouden van contacten met buiten.

Disciplinaire bestraffing/ordemaatregelen
Begin 2008 heeft de RSJ twee uitspraken gedaan die betrekking hadden op de
wijze van disciplinaire bestraffing of de tenuitvoerlegging daarvan. De beoorde-
ling is telkens geplaatst in het kader van een goede bejegening van gedetineer-
den. 

De eerste zaak betrof de wijze van overbrenging van een gedetineerde naar
de isoleerafdeling. De gedetineerde verklaarde zeer gedetailleerd hoe hij was
aangepakt; met name betrof zijn klacht het betasten van zijn geslachtsdeel en het
voelen rond en in zijn anus. De directeur was in de beroepsprocedure dringend
verzocht met verklaringen te komen van de betrokken medewerkers en legde
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26 Beroepscommissie 2 januari 2008, 07/2070 GA en 07/2073 GA, Jurisprudentiebulletin, nr. 1, p. 6;
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27 Artikel 66 lid 1 Pbw.
28 Beroepscommissie 22 februari 2008, 07/3351,.
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30 Zie voor een eerste evaluatie het Jaarverslag van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing over
1999, onderdeel 5.2.1.4. 

uiteindelijk vijf identieke verklaringen over. Deze wijze van rapportage achtte
de beroepscommissie in strijd met eisen die aan een deugdelijke en concrete
verantwoording mochten worden gesteld.26 

De tweede zaak betrof een gedetineerde die in een strafcel een disciplinaire
straf onderging en hiervan schorsing wilde verzoeken aan de voorzitter van de
beroepscommissie van de RSJ.27 De inrichting weigerde deze per fax te ver-
zenden, omdat zij hiertoe niet verplicht was op grond van de geldende regeling.
De beroepscommissie overwoog dat, in het kader van een goede bejegening,
erkenning past van de gedetineerde als rechtsburger. Deze erkenning ziet mede
op het daadwerkelijk bieden van gelegenheid tot het indienen van een volgens
de wet mogelijk rechtsmiddel tegen een jegens hem genomen beslissing. Dit
klemt temeer in een spoedeisende situatie. ‘Door er niet aan mee te werken het
schorsingsverzoek per fax aan de voorzitter te verzenden, wordt het indienen
van een schorsingsverzoek in feite illusoir [...]’. De beslissing van de directeur
wordt in strijd geacht met een goede bejegening en dus als onredelijk en
onbillijk aangemerkt.28 

Beide voorbeelden illustreren dat beginselen van een goede bejegening als
een welkome aanvulling kunnen fungeren om gedrag dat niet door de beugel kan
aan een rechterlijke beoordeling te kunnen onderwerpen. 

Verlening van verlof
De voorbereiding van de terugkeer van de gedetineerde in de maatschappij
vormt een belangrijke opdracht voor de met de tenuitvoerlegging van de
vrijheidsstraf belaste functionarissen. Deze voorbereiding vindt onder meer
plaats door verlening van verlof. Of wel of niet verlof wordt verleend is in hoge
mate een kwestie van toetsing van het gedrag van gedetineerden en de inschat-
ting van risico’s. De juridische normering speelt hierbij een beperkte rol.29

Sinds de inwerkingtreding van de Penitentiaire beginselenwet in 1998 heeft
zich rechtspraak van de RSJ ontwikkeld ter zake van de verlofverlening.30 Een
belangrijke lijn hierin is dat het op safe spelen door de penitentiaire overheid
door ieder tot het einde van de straf binnen te houden in strijd wordt geacht met
de opdracht tot resocialisatie. Een redelijke afweging van de algemene en
individuele belangen is dus telkens vereist. Deze tegenstelling is niet zo groot
als vaak wel wordt aangenomen. Ook de maatschappij heeft er uiteindelijk baat
bij dat een gedetineerde goed voorbereid terugkeert. Het is vaak zelfs onverant-
woord een gevangene die een straf van enige omvang heeft uitgezeten rauwe-
lijks terug te laten keren in de vrije maatschappij. Het is dus essentieel voor een
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31 Zie onder meer Beroepscommissie 24 februari 2004, 04/84/GV, Sancties 2004, nr. 22. 
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humane tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf een systeem te hanteren van
afbouw van de gevangenismuren en opbouw van vrijheden. 

In de rechtspraak hebben zich nog enkele normen voor een behoorlijk beleid
van toekenning van vrijheden uitgekristalliseerd: 
– een redelijke afweging van de in het geding zijnde belangen;31

– het gebruik van verlofinstrumenten die evenredig zijn aan het doel;
– het niet schenden van opgewekt vertrouwen;
– het op de individuele zaak baseren van – negatieve – beslissingen met

betrekking tot verlof;
– in het kader van hoor en wederhoor ingaan op verweren van gedetineerden

en het zich baseren op voldoende feiten en omstandigheden;32

– het niet vooruitlopen op nog te nemen – rechterlijke – beslissingen in het
kader van fair play;

– het goed en tijdig informeren van de gedetineerde over het palet aan vrijhe-
den;

– het voortvarend te werk gaan bij verlofbeslissingen.

Risicoanalyse
Het al of niet toekennen van vrijheden wordt in toenemende mate bepaald door
de uitkomst van een risico-analyse. In de penitentiaire inrichtingen wordt de
laatste jaren getracht door middel van zogenoemde Risc-analyses het recidivege-
vaar in te schatten. Dit gebeurt door een diagnose te maken op grond van twaalf
criminogene factoren. De uitkomst hiervan kan leiden tot het advies om be-
paalde interventies toe te passen in het kader van het programma Terugdringen
Recidive (TR). Deze interventies zijn nog volop in de ontwikkelfase. 

Juist vanwege het experimentele karakter van zowel de Risc-analyse als de
interventiemethodes doen zich regelmatig problemen voor. Zo kan het geruime
tijd duren, buiten schuld van de gedetineerde, alvorens door de reclassering een
Risc-analyse wordt afgenomen. Dit mag hem, aldus bestendige rechtspraak van
de RSJ, niet worden tegengeworpen. Als de uitkomst er wel is maar de gedeti-
neerde gedurende maanden tot een half jaar of langer niet aan een TR-program-
ma kan deelnemen, geldt hetzelfde.33 Als een gedetineerde ontkent dat versla-
ving zijn maatschappelijk functioneren in de weg staat en hij daarom ook niet
wil meewerken aan een verplichte opname in een kliniek, dan is dat een reden
om hem in een sober(der) regime zonder verder aanbod van vrijheden te
plaatsen. In de rechtspraak van de RSJ wordt een dergelijke opstelling van jus-
titie afgewezen, omdat er geen wettelijke grondslag is voor medewerking van
gedetineerden aan zowel de risico-analyse als de programma’s voor het terug-
dringen van recidive. 
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Contacten met buiten
Soms kan een buitenstaander penitentiair geschoolden de schellen van de ogen
doen vallen. Ik stuitte hierop bij lezen van het ‘Verslag van een bezorgde
burger’ van Maarten ’t Hart over zijn bezoeken aan Lucia de B.34 Tot aan haar
vrijlating in april 2008 zat zij enige jaren gedetineerd in de penitentiaire
inrichting voor vrouwen te Nieuwersluis. Met verbazing beschrijft hij wat hij
meemaakte als bezoeker. Allereerst de ligging van de gevangenis. ‘Daarheen
met openbaar vervoer bleek een welhaast onmogelijke opgave. [...] Slechts
eenmaal per week, op donderdagmorgen van tien tot elf , kan een gevangenis te
Nieuwersluis bezocht worden. In mijn grenzeloze naïviteit dacht ik bij dat eerste
bezoek: ik neem een doos mee met zoveel mogelijk van al mijn boeken zodat
Lucia wat te lezen heeft. Dat bleek evenwel onmogelijk. Je mag bij zo’n bezoek
niets aan een gevangenis overhandigen.’ Opsturen bleek ook onmogelijk. Hij
stuurde toen een doos naar de bibliotheek, maar geen enkel boek heeft Lucia
bereikt. Beeldend beschrijft hij het bezoek achter tafeltjes met schotten eronder
om elk lichamelijk contact te vermijden en stoelen in verschillende kleuren:
voor bezoekers en gedetineerden. Dit alles getuigt in zijn ogen van een verbijste-
rende benepenheid. Hetzelfde geldt voor het niet mogen hebben van een
elektrische tandenborstel, want daarmee kun je, in de woorden van Lucia, iets
seksueels doen. 

De wijze waarop en de sfeer waarin contacten met buiten mogen worden
onderhouden laten zich niet in regels vangen. Het creëren van een klimaat met
fysieke en psychologische ruimte voor menselijk contact in een omgeving als
een ziekenhuis of een gevangenis is altijd al een lastige opgave. Ik heb toch
hoop dat doorwerking van normen voor een goede bejegening ertoe kan
bijdragen de ergste uitwassen van benepenheid en betutteling op dit terrein te
bestrijden. 

Toekomst voor een goede bejegening?

Uit de beschouwing van Maarten ’t Hart spreekt de verwondering van de
buitenstaander die zich afvraagt waarom in het dagelijkse detentieleven zoveel
en op het oog onnodige maar niet minder ingrijpende beperkingen bestaan. In
Afgeschreven, opgedragen aan de schilder Constant, voert Constantijn Kelk
literaire coryfeeën als Tsjechov en Tolstoi op om het detentieklimaat in hun tijd
te illustreren.35 Maar hij trekt hun ervaringen en beschrijvingen ook door naar
het heden. In 1990 waarschuwde hij voor verslechtering van de kwaliteit van de
detentie. ‘Zowel het verblijf van een toegenomen aantal zeer moeilijke – zo niet
onmogelijke – en vanwege drugs uiterst problematische gedetineerden in de
inrichtingen als het fait accompli van de voortschrijdende bezuinigingen hebben
hun zéér negatieve uitwerking op de detentiesituatie binnen de inrichtingen
inmiddels niet gemist.’36 Deze voorspelling is uitgekomen. De explosieve groei
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van het gevangeniswezen en de gelijktijdig ingezette bezuinigingsoperaties
hebben voor personeel en gedetineerden de rek uit het dagelijkse regime
gehaald. Dit heeft ook direct gevolgen voor de wijze waarop gedetineerden
bejegend worden. Er kan niets extra’s meer. 

Deze ontwikkeling wordt nog zorgelijker in een situatie waarin van gedeti-
neerden niet alleen maar wordt verwacht dat zij hun detentie uitzitten, maar ook
dat zij zich inspannen om hun terugkeer in de vrije maatschappij voor te
bereiden. Het zal steeds vaker gebeuren dat gedetineerden op hun gedrag in de
inrichting worden beoordeeld en op grond hiervan al of niet in aanmerking
komen voor lichtere regimes of toekenning van vrijheden. 

Dit vereist ruimte voor interactie tussen personeel en gedetineerde en een
passend aanbod van een dagprogramma. De wettelijke regelingen bieden hier-
voor niet meer dan een ondergrens. Er is behoefte aan een normatief tegenwicht
voor deze erosie van het detentieklimaat. Mijns inziens kan deze gevonden
worden in het in stelling brengen van de aan de inrichtingswetten ten grondslag
liggende beginselen (kort gezegd: resocialisatie en minimale beperkingen) aan
te vullen met normen voor een goede bejegening in detentie. 





1 Gegevens ontleend aan het rapport van de Pew Center on the States, One in 100: Behind bars in
America 2008, citaat op p. 3; via <www.nrc.nl/wereld>.

2 Loïc Wacquant, Straf de Armen. Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid, Berchem: Uitgeve-
rij EPO 2006.

De strafstaat Nederland?
Ties Prakken

Inleiding 

Een berichtje in de NRC van 29 februari 2008: voor het eerst in de geschiedenis
zit meer dan één op de honderd volwassen Amerikanen in de gevangenis. Bij de
zwarte mannen zit zelfs één op de vijftien vast en in de leeftijdsgroep van twin-
tig tot vierendertig jaar binnen die categorie één op de negen. Bij de Latino’s is
dat één op zesendertig, niet gespecificeerd naar leeftijd. Bij de vrouwen ligt het
percentage gevangenen veel lager maar van de zwarte vrouwen zit nog altijd
één op de honderd in de gevangenis. Het percentage gevangenen is gedurende
de laatste twintig jaar ongeveer verdrievoudigd als gevolg van het strengere
strafbeleid, onder meer tot uitdrukking komend in de in vele staten geldende
regel three strikes and you’re out en de binding van de rechter aan strafminima.
De Verenigde Staten zijn kampioen opsluiters, China staat op de tweede en
Rusland op de derde plaats. Het is de vraag of de veiligheid, in naam waarvan
het extreem strenge strafbeleid wordt gevoerd, door deze tendens navenant is
toegenomen; volgens de auteurs van het rapport niet: ‘Prison costs are blowing
holes in state budgets but barely making a dent in recidivism rates’.1

Het verschijnsel strafstaat

Wij leven niet in de Verenigde Staten, maar ook bij ons en in de rest van
Europa neemt het aantal gevangenen snel toe. Volgens de gegevens van het
CBS zit in Nederland bijna één op de duizend mensen vast, dat is nog niet een
tiende van het percentage gedetineerden in de Verenigde Staten, maar wel
anderhalf keer zoveel als tien jaar geleden. Is dat reden voor relatieve gerust-
heid? Zeker niet zonder meer, want de ontwikkelingen gaan wel in dezelfde
richting, zij het minder snel en dramatisch. Dat de richting in Europa dezelfde
is als in de Verenigde Staten is overtuigend betoogd door de in de Verenigde
Staten werkende Franse socioloog Loïc Wacquant,2 die voor het extreme
opsluiten, dat een wereldwijd verschijnsel is, ook een verklaring aanreikt.
Volgens hem zijn het de alles overheersende marktideologie en het bijbehoren-
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de neo-liberale beleid, dat mensen hun sociale zekerheid afneemt (privatisering-
en, afbraak van de sociale voorzieningen, afbouw van de ontslagbescherming
en dergelijke), waardoor politici van rechts en links, die kiezers geen sociale
zekerheid meer te bieden hebben, hun toevlucht nemen tot de veiligheid die
misdaadbestrijding suggereert om kiezers aan zich te binden. Het huidige
veiligheidsdiscours en het ontstaan van de ‘strafstaat’ verbindt Wacquant
rechtstreeks aan de toenemende sociale onveiligheid. De verschillen tussen de
Verenigde Staten en Europa hebben onder meer te maken met de in Europa toch
dieper gewortelde verzorgingsstaat en sociale solidariteit. Hij ontkent dat
stijgende criminaliteit de verklaring is voor het massale straffen en opsluiten,
omdat die criminaliteit eenvoudig niet gestegen is gedurende de laatste dertig
jaar waarin de strafstaat zich heeft ontwikkeld. De verklaring ligt volgens hem
in de ontwrichting van de maatschappij als gevolg van een staat die zijn sociale
verplichtingen verzaakt en door de bestaansonzekere arbeid (denk aan de
beruchte werkende armen in de Verenigde Staten) die de maatschappelijke
norm zijn geworden. Hiermee gepaard gaat het tot in het onredelijke benadruk-
ken van de individuele verantwoordelijkheid en de verdachtmaking van sociale
verklaringen voor armoede en criminaliteit. Het is ieders verantwoordelijkheid
om aan de kost te komen en als dat op een sociaal aanvaardbare manier niet lukt
is criminaliteit ook een persoonlijke keuze met als gevolg dat alleen vergelding
en beveiliging nog gelden als grondslag van punitieve reacties en het hele
denken over reïntegratie en sociale hulp voor delinquenten en gevangenen in
onbruik raakt. Het strafrecht werkt niet meer autonoom maar is volledig een
instrument van de staat geworden om de noodzaak van het veiligheidsdenken
aan te tonen. De media spelen hier een cruciale rol bij en onmisbaar bestanddeel
van het veiligheidsdenken is ook de – in de media aangewakkerde – vergaande
intolerantie ten opzichte van seksuele delinquenten: die doen de brave burger
griezelen en het registreren en aan de schandpaal nagelen van pedofielen en
andere ‘engerds’ is een probaat middel om de veiligheidshysterie levend te
houden. In de Verenigde Staten gaan de regeringen van staten zover dat zij
computers met gegevens over identiteit en woonplaats van voormalig seksuele
delinquenten voor het publiek toegankelijk maken op markten en kermissen
temidden van de schiettenten en de oliebollenkramen.3 Bij ons is seksuele
delinquentie nog net geen kermisattractie maar het verschil met het Arubaanse
circus van Peter R. de Vries (om er maar een te noemen) is uiterst relatief.
Onlangs werd ook bekend dat een Nederlandse industrieel wiens vrouw jaren
geleden door een man mishandeld was die nu met proefverlof uit de tbs is
zonder dat de overheid het echtpaar hiervan op de hoogte stelde, om die reden
geëmigreerd is; de overheid bood excuses aan.

Het radicale in de analyse van Wacquant zit erin dat hij het straffen loskop-
pelt van de misdaad. Hij presenteert zich nadrukkelijk niet als criminoloog maar
als socioloog: het extreme straffen moet uit het karakter van de maatschappij
worden verklaard en niet uit de criminaliteit. Natuurlijk is ook criminaliteit een
maatschappelijk verschijnsel (dat wordt door het extreme individualiseren juist
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teveel ontkend), maar dat neemt hij als gegeven aan. Het straffen daarentegen,
en met name het opsluiten, moet bestudeerd worden om de huidige maatschap-
pij te kunnen begrijpen. Wij leven volgens hem niet in een bijzonder criminele
maatschappij maar wel in een ‘strafstaat’. Daar hoort bij dat gedurig in de
media en door politici wordt afgegeven op te ‘softe’ rechters. Een goede burger
en een serieuze politicus is vandaag de dag ‘tough on crime’ en die houding
behoeft geen nadere rechtvaardiging in termen van aantoonbaar gestegen
criminaliteit. Een algemene verwijzing naar de criminaliteit, waarvan zonder
meer wordt aangenomen dat zij kwalitatief en kwantitatief onrustbarend is
gestegen, is voldoende. Belangrijker dan de criminaliteit is de ‘veiligheid’ die
door het straffen gewaarborgd moet worden. En dan gaat het vooral om het
‘gevoel van’, wat het voordeel heeft dat je er vaag over kunt blijven.

Als de theorie van Wacquant klopt en het huidige excessieve straffen vooral
een politieke kwestie is, meer dan een reactie op de misdaad, dan zou een
mogelijke factor bij de verklaring van het toch wel aanzienlijke verschil in
opsluitklimaat tussen de Verenigde Staten en Europa ook deels kunnen liggen
in de politieke onafhankelijkheid van de rechterlijke macht: wij hebben geen
gekozen rechters en dat zou de rechterlijke macht ongevoeliger moeten maken
voor het politieke argument dat wij omwille van de veiligheid toch vooral hard
over de misdaad moeten zijn. De relatieve autonomie van de rechterlijke macht
zou dan van groot belang kunnen zijn om ons voor de uitwassen van de
strafstaat te behoeden. De zittende magistratuur zou het dan echter wel zwaar te
verduren moeten hebben van critici uit de hoek van de veiligheidsdenkers.

Zembla

En inderdaad, ook bij ons wordt de roep om strenger straffen steeds luider en is
er kritiek op het ‘slappe straffen’ door rechters. Ook bij ons zijn slachtoffers van
met name zedendelicten populaire gasten op tv. Zo was er op 14 oktober 2007
een bijzonder tendentieuze uitzending van het programma Zembla, waarin
onder de titel ‘Moord, doodslag, taakstraf’ werd gesuggereerd dat verdachten
van moord, doodslag en verkrachting makkelijk wegkomen met een taakstraf
onder achterlating van de verbijsterde slachtoffers wier belangen door de
rechterlijke macht en de overheid worden verwaarloosd. De teneur van de
uitzending was duidelijk dat het maar eens afgelopen moest zijn met het slappe
gedoe van rechters in Nederland. Rechters die de straffen hadden opgelegd
konden uiteraard aan dit programma niet meedoen, zodat een zeer eenzijdig
slachtofferbeeld werd geschetst.

Gevraagd om een reactie was minister van Justitie Hirsch Ballin er als de kip-
pen bij om voor de camera te verklaren dat toch maar eens moest worden bezien
of de rechterlijke straftoemetingsvrijheid niet zou moeten worden ingeperkt. 

Onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak

De uitzending en de reacties in de andere media zijn – terecht – in het verkeerde
keelgat geschoten bij de Raad voor de Rechtspraak, wat heeft geresulteerd in
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een toezegging aan het ministerie over een uit te voeren onderzoek naar het
straftoemetingsbeleid, en in het bijzonder het opleggen van taakstraffen bij
ernstige delicten. De Raad voor de Rechtspraak voert het onderzoek uit, deels
in samenwerking met het openbaar ministerie; de minister wacht de resultaten
af voordat hij met voorstellen komt. Op het moment van het afronden van dit
artikel is het onderzoek nog niet gepubliceerd, maar heb ik wel inzage gehad in
het concept verslag.4 

De opzet van het onderzoek is de beschrijving van een steekproef van 169
zaken uit het bestand waaruit Zembla heeft kunnen putten, die zijn afgedaan in
2006. Daarnaast voorziet het onderzoek in een beoordeling door twee deskun-
dig geachte buitenstaanders van de dossiers van een dertigtal zaken uit die
steekproef, waarin door het openbaar ministerie een onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf (langer dan het voorarrest) was gevorderd, maar door de rechter is
volstaan met een taakstraf, al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke
vrijheidsstraf en bijkomende straffen en/of maatregelen. Als deskundigen is de
keuze gevallen op twee hoogleraren strafrecht die (met het oog op de onafhan-
kelijkheid van het onderzoek) geen rechter- of raadsheer-plaatsvervanger zijn.
Hen is de vraag voorgelegd of de motivering van het vonnis en/of de onderlig-
gende feiten de strafoplegging rechtvaardigen.5 

De analyse van de 169 zaken leidt onder meer tot de conclusie dat de in het
jaar 2006 uitgedeelde taakstraffen voor ernstige misdrijven slechts 2 à 3% van
het totaal aantal taakstraffen uitmaakten. Voor moord en doodslag is in de
onderzochte periode geen enkele taakstraf gegeven zonder daarnaast een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De titel van de Zembla-uitzending klopt
dus in ieder geval niet. Verder is in het onderzoek aan de hand van een aantal
objectieve indicatoren (lichamelijk letsel, gezagsrelatie, weerbaarheid slachtof-
fer, aandeel in delict van het slachtoffer, hoofdrol of meelopersrol van de dader)
een nadere onderverdeling gemaakt in de ernst van de misdrijven, binnen de
wettelijke kwalificatie. Een groepsverkrachting met geweld is immers iets
anders dan een opgedrongen tongzoen. Van de taakstrafzaken blijkt ongeveer
de helft relatief weinig ernstig van aard te zijn; slechts 10% hoort tot de relatief
zware categorie.

Bij het bestuderen van de dertig voorgelegde zaken viel een aantal dingen op.
In de eerste plaats dat de rechter zich sterk blijkt te laten leiden door overweging-
en van speciale preventie, meestal in de vorm van een of andere behandeling of
reclasseringsbegeleiding. Dat zit natuurlijk enigszins in de aard van de sanctie
besloten, gericht als deze historisch is op het uit de gevangenis houden van
betrokkene. Die dominantie van de speciale preventie was mogelijk omdat in zo
goed als alle gevallen de verdachte in vrijheid was tijdens de zitting. De rol van
voorlopige hechtenis bij de straftoemeting blijkt maar weer eens heel groot te
zijn. Niet duidelijk is overigens of de voorlopige hechtenis was geschorst of
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opgeheven omdat ook de rechter-commissaris of de raadkamer de zaak als niet
al te ernstig had beoordeeld (een artikel 67a lid 3 Sv-overweging) of dat aan die
voorlopige hechtenisbeslissing andere overwegingen ten grondslag hebben
gelegen, wat achteraf de rechter de vrijheid gaf het volle gewicht op de speciale
preventie te leggen. In deze constatering en bijbehorende onzekerheid zit wel een
bezorgdheid besloten, gelegen in de uiterst summiere procedure die tot het al dan
niet verlengen of schorsen van de voorlopige hechtenis leidt: onder grote
tijdsdruk, met daardoor heel weinig voorbereiding door zowel openbaar ministe-
rie als advocaat als rechter, maar met hele grote gevolgen. 

De speciale preventie waar de rechter zo op gericht blijkt te zijn kan
natuurlijk heel goed gezien worden als zorg voor de beveiliging van de maat-
schappij. De rechter heeft daarover echter kennelijk andere ideeën dan de
doorsnee burger die zich in Zembla liet horen, die alleen (langdurige) opsluiting
als adequate vorm van beveiliging lijkt te zien. Het is geruststellend dat de
rechter zich niet blijkt aan te sluiten bij dat kortzichtige veiligheidsconcept.
Grotere punitiviteit bij burgers dan bij rechters was overigens ook al gebleken
in een onderzoek naar strafoplegging die burgers zouden doen respectievelijk
op basis van een krantenbericht over drie verschillende strafzaken en op basis
van een dossier. De lekenstraffen op basis van krantenberichten waren zwaarder
dan op basis van dossierkennis, maar in beide gevallen waren ze veel zwaarder
dan de straffen die rechters zouden opleggen.6 Saillant detail uit dat onderzoek
is nog dat de kijkers naar de actualiteitenprogramma’s van de publieke omroep
zich minder zorgen maken over het strafklimaat dan kijkers naar RTL en SBS.
Het lijkt erop dat Zembla met zijn uitzending dat imago van de publieke
omroep heeft willen corrigeren.

Een tweede punt dat bij het onderzoek naar de Zembla-uitzending opviel
zijn de betrekkelijk grote verschillen in beoordeling tussen de twee externe
beoordelaars: de ene vond maar één veroordeling te licht, de ander zeven; de
verschillen betroffen allemaal zedenzaken. Bij nadere beschouwing komt dat –
zo analyseren ook de rapporteurs van de Raad voor de Rechtspraak – doordat de
één een grotere rol voor de vergelding ziet weggelegd en de ander meer
verwacht van speciale preventie. Die laatste voorkeur heeft kennelijk ook de
rechters die de zaken beoordeelden gemotiveerd tot hun vonnis. Daarbij wil ik
nog één, tamelijk speculatieve opmerking maken: zou het kunnen zijn dat de
evolutie van de taakstraf tot zelfstandige hoofdstraf het rechters makkelijker
heeft gemaakt om de taakstraf niet alleen als mogelijkheid te zien om de
‘eigenlijke vergeldingsstraf’, als hoedanig de gevangenisstraf kennelijk wordt
gepercipieerd, te vermijden, maar ook zelf als vergeldingsstraf op te vatten en
toe te passen? In hoeverre een dergelijke perceptie van vergelding overeenstemt
met die van de veroordeelde is dan een volgende vraag. In de Zembla-uitzen-
ding wordt gewag gemaakt van een tot taakstraf veroordeelde die die straf een
lachertje vond, maar hoeveel stoerdoenerij was daarbij? De vele niet afgemaak-
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te taakstraffen wijzen in de richting dat ook veroordeelden die straf wel degelijk
zien als een zware opgave. Dat zou ook niet verbazingwekkend zijn in een
maatschappij waarin vrije tijd hoog gewaardeerd wordt. Het deel van het
publiek tot wie populistische media en politici zich richten vindt de taakstraf
kennelijk geen ‘echte’ straf, maar mogelijk gaat het om dezelfde groepen die de
gevangenissen als Hiltonhotels zien.

Kunnen we uit het onderzoek iets concluderen?

Hoewel het evident is dat ook in Nederland aanzienlijk zwaarder wordt gestraft
dan enige decennia geleden, lijkt op basis van dit onderzoek van de Raad voor
de Rechtspraak de zittende magistratuur nog niet in de ban van de strafstaat. Bij
bestudering van de zaken viel op dat het openbaar ministerie zich braaf houdt
aan de richtlijnen voor de straftoemeting, die ook voor het openbaar ministerie
bedoeld zijn. De rechter heeft daaraan in principe, maar blijkens dit onderzoek
ook in de praktijk, geen doorslaggevende boodschap en zo hoort het ook.
(Overigens is slechts in 20% van de taakstrafvonnissen sprake van afwijking
van de eis van het openbaar ministerie.) Zeker tegen het licht van de theorie van
Wacquant is een onafhankelijke rechterlijke macht die beschikt over volle
straftoemetingsvrijheid een niet te onderschatten goed. De populistische druk op
de rechter is groot. Elk streven om de rechterlijke straftoemeting aan banden te
leggen, is – zeker in de Europese verhoudingen – een ongerechtvaardigde
aanval op de rechterlijke onafhankelijkheid en een zwichten voor het oprukken-
de populisme en als zodanig af te wijzen. Dat eerdere plannen om Europawijd
voor sommige delicten tot minimumstraffen te komen, gestrand lijken te zijn is
daarom alleen maar verheugend. De strafrechtspleging is meer dan een instru-
ment van de overheid om maatschappelijke problemen op te lossen. En de
strafrechtspleging is er al helemaal niet om buiten de eigenlijke criminaliteitsbe-
strijding gelegen politieke problemen op te lossen, zoals dat van een tanende
legitimiteit van de overheid die niet meer in sociale zekerheid doet maar alleen
nog in het gevoel van veiligheid (op straat). Liever geen Amerikaanse toestan-
den in Nederland. Het is te hopen dat het onderzoek van de Raad voor de Recht-
spraak in dit opzicht een speciaal preventieve werking heeft ten opzichte van de
minister van Justitie en de Kamer.

Tot besluit

Toen mij het verzoek bereikte om een stukje te schrijven voor de afscheidsbun-
del van Constantijn Kelk heb ik zonder aarzelen ja gezegd, maar ik heb mij
lange tijd wel zorgen gemaakt over het vinden van een geschikt onderwerp.
Penologie, detentievoorwaarden en straftoemeting zijn de onderwerpen waar-
door Constantijn zich een beroepsleven lang heeft laten inspireren en waarover
hij steeds met grote bewogenheid heeft gepubliceerd. Het zijn echter bepaald
niet de kanten van het strafrecht waarover ik mij druk heb gemaakt, mogelijk
ten onrechte niet, maar het zij zo. Ik dank daarom de Raad voor de Rechtspraak
niet alleen voor het nuttige onderzoek maar ook omdat zij mij dit onderwerp in
de schoot heeft geworpen.



1 C. Kelk, Honderd jaar debat over (straf)recht en psychiatrie, in: F. Koenraadt e.a. (red.), Tussen
behandeling en straf, Deventer: Kluwer 2007, p. 75-134.

De zorg voor de psychisch gestoorde delinquent
Een verhandeling over ‘ontzuiling en verzuiling’

Dick Raes

Inleiding

De jarenlange betrokkenheid van Constantijn Kelk bij onder meer de psychisch
gestoorde delinquent is genoegzaam bekend. Hij schreef onlangs in de slotpara-
graaf van zijn bijdrage aan Tussen behandeling en straf: ‘De samenwerking van
het tbs-veld met de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een onontkoombare
realiteit, niet alleen in de optiek van de tijdelijke parlementaire commissie
onderzoek tbs, maar ook naar de mening van vele tbs-deskundigen voordien.’1

In deze bijdrage plaats ik een aantal kanttekeningen bij deze stellige uit-
spraak. Misschien zijn noodzaak tot of behoefte aan samenwerking vooralsnog
betere termen dan onontkoombare realiteit.

Deze noodzaak tot samenwerking wordt niet altijd in gelijke mate ervaren in
beide stelsels: deze wordt doorgaans sterker gevoeld in de forensische psychia-
trie dan in de geestelijke gezondheidszorg. Wellicht is de volgende formulering
beter: sterker in het strafrechtelijk stelsel dan in de voorzieningen van de ggz.
Immers, als de belangen en behoeften gelijkelijk verdeeld zouden zijn, eventueel
met aangepaste juridische en financiële randvoorwaarden, dan zou deze
samenwerking al vele jaren eerder en zonder alle rapporten die er inmiddels over
zijn verschenen, tot stand gekomen zijn. In een aantal landen vallen de zorg voor
gedetineerden met een psychische stoornis en de behandeling in forensisch
psychiatrische klinieken onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van
Volksgezondheid.

In ons land moet deze zorg tot stand komen door samenwerking tussen twee
ministeries. Is er sprake van verschillen in visie tussen beide ministeries, dat wil
zeggen in niet te combineren verschillen in ieders verantwoordelijkheid, of is het
de vraag op welk niveau van beleid en uitvoering daadwerkelijke besluitvorming
hierover te wensen over laat?

In hoofdzaak gaat het hierbij om twee groepen justitiabelen die lijden aan een
psychische stoornis: ongeveer 10% van de populatie in het Nederlandse gevan-
geniswezen en de tbs-gestelden verblijvend in daartoe aangewezen inrichtingen.
Bij de eerstgenoemde groep gaat het over de vraag of het penitentiaire systeem
voldoende uitgerust is om te voorzien in de zorgbehoefte van deze groep, inclu-
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sief aansluitende vervolgvoorzieningen na ontslag uit detentie. Bij de tweede
groep betreft het vooral voorzieningen die voortgezette zorg kunnen bieden als
het benodigde beveiligingsniveau van de tbs-kliniek niet langer nodig is maar
terugkeer naar de samenleving een te groot risico vormt. Voor beide groepen
geldt de wettelijke opdracht dat de tenuitvoerlegging van straf en maatregel
moet bijdragen aan of leiden tot een verantwoorde terugkeer in de samenleving.

Recente adviezen

In 2001 verschijnt het rapport Veilig en wel, een beleidsvisie op de tbs, tot stand
gekomen door het werk van een breed samengestelde commissie, naar haar
voorzitter ook wel de commissie-Kosto genoemd.2 Het rapport beargumenteert
twee visies op de toekomst van de verhouding tussen de tbs-sector en de ggz, die
ook in het verlengde van elkaar zouden kunnen worden uitgevoerd.

Terzijde kan worden opgemerkt dat deze commissie werd ingesteld en aan
het werk ging terwijl het ministerie van Justitie vrijwel tegelijkertijd aan de slag
ging met een ambitieus (of pretentieus?) Verbetertraject TBS als vervolg op de
door het kabinet overgenomen aanbevelingen van de IBO II (het tweede inter-
departementale beleidsonderzoek Over Stromen). De onderwerpen hiervan
vertoonden voor een deel een overlap met de opdracht aan de commissie-Kosto,
met name waar het de uitstroom uit de tbs-sector betreft. Dit is overigens slechts
een van de voorbeelden uit de jaren negentig tot nu toe, waarin het ene rapport
na het andere verscheen over kwesties waarin de tenuitvoerlegging van de
maatregel tbs aan de orde gesteld werd. Als meest recente voorbeelden gelden
de aanbevelingen van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie tbs (naar
haar voorzitter ook wel de commissie-Visser genoemd) en het advies over de
tbs-longstay van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Terug naar ‘Kosto’: de eerste optie behelsde een verdergaande regionale
samenwerking van de ggz en de tbs-sector. In feite betekende dit een voortzet-
ting van het kabinetsbeleid: de samenwerking tussen tbs-klinieken en de ggz
wordt verder vorm gegeven, maar de tbs-klinieken behouden in de regionale
circuits voor forensische psychiatrie een aparte status. In de tweede optie
worden de tbs-klinieken geïntegreerd in de ggz. Deze zou, zoals gezegd, gestalte
kunnen krijgen in het verlengde van de eerste optie. Het kabinet stemde niet in
met dit tweede voorstel.

De titel van het artikel van Mevis ‘Gevangeniswezen, TBS en GGZ: goede
aansluiting, regievoering en verdere ontzuiling gewenst’ spreekt voor zich en de
inhoud laat zien dat er ten aanzien van samenwerking (lees: ontzuiling) nog heel
wat zou moeten gebeuren.3

In aanvulling op het betoog van Mevis zou het aantal zuilen uitgebreid
kunnen worden met voorzieningen waaraan ook een zekere mate van autonomie
eigen is. De zuilen betreffen niet alleen de zorg voor gedetineerden met een
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psychische stoornis, de tbs-sector en de ggz, maar ook de forensische versla-
vingszorg en de reclassering. Als enigszins aparte zuil zou hieraan kunnen
worden toegevoegd het zorgcircuit voor mensen met een verstandelijke handicap
die met de strafrechter in aanraking zijn gekomen. Inmiddels heeft zich een
nieuwe zuil aangediend: de forensisch psychiatrische poliklinieken waarvan het
aantal in korte tijd snel is toegenomen. Deze bieden voor een deel een behande-
lingsaanbod aan een nieuwe doelgroep: de plegers van huiselijk geweld, al dan
niet op basis van een sepot, schorsing of vonnis met bijzondere voorwaarden.

De belangrijkste analyse uit het advies van de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling Straf en zorg: een paar apart luidt: de systemen (het straf- en het
zorgsysteem) passen niet bij de problemen.4 In een van zijn aanbevelingen
schrijft de raad dat niet de keuze tussen straf- of zorgsysteem de interventie moet
bepalen, maar eerst moet worden vastgesteld welke de doelen zijn: wat willen
we eigenlijk met deze groep bereiken als het gaat om bijvoorbeeld schuldvergel-
ding, recidivevermindering en preventie? De volgende stap zou moeten zijn het
zoeken naar passende interventies die deze doelen ondersteunen. Gewenste
doelstellingen zijn onder meer resocialisatie, recidivevermindering en welzijn
van patiënt/dader en slachtoffer.

De stand van zaken

Inspanningen zijn er vooral op gericht om de uitstroom uit de tbs-sector naar de
geestelijke gezondheidszorg te bevorderen. Deze stagnerende uitstroom werd
gezien als een van de oorzaken van de capaciteitsproblemen in de tbs-sector. Het
was immers duidelijk geworden dat een steeds groter aantal tbs-gestelden via
proefverlof aangewezen was op een vervolgvoorziening in de ggz of op (of
gevolgd door) een plaats in een vorm van beschermd wonen. Veranderingen in
de criminologische en psychopathologische kenmerken van de tbs-populatie
sinds het begin van de jaren tachtig zijn er mede debet aan dat een afnemend
aantal tbs-gestelden rechtstreeks geresocialiseerd kon worden in de samenleving.

Om de geestelijke gezondheidszorg minder terughoudend te maken in haar
aanbod justitiabelen op te nemen werd besloten tot het vestigen van kleinschali-
ge forensisch psychiatrische afdelingen (FPA’s) met meer personeel en hogere
beveiliging dan ‘gewone’ ggz-opnameafdelingen. Deze werden onder de hoede
gebracht van grotere ggz-instellingen. Een soortgelijk beleid werd ingesteld door
tbs-klinieken de mogelijkheid te geven om zelf plaatsen in te kopen bij regionale
instellingen voor beschermd wonen (RIBW’s). Deze ontwikkelingen sluiten aan
bij het eerste advies van de eerder genoemde commissie-Kosto, om te komen tot
regionale forensisch psychiatrische zorgcircuits. Evenwel bleken deze nieuwe
initiatieven in absolute zin slechts een beperkte invloed te hebben op de totale
uitstroom van tbs-gestelden.5
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Tegelijkertijd hebben zich in de tbs-sector zelf belangrijke ontwikkelingen
voorgedaan. De tbs-klinieken, in omvang toegenomen, hebben sinds geruime
tijd een traject ingezet van interne differentiatie, later mede aangezet door de
aselecte toewijzing van nieuw op te nemen tbs-gestelden.

Er ontstonden extra beveiligde afdelingen, opnameafdelingen, afzonderlijke
afdelingen voor tbs-gestelden met persoonlijkheidsstoornissen, met een psycho-
tische kwetsbaarheid, met pervasieve ontwikkelingsstoornissen, voor zedende-
linquenten, gesloten en open resocialisatieafdelingen (al dan niet op het terrein
van de inrichting zelf) en extramurale voorzieningen (door de kliniek aange-
kochte huizen buiten de inrichting). Een enkele kliniek beheert binnen het
terrein van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis een afdeling voor chronisch
psychotische tbs-gestelden.

Deze interne differentiatie binnen de tbs weerspiegelt onder meer een
glijdende schaal van beveiligingsniveaus. Een verdere (tijdelijke?) differentiatie
is terug te vinden in het beschikbaar stellen van afdelingen voor tbs-gestelden
binnen het penitentiaire systeem, onder beheer van min of meer nabijgelegen
tbs-klinieken. Deze afdelingen worden door de betrokken klinieken op verschil-
lende wijzen benut: opnameafdelingen, afdelingen voor ongemotiveerden, voor
psychotici, voor ongewenst verklaarde vreemdelingen met tbs, voor longstay-
patiënten. Deze laatste groep is vooral terug te vinden in de sinds 1999 gevestig-
de longstay-afdelingen, als aparte externe differentiatie (op dit ogenblik ‘goed’
voor een ‘uitstroom’ van meer dan 160 tbs-gestelden). 

Enkele vragen

Op de eerste plaats lijken zich met betrekking tot de uitstroom uit de (intramura-
le) tbs twee parallelle ontwikkelingen voor te doen. De eerste betreft de uit-
stroom in samenwerking met de ggz, de tweede is een resocialisatietraject vanuit
de tbs-sector zelf. (Een afzonderlijke en zorgwekkende ‘uitstroom’ is die naar
longstay-afdelingen.)

Deze ontwikkelingen roepen onder meer de vraag op of de groepen tbs-
gestelden in elk van de twee uitstroomtrajecten zodanig van elkaar te onder-
scheiden zijn dat daardoor deze verschillen op inhoudelijke gronden te verdedi-
gen zijn. Men zou kunnen denken aan het belang van continuïteit van behande-
ling binnen dezelfde organisatie of aan de kenmerken van een groep die
specifieker forensisch psychiatrisch toezicht vereist dan de ggz-groep. Bij mijn
weten zijn hierover geen gegevens bekend.

Betekent dit dat deze twee ontwikkelingen, gezien de capaciteitsproblemen,
zich noodgedwongen hebben voorgedaan? Dit lijkt in ieder geval te gelden voor
de beslissing tbs-plaatsen binnen het gevangeniswezen te realiseren. In algemene
zin kan men zich afvragen of het ministerie van Justitie zich niet primair heeft
laten leiden door de druk van de capaciteitsproblemen en de inhoudelijke koers-
bepaling heeft overgelaten aan de individuele of gezamenlijke tbs-klinieken.

Men zou kunnen spreken van een rijk en gedifferentieerd scala aan voorzie-
ningen voor een sterk gemêleerde groep van forensisch psychiatrische patiënten,
waar menig land jaloers op zou kunnen zijn. Maar noopt deze complexiteit niet
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eveneens tot een gedifferentieerde indicatiestelling met het oog op het adagium:
de juiste patiënt op de juiste plaats? Zou een ‘gelijksoortige’ patiënt in de ene
kliniek hetzelfde traject afleggen wanneer hij in een andere kliniek terecht was
gekomen? Zou, als meer bekend was over elke individuele tbs-gestelde bij
aanvang van de terbeschikkingstelling, een gerichter plaatsingsadvies gegeven
kunnen worden? En daarop aansluitend, zou met betrekking tot de verdere
tenuitvoerlegging van de tbs een (meer dwingende?) individuele indicatiestelling
aan het einde van de intramurale tbs-behandeling niet wenselijk zijn op basis
van een aantal overeengekomen criteria, die breder zijn dan de resultaten van
toegepaste risicotaxatie-instrumenten?

Inmiddels tekent zich een nieuwe ontwikkeling af. Steeds groter wordende
ggz-organisaties gaan op bestuurlijk niveau verbindingen aan met zich in
omvang en aanbod uitbreidende tbs-klinieken, ook als deze geografisch niet
altijd voor de hand liggen. Evenals de organisatorische expansie van de ggz-
organisaties kent de forensische psychiatrie nu ook haar maatschappelijk onder-
nemingschap. De vraag is of deze bestuurlijke megaorganisaties zullen bijdragen
aan wat Kelk bedoelde met samenwerking als onontkoombare realiteit. Het zal
niet vreemd klinken als in dit verband gewezen wordt op de kritiek die de
schaalvergroting in het onderwijs heeft getroffen. Immers, de afstand van
bestuur tot primair proces wordt hierdoor in ieder geval vergroot.

Tenslotte, wat zal in de toekomst de zorgfunctie van het Nederlands Instituut
voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP: de samenvoeging van het
Pieter Baan Centrum en de Forensisch Psychiatrische Diensten) gaan inhouden?

Het tweesporenbeleid

Tijdens de gehele rechtsgang van een justitiabele, die lijdt aan een psychische
stoornis, zijn er (wettelijke) mogelijkheden die erin voorzien dat de betreffende
patiënt die zorg krijgt die hij nodig heeft en/of die noodzakelijk geacht wordt
met het oog op recidivepreventie. Naast beslissingen die als bijzondere voor-
waarde inhouden behandeling of toezicht in een van de bovengenoemde zuilen
(ggz, forensische verslavingszorg, forensisch psychiatrische poliklinische
behandeling, reclasseringstoezicht) verschaffen artikel 15 Pbw en artikel 13 Sr
de mogelijkheid tot plaatsing van een gedetineerde in een intramurale ggz-
voorziening, respectievelijk een tbs-inrichting. Voor zover bekend wordt van de
eerste mogelijkheid weinig en van de tweede mogelijkheid in het geheel geen
gebruik gemaakt (vanwege de capaciteitsproblemen in de tbs-sector).

Tegelijkertijd worden in het gevangeniswezen onder de naam Vernieuwing
Forensische Zorg voorbereidingen getroffen voor het vestigen van vijf regionale
vrij omvangrijke zorgcentra voor gedetineerden met extra zorgbehoefte met in
totaal 700 plaatsen. De bestaande kleinschalige differentiaties binnen het gevan-
geniswezen, (bijzondere) individuele begeleidingsafdelingen ((B)IBA’s) en de
forensische schakelunits (FSU’s) zullen hier in opgaan. De FOBA in Amsterdam
en het penitentiaire ziekenhuis in Den Haag behouden hun landelijke functie
maar gaan elk deel uit maken van een van deze zorgcentra. Het is de bedoeling
dat deze zorgcentra gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor de ggz-
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6 Voor een overzicht: J. Bleeker en P. Stalman, Psychiatrische voorzieningen in het gevangeniswe-
zen, in: B. Raes en F. Bakker (red.), De psychiatrie in het Nederlandse recht, Deventer: Kluwer
2007, p. 161-173.

instellingen, zoals de kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet beroepen in de
gezondheidszorg (Wet Big) en de Wet op de geneeskundige behandelingsover-
eenkomst (Wgbo).

Het ligt in de bedoeling dat het ministerie van Justitie, met behulp van de
gelden die uit het AWBZ-fonds zijn overgemaakt naar het budget van het
ministerie, de benodigde zorg voor deze nieuwe centra gaat inkopen bij de ggz.6

Het is de vraag wat deze ontwikkelingen zullen inhouden in verband met de
inhoud van dit betoog. Wordt hiermee een betere samenwerking beoogd met de
ggz (ontzuiling of integratie), of gaat het om een verdere verzuiling? Inhoudelijk
kan de vraag gesteld worden of hiermee de eigenheid van de penitentiaire psy-
chiatrie (tegenwoordig ook wel Prison Mental Health Care genoemd) bevorderd
wordt of teloor gaat. 

Conclusie

Uiteraard is bovenstaand betoog geen complete weergave van alle implicaties
die de zorg voor forensisch psychiatrische patiënten met zich brengen. Wel
blijkt de onontkoombare realiteit van de samenwerking tussen het tbs-veld en
de ggz weerbarstiger dan Kelk en velen met hem het zouden wensen. Er blijken
tegelijkertijd allerlei ontwikkelingen gaande, die zowel kenmerken van ontzui-
ling als van toegenomen verzuiling met zich brengen. Een van de problemen die
zich hierbij voordoet is de (relatieve) autonomie van de deelnemers aan de
forensisch psychiatrische zorg. Een tweede probleem, dat hiermee samenhangt,
is het verschil in doelstelling van de participerende instellingen en de daarmee
gepaard gaande opvatting over verantwoordelijkheden. Dit probleem belemmert
continuïteit van zorg tussen de verschillende (keten-?)partners.

Coherente beleidsmatige aansturing van processen om tot ontzuiling te
komen stuit op de (rechtspositionele, maatschappelijke en ideologische) hetero-
geniteit van de betrokken instellingen, die mede door hun autonome positie
samenwerking en vloeiende aansluiting niet vanzelfsprekend maken. Bovendien
blijken uitgesproken intenties tot samenwerking lang niet altijd te stroken met
de realiteit. Hiermee wordt bedoeld de (dagelijkse) gang van zaken in de
praktijk.

Er lijken in ieder geval twee mogelijkheden of voorwaarden te zijn om tot
verbetering van de huidige situatie te komen. De eerste is om door onderzoek
meer inzicht te krijgen in patiëntenstromen. De tweede is, om met Mevis te
spreken, het vestigen van regionale regie- c.q. indicatiecentra, waarbij de
instellingen, betrokken bij de forensisch psychiatrische zorg, een deel van hun
autonomie afstaan aan deze centra en zich tot geïndiceerde zorg verplichten.  



1 In: P. Gerard, F. Ost en M. van de Kerchove (red.), Droit négociée, droit imposée?, Brussel:
Facultés Saint Louis 1996, p. 259-279.

Bruggen bouwen: over de functie van 
de herstelconsulent in Belgische gevangenissen
Luc Robert en Tony Peters

Inleiding

Bij de zoektocht naar een geschikt onderwerp voor een bijdrage aan het liber
amicorum komt onvermijdelijk de gedachte op om het penologische en peniten-
tiairrechtelijke domein, dat Constantijn Kelk sedert veel jaren tot zijn ‘core
business’ rekende, te vergelijken met de Belgische ontwikkelingen.Niet alleen
was Nederland lange tijd een gidsland met een groot moreel gezag ter zake in
Europa, bovendien kwamen de intellectuele en wetenschappelijke talenten van
Constantijn Kelk tot volle wasdom in de inspirerende en stimulerende omgeving
van de befaamde naoorlogse Utrechtse School. Klinische diagnostiek en
forensische psychiatrie behoorden naast de penologie, het penitentiair recht en
het resocialisatiedenken tot de academische humuslaag die een lange reeks van
vooraanstaande Nederlandse criminologen, penalisten en forensische gedrags-
deskundigen heeft voortgebracht.

In deze disciplines bleef Nederland tot in de jaren tachtig, zeker ten aanzien
van België, een leidinggevende ‘entrepreneur’. Het heeft tot een eind in dat-
zelfde decennium geduurd voordat in België, vanuit criminologisch, penolo-
gisch-penitentiair en victimologisch onderzoek, een eigen invulling werd gege-
ven aan de bevraging en problematisering van en de maatschappelijke discussie
over delinquentie, slachtofferschap en de hierop gerichte gerechtelijke reacties.

Een innovatief accent in de recent ontwikkelde benaderingen is de introduc-
tie van concepten als herstelbemiddeling en herstelrecht. Met een reeks op
actieonderzoek gebaseerde pilootprojecten, werd gepoogd om in de verschillen-
de opeenvolgende fasen van de (straf)rechtsbedeling slachtoffers en daders van
delicten een proactieve, participatieve rol te laten spelen binnen de context van
en in samenwerking met de daartoe geëigende instellingen en de klassiek
erkende relevante actoren. F. Tulkens en M. van de Kerchove hebben het over
‘La justice pénale: justice imposée, justice participative, justice consensuelle ou
justice négociée?’.1

Internationaal nauwelijks bekend en aanvaard was het conceptueel doorbre-
ken van het taboe dat rust op de confrontatie van slachtofferschap en het brede
spectrum van juridische, materiële, psychologische en maatschappelijke gevol-
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2 Dit deel is grotendeels gebaseerd op de verschillende ongepubliceerde onderzoeksrapporten. Voor
gepubliceerde beschrijvingen van het project, zie onder andere L. Robert en T. Peters, Comment la
réparation peut dépasser les murs de la prison. Commentaire du projet de ‘détention réparatrice’ en
Belgique, in: J.P. Céré (red.), Panorama Européen de la Prison, Parijs: L’Harmattan 2002, p. 141-
183; L. Robert, Herstelgerichte detentie in België: tralies in de weg?, Tijdschrift voor Herstelrecht
2004, nr. 2, p. 24-41.

3 S. De Clerck, Oriëntatienota Strafbeleid en Gevangenisbeleid, Brussel: Ministerie van Justitie
1996, p. 52-54.

gen met de uitvoering van vrijheidberovende straffen. Net door gestalte te geven
aan die confrontatie is een eigensoortige bijdrage tot het in vraag stellen van de
klassieke penitentiaire praktijken in België tot stand gekomen.

Het is hier niet de plaats om de geschiedenis te schrijven van de invoering
van de herstelgerichte toepassingen van de vrijheidsstraf. Dit is via een aantal
publicaties reeds enigszins gebeurd. In deze bijdrage geven we enkele aanzetten
voor een kritische bevraging van een scharnierfunctie van ‘restorative justice’
in de gevangenis, namelijk de functie van herstelconsulent. Door deze oefening
krijgen we tevens een (indirecte) kijk op herstelgerichte detentie en hoe dit
verankerd is binnen de klassieke institutionele opdracht van de uitvoering van
de vrijheidsberoving. 

Herstelgerichte detentie stap één: actieonderzoek2

De voedingsbodem voor herstel in detentie nam toe met de toegenomen
aandacht voor slachtoffers, met een zeker ongenoegen met de penitentiaire
praxis die de dader deed vervreemden van zijn feiten en met een aantal bredere
maatschappelijke en sociale veranderingen, waarbij responsabilisering, partici-
patie en communicatie een nieuw élan kregen. 

Het was met die achtergrond dan ook geen eigenaardigheid dat de minister
van Justitie Stefaan De Clerck in zijn Oriëntatienota Strafbeleid en Gevangenis-
beleid herstel in verband bracht met de gevangenisstraf. Voor De Clerck diende
de vrijheidsberovende straf een reïntegratie- en herstelgerichte invulling te
krijgen.3 Hiermee zou aandacht geschonken worden aan slachtoffers tijdens de
fase van de vrijheidsberovende straf en zouden daders structureel meer moge-
lijkheden geboden worden om verantwoordelijkheid op te nemen voor de feiten
die ze gepleegd hebben.

Sommige politieke beloftes worden bewaarheid, terwijl anderen vaak een (al
dan niet) geruisloze dood sterven. Hoewel er na de zaak-Dutroux – amper twee
maanden na de voorstelling van de beleidsnota van de minister – een wending
gegeven werd aan de zeer ambitieuze voornemens van de toenmalige minister
van Justitie, bleef een aantal vooruitstrevende plannen toch onaangetast. De
invoering van herstel in de gevangenissen zou spoedig een aanvang krijgen. Wat
volgt is een korte schets van het Belgische detentietraject van herstel.

Aanvankelijk maakte het nagaan van mogelijkheden tot herstel in de fase van
de strafuitvoering deel uit van het onderzoeksproject ‘Bouwstenen voor een co-
herent herstel- en slachtoffergericht justitiebeleid’ dat op 1 oktober 1997 opge-
start werd. Dit onderdeel groeide al snel uit tot een geheel onderzoeksproject.
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4 M. Verwilghen, Beleidsnota van het ministerie van Justitie voor het begrotingsjaar 2000, Brussel:
Ministerie van Justitie 1999.

5 S. Desmet, C. Jacqmain en E. Parello, ‘Le développement d’un concept de justice restaurative dans
le cadre carcéral’. Recherche-action au sein des établissements pénitentiaires d’Andenne, Tournai
et Jamioulx, Luik: onuitgegeven rapport 2000, p. 71, 74-75.

Vanaf januari 1998 startte een onderzoeksproject waarbij vanuit twee
universiteiten (Katholieke Universiteit Leuven; Université de Liège) telkens drie
onderzoekers gedetacheerd werden, respectievelijk in drie Nederlandstalige
(Leuven - Hulp, Leuven - Centraal en Hoogstraten) en drie Franstalige (Anden-
ne, Jamioulx en Tournai) gevangenissen. Deze zes onderzoekers werden vanuit
het ministerie van Justitie gevraagd om via een actieonderzoek de mogelijkhe-
den tot integratie van een slachtoffer- en een herstelgerichte benadering in de
context van de vrijheidsberoving op het terrein in concrete detentiesituaties uit
te proberen. Zo werd geëxperimenteerd met het opzetten van dader-slachtoffer-
bemiddeling, werd gekeken naar de schuldenproblematiek van gedetineerde
daders en de afbetaling van hun burgerlijke partij en werd onder meer gezocht
naar manieren waarop de samenleving kon betrokken worden bij detentie.

Intussen waren er nieuwe federale verkiezingen geweest. In de aanloop naar
de verkiezingen profileerde de liberale voorzitter van de Parlementaire onder-
zoekscommissie betreffende Dutroux en consoorten zich als een sterk voorstan-
der van rechten voor slachtoffers. Zijn partij haalde het en gunde deze witte
ridder een belangrijke positie. Verwilghen werd de nieuwe minister van Justitie.

Hij gaf in een aantal van zijn beleidsnota’s – onder meer de beleidsnota voor
het begrotingsjaar 20004 – duidelijk blijk van de wens om in het gevangenissys-
teem een herstelgerichte aanpak uit te werken. Bovendien wijst de conceptuele
verbreding van het herstelconcept in de beleidsdocumenten van Verwilghen op
een ruimer herstelmodel.5 Zijn beleid zou initiatieven die voorganger De Clerck
op de sporen gezet had, verder gestalte geven. Herstelgerichte detentie was daar
zeker een voorbeeld van.

Herstelgerichte detentie stap twee: de ‘geboorte’ van de herstelconsulent

Toen het pilootproject van start ging, stond een mogelijke uitbreiding zeker nog
niet vast. Toch werd vanaf december 1999 concreet nagedacht over de invoering
van een nieuwe professionele functie in het gevangeniswezen. In samenwerking
met de penitentiaire administratie stelden onderzoekers van de Universiteit van
Luik een functieprofiel op voor de aan te werven herstelconsulenten. Op 12
februari 2000 verscheen een eerste vacaturebericht en begonnen de selectiepro-
cedures. Ongeveer duizend kandidaturen werden geregistreerd voor de aanwer-
ving van dertig herstelconsulenten. 

Gezien de onverwachte keuze om het project uit te breiden, diende snel
gehandeld te worden. In maart 2000 werd een werkgroep samengesteld om een
ministeriële circulaire te schrijven. Misschien was het een gevolg van de snel-
heid waarmee alles diende te gebeuren, alleszins werden daarbij geen slacht-
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6 Jacqmain en Malempré stellen dat deze slachtofferdiensten een niet te veronachtzamen invloed op
de definiëring van de rol van de herstelconsulenten konden gehad hebben. Ondanks deze kritiek en
hun vrees dat een praktisch moeilijk werkzame functie werd gecreëerd, komen ze op het einde van
2000 – bij het schrijven van hun rapport – snel tot de conclusie dat hun vrees ongegrond was, dit op
basis van ‘des échos majoritairement positifs’ (C. Jacqmain en H. Malempré, ‘Orienter l’exécution
de la peine vers la réparation’. Rapport d’activités de l’année 2000, Luik: onuitgegeven rapport
2000, p. 8). Dit ietwat overhaaste enthousiasme lijkt ondertussen al wat meer getemperd (werkver-
loop van herstelconsulenten, weerstanden tot verandering in de gevangenis ...).

7 Deze omzendbrief werd niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, doch kan geraadpleegd
worden op <just.fgov.be> (omzendbrieven).

8 Het Vlaams Strategisch Plan van 2000 en de bijkomende overeenkomsten tussen de Vlaamse
Gemeenschap en Justitie voorzien dat in elk van de vijf pilootgevangenissen (Antwerpen, Hoogstra-
ten, Merksplas, Turnhout en Wortel) vanuit de Vlaamse Gemeenschap beleidsmedewerkers tewerk
gesteld worden (op directieniveau, net als de herstelconsulenten). Zij dienen in overleg met de
respectieve directies na te gaan hoe de opdracht van de Vlaamse Gemeenschap in de gevangenissen,
namelijk hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, best kan gebeuren. Indien in 2000 de
structurele mogelijkheid al bestond om vanuit de gemeenschappen personeel in de gevangenis te
detacheren, waarom werd dan geopteerd om herstelconsulenten onder het ministerie van Justitie
(sinds de Copernicushervormingen de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie) te laten ressorte-
ren? Deze keuze dient minstens geproblematiseerd te worden. In samenhang met Verwilghens
conceptuele verruiming van herstel werd al vroeg gewezen op een mogelijke recuperatie van de
herstelconsulenten door de gevangenis: ‘De ogenschijnlijke beschikbaarheid van de herstelconsu-
lent maakt hem vlot inzetbaar, min of meer onder de noemer “herstel”, maar eigenlijk vanuit de
oude, nooit voldane behoeften binnen het systeem.’ De problematiek rond de aflossing van de
burgerlijke partij vormt volgens Van Garsse daarvan een duidelijk voorbeeld. De betaling van de
burgerlijke partij had al veel eerder een aandachtspunt van het gevangeniswezen moeten zijn (L.

offergeoriënteerde diensten geconsulteerd.6 De ministeriële omzendbrief (M.O.)
nr. 1719 van 4 oktober 2000 legde de functies en de taken van de herstelconsu-
lenten en van de regionale coördinatoren (één Nederlandstalige, één Franstalige)
vast. Gezien het belang van deze ministeriële circulaire wordt er hier even bij
stilgestaan.7

De M.O. nr. 1719 omschrijft de algemene opdracht van de consulent: ‘De
herstelconsulent heeft de opdracht om binnen de strafinrichting waaraan hij
wordt toegevoegd het veranderingsproces naar een herstelgerichte gevangenis-
cultuur te begeleiden’. Deze opdracht dient het doel van een herstelgerichte
detentie, namelijk ‘het herstel van de verstoorde relatie tussen de dader, het
slachtoffer en de samenleving mogelijk te maken’. 

Dit zou voornamelijk via de volgende concrete opdrachten moeten gebeuren:
enerzijds ‘werken aan een cultuur van respect binnen de strafinrichting. Hiertoe
brengt hij de personeelsleden en de verschillende diensten werkzaam binnen de
gevangenis samen, werkt hij constructieve communicatiekanalen uit en richt hij
de noodzakelijke overlegplatforms op’, anderzijds dient de herstelconsulent
‘directe en/of indirecte communicatieprocessen tussen de daders en hun
slachtoffers mogelijk [te] maken’, daarbij rekening houdend met de concrete
verwachtingen van beide partijen. 

De herstelconsulent is dus fundamenteel een structureel werker – zij/hij dient
de gevangenis te begeleiden naar een herstelgerichte structuur en naar een
cultuur van respect. Enerzijds ressorteren herstelconsulenten onder hun respec-
tieve gevangenisdirecties, anderzijds worden zij jaarlijks door de regionale
herstelcoördinatoren geëvalueerd. Op die wijze werden herstelconsulenten
structureel en functioneel in het gevangeniswezen verankerd.8
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Van Garsse, Modieuze droom of maatschappelijke noodzaak? De gevangenis als herstelgerichte
faciliteit, in: J. Vanacker (red.), Herstel en detentie. Hommage aan Prof. Dr. Tony Peters, Brussel:
Politeia 2002, p. 61-62). 

9 Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedeti-
neerden, Belgisch Staatsblad 1 februari 2005, 2815-2850.

Aanvankelijk werd gepland dat de herstelconsulenten reeds op 1 mei 2000 in
dienst zouden treden, maar dit werd eerst uitgesteld tot 1 september en uiteinde-
lijk verschoof het naar 1 november. Bij hun indiensttreding volgde een verande-
ring van de taak van de onderzoekers. Het actieonderzoek in de zes gevangenis-
sen werd stopgezet en vanuit de beide universiteiten zou nu een servicefunctie
ter ondersteuning van de herstelconsulenten volgen. Hun aantreden in de
gevangenis maakte herstelgerichte detentie als nationale praktijk een feit. 

Eind 2002 liep de ondersteunende functie van beide universiteiten ten einde.
Er blijft wel enige opvolging, maar deze ligt niet langer verankerd in concrete
afspraken tussen het ministerie van Justitie en de betrokken universiteiten. Sinds
2000 hebben de herstelconsulenten inhoud gegeven aan herstelgerichte detentie.
Met de invoering van de M.O. nr. 1719 en de oprichting van de functie van
herstelconsulent kwam er dus een institutionalisering van herstelgerichte
detentie. 

Naast en in samenhang met de structurele aandacht voor het wegwerken van
de symbolische en vaak ook zeer concrete tussenschotten die in het verleden
vaker leidden tot het werken vanuit een van elkaar gescheiden ‘daderperspectief’
en een ‘slachtofferperspectief’, werd verder gezocht naar aangepaste werkwijzen
om daders, slachtoffers en de samenleving bij elkaar te betrekken. Kortom,
herstelgerichte praktijken werden verder geëxploreerd en ontwikkeld. Naast de
komst van de herstelconsulenten vonden ook bemiddelaars, slachtoffers,
geïnteresseerde burgers en slachtofferdiensten hun weg naar de gevangenis. We
gaan daar in het bestek van deze bijdrage niet op in.

Herstelgerichte detentie stap drie: verdere institutionalisering via wetgeving

Tijdens de laatste jaren kende de Belgische strafuitvoering een ongezien aantal
wetgevende initiatieven. We raken in het vervolg van deze bijdrage enkel
diegene aan die van onmiddellijke relevantie zijn. De verdere institutionalisering
van herstel in detentie zit vervat in de zogeheten ‘basiswet’.

Sinds 2005 heeft België een eerste volwaardige penitentiaire wet die het
leven achter de tralies regelt. Deze Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het
gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden9 maakt een einde aan
de legaliteitscrisis die het gevangeniswezen al lang teisterde en beoogt duidelijk-
heid te brengen, daar waar een schier oneindige rits aan ministeriële omzend-
brieven en koninklijke besluiten het regelgevend kader van de gevangenis tot
een labyrint maakte. 

In de Basiswet staat herstel expliciet vermeld als één van de doelstellingen
bij de uitvoering van de vrijheidsstraf. Artikel 9 § 2 leest als volgt: ‘De tenuit-
voerlegging van de vrijheidsstraf wordt gericht op het herstel van het door het
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10 L. Dupont en T. Peters, De herstelrechtelijke bepalingen in de basiswet betreffende het gevangenis-
wezen en de rechtspositie van de gedetineerden, in: J. Christiaens e.a. (red.), Liber amica/orum
Christian Eliaerts. Criminologie: tussen kritiek en realisme, Brussel: VUB Press 2007, p. 165.
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misdrijf aan de slachtoffers aangedane onrecht, op de rehabilitatie van de
veroordeelde en op de geïndividualiseerde voorbereiding van zijn reïntegratie
in de vrije samenleving’. Zoals Dupont en Peters observeren, is het op zich
eigenaardig vast te stellen dat tijdens de parlementaire besprekingen die tot de
Basiswet geleid hebben, geen bezwaar tegen herstel als doelstelling van de
vrijheidsstraf gemaakt werd.10 Die doelstelling wordt onder meer in de indivi-
duele detentieplanning verder geoperationaliseerd.11 We gaan in deze bijdrage
echter niet verder in op de complexe thematiek van het aanbod van herstelrech-
telijke initiatieven, wat een ingewikkeld samenspel tussen de Federale Staat en
de Gemeenschappen veronderstelt. Wat vooraf gaat, maakt duidelijk dat de
herstelgedachte gefaseerd en op redelijk korte termijn is doorgedrongen in de
wereld achter de tralies en mede werd gedefinieerd als een doelstelling van de
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf. De juridische verankering moet nog
verder worden ontwikkeld, ook al omdat het grootste deel van de Basiswet nog
niet in uitvoering is getreden.12

De functie van de herstelconsulent: enkele uitdagingen

Intussen werken herstelconsulenten al ruim acht jaar in de Belgische gevan-
genissen. De bedenkingen die hier geformuleerd worden, hebben specifiek
betrekking op de functie van de herstelconsulent zoals ze wordt ingevuld in de
Nederlandstalige gevangenissen. 

Public accountability: ongekend is onbemind?!
Naast de wettelijke verankering van de herstelgerichte uitvoering van de
vrijheidsberoving en de bepaling van de functie van de herstelconsulent blijven
er heel wat vragen naar wat de functie de facto vertegenwoordigt. Hoewel de
M.O. nr. 1719 de functie van de herstelconsulent en de twee regionale coördina-
toren bepaalt, inclusief de concrete opdrachten, blijft de functie omgeven door
een aura van vaagheid en dit zeker gedurende de eerste jaren van hun aanwezig-
heid in de gevangenissen. Eén en ander heeft te maken met de aard van de
functie zelf. Structureel werk is veel minder zichtbaar, laat staan dat het zich
schikt naar de criteria van meetbaarheid en andere zogenaamd objectieve
criteria. Bovendien roept die structurele opdracht ook vragen op naar de
positionering van de herstelconsulent binnen een concrete gevangenissetting. Dit
leidt tot het ontbreken van een voldoende en duidelijke transparantie van
opdrachten en taken van de herstelconsulenten. In de ministeriële omzendbrief
die de functie introduceert, wordt gesproken over een activiteitenverslag dat elke
herstelconsulent jaarlijks dient op te stellen. De regionale coördinatoren kunnen
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respectievelijk de Nederlandstalige of de Franstalige herstelconsulenten op basis
van dat jaarverslag evalueren en bijkomend aansturen. Bovendien voorziet de
omzendbrief dat de regionale herstelcoördinatoren zelf een jaarverslag schrijven,
dit ten behoeve van de regionale gevangenisdirectie. 

De vorige regionale coördinator noemde herstelconsulenten ‘change agents’
en wees erop dat de functie na de inloopfase vooral diende gericht te zijn op
‘change management’.13 Begrippen als ‘veranderingsagent’, jaarverslagen,
organisatieverandering en referenties naar management treden de laatste jaren
in de publieke sector meer op de voorgrond, een tendens waaraan herstelconsu-
lenten uiteraard niet ontsnappen. In een recente bijdrage werd erop gewezen dat
de herstelconsulenten voorzichtig al enkele voordelen zien in het werken rond
herstel in relatie met managementideeën en -aanpak.14

Het zich inschrijven in een dergelijke logica behoeft op zich geen probleem
te zijn, maar verdient toch een kanttekening. Indien men dergelijke conceptuele
tools, concepten en referentiekaders gebruikt, dan springt de voorlopige
afwezigheid van concepten als ‘efficiëntie’, ‘effectiviteit’ en ‘accountability’,
waaronder in publieke organisaties ook ‘public accountability’, in het oog. In
een gevangenissysteem dat al decennia worstelt met overbevolking, slechte
materiële levensvoorwaarden, personeelsproblemen, waaronder de vaak terug-
komende klacht van onderbezetting van het basiskader (in het bijzonder dat van
de penitentiaire beambten), zou kunnen verwacht worden dat de aanwezigheid
en het voortbestaan van een structurele functie op regelmatige tijdstippen wordt
gelegitimeerd door aan te geven wat reeds werd bereikt, welke die concrete
verwezenlijkingen zijn en wat naar de toekomst verder zal worden ondernomen.

Hiermee wordt niet gezegd dat herstelconsulenten onvoldoende in het
voetlicht zijn getreden. Meermaals hebben zij zich getoond op studiedagen,
seminars, conferenties en in themanummers. Dit lijkt voorlopig echter maar
deels tegemoet te komen aan de vraag naar meer duidelijkheid, informatie en
transparantie met betrekking tot de concrete herstelgerichte uitvoering van de
vrijheidsstraf. 

Wij kijken uit naar concrete initiatieven van herstelconsulenten om hun
complexe structurele positie en opdrachten in een publieke organisatie aan een
ruim publiek kenbaar te maken en de ervaren problemen en uitdagingen te
contextualiseren. Na acht jaar aanwezigheid in het gevangeniswezen is de vraag
naar een transparante voorstelling van hun belangrijke werkzaamheden zeker
geen overbodige luxe. 

Statutarisering van de functie: ‘anders is beter’? 
Begin 2007 werd op het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen het
initiatief genomen tot de formele statutarisering van de functie van herstelconsu-
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lent. Herstelconsulenten zouden dus een vast overheidsstatuut krijgen: de
ultieme (h)erkenning dat zij een integraal deel uitmaken van de penitentiaire
diensten. De afwikkeling daarvan roept echter vragen op. In eerste instantie
werd een publiek examen in twee fasen georganiseerd. Dit examen stond open
voor geïnteresseerden/afgestudeerden uit een beperkt aantal universitaire
opleidingen. 

Zonder uitzondering dienden alle herstelconsulenten in functie aan dit
overheidsexamen deel te nemen. Op basis van het aantal jaren in functie werden
zij in één van twee groepen ingedeeld. Herstelconsulenten met minder dan drie
jaar ervaring dienden te slagen in de psychotechnische proef die door SELOR
(het selectiebureau van de overheid) werd opgesteld. Pas indien zij daarin
slaagden, mochten zij door naar de tweede ronde. Herstelconsulenten met
minimum drie jaar ervaring konden meteen deelnemen aan die tweede ronde.
Dit deel van het examen bestond uit het uitwerken van een opdracht die door een
jury van drie leden werd beoordeeld.

Dit examen heeft tot gevolg dat in de loop van 2008 een grote personeelsver-
schuiving en -aflossing zal plaatsvinden. Sommige herstelconsulenten die reeds
jaren in functie waren, soms zelfs vanaf 2000, voldeden blijkbaar niet en
verdwijnen uit de functie. Anderen, vaak met een lange ervaring, slaagden in het
examen, kwamen op een lijst terecht waarbij de hoogst scorende geëxamineerde
als eerste een gevangenis mocht ‘kiezen’ om daar vervolgens, in de loop van
2008, zijn/haar werkzaamheden op te nemen. 

Voorlopig is geen concrete informatie voorhanden over het aantal geslaagde
herstelconsulenten die in functie mogen blijven in dezelfde inrichting. Op basis
van schaars beschikbare informatie mag evenwel terecht worden gevreesd dat
grote interne verschuivingen zullen optreden en dat een deel van de ervaren
herstelconsulenten uit de functie zal verdwijnen. 

Bij het concrete takenpakket van de herstelconsulent valt vooral op dat de
functie staat voor het ontwikkelen van overlegstructuren tussen verschillende
diensten van de gevangenis, tussen de gevangenissen en externe diensten
(dadergerichte, slachtoffergerichte en bemiddelingsdiensten) en het sensibilise-
ren van het gevangenispersoneel. In de praktijk vergt het opzetten van overleg-
structuren, van netwerken, van communicatiekanalen tussen verschillende
partners en diensten ten eerste een zeer goede kennis van het complexe werkveld
van mogelijke partners en relevante diensten. Bovendien vraagt het opzetten van
overlegstructuren ook dat de herstelconsulent de vele partners kan overtuigen
van het wederzijdse belang van hun deelname. Daarnaast moeten herstelconsu-
lenten achter de tralies de onderscheiden personeelsgroepen informeren over
herstel, wat al geleid heeft tot het opnemen van lessen over slachtoffers en
herstel in de opleiding van nieuw penitentiair personeel. Tevens dienen zij
gedetineerden te sensibiliseren over slachtoffer- en herstelgerichte activiteiten.
Na jaren van ervaring hebben de herstelconsulenten een belangrijke ‘praktische
kennis’ opgebouwd. De personeelsverschuivingen zullen er toe leiden dat jaren
van praktische kennis en opgedane ervaring verloren gaan.
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Mission accomplished? Een eerste taboe doorbroken

Als we de M.O. nr. 1719 erbij nemen, het basisdocument ter zake, dan stond in
de algemene opdracht van de herstelconsulent te lezen dat deze ‘het verande-
ringsproces naar een herstelgerichte gevangeniscultuur’ dient te begeleiden, met
als uiteindelijk doel ‘het herstel van de verstoorde relatie tussen de dader, het
slachtoffer en de samenleving mogelijk te maken’. ‘De taak van de herstelconsu-
lent bestaat voornamelijk uit het actief tot stand brengen van een cultuur van
respect en uit het bevorderen van de uitbouw van een coherent gevangenisbeleid
dat aansluit bij dit model van herstelgerichte detentie.’ Dit zijn zéér ambitieuze
doelstellingen en taken. We hebben boven al vermeld dat het niet duidelijk is
wat de herstelconsulenten in dit takenveld reeds hebben bereikt, welke de
verworvenheden zijn en hoe op uitdagingen wordt gereageerd.

Niettemin mag worden gesteld dat overheen de geformuleerde opmerkingen
en bedenkingen een resultaat werd neergezet dat als een verworvenheid voor de
toekomst mag worden beschouwd. Met name de begrippen ‘slachtoffer’ en
‘herstel’ zijn in de context van de uitvoering van de vrijheidsberoving bij
gedetineerden en gevangenispersoneel niet langer een taboe. Zoals de gevierde
van dit boek gevat in een interview zei: dankzij herstelconsulenten ‘wordt voor
de gedetineerden het feit dat ze hun slachtoffers iets ernstigs hebben aangedaan
actueel gemaakt’.15 En was dat nu net niet het eerste doel, namelijk het taboe om
de dader over zijn daad en zijn slachtoffer aan te spreken, te doorbreken? 





1 C. Kelk, De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 54.
2 C. Kelk, Humaniteit als strafrechtelijk principe, een tour d’horizon, in: K. Boonen e.a. (red.), De

weging van ’t Hart. Idealen, waarden en taken van het strafrecht, Deventer: Kluwer 2002, p. 69.
3 Het wetsvoorstel ligt op het moment van schrijven (juli 2008) bij de Raad van State, maar de

bedoeling is dat het nog dit jaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden (Kamerstukken II
2007/08, 29 270, nr. 20, p. 2).

4 Kelk, 2002, p. 71-76; C. Kelk, Strafrechtelijk stromenland, in: Ch.J. Enschedé e.a. (red.), Naar eer
en geweten: liber amicorum J. Remmelink, Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 263-264.

Humaniteit (z)onder voorwaarden
Mirjam Siesling en Jeroen ten Voorde

Inleiding

Simons’ adagium ‘Het strafrecht zal humaan zijn of niet zijn’ is Constantijn
Kelk na aan het hart gelegen en komt regelmatig in zijn werk terug. Meer dan
wie ook heeft Kelk dit adagium als wetenschappelijk uitgangspunt gekozen en
het getracht vorm te geven. Dat is niet eenvoudig geweest. De sterren voor een
humaan strafrecht staan niet gunstig. In 1994 sprak Kelk zijn zorgen uit over de
‘verkilling en de onverschilligheid’ die zich van de strafrechtspraktijk meester
zou hebben gemaakt.1 Je zou kunnen denken dat Kelk zich, naarmate de
strafrechtspraktijk onverschilliger ten opzichte van de mens wordt, radicaler
tegen het strafrecht zou gaan keren. Kelk is er echter altijd van uitgegaan dat het
er niet om gaat het strafrecht af te schaffen, maar om het realiseren van een
strafrecht waarin ‘menselijke vrijheid en menselijke waardigheid’ zo optimaal
mogelijk worden gegarandeerd.2

In deze bijdrage analyseren we eerst Kelks ‘humaniteit als strafrechtelijk
principe’. Daarna gebruiken we deze analyse in onze bestudering van het wets-
voorstel houdende de aanpassing van de terbeschikkingstelling (tbs) met voor-
waarden (artikel 38 e.v. Sr), het minder bekende broertje van de tbs met
dwangverpleging.3 Met deze wijziging wordt beoogd de toepassing van deze
maatregel te verruimen en te voorkomen dat tbs met dwangverpleging te snel
wordt opgelegd. Je zou daarom kunnen denken dat in deze tijd van verkilling en
onverschilligheid een spoor van humaniteit lonkt. In deze bijdrage geven we aan
of deze stelling aannemelijk is.

Humaniteit als strafrechtelijk principe

De veronderstelling dat het strafrecht humaan behoort te zijn, is volgens Kelk
een aloud uitgangspunt.4 Allereerst wijst hij daarbij op het Nederlandse
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gevangeniswezen dat al in de achttiende eeuw als het meest humane van Europa
werd gezien. Daarnaast wijst hij op het bestaan van de reclassering die als het
‘kwade geweten van Justitie’ is betiteld en die de ‘humanisering van de straf-
rechtspleging’ zou bevorderen. Ook in de strafrechtswetenschap zou humaniteit
een belangrijk uitgangspunt zijn. Daarbij wordt vooral gedacht aan Pompe, bij
wie de ‘medemens’ in het strafrecht voorop stond. Pompe stelde dat van een
rechtvaardige strafrechtsbedeling alleen gesproken kan worden als daarbij de
menselijke waardigheid voorop staat. In de strafrechtspraktijk moet de mens
liefdevol worden tegemoet getreden. Een ontmoeting van mens tot mens houdt
in dat hij niet alleen als rechtssubject moet worden benaderd maar als mens van
vlees en bloed. Wanneer hij niet op die wijze wordt ontmoet bestaat het gevaar
van miskenning:5 door de strafrechtspraktijk wordt onvoldoende rekening
gehouden met het unieke van de mens. Pas als het unieke van de mens wordt
erkend, is het strafrecht rechtvaardig.

De idee van erkenning vinden we ook bij Kelk terug, zij het niet in de vorm
van liefde. Voor Kelk geldt dat in het strafrecht ‘solidariteit met de medemens’
centraal moet staan.6 Het strafrecht is pas humaan als in de juridische structuur
en de cultuur medemenselijkheid vorm wordt gegeven. Bij de cultuur van de
strafrechtspleging gaat het vooral om de ‘bejegening en benadering’ van ver-
dachten en veroordeelden, dat wil zeggen om een ‘mentale instelling waarmee
door de strafrechtsfunctionarissen wordt opgetreden’.7 Tegelijkertijd legt Kelk
nadruk op de rechten van verdachten en veroordeelden waarmee ‘een mogelijk-
heid [wordt] gezien hun positie ten opzichte van de overheidsmacht te verster-
ken’.8 Humanisering is een ideaal dat ‘uitsluitend binnen de enge marges van het
mogelijke’ kan worden gerealiseerd.9 Die enge marges zijn de marges van het
recht, maar we mogen niet veronachtzamen dat mensen dat recht maken en zij
die in het strafrecht werkzaam zijn de mens in het strafrecht op correcte wijze
bejegenen. Kelk probeert met dit pleidooi een verzoening tot stand te brengen
tussen Peters, die verbetering van de juridische positie van de mens voorstaat,10

en Pompe. Daarbij zij gezegd dat van een volledige omarming van Pompes visie
door Kelk geen sprake is, nu bij Kelk liefde voor de medemens is vervangen
door solidariteit. Liefde en solidariteit hebben gemeen dat zij persoonlijke
affectie jegens de mens in het recht vereisen.
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De nadruk op de mentale instelling van de strafrechtsfunctionarissen ten
opzichte van de verdachte en veroordeelde moet niet te ver worden doorgedre-
ven. Dat zou op een teleurstelling kunnen uitlopen. Van de binnen de straf-
rechtspleging betrokken functionaris kan niet worden gevergd dat hij affectie
voelt voor een moordenaar, of een incestpleger. Een dergelijke affectie hoeft ook
niet te worden gevergd. Waar affectie onmogelijk is, komt ‘formeel respect’ in
de plaats.11 Formeel respect duidt op het garanderen van fundamentele rechten
die mensen in staat stellen ‘het eigen leven vorm te geven zonder daarbij te
worden gehinderd of tegengewerkt door de staat, organisaties of andere perso-
nen’.12 Formeel respect bestaat alleen wanneer fundamentele (mensen)rechten
zijn geïnstitutionaliseerd. Institutionalisering betekent dat deze rechten afdwing-
baar zijn door rechtssubjecten. Die afdwingbaarheid is mogelijk door individuen
die rechtssubject zijn. Voor het tegenwoordige strafrecht geldt dat iedere
verdachte of veroordeelde als rechtssubject wordt erkend en daardoor rechten
kan afdwingen. Het zijn van rechtssubject mocht volgens Pompe geen belemme-
ring zijn voor de ontmoeting van mens tot mens. Rechtssubjectiviteit is volgens
ons juist een garantie voor een ontmoeting tussen mensen van vlees en bloed.

Rechtssubjectiviteit beschermt mensen tegen de staat, doordat zij niet met de
mens van vlees en bloed samenvalt. De staat kan die mens niet zover ‘ontmoe-
ten’ dat hem onbeperkte toegang tot de mens wordt geboden. Onbeperkte
toegang kan ertoe leiden dat de staat te ver in het leven van mensen ingrijpt. Dan
dreigt een verdrukkend systeem waarin mensen, juist als zij verdachte of
veroordeelde zijn, niet vrij zijn. Dat rechtssubjectiviteit de ontmoeting belem-
mert, is dus in zoverre juist dat zij voorkomt dat de ontmoeting uitmondt in
onderdrukking. Tegelijkertijd garandeert het zijn van rechtssubject dat de mens
de hem toekomende rechten kan afdwingen. De mens staat daardoor in een
gelijkwaardiger positie ten opzichte van de staat dan wanneer hij die rechten
ontbeert. Rechtssubjectiviteit bepaalt dus de voorwaarden waaronder een
ontmoeting kan plaatsvinden. Zij garandeert dat de mens als uniek wezen zich
door middel van juridische bescherming kan ontwikkelen. De staat wordt ervan
weerhouden die ontwikkeling te beïnvloeden. Humaniteit in het strafrecht,
waarin respect bestaat voor en kan worden afgedwongen door elk uniek
individu, is kortom slechts mogelijk binnen juridische grenzen.

Het voorgaande betekent niet een volkomen onpersoonlijke houding van
actoren in de strafpraktijk jegens de verdachte of veroordeelde. Foqué geeft aan
dat in ontmoetingen de mens zich kwetsbaar opstelt. Het recht moet die
kwetsbaarheid onder woorden brengen. Dat doet het niet door enkel te beheer-
sen, maar door in de zoektocht naar orde de in een moderne samenleving
onontkoombare ‘veelheid van werelden, van verhalen en reflecties’ ruimte te
geven. We spreken dan van schouwen: ‘het kijken en luisteren naar de lotgeval-
len van mensen en hoe die kunnen worden opgenomen in het omvattende
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verband van de geplogenheden van de samenleving, van datgene wat mensen
van elkaar mogen of moeten verwachten’. Beschouwelijkheid leidt tot betrok-
kenheid, niet als een paternalistisch beter weten, maar als het verschaffen van
mogelijkheden om fundamentele rechten te kunnen afdwingen en met behulp
daarvan een zo menswaardig mogelijk bestaan te kunnen leiden. Door middel
van het recht moet humaniteit worden bereikt.13 In deze opvatting is het de taak
van eenieder in de strafrechtspraktijk, om de kwetsbaarheid van de ander niet
alleen te respecteren, maar ook te vertalen in een juiste, juridisch gefundeerde,
ontmoeting.

Wijziging van terbeschikkingstelling met voorwaarden

In het vervolg verruilen we de abstracte beschouwing voor een analyse van een
nog niet aan de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel tot wijziging van tbs
met voorwaarden. Alvorens het voorstel en het commentaar te bespreken,
schetsen we kort de huidige regeling.

De tbs met voorwaarden (artikel 38 e.v. Sr) verschilt in haar doel niet van de
tbs met dwangverpleging, maar wel in haar uitvoering. De rechter stelt voor-
waarden aan het gedrag van de terbeschikkinggestelde en wijst een instelling
aan die hem bij naleving van de voorwaarden hulp en steun moet verlenen.
Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de beveiliging van de samenleving
niet met verwijdering van de terbeschikkinggestelde uit de samenleving hoeft
plaats te vinden als de beveiliging met een minder zwaar middel reeds gewaar-
borgd wordt geacht.14 Een in combinatie met de maatregel opgelegde vrijheids-
straf is gemaximeerd op drie jaar (artikel 38 lid 2 Sr). In de regel zullen
veroordeelden die in aanmerking komen voor tbs met voorwaarden een niet te
ernstig delict hebben gepleegd.15 Een vereiste is dat de terbeschikkinggestelde
zich bereid verklaart mee te werken aan de opgelegde voorwaarde(n) (artikel 38
lid 3 Sr), bijvoorbeeld zich te stellen onder toezicht van de reclassering. Over-
treedt de terbeschikkinggestelde de voorwaarde, dan kan de rechter, op vordering
van het OM, besluiten dat de terbeschikkinggestelde alsnog gedwongen wordt
verpleegd in een tbs-kliniek (artikel 38c Sr jo. artikel 509j Sv). Tbs met voor-
waarden wordt opgelegd voor de duur van twee jaar en kan met maximaal twee
jaar worden verlengd (artikel 38d Sr) wanneer de geëiste voorwaarden (nog) niet
zijn nageleefd of de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van
personen of goederen (artikel 38c Sr) verlenging vereist.

Na invoering bleek al snel dat tbs met voorwaarden slechts beperkt werd
opgelegd en dat het succes niet erg groot was.16 Nadien is het aantal opgelegde
tbs met voorwaarden gestegen, maar uit het rapport van de parlementaire onder-
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zoekscommissie naar de tbs blijkt dat in de strafrechtspraktijk de nodige kritiek
bestaat.17 Ten eerste zou de maximaal op te leggen gevangenisstraf te gering
zijn. De commissie heeft op grond hiervan geconcludeerd tot verhoging van de
maximum gevangenisstraf van drie naar vijf jaar. Ten tweede zou de termijn van
de tbs met voorwaarden te kort zijn. De commissie heeft aanbevolen de maxi-
male duur van de tbs met voorwaarden te verlengen zonder een termijn te
noemen. Ten derde werd geklaagd over de tenuitvoerlegging. De reclassering
zou te weinig mogelijkheden hebben de naleving van de voorwaarden te con-
troleren. Ook zouden ggz-instellingen huiverig zijn om terbeschikkinggestelden
op te nemen en zou het een tijd duren alvorens opname mogelijk is. De commis-
sie adviseerde daarom dat, alvorens tbs met voorwaarden te eisen, de officier
van justitie zich door de reclassering over de handhaafbaarheid van de voor-
waarden en de ggz over de haalbaarheid van andere zorg dan de dwangverple-
ging laat adviseren.18

In reactie hierop is een wetsvoorstel in voorbereiding dat een aantal wijzi-
gingen inhoudt betreffende de tbs met voorwaarden. Uit de memorie van toe-
lichting bij het wetsvoorstel blijkt dat het doel van deze aanpassingen is deze
tbs-vorm effectiever te maken (er wordt gesproken van ‘maatwerk’ en verster-
king van het beveiligende karakter van de maatregel) en de tbs-klinieken te
ontlasten (MvT, p. 1). De wijzigingen betreffen het volgende: verhoging van de
maximale gevangenisstraf die in combinatie met tbs met voorwaarden kan
worden opgelegd van drie naar vijf jaar (nieuw artikel 38 lid 2 Sr); verlenging
van de maximale duur van de tbs met voorwaarden van vier naar negen jaar
(nieuw artikel 38e lid 2 Sr); invoering van de mogelijkheid tot het tijdelijk onder
dwang opnemen van personen aan wie tbs met voorwaarden is opgelegd, zonder
dat deze situatie direct leidt tot omzetting in tbs met dwangverpleging (de
zogenoemde tijdelijke crisisopname) (nieuw artikel 509jbis Sv); uitbreiding van
de wettelijke acceptatieplicht van forensisch psychiatrische instellingen naar de
categorie tbs met voorwaarden (o.a. nieuw artikel 11 lid 1 Beginselenwet
verpleging ter beschikking gestelden). Tot slot wordt in de OM-Aanwijzing tbs
met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging dwangverpleging de verplich-
ting opgenomen dat alvorens de officier van justitie ter zitting tbs met voorwaar-
den eist, advies van de reclassering en de ggz over de uitvoerbaarheid van de
maatregel wordt ingewonnen.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), de Raad
voor de Rechtspraak (Raad), de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
(NVvR) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zijn om advies ge-
vraagd. Geen van deze instanties heeft fundamentele bezwaren tegen dit
wetsvoorstel; slechts op deelterreinen zijn bezwaren aangetekend. In de eerste
plaats wordt door de RSJ (p. 16), de Raad (par. II.2) en de NVvR (par 3.2)
gesteld dat door de verlenging van de maximaal op te leggen gevangenisstraf de
periode tussen de beslissing iemand te gaan behandelen en de daadwerkelijke
behandeling langdurig kan zijn. Een dergelijke langdurige periode betekent een
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19 Het lijkt maatwerk te zijn ten behoeve van de samenleving, niet zozeer ten behoeve van de
terbeschikkinggestelde.

risico voor de behandelbaarheid van de betrokken terbeschikkinggestelde en
daarmee voor de slagingskans van de voorwaarde. De NVvR en de RSJ pleiten
voor een in de einduitspraak op te nemen prognose over het behandelperspectief,
zodat niet alleen het OM maar ook de betrokkene uitzicht heeft op het aflopen
van de behandeling. De RSJ (p. 16) benadrukt dat terbeschikkinggestelden
uitzicht moeten hebben op de beëindiging van de maatregel. De RSJ (p. 17) is
niettemin positief over de verlengde maximumduur van de gevangenisstraf
omdat daarmee personen aan wie vermoedelijk een tbs met dwangverpleging zal
worden opgelegd, nu in aanmerking kunnen komen voor de ‘lichtere’ tbs met
voorwaarden. In de tweede plaats wordt, in samenhang hiermee, door de NVvR
(par. 3.1) en de RSJ (p. 11) gesteld dat de verlenging van de maximale duur van
de combinatie van gevangenisstraf en tbs met voorwaarden van zeven naar
veertien jaar arbitrair is en moeilijk in overeenstemming is te brengen met
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Bovendien wordt op deze
manier de aantrekkelijkheid van de tbs met voorwaarden verminderd. In de
derde plaats stelt de NVvR (par. 3.2) dat de effectiviteit van de voorgestelde
wijzigingen staat of valt met voldoende behandelplekken. Als die er niet zijn,
blijft er voor de rechter weinig ruimte over een tbs met voorwaarden op te
leggen. Ook waarschuwen de NVvR (par. 4) en de RSJ (p. 20-23), die nadere
uitwerking wenst van de rol van de reclassering, dat de implementatie van het
concept-wetsvoorstel pas zou mogen plaatsvinden nadat de reclassering
kwantitatief en kwalitatief op orde is gebracht. Tot slot stuit de voorgestelde
tijdelijke crisisopname op weinig bezwaren. De NVvR (par. 3.3) en de Raad
(par. II.3) geven in overweging dat het vrijwillige karakter van deze opname
beter achterwege kan blijven, omdat ze anders een wassen neus zal blijken te
zijn. Een aanhoudingsbevoegdheid voor de officier van justitie in een dergelijke
crisissituatie acht de NVvR effectiever. Samen met de Raad adviseert de NVvR
dat ter bescherming van de belangen van de terbeschikkinggestelde deze
crisisopname gepaard moet gaan met een toetsing door de rechter-commissaris.
De NOvA en de Raad (par. II.3) stellen tot slot dat uit de tekst van het voorstel
niet duidelijk is hoe vaak de termijn van de crisisopname kan worden verlengd.

Commentaar

Wij kunnen ons vinden in het commentaar van de adviesinstanties, maar missen
een belangrijk thema, namelijk de (rechts)positie van de terbeschikkinggestelde.
Alleen de RSJ lijkt zich hierom te bekommeren. De RSJ (p. 17) is van mening
dat maatwerk moet worden geleverd. Dat wordt ook door de wetgever beoogd
(MvT, p. 4), zij het dat dit slechts als een gunstig bijeffect wordt gezien van de
voorgenomen maatregel die vooral is bedoeld om de samenleving te bevei-
ligen.19 De RSJ merkt ook op dat hij positief is over deze maatregel, omdat het
gaat om een uitbreiding van de lichte variant van tbs, die eindig is in tegenstel-
ling tot de in potentie oneindige tbs met dwangverpleging (artikel 38e lid 2 Sr).
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20 Zie over de problematiek van het veiligheidsdenken o.a. Y. Buruma, De dreigingsspiraal. Onbe-
doelde neveneffecten van misdaadbestrijding, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005.

21 De terbeschikkinggestelde wordt gebracht als onderdeel van het ‘product reclasseringstoezicht’. Het
toezicht wordt beperkt tot inschatten van recidivegevaar. De intensivering van het contact met de
terbeschikkinggestelde is dus niet bedoeld om een succesvolle terugkeer te garanderen. Hieruit
spreekt een visie op de reclassering die door Kelk terecht al zo lang wordt betreurd. Zie Kelk, 1998,
p. 54.

Ook dit is een gunstig bijeffect, want verruiming van de toepassing van tbs met
voorwaarden is niet bedoeld om minder mensen in de dwangverpleging te
plaatsen, maar om de druk op de tbs-klinieken te verlichten (en naar wij
aannemen geld te besparen). Niettemin kan niet worden ontkend dat de maxima-
le duur van de combinatie van gevangenisstraf en tbs met voorwaarden tot
veertien jaar wordt verlengd. Zeker in het licht van de wijziging van de regeling
van de voorlopige invrijheidstelling is dat een lange tijd.

Uit de doelstelling om minder mensen tbs met dwangverpleging te willen
opleggen kunnen we dus niet direct een benadering van een kwetsbare mens
ontwaren. De positie van de terbeschikkinggestelde doet in de wijzigingen
nauwelijks ter zake. Het gaat om het garanderen van zoveel mogelijk veiligheid.
Die garantie wordt geboden door tbs met voorwaarden beter op tbs met
dwangverpleging te laten aansluiten door de duur van de eerste tbs-variant te
verlengen. Op zichzelf lijkt de reden daarvoor niet alleen een betere beveiliging
te zijn maar ook een betere begeleiding van de terbeschikkinggestelde mogelijk
te maken. Hiermee wordt evenwel het perspectief van een snelle invrijheidsstel-
ling min of meer ongedaan gemaakt. De kans dat de betrokkene zich afgeschre-
ven voelt als hij veertien jaar in het justitiële circuit moet functioneren, is
denkbaar. Een perspectief voor een kortere duur van de gevangenisstraf in
combinatie met tbs met voorwaarden wordt door de wetgever niet gegeven. Dit
heeft te maken met de nadruk op veiligheid van de samenleving in het wetsvoor-
stel. Daarop wordt zoveel nadruk gelegd dat fouten in de huidige regeling die
niet aan de terbeschikkinggestelden kunnen worden toegeschreven, toch op hen
worden afgewenteld. Het is vreemd dat de redenering is dat de tbs-klinieken
overvol zijn en dat het alternatief daarvoor is de duur van de tbs met voorwaar-
den op te rekken. Een vergelijkbare redenering wordt toegepast bij de constate-
ring dat de ggz niet goed werkt en de reclassering kwalitatief en kwantitatief niet
op orde is: het is onjuist om die onvolkomenheden af te wentelen op terbeschik-
kinggestelden, die met een overtuigende aanpak (op maat) wel goed in staat zou-
den kunnen zijn tbs met voorwaarden succesvol af te ronden. Daarmee suggere-
ren we niet dat veiligheid van de samenleving geen na te streven ideaal kan zijn
in het strafrecht. We willen er wel voor waarschuwen onder het mom van
veiligheid allerhande veranderingen in de strafwetgeving door te voeren die
mogelijk op andere wijzen zouden kunnen worden bereikt.20

Als reactie hierop zou kunnen worden gewezen op het feit dat het wetsvoor-
stel ook een verbetering van het reclasseringstoezicht inhoudt (MvT, p. 8 e.v.).
Die verbetering is echter vooral bedoeld om een ‘snelle en consistente reactie
bij niet naleving’ of ‘dreigende ontsporing’ door de terbeschikkinggestelde te
signaleren.21 Zo er al sprake is van ontmoeting, dan niet met een kwetsbare
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22 De crisisopname voorkomt automatische omzetting van tbs met voorwaarden in tbs met dwangver-
pleging. Maar als ggz-instellingen slecht functioneren in relatie tot terbeschikkinggestelden, hoe
garandeert een wetswijziging dat de instellingen beter zullen gaan werken? Weliswaar wordt
opname in een ggz-instelling verplichtend voor de instellingen, maar kan die in de praktijk ook
worden afgedwongen? Hierover schept het wetsvoorstel geen duidelijkheid.

23 Zie A.C. ’t Hart, Recht als schild van Perseus. Voordrachten over strafrechtstheorie, Antwerpen:
Kluwer rechtswetenschappen, Arnhem: Gouda Quint 1991.

wiens verhaal door de reclasseringswerker onder woorden moet worden
gebracht, maar met een ‘gevaarlijk individu’. Daaruit blijkt al dat solidariteit ver
te zoeken is, maar zelfs van formeel respect lijkt nauwelijks sprake te zijn.
Immers, de mens wordt als mens van vlees en bloed benaderd, zonder door het
recht te worden beschermd tegen bepaalde (negatieve) kwalificaties. Blijkbaar
is een terbeschikkinggestelde geen rechtssubject (meer), dat wordt beschermd
tegen etiketteringen van de staat die het mogelijk maken fundamentele rechten
te beperken. Juist omdat de mens gevaarlijk is kunnen andermans fouten immers
op hem worden afgewenteld, maar is het ook mogelijk om een op zichzelf te
waarderen crisisopname te introduceren zonder die met de nodige waarborgen
te omgeven, zoals enkele adviesinstanties aangeven.22 De gedachte de mens als
gevaarlijk individu centraal te stellen moet in een democratische rechtsstaat
worden afgewezen. De mens als mens van vlees en bloed benaderen (en hem als
gevaarlijk te definiëren) maakt het mogelijk zo ver in het leven van mensen in
te grijpen, dat fundamentele vrijheden onder druk komen te staan. Juist dat kan
en mag in een democratische rechtsstaat niet de bedoeling zijn.23 Daar komt bij
dat de benadering van de mens als gevaarlijk individu niet leidt tot betrokken-
heid, dat wil zeggen het bieden van ruimte aan een zo menswaardig mogelijk
bestaan waarin binnen grenzen zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de
rechten en vrijheden die elk rechtssubject toekomen. Betrokkenheid moet al
worden getoond tijdens het onderzoek ter terechtzitting waar over tbs met
voorwaarden wordt gesproken. Immers, de verdachte zal met de maatregel
moeten instemmen en zijn instemming zal tijdens de zitting reeds moeten
blijken. Dit instemmingsvereiste schept bij uitstek een moment om met de
verdachte te praten over en betrokken te zijn met zijn problemen en verwach-
tingen voor de toekomst. Betrokkenheid tonen moet voorkomen dat de verdach-
te op basis van negatieve motivatie (‘alles liever dan tbs met dwangverpleging’)
tbs met voorwaarden zal doorlopen. De kans op falen is dan groter, terwijl het
feit dat hij tbs met voorwaarden kreeg opgelegd ook zo kan worden uitgelegd
dat de kans op verbetering in (relatief) korte tijd en in een lichter regime dan tbs
met dwangverpleging door de justitiële en psychiatrische autoriteiten groter
wordt ingeschat. Dit positievere karakter van tbs met voorwaarden in vergelij-
king met tbs met dwangverpleging, en daarmee de mogelijkheid negatieve in
positieve motivatie om te zetten, wordt in het wetsvoorstel niet aangegrepen. De
kans op falen blijft daardoor aanwezig. Het wetsvoorstel is op dit punt dan ook
een gemiste kans.
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24 A.L. Melai, Nogmaals: humane spanningen in het strafrecht, in: Th.W. van Veen e.a. (red.),
Handhaving van de rechtsorde. Bundel aangeboden aan Albert Mulder, Zwolle: Tjeenk Willink
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Slotopmerkingen

Humaniteit in het strafrecht is een belangrijk ideaal, dat slechts binnen de
grenzen van het recht kan worden gegarandeerd. ‘Het recht kan zonder twijfel
impulsen ontlenen aan woorden met een evocatieve klank, maar het effect ervan
valt uitsluitend te demonstreren aan de articulatie van het recht zelf en de waar-
den respectievelijk belangen die daarin – met zorgvuldige aanwijzing van de
middelen – bescherming vinden.’24 Hiervoor is aangegeven dat de door Kelk
gepropageerde zoektocht naar solidariteit moet worden vervangen door een –
eveneens door Kelk van groot belang geachte – bescherming van de juridische
positie van de mens als rechtssubject. Hierbij hebben we aangetekend dat het
rechtssubject individualiseerbaar noch onpersoonlijk is. In het recht moet
betrokkenheid op de mens worden getoond, zonder de mens vanuit een voorin-
genomen visie (van gevaarlijkheid) te benaderen. De voorgenomen wijziging
van de tbs met voorwaarden hebben we vervolgens vanuit dit perspectief
bekeken. Het wetsvoorstel kent een aantal goede punten (zoals het afschaffen
van de bijna automatische omzetting in tbs met dwangverpleging als de voor-
waarden niet worden nagekomen), maar als we de toelichting op het voorstel
lezen valt ons toch vooral een ‘kil’ mensbeeld op: de mens is gevaarlijk en de
samenleving moet tegen hem worden beschermd. De reclassering moet het
gevaarlijke individu begeleiden als een potentiële recidivist. Van werkelijke
betrokkenheid kunnen we niet spreken. Kelk herinnert er ons blijvend aan dit
wereldbeeld niet als normaal te omarmen, maar te streven naar een zo humaan
mogelijk strafrecht. Hoewel wij niet helemaal meegaan met zijn zoektocht naar
solidariteit, zullen ook wij ‘verkilling en onverschilligheid’ in de strafrechts-
praktijk blijven bekritiseren.
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The prisoner as rechtsburger: 
a European perspective
Sonja Snacken and Dirk van Zyl Smit1

Men mag niet vergeten dat het wezen van een gevangenis,
ongeacht het enorme verschil in repressie en willekeur dat tussen

diverse stelsels kan bestaan, op één en dezelfde hoogst
onnatuurlijke situatie betrekking heeft: die van de gekooide,

afhankelijke en in zijn existentie onvrije mens.2

Constantijn Kelk, the author of these words and the recipient of this liber
amicorum, has had a profound influence on the development of prison law and
policy not only in the Netherlands but also beyond its borders. In this paper we
wish to honour his contribution by sketching the concept of the rechts-
burgerschap of all prisoners, which Kelk developed as a means of dealing with
the penological reality of imprisonment. We will then apply this concept as a
tool for evaluating key aspects of the law and policy that have emerged recently
in respect of prisons at the European level. 

The concept of rechtsburgerschap literally means legal citizenship. How-
ever, it does not refer to citizenship of a national state in the narrow sense but
to participation in the legal process. Kelk has explained that the essence of
rechtsburgerschap for prisoners is the ability to participate in legal matters and
the possibility of claiming that legal principles and values must be applied to
them in a discursive process where belief in the rationality of the arguments
prevails. Such process must allow claims and counter-claims to be made before
an independent decision-making authority.3 

The recognition of the rechtsburgerschap of prisoners aims at creating a
climate for the realization of prisoners’ autonomy.4 In other words, as stated by
Joël Thoraval, the obligation for state authorities to recognise and implement
prisoners’ rights is the result of the prisoner being and remaining a ‘human
being’ whose fundamental rights can not be disregarded, a ‘citizen’ who can not
be systematically excluded from society, a ‘legal subject’ who is entitled to
procedural rights, and a ‘client’ who is entitled to a number of administrative
services.5
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For Kelk, the normative-juridical concept of the prisoner as rechtsburger was
the logical counterpoint to the characteristics of prisons and of prisoners. Prisons
are what Erving Goffman called ‘total institutions’ and have a tendency to
degrade the status of their inmates and to deny the fullness of their humanity.6
Recognizing prisoners as rechtsburgers supposes an unprejudiced image of
prisoners as human beings and a minimum of solidarity with the prisoner as
individual. In addition, Kelk has argued that this approach is supported by
recognising that legislation itself often distinguishes between the illegalities of
the poor, which are criminalized, and the illegalities of the economically
stronger populations, which are usually dealt with outside the criminal justice
system. Moreover, the social vulnerability of most prisoners is increased as a
result of the selectivity of the criminal justice systems in applying deprivation
of liberty. The result of both these factors is that prisoners come predominantly
from poor socio-economical strata and have a low level of education and
vocational training.7 This approach must be understood in the context of the
recognition that all human beings have a right to develop harmoniously and that
social structures and public policies are important in creating a healthy climate
in which this would be possible.8 

Empathy with prisoners does not, and should not, necessarily preclude an
equal interest in the work and problems experienced by prison staff.9 However,
the many oppressive elements that are characteristic of prisons result in power
relations between prisoners and staff which, despite their complexity, will
usually be more detrimental to the prisoners than to staff. Prisoners are more
vulnerable to situations of powerlessness, lawlessness and dependency, resulting
in frustrations and bitterness. The concept of rechtsburgerschap aims to
transform as much as possible these ‘power relations’ into ‘juridical relations’.
One of the aims of the rule of law in general is to protect the weaker party in
power relations, that is, in this case primarily the prisoners. However, as Kelk
and progressive prison lawyers in other European countries have recognised,10

the characteristics of the prison as a bureaucratic total institution immediately
limit the possible scope of this protection. The idea is therefore to develop
prison law and the recognition it gives to prisoners’ rights in order to apply it as
far as possible in a situation that will always predominantly be characterised by
coercion.11 This necessitates developing a legal position for the citizen as
prisoner.12 

In this regard Kelk’s main focus was on the internal legal position of
prisoners, that is, the intra-mural decision making that determines prisoners’
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daily life.13 In Kelk’s view the distinction between the internal legal position of
prisoners and the external position, basically the length of time that they will be
incarcerated was important, as the legal position of prisoners should be
recognised independently of the reason for their incarceration. Nevertheless, he
accepted that aspects of the external position may impact on the way in which
prisoners are treated, as there is an interaction between prison regimes and
preparations for, and decisions about, early or conditional release, for example.

In our judgment the interrelationship between the two is even more complex
than a simple binary between freedom and loss of liberty would suggest. In
modern criminal justice there are often degrees of freedom14 with sentenced
prisoners in particular being moved from closed institutions to open prisons,
possibly even with the opportunity to work outside the prison or with permission
to take regular weekend furloughs, before being released conditionally and
eventually unconditionally. For this reason, while not wishing to deny the
importance of ensuring that prisoners’ internal legal position is clearly
established, untrammelled by considerations that are properly regarded as
irrelevant for this purpose, there is also the need for clear rules that govern the
external aspects and the grey area in between of persons who continue to forfeit
part of their liberty as a result of their status of (still) being subject to a threat of
imprisonment. 

Kelk described three elements that constitute an effective legal position for
prisoners: material rights; procedural rights; and information about both types
of rights. 

A) The material rights of prisoners are informed by a number of key ideas.
The first is the general juridical principle that the authorities must legitimize
each decision infringing on the prisoner’s rights and freedoms.15 Deprivation of
liberty entails exclusively taking away the physical liberty of the citizen, either
as punishment for convicted prisoners or to secure trial for remand prisoners. No
further pains should be imposed deliberately, for, in the adage of Alexander
Paterson, people are sent to prison as punishment not for punishment.16

However, although the theory of the inherent limitations of prisoners’ rights is
no longer widely accepted, it must be recognised that imprisonment has an
impact on prisoners that goes beyond the mere deprivation of liberty. A legal
position for prisoners that seeks to counteract this effect should allow prisoners,
who by definition are in the hands of the state and dependent on it, not only to
insist that their rights are not infringed but to make claims on the authorities that
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they perform positively. Such positive performance, Kelk argued, should include
prisoners being given as of right the opportunity to ‘resocialise’ themselves. 

B) The principle of legal certainty entails that the material rights of all
inhabitants of a state should be described as precisely as possible. This may not
always be easy in the specific context of a prison, where the aims of order and
security will always leave prison staff leeway for interpretation and discretion.
To check the legitimacy and proportionality of these discretionary decisions,
procedural rights are fundamental. The essence of a rechtsstaat is the existence
of norms and procedures that, in case of conflicting interests between individual
and state, can protect the individual against state actions. A contradictory
procedure must guarantee that the different legal interests at stake (order and
security of the institution versus individuality and autonomy of the prisoner, for
example) can be made explicit and discussed. This should enhance the quality
and acceptability of the eventual decision.17 Because the material rights of
prisoners may not always be precisely described, or because their
implementation may be dependent on material or organisational circumstances,
the procedural rights of prisoners must be in constant interaction with general
principles of law. In Kelk’s view securing an effective legal position for
prisoners will therefore necessitate an active system of legal aid for them.18 

C) Finally, Kelk emphasised that information about material and procedural
rights is absolutely vital in a context of deprivation of liberty. A theoretical legal
position without adequate information equals no legal position at all. This may
not be self evident, Kelk warned, to prison staff, who might consider that the
system could be run more smoothly with uninformed than with assertive
prisoners.19 

Current status questionis at the European level?

The Standards developed by the CPT20 from its national and General Reports,
the Recommendations issued by the Committee of Ministers of the Council of
Europe21 and the judgments of the European Court of Human Rights deal with
several of the factors that go to make up the legal position of prisoners that Kelk
sought to develop. 
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European policy: CPT-Standards and Recommendations of the Committee of
Ministers
Ad A) As far as the material rights of prisoners are concerned the 2006 Euro-
pean Prison Rules (EPR)22 give clear guidance in terms very similar to those put
forward by Kelk: Rule 1 provides positively that ‘all persons deprived of their
liberty shall be treated with respect for their human rights’. Rule 2 immediately
relates this very wide requirement to the conditions that may imperil the exercise
of rights by prisoners by stipulating that ‘persons deprived of their liberty retain
all rights that are not lawfully taken away by the decision sentencing them or
remanding them in custody’. The positive objective in terms of which
imprisonment should be organised is also spelt out in Rule 6 that lays down that
‘all detention shall be managed so as to facilitate the reintegration into free
society of persons who have been deprived of their liberty’. This Rule is
reinforced in the case of sentenced prisoners by Rule 102, which specifies that
the regime to which they are subject should be ‘designed to enable them to lead
a responsible and crime-free life’. Such a regime, as the Recommendation
(2003) 22 on conditional release and the Recommendation (2003) 23 on the
management of life sentence and other long-term prisoners have recognised,
should always include planning for the possibility of early release. 

Many of these rights have been explicitly recognised by the CPT, such as the
right to family visits, to an adequate prison regime, to hygiene, to preparation
for release for all prisoners, while developing specific standards for special
categories such as juveniles, women, foreigners and mentally ill prisoners.
Moreover, the CPT has argued forcefully that the material rights of prisoners
cannot be recognised in conditions of overcrowding. In the view of the CPT
such overcrowding is most effectively combated by reducing the number of
prisoners sent to prison and not by building more prisons, which the CPT has
found to become filled to capacity and beyond.23 

Ad B) The procedural rights of prisoners are not spelt out in as general terms in
the European Prison Rules and in other recommendations of the Council of
Europe as in Kelk’s description of what is required to meet this element of an
effective legal position for prisoners. The EPR do, however, provide for a
measure of due process in a number of contexts. This is prominent in disciplinary
matters where a series of Rules require procedures closely akin to those followed
in a criminal process before any disciplinary steps can be taken against a
prisoner.24 In other specific instances, such as the allocation of prisoners to a
specific prison25 or being given a choice about whether to share sleeping
accommodation,26 there is provision for prisoners to be consulted ‘as far as
possible’ but nothing more. There is also a general requirement that ‘subject to
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the needs of good order, safety and security, prisoners shall be allowed to discuss
matters relating to the general conditions of imprisonment and shall be
encouraged to communicate with the prison authorities about these matters’.27 

Rule 70 of the EPR provides that ‘prisoners, individually or as a group, shall
have ample opportunity to make requests or complaints’ and creates a procedure
for them to do so. The idea underlying these rules is that ‘dynamic security’28 in
prison requires a high level of interaction between prison staff and prisoners and
that it can lead to the maintenance of order in a way that will not be as
dependent on overt physical repression as would otherwise be the case. 

The CPT had already developed and emphasised the importance of
communication between staff and prisoners in its Second and Eleventh General
Reports.29 Both in the national and General Reports of the CPT, the importance
of adequate complaints, inspection and disciplinary procedures was stressed
systematically.30 

Finally with regard to procedural rights: the European instruments as well as
the CPT engage with issues of legal aid for prisoners, but not with quite the
generous focus on the internal aspects of imprisonment that Kelk regards as
essential for establishing the legal position of prisoners. Instead, the emphasis
is on the right to legal aid of recently detained prisoners where the most
important issues are the prevention of torture and ill-treatment, and the legality
of their detention or continued detention,31 or in disciplinary cases where the
‘interests of justice’ require that they have legal assistance.32 

Ad C) In respect of the provision of information for prisoners there is no
difference between Kelk and the most important European standards. Rule 30
of the European Prison Rules makes it clear that ‘at admission, and as often as
necessary afterwards all prisoners shall be informed in writing and orally in a
language they understand of the regulations governing prison discipline and of
their rights and duties in prison’.33 The importance of information for prisoners,
particularly when they are first admitted, is emphasised by the CPT too.34

European prison law: the European Court of Human Rights
There can be little doubt that the findings of the CPT and the recommendations
contained in European instruments are gaining in importance in Europe.
However, the question that remains is how the thinking underlying the concept
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of rechtsburgerschap is being reflected in the jurisprudence of the European
Court of Human Rights. In an early decision in the case of Golder v. United
Kingdom35 the Court made it clear that European law did not accept that the
human rights of prisoners are subject to inherent limitations but that their right
of access to the courts were not to be restricted by such a conception. 

Thirty years after the decision in Golder, the Grand Chamber of the European
Court of Human Rights in Hirst v. United Kingdom (no. 2) formulated its
overall approach to the human rights of prisoners in modern terms: 

‘[P]risoners in general continue to enjoy all the fundamental rights and freedoms
guaranteed under the [European Convention on Human Rights] save for the right to
liberty, where lawfully imposed detention expressly falls within the scope of Art. 5
of the Convention. For example, prisoners may not be ill-treated, subjected to
inhuman or degrading punishment or conditions contrary to Art. 3 of the Convention;
they continue to enjoy the right to respect for family life, the right to freedom of
expression, the right to practise their religion, the right of effective access to a lawyer
or to court for the purposes of Art. 6, the right to respect for correspondence and the
right to marry. Any restrictions on these other rights require to be justified [...].’36 

This clear distinction between the loss of liberty and the impressive list of
examples of rights retained goes a long way towards meeting the first two
criteria set by Kelk for the recognition of the material rights of prisoners as part
of the construction of a legal position for them. However, the orientation is still
towards the rights specifically recognised in the European Convention on
Human Rights and on the ‘negative rights’ status of prisoners protecting them
against infringements by the state. It does not offer a fully integrated vision of
the penological and human rights requirements which should govern the
treatment of prisoners in Europe. 

In 2007 in Dickson v. United Kingdom,37 the Grand Chamber took a further
step towards developing such a vision. After quoting its earlier judgment in Hirst
with approval, it concluded: 

‘Accordingly, a person retains his or her Convention rights on imprisonment, so that
any restriction on those rights must be justified in each individual case. This
justification can flow, inter alia, from the necessary and inevitable consequences of
imprisonment [or] from an adequate link between the restriction and the
circumstances of the prisoner in question. However, it cannot be based solely on what
would offend public opinion.’38 

As the Grand Chamber reiterated in the same judgment, in words that echo
Kelk’s bold approach to prisoners’ rights: 
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‘There is no place under the Convention system, where tolerance and broad-
mindedness are the acknowledged hallmarks of democratic society, for automatic
forfeiture of rights by prisoners based purely on what might offend public opinion.’39

The Grand Chamber in Dickson did not rule out the possibility, as the Chamber
that had first decided this case had done (ECHR 18 April 2006, appl. no.
44362/04), that the state might have positive obligations to assist prisoners in
exercising their rights.40 Moreover, the Grand Chamber was strongly influenced
by what it described as ‘the evolution in European prison policy towards the
increasing relative importance of the rehabilitative aim of imprisonment’.41 It
used this positive aim as a counterweight to the argument that public confidence
in the penal system required that imprisonment have a punitive element that
would justify the restriction of prisoners’ rights. As a source for this evolution
the Grand Chamber referred extensively to what it called the Council of
Europe’s ‘legal instruments’42 and in particular to several provisions of the 2006
European Prison Rules that have been quoted above. 

This issue requires further analysis, for a focus on rehabilitation in the
traditional sense of the concept does not necessarily empower prisoners. Instead,
it could expose them to forms of compulsory treatment that would be antithetical
to Kelk’s ideas.43 Fortunately the Grand Chamber in Dickson goes on to gloss
the concept of rehabilitation by commenting that ‘while rehabilitation was
recognised as a means of preventing recidivism, more recently and more
positively, it constitutes rather the idea of re-socialisation through the fostering
of personal responsibility’.44 This interpretation chimes with Kelk’s idea of the
citizen-prisoner, who is legally empowered to participate in the taking of
decision involving his treatment in prison.

The European Court of Human Rights has been active in some procedural
areas too. Like the CPT and the European Prison Rules, it has been particularly
strong in recognising these rights of prisoners in the disciplinary context. In
Ezeh and Connors v. United Kingdom,45 for example, the Grand Chamber held
that where disciplinary proceedings are likely to result in a penalty that has the
practical effect that prisoners are detained for longer than would otherwise have
been the case,46 they should be regarded as criminal proceedings. This means
that the full panoply of procedural protections that Article 6 of the European
Convention on Human Rights establishes for criminal trials should be applied
to such disciplinary proceedings.
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However, there is still more work to be done before the substantive and
procedural rights of prisoners are fully recognised at the level of case law. This
is apparent in the recent 2008 decision of the Grand Chamber in Kafkaris v.
Cyprus47 on the right of prisoners who are sentenced to life imprisonment to be
considered for release. In its judgment the majority of the Grand Chamber
quoted extensively and with apparent approval from European instruments, such
as the Resolution of the Council of Europe on the treatment of long-term
prisoners48 and the Recommendation on conditional release (parole),49 which lay
down that such consideration is essential and that it should meet at least
minimum procedural standards. Nevertheless, the majority concluded that 

‘at the present time there is not yet a clear and commonly accepted standard amongst
the member States of the Council of Europe concerning life sentences and, in
particular, their review and method of adjustment. Moreover, no clear tendency can
be ascertained with regard to the system and procedures implemented in respect of
early release.’50 

On this basis the majority went on to hold that the continued application of a life
sentence in a system where there was a possibility, however remote, of early
release, was not in contravention of the prohibition of inhuman or degrading
punishment in Article 3 of the European Convention on Human Rights. This was
true, even if the prospects were dubious and the procedure for the consideration
of release was, as the Cypriot government admitted, unsatisfactory. However,
it did leave open the possibility that a life sentence with no prospect of release
whatsoever may contravene Article 3 of the European Convention on Human
Rights. 

The minority opinion in Kafkaris challenged the finding that there was no
clear and commonly accepted European standard in respect of the consideration
of the release of lifers, remaking somewhat tartly that ‘such an assessment quite
simply does not appear compatible with the relevant Council of Europe
instruments which the [majority] judgment takes care to cite’.51 

A close analysis of these instruments confirms the minority view that, if the
procedural guidelines they contained were followed in the case of prisoners
sentenced to life imprisonment, arbitrary procedures would be avoided. Such
arbitrariness may well be held in the future to Article 3 (the viewed favoured by
the minority in Kafkaris) or the more specifically procedural requirements of
Article 5(4) of the Convention, which for technical reasons were not considered
in Kafkaris’s case.52 If either outcome were eventually to be adopted it would be
a further indication that Kelk’s views on the importance of procedural rights for
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prisoners were succeeding to an even greater extent than has hitherto been the
case. 

Finally, we would point out that Kafkaris’s case highlights the delicate
interplay that there may be between the internal and external aspects of prison
law, an issue to which Kelk’s work has sensitized us. Particularly, when a
prisoner is sentenced to a fixed term of imprisonment, the matter of how long
a prisoner will serve may be seen as ‘external’ to prison law. However, many
‘internal’ decisions may impact on when a prisoner is actually released. For
example a parole board that grants discretionary release may decide to do so if
a prisoner has served a period in an open prison; yet whether or not a prisoner
is transferred to such a prison may be a decision within the discretion of the
prison authorities alone.53 Kelk’s focus on the rechtsburgerschap of the prisoner
recognises that such discretion must be exercised within a legal framework that
is substantially and procedurally fair. With respect to decisions on the substance
it becomes important for prison authorities as a matter of prison law to bear in
mind the fundamental principle that imprisonment should be used only as a last
resort and therefore that it should not be continued for longer than absolutely
necessary.54 

With respect to the procedure too, it is time that the further recognition be
granted to the need for due process. Although thus far the European Court of
Human Rights has consistently refused to intervene to ensure procedural fairness
in decisions about early release from fixed terms sentences, there are first signs
that that may change in the not too distant future.55 The illogicality of not
recognising the significance of parole decisions was discussed by Judge Costa
in his subtle dissenting opinion in Léger v. France.56 Judge Costa commented
that, where a state established a conditional release system which gave a
prisoner a right to be considered for parole, it was not appropriate for the Court
to construct a theory that held that the decisions taken in the system were
discretionary and unreviewable. He was reluctant to do so, not only because
there were already instruments laying down procedures and criteria for granting
or refusing early conditional release but also because the right to liberty was so
important. He added that, if the purpose of national legislation on parole ‘was
to increase the role of the courts in dealing with applications for release, it would
be ludicrous for the European Court of Human Rights to fly in the face of this
trend by refusing to review the relevance, adequacy and lack of arbitrariness of
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the grounds on which the appropriate courts’ decisions were based’.57 Although
these comments were made in the context of legislation dealing with conditional
release for prisoners serving life imprisonment, in our view they apply with
equal force to decisions relating to conditional release from fixed sentences, for
here too key liberty interests are at stake. If Judge Costa’s approach is eventually
adopted another step will have been taken on the long road to the recognition of
the rechtsburgerschap of prisoners throughout Europe that was presaged by
Constantijn Kelk’s major contribution to the theory of prison law.   





1 Rapport van de Coornhert Liga, Rechtspositie gedetineerden, Utrecht: Ars Aequi 1976. 

Verboden voorwerpen 
Paul Vegter

Inleiding 

Constantijn Kelk liet zich al ruim voor zijn benoeming tot hoogleraar en wel in
1976 uitvoerig uit over de rechtspositie van gedetineerden. Hij was immers de
auteur van een rapport van de Coornhert-Liga.1 In 1978 zag vervolgens zijn
proefschrift het licht onder de titel Recht voor gedetineerden. De titel sluit aan
bij de Utrechtse School en droeg als ondertitel: een onderzoek naar de beginse-
len van het detentierecht. Deze beginselmatige benadering is kenmerkend voor
het werk van Kelk. Daarmee wil niet gezegd zijn dat de aandacht voor de praktijk
van alledag verslapte. Integendeel geldt juist dat hij aandacht heeft en had voor
de dagelijkse noden van de gedetineerden. Dat kwam en komt ook goed tot uit-
drukking in zijn deelname aan de rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoe-
passing en Jeugdbescherming. Met veel plezier denk ik terug aan onze zittingen
in de Bijlmerbajes. Zijn bijdrage was degelijk, serieus, scherp, met daadwerkelij-
ke belangstelling voor de gedetineerde en bepaald niet verstoken van humor. 

In deze bijdrage zal niet zo zeer de beginselmatige, maar veeleer een prak-
tische benadering centraal staan. Deze bijdrage richt zich op het dagelijkse leven
van de gedetineerde en vooral op het praktische aspect van de in de cel toegela-
ten voorwerpen. Buitenstaanders zullen mogelijk verzuchten dat een dergelijk
onderwerp te weinig substantieel is voor een bijdrage aan een feestbundel. Ik
ben er zeker van dat Constantijn Kelk het onderwerp van betekenis acht. Hij
heeft immers steeds zowel mondeling als ook schriftelijk benadrukt dat wat in
het dagelijkse leven van ondergeschikt belang is juist in de context van de
detentie een eigen dimensie krijgt. Vanuit het perspectief van de gedetineerde
zijn voor buitenstaanders ondergeschikte zaken juist van wezenlijk belang. Voor
ons als buitenstaanders is het van evident belang om dat perspectief goed voor
ogen te houden. 

De mogelijkheden om voorwerpen aanwezig te hebben op cel zijn zeker de
laatste vijftig jaar steeds verder verruimd. Een circulaire van 6 mei 1969 be-
helsde de wens tot proefneming met een ruimer gebruik van persoonlijke
bezittingen. Aan die wens werd onmiddellijk toegevoegd dat kostbare voor-
werpen als gouden horloges en dure sieraden, gezien het gevaar dat zij kunnen
veroorzaken voor de gang van zaken in de inrichting, zullen moeten worden
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ingenomen en opgeborgen. De eerste problemen rijzen met middelen waarmee
rechtstreeks informatie uit de vrije maatschappij naar binnen kan komen. Het
toelaten van transistorradio’s wordt in de circulaire overgelaten aan de prudentie
van de directeur en is onder andere afhankelijk van de bouwkundige situatie.2

De vraag naar het toelaten van voorwerpen op cel heeft natuurlijk alles van
doen met de autonomie van de gedetineerde. In zijn proefschrift heeft Kelk daar
een helder accent op gelegd. Is de overheid werkelijk bereid om een gedetineer-
de vrije keuzemogelijkheden te bieden en vrije ontplooiing niet de kop in te
drukken? Kan er inderdaad tegenwicht worden geboden aan het voor totale
instituties als een gevangenis zo kenmerkende mortificatieproces?3 

Hieronder volgt nu eerst nog een duiding van het perspectief van de gede-
tineerde en daarna besteed ik enige aandacht aan voorwerpen die in de loop van
de tijd al dan niet toegelaten zijn ter relativering van de vermeende dwin-
gendheid van de verbodsnormen. Na een korte excursie naar Europese regelge-
ving en een kijkje bij de buurman komt de Nederlandse regeling aan de orde en
wordt enige relevante rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ) vermeld. 

Het perspectief van de gedetineerde

Zonder bewuste systematische ordening komen hier eerst (in hoofdzaak)
gedetineerden ‘aan het woord’. Tjakko Roman schrijft: ‘Hij kocht elke week een
puzzelboekje, waarin een stuk of twintig puzzels stonden. Maar als hij een paar
dagen erg nerveus was, had hij aan zo’n boekje niet eens genoeg. Dus kwam het
wel eens voor, dat hij zaterdagavond reeds door zijn puzzels heen was en de hele
zondag nog voor zich had. Hoe moest hij deze dag in godsnaam doorkomen?’4

Het perspectief is eveneens5 te vinden in het beroemde boek van Rijksen. Ik
geef enkele passages over de cel en de toegelaten voorwerpen letterlijk weer:6
‘(497) Toen ik daar was sprong ik een meter omhoog van blijtschap. Hier in de
cel is een Luidspreker, kalender en een goed opklapbed. Eén tafel met een laken
er over, 4 leesboeken in de week met nog een paar tijdschriften. (499) Eerlijk
moet ik zeggen dat huisvesting hier mij meegevallen is. Ik had mij altijd een
gevangenis voorgesteld als een hele kleine cel met niets er in als een stoel en
tafel en een houten krib met dekens. Maar wij hebben hier radio (luidspreker),
bibliotheek, kalender tafelgerei etc. (503) Dan de cel; deze is zeer geschikt voor
2 à 3 weken, maar moet men hier langer zijn, is het een verschrikking. Je word
dan een hol bewoner, dag in dag uit van s’morgens 7 tot ’s avonds 10 uur onder
lamplicht, maanden aaneen, omdat er niet genoeg daglicht in door kan dringen’.
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De impact van het gevangenisleven en de betekenis van voorwerpen voor het
individu komt eveneens goed tot uitdrukking in een passage die is ontleend aan
Helmuth Ortner: ‘Die persönliche Sachen durfte ich behalten. [...] Dazu gab’s
noch Bettwäsche, Laken, Bettbezug, und ein Nachthemd, sowie Wolldecken.
Ausserdem noch Essgeschirr, eine Suppenterrine, einen Teller, Trinkbecher,
Frühstückbrett und Essbesteck. Als nun die ganze An- oder Umkleidung endlich
vorüber war, legte man mir einen Schein hin zur Unterschrift, dass ich auch ja
alles in bestem Zustand erhalten habe, was mir so als Strafgefangener zusteht,
und dass ausserdem mein > Privatvermögen < (Kleidung) im Packsack ver-
schwunden ist.’7

Voor de commissie-Fick was de cel als onderdeel van het gebruikelijke
regime van algehele of beperkte gemeenschap van grote betekenis. In het Rap-
port van de Commissie voor de verdere uitbouw van het gevangeniswezen valt
het volgende te lezen: ‘Onze commissie ziet de toekomstige cel als een kamertje,
waar de gedetineerde zich waarlijk thuis kan voelen, behoorlijk geverfd, zonder
volledig matglas, met opklapbed, tafel en stoel, muurbekleding en behoorlijk
sanitair. In zulk een vertrek zal de gevangene kunnen lezen en schrijven, zich
wijden aan studie en ontspanning, in bepaalde gevallen bezoek ontvangen en in
“retraite gaan”, terwijl hij er in de regel tevens de nacht zal doorbrengen’.8 

In een van de inrichtingen van terbeschikkingestelden was ‘het zich thuis
voelen’ kennelijk nogal letterlijk genomen. De observatie van Tjakko Roman
is de volgende: ‘Het scheen me toe of verschillende verpleegden zich hier defi-
nitief hadden gevestigd. Zij hielden een kanariepietje, hadden een volière ge-
bouwd, in hun kast bewaarden zij dozen vol foto’s, als oude mensen die in een
tehuis zitten’.9 Hij voegt daar verderop nog aan toe: ‘In die tijd had ik mijn kast
volgeladen met metworsten, blikjes zalm, tompoezen, leverpastei en uitbundig
belegde broodjes’.10

Het voorgaande maakt in ieder geval duidelijk dat voor het dagelijkse leven
in de gevangenis de inrichting van de cel en de toegelaten voorwerpen van grote
betekenis zijn. Er lijkt sprake van een vrijwel voortdurende worsteling met de
vraag welke voorwerpen nu wel of niet dienen te worden toegelaten. De citaten
maken op zijn minst twee dingen duidelijk. Als eerste dat het niet verstandig is
al te zeer te generaliseren, omdat gedetineerden ook ieder een eigen persoonlijke
beleving hebben over wat ze als prettig en aanvaardbaar ervaren. In de tweede
plaats valt er op te wijzen dat er een sterke samenhang is tussen de beleving en
de duur van de detentie. Het is immers nogal voor de hand liggend dat naarmate
iemand langer in een bepaalde cel verblijft meer bezwaren tegen de beperkingen
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van het verblijf opkomen. Anders gezegd: vrijwel iedereen zal na verloop van
tijd tegen de muren op vliegen. 

Verboden voorwerpen; relativering als uitgangspunt

Relativering van de redenen waarom voorwerpen verboden worden is vrij
eenvoudig. De voorbeelden hieronder laten goed zien dat in de loop van de tijd
nogal verschillend is gedacht over wat al dan niet verboden diende te worden.
Het is niet zonder belang te wijzen op het tijds- en cultuurgebonden aspect van
verboden, omdat dit zijn betekenis voor de strafwaardigheid behoudt. Dat
alcohol en drugs in een penitentiaire inrichting niet thuishoren wordt heden ten
dage als volstrekt vanzelfsprekend gezien. Het is zelfs zo vanzelfsprekend dat
een afzonderlijke en uitdrukkelijke verbodsbepaling in de beroepsrechtspraak
niet noodzakelijk wordt geoordeeld.11 Ruim tweehonderd jaar geleden was dat
anders. In 1781 had elke man in de gevangenis te Rotterdam gedurende de drie
zomermaanden recht op twee en een halve kan bier. In de overige maanden was
dat minder.12 

Illustratief is de discussie over het verbod om de Handelingen van de Tweede
Kamer te lezen. Het speelde in 1955. De in Breda verblijvende langgestrafte
gedetineerden hadden er evident belang bij om de discussie over gratieverlening
in de Tweede Kamer te kunnen nalezen. De minister stelde zich echter op het
standpunt dat een verbod de regel was en de toelating uitzondering.13 Voor wat
betreft het lezen van kranten en tijdschriften was overigens reeds door de
commissie-Fick het voorstel gedaan het algemene verbod met incidentele
toelating om te draaien: toelating behoudens uitzondering.14 Dat een dergelijk
voorstel ook in die tijd niet revolutionair was lijkt mij evident. Zelfs in de
verschrikkelijke Russische gevangenissen van het begin van de twintigste eeuw
was bezit van eigen boeken niet uitgesloten.15

Om de materie verder te verlevendigen geef ik nog enkele praktijkvoorbeel-
den. Ik citeer eerst uit een toespraak van de directeur van de Blokhuispoort te
Leeuwarden. Hij bespreekt de toestand aan het begin van de twintigste eeuw:
‘Bezit van een ander stuk schrijfpapier dan het officiële was een overtreding.
Eenmaal in de week pen en inkt voor het schrijven van een brief. Een stompje
potlood was contrabande. Een krant, bij toeval in de gevangenis verdwaald,
bracht gewoonweg opschudding’.16

De grond van een verbod kan uiteraard verbonden zijn met de categorie
gedetineerden. Er kan dus wel reden zijn om onderscheid te maken tussen
bijvoorbeeld onveroordeelden, tot gevangenisstraf veroordeelden en terbeschik-
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kinggestelden. In dit opzicht citeer ik opnieuw Tjakko Roman: ‘Maar zodra het
uitlekte dat een verpleegde een pornografisch tijdschrift in zijn bezit had, was
men er als de kippen bij om het geschrift in beslag te nemen. Het motief was
steeds dat sommige verpleegden door deze lectuur zo geprikkeld zouden worden
dat zij misschien tot een nieuw delict zouden kunnen komen’.17 

Ik besluit hier met drie mededelingen van gevangenispersoneel betreffende
de vondst van verboden voorwerpen. Hier gaat het om verboden die niet erg
gevoelig zijn voor tijd en cultuur. Ze strekken er namelijk toe om de ongestoor-
de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming te realiseren. De eerste medede-
ling luidt: ‘Op woensdag 19 mei te omstreeks 15.15 uur bij visitatie van cel 181
die heden leeggekomen was door ontslag van gedetineerde I.Z. 182-1824 een
baby ijzerzaagje gevonden’.18 De tweede mededeling is de volgende: ‘Bij invoer
van een electr. scheerapparaat, heeft ondergetekende in de doos, onder het
schuimrubber na doorlichting van de doos het volgende gevonden. 1. snoertje
1. batterijtje, en verder nog wat spullen, vermoedelijk voor een zendertje’.19 En
dan de derde mededeling: ‘Met deze deelt bewaarder G.A. u mede dat tijdens de
lucht door hem een dunne koperdraad gezien werd, welke draad uit het raam cel
184 4e ring als z.g. antenne dienst moest doen. Bij melding hiervan en controle
in genoemde cel werd er aan de muren antenne draad ontdekt, z.g. dun draad van
ankerwikkeling van scheerapp. Deze draad was bevestigd aan de lamp en aan
de muren en vervolgens door het raam tot aan de grond buiten toe. Gedetineerde
heeft ook de luidspreker in cel doorverbonden en met draad een apart trekscha-
kelaartje aan de luidspreker gemaakt waardoor storingen kunnen ontstaan. Ged.
is in het bezit van transistorradio en beweerde dat hij dit alles had gedaan om
Scheveningen radio te ontvangen. Ged. J.Z. is aangezegd dat er onder geen
enkele voorwaarde meer een draad in zijn vertrek aangebracht mocht worden en
ook niet meer met de luidspreker geknoeid mocht worden [...]’.20 Deze voorbeel-
den van mededelingen zijn van alle tijden. 

Regelgeving

Allereerst valt hier te wijzen op de Europese gevangenisregels. Een beroep op die
regels wordt nogal eens afgedaan met de gemeenplaats dat de betekenis van die
regels beperkt is gelet op het ontbreken van het bindende karakter. Daartegenover
valt te stellen dat het hier niet primair gaat over formele bindendheid en rechtma-
tigheid, maar dat het hier gaat om een aanvaardheidsniveau. Als Nederland bene-
den de norm uit de Europese gevangenisregels blijft, moet dat gewoon als onaan-
vaardbaar worden gezien reeds gelet op het minimumkarakter van de regels.21 
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22 Bijvoorbeeld RSJ 19 november 2007, nr. 07/1731/GA met als hoofdregel dat gedetineerden in
beginsel zelf verantwoordelijk zijn voor voorwerpen op cel. Bij gebruik van de meerpersoonscel
moet dit worden genuanceerd. 

Artikel 29 van de Europese gevangenisregels gaat over eigendommen van
gedetineerden en luidt als volgt: 

29. 1. All property that prisoners are not allowed to retain under the rules governing
the prison shall on admission to the institution be placed in safe custody.
2. A prisoner whose property is taken into safe custody shall sign an inventory of the
property.
3. Steps shall be taken to keep such property in good condition.
4. If it has been found necessary to destroy any such property, this shall be recorded
and the prisoner informed.
5. Prisoners shall, subject to the requirements of hygiene, good order and security,
be entitled to purchase or otherwise obtain goods, including food and drink for their
personal use.
6. If a prisoner brings in any medicines, the medical practitioner shall decide what
use shall be made of them.
7. Where prisoners are allowed to keep possession of their property the prison
authorities shall take steps to assist in its safekeeping.

In de toelichting bij de bepaling wordt nog opgemerkt dat eigendom van voor-
werpen in de praktijk veel problemen veroorzaakt. Dat geldt ook in ons land
gelet op het enorme aantal beklagzaken over vermiste en beschadigde persoon-
lijke eigendommen.22 Het vijfde lid van de bepaling is voor ons onderwerp van
belang, maar biedt geen richtsnoer voor voorwerpen op cel. 

Voor een richtsnoer is een blik over de oostgrens inspirerend. Het inspireren-
de van deze richtsnoer is dat het niet beperkend is geformuleerd, maar dat juist
de focus is gericht op normalisering. Het betreft lid 1 van paragraaf 3 Straf-
vollzugsgesetz waarin onder het kopje Gestaltung des Vollzuges wordt bepaald:
‘Das Leben im Vollzug soll den algemeinen Lebensverhältnissen soweit als
möglich angeglichen werden’. Zie in dit verband ook paragraaf 19 van de
vermelde wet. Het eerste lid hanteert het uitgangspunt dat eigen voorwerpen op
de cel aanwezig kunnen zijn. Ik citeer de bepaling hieronder evenals de bepa-
lingen over radio en televisie en middelen voor de vrijetijdsbesteding. 

Par. 19 Ausstattung des Haftraumes durch den Gefangenen und sein persönlicher
Besitz. 
(1) Der Gefangene darf seinen Haftraum in angemessenem Umfang mit eigenen

Sachen ausstatten. Lichtbilder nahestehender Personen und Einzelstücke von
persönlichem Wert werden ihm belassen. 

(2) Vorkehrungen und Gegenstände, die die Übersichtlichkeit des Haftraumes
behindern oder in anderer Weise Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährden,
können ausgeschlossen werden. 

Par. 69 Hörfunk und Fernsehen
Eigene Hörfunkgeräte werden unter den Voraussetzungen des par. 70, eigene Fern-
sehgeräte nur in begründeten Ausnahmefällen zugelassen. 
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Par. 70 Besitz von Gegenständen für die Freizeitbeschäftigung
(1) Der Gefangene darf in angemessenem Umfange Bücher und andere Gegenstände

zur Fortbildung oder zur Freizeitbeschäftigung besitzen. 
(2) Dies gilt nicht, wenn der Besitz, die Überlassung oder die Benutzung des

Gegenstands 
1. mit Strafe oder Geldbuße bedroht wäre oder 
2. das Ziel des Vollzuges oder die Sicherheit oder die Ordnung der Anstalt
gefährdet würde. 

(3) Die Erlaubnis kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 widerrufen
werden. 

Artikel 45 van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) geeft basisregels over
voorwerpen op cel. Voorwerpen kunnen worden verboden indien dit noodzake-
lijk is in het belang van de handhaving van de orde en veiligheid in de inrich-
ting, dan wel de beperking van de aansprakelijkheid van de directeur voor de
voorwerpen. De verbodsruimte voor de overheid is hiermee enorm en een
inspirerend uitgangspunt als in de Duitse regeling ontbreekt. Onder 4.5.1. bevat
de Regeling modelregels penitentiaire inrichtingen23 bepalingen over verboden
en toegestane voorwerpen. Het karakter van de regels maakt dat deels sprake is
van dwingende regels teneinde uniformiteit te bewerkstelligen en deels is er de
mogelijkheid van een eigen invulling door de directeur van de inrichting ten-
einde rekening te kunnen houden met de aard van de inrichting en de plaatselij-
ke feitelijke mogelijkheden. Er bestaat een voortdurend spanningsveld tussen de
behoefte aan landelijke eenheid en plaatselijke (on)mogelijkheden. Dit klemt
vooral bij overplaatsing. Het valt nauwelijks te begrijpen waarom bijvoorbeeld
in Esserheem een bepaalde muziekinstallatie wel is toegelaten, terwijl deze in
Norgerhaven wordt verboden. Beide inrichtingen vertonen in ieder geval gebou-
welijk nogal wat overeenkomsten en zijn beide gesitueerd in Veenhuizen.24 De
regeling in de huisregels is nogal gedetailleerd. 

Enige rechtspraak

De beklagrechtspraak geeft geen nadere invulling voor wat betreft de toelating
van voorwerpen die algeheel verboden zijn. De gedetineerde die het algehele
verbod ter discussie stelt zal niet-ontvankelijk in zijn beklag worden verklaard.
Artikel 60 lid 1 Pbw laat immers slechts beroep tegen (concrete en individuele)
beslissingen toe.25 Het algehele verbod heeft behalve op onder meer zaklan-
taarns, kaarsen, olielampen, vibrators, sexpoppen, film- en videoapparatuur en
dergelijke ook betrekking op voorwerpen van dezelfde soort als voorwerpen die
deel uitmaken van de van rijkswege verzorgde inventaris. Naar het oordeel van
de RSJ vallen daaronder geen voorwerpen waarvoor huurpenningen betaald
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moeten worden.26 Van grote betekenis is dat de algemene lijn in de beklagrecht-
spraak meebrengt dat minister van Justitie en directeur het in hun macht hebben
om te bepalen of bepaalde voorwerpen in de beklagrechtspraak ter discussie
kunnen worden gesteld. Immers rubricering onder het algemene verbod in de
huisregels betekent dat geen toetsing door de beklag- en beroepsrechter mogelijk
is. Opmerkelijk kan het in dit verband worden genoemd dat computerapparatuur
niet onder het algemene verbod in de modelhuisregels is opgenomen, terwijl
computers op cel voor zover mij bekend in geen enkele penitentiaire inrichting
in dit land meer zijn toegestaan. Het verbod van een computer op cel klemt
vooral in huizen van bewaring waarin verdachten aanspraak maken op het lezen
van een digitaal beschikbaar strafdossier.27 Het ligt overigens geheel anders voor
de als regel toegelaten computerspelapparatuur. Spelcomputerapparatuur kan
ook niet zomaar algemeen door de directeur worden verboden.28 

Vervolgens worden in de modelhuisregels kleding, schoeisel en enkele
andere met name genoemde voorwerpen toegestaan. De regeldichtheid is hier
enorm. Ik citeer een deel van regel 4.5.1.2 : ‘[...] zeven T’shirts, zeven onder-
broeken (en indien van toepassing zeven bh’s), [...]’. Het gaat hier dus om
algemeen verlof voor gedetineerden om bepaalde voorwerpen onder zich te
houden. In individuele gevallen kan daarvan worden afgeweken: de directeur
kan op grond van het belang van de handhaving van de orde of veiligheid in de
inrichting, dan wel de beperking van zijn aansprakelijkheid voor de voorwerpen
besluiten dat de gedetineerde de voorwerpen niet (langer) onder zijn berusting
mag houden. Het spreekt voor zich dat tegen een dergelijke afwijking door de
directeur beklag openstaat. 

De laatste categorie voorwerpen zijn die noch bij de verboden noch bij de
toegelaten voorwerpen in de huisregels zijn opgesomd. Voor die voorwerpen
geldt dat de gedetineerde een verzoek tot invoer moet doen en dat de al genoem-
de weigeringscriteria kunnen worden toegepast. Beklag is hier uiteraard
mogelijk. Een voorbeeld levert de weigering tot invoer van dvd’s op. De
beroepscommissie overwoog: ‘In verband met de omvang van het geheugen van
dvd’s acht de beroepscommissie het door de directeur gestelde, dat controle
voorafgaande aan invoer niet doenlijk is en derhalve de invoer van dvd’s een
veiligheidsrisico vormt, aannemelijk geworden.’29

Aan toegelaten voorwerpen worden niet zelden nadere eisen gesteld. Denk
bijvoorbeeld aan verzegeling en levering door bepaalde bedrijven. Dergelijke
nadere eisen worden gesteld in het kader van de veiligheid.30 
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Om het gevarieerde beeld van voorwerpen nog wat meer levend te maken
noem ik hier nog een aantal voorbeelden uit de rechtspraak. De weigering aan
een gedetineerde een luchtkoeler ter beschikking te stellen was geschied zonder
enige belangenafweging en het beklag werd om die reden gegrond verklaard.31

Een zogenaamde X-box behoort tot de categorie toegestane voorwerpen.32 Het
beklag tegen het niet toestaan van een mini-hometrainer werd gegrond geacht,
omdat niet aannemelijk is gemaakt dat het voorwerp vanwege de orde en
veiligheid niet kan worden toegestaan.33 Een rijstkoker is daarentegen terecht
geweigerd.34 Dat mobiele telefoons verboden zijn is haast overbodig te melden,
al kunnen ook hier de tijden wel veranderen.35 Het bezit van identiteitspapieren
en waardepapieren mag worden geweigerd in verband met de orde en veilig-
heid.36 Een televisie op cel is als regel toegelaten, maar teletekst kan niet.37 De
weigering van een (anti-allergeen) dekbed wordt niet onredelijk geoordeeld.38

Interessant en tevens moeilijk hanteerbaar is de categorie voorwerpen die
aanvankelijk worden toegestaan, maar later toch weer verboden. In casu betrof
het een Playstation II. Als de latere weigering op een algeheel verbod in de
huisregels stoelt is er in beklag weinig tegen te ondernemen.39 Tenslotte wijs ik
er nog op dat de problematiek van voorwerpen op cel sterk wordt bemoeilijkt
door twee of meer personen op een cel. Denk in dit opzicht bijvoorbeeld ook aan
de vraag wie er verantwoordelijk kan worden gesteld voor het aantreffen van
contrabande op de meerpersoonscel.40 Het penitentiaire tuchtrecht eist mijns
inziens een individuele aansprakelijkheid. 

Enkele slotopmerkingen

De globale verkenning van de problematiek van de voorwerpen op cel brengt
mij tot de volgende afronding. De worsteling met de vraag welke voorwerpen
al dan niet verboden moeten worden zal blijven bestaan, maar wellicht kan het
volgende toch behulpzaam zijn:
– mede vanuit het perspectief van de autonomie van de gedetineerde is de

mogelijkheid voorwerpen op cel te hebben van grote betekenis en moet aan-
getekend worden dat niet steeds door alle gedetineerden dezelfde voorwer-
pen zullen worden geapprecieerd; de betekenis van voorwerpen naar keuze
op de cel neemt toe naarmate de duur van de detentie toeneemt;

– toetsing in de rechtspraak loopt veelal via de motivering van de beslissing
door de directeur; twee categorieën doemen daarbij in het bijzonder op (a)
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het ontbreken van motivering; (b) het ontbreken van of onvoldoende
afweging van belangen;

– het materiële criterium om voorwerpen te weigeren is vooral de orde en
veiligheid in de inrichting; het betreft hier een containerbegrip waarvan de
directeuren van inrichtingen creatief gebruik maken; altijd dient bedacht te
worden dat voor de meeste verboden van voorwerpen geldt dat ze gerelateerd
zijn aan tijd en cultuur. Relativering van de verboden is daarom onontkoom-
baar en zelfs wenselijk;

– de mogelijkheid om een voorwerp in de huisregels als algemeen verboden
aan te merken leidt ertoe dat de gedetineerde die een dergelijk voorwerp wil
invoeren in beklag zal mistasten, omdat er geen sprake is van een concrete
directiebeslissing. Bij deze algemene verboden moet een procedurele
compensatie worden gevonden voor het ontbreken van de beklagmogelijk-
heid. Het kan niet zo zijn dat de individuele directeur voor zijn inrichting
zonder enige toetsing een voorwerp als algemeen verboden kan aanmerken.41

Op zijn minst lijkt het beter het stellen van algemene verboden aan de
minister van Justitie over te laten;

– het verdient aanbeveling om in navolging van Duitsland een richtinggevende
regel te formuleren (‘Das Leben im Vollzug soll den algemeinen Lebens-
verhältnissen soweit als möglich angeglichen werden’) die vanuit een
stimulerend perspectief behulpzaam kan zijn bij de vraag of een voorwerp
al dan niet verboden dient te worden. 



Kunst en strafrecht
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De bekentenis van een buitenstaander 

Een beschouwing over recht en literatuur

Annemarieke Beijer

Life is painting a picture, not doing a sum1

Inleiding

In l’Homme perdu schrijft Constantijn Kelk dat hij als docent straf(proces)recht
en penitentiair recht studenten meer dan eens heeft aanbevolen bepaalde romans
te lezen omdat hierin de problemen waarop het strafrecht betrekking heeft, op
uitstekende wijze worden geïllustreerd.2 De psychische gevolgen van de
detentie, het (dis)functioneren van de vervolgende instantie, de bureaucratisering
van de strafrechtspleging; het zijn allemaal thema’s die in de literatuur op
boeiende en indringende wijze zijn verwoord. Een goede roman of een fraai
toneelstuk kan inderdaad meer inzicht bieden in de werkelijke relatie tussen de
procesdeelnemers en het functioneren van het strafrecht dan een degelijk
handboek op het gebied van het strafprocesrecht.

Toch zijn er ook valkuilen. Romanschrijvers hebben vaak meer ambities dan
het schrijven over een fictieve strafzaak. Het strafproces wordt dan ook wel ge-
bruikt als metafoor voor andere, meer algemene processen. Omwille van het plot
of thema kan het daarom nodig zijn het strafproces naar believen te kneden zodat
het past in het plan van de schrijver. Daarom past voorzichtigheid bij het ver-
binden van conclusies aan de door hem als realistisch gepresenteerde procesgang.

In dit essay wil ik eerst een korte algemene beschouwing wijden aan de
relatie tussen recht en literatuur om vervolgens met de bril van een jurist die
graag romans leest, l’Étranger van Albert Camus te bespreken. Dit boek is rijk
aan ideeën over de strafrechtspleging, of liever, het toont enige problematische
kanten van het strafrecht. 

Het boek is sober van toon en laat de feiten spreken. Hierin schuilt de grote
kracht en de universaliteit van de roman. Men kan het boek lezen en herlezen
om steeds nieuwe aspecten te ontdekken. Veel van deze aspecten lopen als een
rode draad door het werk van Constantijn Kelk; de afhankelijke positie van de
verdachte in het strafproces en het probleem van het vaststellen van de omvang
van de schuld bijvoorbeeld. Bijzonder penetrant is ook de beschrijving van de
vervreemding die een verdachte ervaart als ‘zijn’ zaak op de zitting wordt
behandeld volgens de regels van de anderen.
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Is er een verband tussen literatuur en recht?

Algemene opmerkingen
Historisch gezien zijn literatuur en recht met elkaar verbonden. Literatoren als
Cicero, Macchiavelli, Montesquieu en Dickens schreven over recht. Juristen
schrijven literatuur, hoewel niet noodzakelijkerwijs over recht.3 Juristen en
schrijvers hebben de taal als hun belangrijkste instrument en besteden daarom
veel aandacht aan het zorgvuldig formuleren van hun gedachten en het ontwik-
kelen van hun retorische kwaliteiten. Elion-Valter wijst erop dat met de opkomst
van het wetenschappelijk positivisme enerzijds en de zelfverheffing van de
literatuur tot ‘het hogere’ anderzijds, de vanzelfsprekendheid dat de literatuur
een bijdrage zou kunnen leveren aan de ontwikkeling van het recht, is verdwe-
nen. Sindsdien zijn het gescheiden discours, althans in West-Europa.4 In de
Verenigde Staten bestaat sinds de jaren zestig een bloeiende law and literature-
beweging en op veel universiteiten wordt het vak recht en literatuur gedoceerd.5
 Er is ook naar mijn mening wel degelijk een verband te leggen tussen
literatuur en recht. Schrijvers als Camus en Dostojevski hebben over thema’s als
individuele en collectieve schuld, straf en verantwoordelijkheid veel zinnigs
gezegd. Wellicht leveren de meeste boeken uit de literatuur waarin het recht een
rol speelt voor juristen zelden hele nieuwe gezichtspunten op, dat wil zeggen
visies en inzichten die niet ook al in de vakliteratuur zijn verwoord. Een roman
of toneelstuk kan door de beeldende kracht van de taal, de interessante persona-
ges, of het doortrekken van regels tot in zijn absurditeit deze inzichten wel
verdiepen of beter doen beklijven. Ook kunnen schrijvers verbanden leggen die
voorheen onopgemerkt bleven. Juist omdat de literatuur de abstracties van het
recht vervangt door een fictieve beschrijving, een fictieve casus werkt literatuur
visieverruimend. Literatuur biedt voorts een uitstekende mogelijkheid de ver-
onderstellingen waarop het recht is gebaseerd te expliciteren en ethische en
culturele inzichten die aan rechtsnormen ten grondslag liggen te becommenta-
riëren. 

Schalken ziet de kracht van de literatuur vooral in de intuïtieve benadering
van de schrijver of dichter. Tegenover een uit tabellen, modellen en cijfers
opgebouwde wereld zet hij of zij een andere benadering die helpt de werkelijk-
heid van de schijnwerkelijkheid te onderscheiden.6 De jurist moet zich dus
vooral niet beperken tot boeken, essays of toneelstukken die over het recht gaan.
Ook verhalen zonder een juridisch plot kunnen een goed inzicht geven in de
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relaties tussen mensen en in de drijfveren van mensen en daar bemoeit het recht
zich bij uitstek mee.7
 
Inquisitoire en adversaire procedures in recht en literatuur
Tegenwoordig heeft de literatuur zoals gezegd geen rechtstreekse invloed meer
op de ontwikkeling van het recht. Dit neemt niet weg dat proza wel invloed kan
hebben op de perceptie van het recht. Dit geldt met name als in het toneelstuk
of de roman de procesvoering een belangrijke rol speelt.8 Ik geef een voorbeeld.
In de Verenigde Staten waar zoals gezegd veel aandacht bestaat voor de relatie
tussen literatuur en recht, behoren Der Prozess van Franz Kafka en L’Étranger
van Albert Camus terecht tot de klassieken die elke jurist gelezen zou moeten
hebben. Het probleem is echter dat deze werken niet uitsluitend worden gelezen
vanuit een belangstelling voor algemene thema’s als bureaucratie, schuld, boete
en rechtvaardigheid. Zowel Kafka als Camus komt uit een cultuur met een sterke
inquisitoire traditie. Het beeld dat de beschrijving van de processen tegen Jozef
K. en Meursault oproept, is zo sterk dat dit bij Amerikaanse lezers blijft hangen
als voorbeeld van hoe in Europa in hoofdlijnen processen worden gevoerd. Men
erkent natuurlijk wel dat het om fictie gaat en dat geen van beide schrijvers bij
hun beschrijving een Wetboek van Strafvordering letterlijk heeft gevolgd; maar
de toon is gezet. Handboeken over het Europese inquisitoire strafprocesrecht
zullen alle zeilen bij moeten zetten om het geschetste negatieve beeld bij de
Amerikaanse lezers weg te nemen. 

Dat er een kloof gaapt tussen het Anglo-Amerikaanse en Europees-continen-
tale strafprocesrecht en strafrechtscultuur hoeft geen betoog.9 De adversaire en
inquisitoire procesmodellen bieden schrijvers dan ook ieder zo hun eigen
dramatische mogelijkheden. Het Amerikaanse proces biedt wellicht een iets
beter platform voor een felle confrontatie tussen tegenstanders. Het continentale
(jury)proces is voor de schrijver bijvoorbeeld interessant omdat het de mogelijk-
heid biedt getuigen onbelemmerd het woord te laten doen. Dat kan de lezer
opeens een andere kijk geven op de verhouding tussen de personages. Het
continentale proces met zijn verschillende stadia waarin verschillende regels
gelden, is bovendien goed bruikbaar als metafoor voor een niet juridisch thema.

Hoe principieel de verschillen zijn tussen het inquisitore en het adversaire
proces heeft Damaška duidelijk gemaakt door erop te wijzen dat de titel van
Kafka’s roman Der Prozess niet op een adequate manier in het Engels vertaald
kan worden omdat het Engels daar simpelweg geen woord voor heeft.10 In de
Engelse vertaling heet het boek The Trial. Maar het hele punt is juist dat de door
Kafka geschetste ‘procesgang’ niet culmineert in Jozef K.’s day in court.
Kafka’s hoofdpersoon wordt niet berecht in de Anglo-Amerikaanse zin van het
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tegenover een met haar been kwakkelende vrouw te vereffenen, maar dat lukt niet. Zij wil zijn geld
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Een nagelaten bekentenis, Amsterdam: Bert Bakker 1994, p. 18.

14 Zie J.M. Coetzee, Wat is een klassieke roman?, Amsterdam: Cossee 2007, p. 121.
15 Emants, 1994, p. 54.

woord. Hij raakt verwikkeld in procedures: ‘Het vonnis komt niet ineens, de
procedure gaat geleidelijk in het vonnis over’. 

Een nagelaten bekentenis
Drion meent dat het recht vermoedelijk meer betekent voor de literatuur dan de
literatuur voor het recht.11 Dit geldt al helemaal voor de Nederlandstalige
literatuur waarin civiele gedingen nog wel een enkele keer een rol spelen,12 maar
het strafrecht en de criminologie onderbelicht blijven, behalve in de echte
misdaadromans en detectives. Dit terwijl het strafrecht bij uitstek schrijvers een
prachtige kapstok biedt om de protagonisten conflicten tot op het scherpst van
de snede te laten uitvechten. 

Een Nederlandstalige roman die wel een criminologisch thema aansnijdt en
bovendien tot de klassieken van de Nederlandse literatuur behoort is Een na-
gelaten bekentenis van Marcellus Emants. Daarom verdient het boek een korte
bespreking.

Het boek is in 1894 verschenen en heeft toen direct veel reacties opgeroepen.
Men voelde zich er onbehagelijk bij omdat Emants met overtuiging schetst hoe
een burgerman uit de hogere klasse door erfelijke factoren en omstandigheden
een moordenaar wordt. Als dat hem kan overkomen kan dat iedereen gebeuren.
Mensen herkenden zich in de hoofdpersoon, Termeer. Emants kreeg brieven: ‘Ik
ben net zo’. ‘Ook kreeg ik een brief van een dame, die had een neef en die was
ook zoo. Of ik een vereniging wou stichten die dergelijke dégénéré’s onder haar
hoede nam’.13 

Een nagelaten bekentenis is een genadeloze zelfontleding van iemand die
zijn vrouw heeft vermoord. Emants gebruikt de toen ontluikende wetenschappen
als de erfelijkheidsleer en de psychopathologie om de beweegredenen van de
hoofdpersoon te ontrafelen. Termeer neemt ons mee naar zijn kindertijd. We
krijgen een beeld geschetst van een laffe, onbeduidende persoon die moeilijk
contacten legt. Zijn verdedigingsstrategie is dat hij zichzelf voorstelt als
slachtoffer van ‘de Darwinistische Levensjungle en van de (onpersoonlijke en
vijandige) maatschappij’.14 Hij zegt dat zijn onhandigheid en gebrek aan moed
giftige bloesems zijn van zaadkorrels in zijn voorouders ontkiemd. ‘De wortels
reiken over me heen tot in afgesloten levens en daarom zou ik ze nimmer
kunnen uitroeien’.15 Omdat hij nu eenmaal is zoals hij is, treft hem ook geen
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blaam.16 Zijn bekentenis en gedetailleerde zelfanalyse vertellen ons op zijn minst
evenveel over de vraag hoe iemand er toe komt een moord nog als enige uitweg
te zien als menig psychologisch rapport.

De ‘bekentenis’ van een buitenstaander

De schietpartij
De hoofdpersoon in L’Étranger, Meursault, is een eenvoudige ambtenaar in
Algerije. In het eerste deel van het boek leren we hem kennen op het moment
dat zijn moeder net is gestorven. Hij gaat naar haar begrafenis maar toont geen
emotie om haar dood. Niet lang daarna schiet hij op het strand een Arabier neer.
Het pistool is van zijn vriend Raymond. Hij heeft het na een schermutseling
eerder die dag in zijn zak gestoken om te voorkomen dat deze één van de bij het
conflict betrokken Arabieren zou doden. ‘Hij heeft nog niets tegen je gezegd, het
zou smerig zijn om zo maar te schieten.’17 Later, als Meursault alleen op het
strand in de verzengende hitte loopt, komt hij de Arabier weer tegen. Deze ligt
in de schaduw van een rots. Meursault had hem kunnen negeren, maar het
branden van de zon, dat hij niet meer kan verdragen, zorgt ervoor dat hij de
Arabier steeds dichter nadert. Als Meursault dichtbij is, trekt de Arabier, zonder
zich op te richten, een mes. Het zonlicht spat op het staal en het is alsof een lang
schitterend lemmet het hoofd van Meursault raakt. ‘Toen wankelde alles. [...]
Het was mij alsof de hemel in zijn volle breedte openging om vuur te laten
neerregenen. Heel mijn wezen trok samen en mijn hand greep krampachtig de
revolver beet.’18 Hij schiet de Arabier neer. In een moment van niet-bewust zijn?
‘Ik heb begrepen dat ik het evenwicht van de dag had vernietigd, de uitzonderlij-
ke stilte van het strand waar ik gelukkig was geweest. Toen heb ik nog vier maal
geschoten op een levenloos lichaam waar de kogels in doordrongen zonder dat
het te zien was. En het was als vier korte klopjes die ik gaf op de deur van het
ongeluk.’

Het verhoor bij de rechter van instructie
Het tweede deel van het boek handelt over de gerechtelijke procedure die volgt.
Al waren er geen getuigen van de schietpartij, kennelijk is Meursault opgepakt
(of heeft hij zichzelf aangegeven) en heeft hij een bekentenis afgelegd. Wat hij
precies heeft bekend, weten we niet. De autoriteiten stellen vragen over de vier
schoten, maar krijgen geen antwoord. Voor Meursault is het schieten op het lijk
niet van belang. De misdaad is daarvoor al begaan, het verstoren van het
evenwicht in de natuur. Hij bekent, maar geeft geen uitleg. Hij verklaart, maar
toont geen berouw. Spijt hebben heeft geen zin omdat men het verleden toch
niet kan veranderen. 
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van haar houdt, antwoordt hij dat het niets uitmaakt, maar dat dat ongetwijfeld niet het geval is. Hij
neemt het aanzoek aan omdat hij het huwelijk geen ernstige zaak vindt. Hij had het ook aangeno-
men van een andere vrouw waarvoor hij dezelfde gevoelens zou koesteren. Camus, 1990, p. 52.

Meursault wordt verhoord door de rechter van instructie, op het eerste
gezicht een redelijke man. Hij houdt zich echter geenszins aan alle eisen die aan
een behoorlijk verhoor mogen worden gesteld. Het eerste gesprek, waar
Meursaults advocaat niet bij aanwezig kan zijn, heeft niet als inzet om vast te
stellen of de bekennende verdachte Meursault inderdaad met opzet iemand heeft
gedood, maar om te achterhalen wat hem er toe heeft bewogen het misdrijf te
plegen. Dit is wellicht begrijpelijk uit het oogpunt van tijdsbesparing maar zeer
onverstandig vanuit het oogpunt van waarheidsvinding. Blaauw waarschuwt
ervoor dat dit één van de valkuilen is waardoor men valse bekentenissen krijgt.19

Ook op drie andere punten voldoet het verhoor niet aan de tien richtlijnen van
Blaauw voor een behoorlijk verhoor.20

 De verhoorkamer straalt geen rust uit; de werkkamer van de rechter is warm
en er vliegen grote vliegen rond waardoor Meursault zich niet goed meer op het
verhoor kan concentreren. Als hij aangeeft zich niet met het waardepatroon van
de christelijke rechter te kunnen verenigen, wanneer deze hem met een kruis-
beeld van Christus confronteert, gaat de rechter redeloos tekeer. Na het eerste
verhoor wordt de verdachte, in het bijzijn van zijn advocaat, nog vele malen
verhoord zonder dat er iets nieuws te bespreken valt.

Aan het eind van de periode van de instructie blijkt dat Meursault niet zo
onverschillig is als hij later zal worden afgeschilderd op de zitting. De verhoren
van de rechter vertegenwoordigen de zeldzame ogenblikken dat hij ‘zich erbij
voelt horen’. Hij ervaart het als prettig als de rechter hem naar de deur van zijn
werkkamer brengt, hem op zijn schouder klopt en op hartelijke toon tegen hem
zegt: ‘Voor vandaag zit het er weer op mijnheer de Anti-Christ’.

Het proces 
In de gevangenis lukt het Meursault uiteindelijk zich met zijn gevangenschap
te verzoenen. Aanvankelijk kost hem dat moeite omdat hij nog de verlangens
koestert van een vrij mens. Hij voelt de behoefte aan een vrouw, aan het strand
en aan de golven van de zee die over zijn lichaam spoelen. Maar hij schikt zich
naar de opgelegde beperkingen, accepteert deze als straf en krijgt andere
preoccupaties. Hij wacht op de zonderlinge dassen van zijn advocaat en graaft
in zijn geheugen naar vergeten zaken. Dat gaat hem steeds beter af en hij
bedenkt dat iemand die slechts één dag (bewust) heeft geleefd genoeg herinne-
ringen heeft om honderd jaar gevangenschap mee door te kunnen komen.

In het eerste deel van het boek leert de lezer Meursault kennen in zijn
gewone doen en laten. Hij is buitengewoon eerlijk over zijn gevoelens of het
gebrek daaraan. Hij is enerzijds onverschillig en zeker vreemd te noemen in die
zin dat hij een enigszins afwijkend waardepatroon heeft van hetgeen sociaal
geaccepteerd is.21 Anderzijds is hij een trouwe werknemer en gaat hij ’s avonds
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uit met zijn vrienden en leidt hij een tamelijk gewoon leven. De ongunstiger
karaktertrekken – vooral de gevoelsarmoede – springen echter het meest in het
oog. Was er een reclasseringsrapport opgemaakt, dan zou dit er niet al te gunstig
uit hebben gezien.
 In het tweede deel van het boek zien we hem zoals hij door de gerechtelijke
autoriteiten en zijn advocaat wordt geconstrueerd. In de maand juni, in een
benauwende en tjokvolle rechtszaal, begint het proces. Er is veel belangstelling
voor de zaak. De pers heeft de zaak ‘een beetje opgeblazen’, want de zomer is
altijd het slappe seizoen voor kranten. Meursault krijgt nauwelijks het woord,
maar als hem iets wordt gevraagd, spreekt hij nauwelijks. Hij was altijd al een
man van weinig woorden. Als hij spreekt doet hij dit zonder pathos, wat hij zegt
is waar. Omdat hij weinig zegt wekt dit de indruk dat hij iets verbergt. Zijn
persoon en zijn leefwijze staan centraal in het proces, iets wat voor hem
bijzonder onaangenaam is. De daad speelt een ondergeschikte rol.22 Vooral het
gegeven dat hij tijdens de begrafenis van zijn moeder niet heeft gehuild, wordt
met veel nadruk besproken. Hieruit trekt de procureur de conclusie dat Meur-
sault geen ziel heeft. 

In het reguliere inquisitoire proces heeft de verdachte een dubbelrol; die van
informatieverstrekker en die van procespartij. Meursault vervult geen van beide
rollen. Hij weet zich gevangen in het proces dat uiteindelijk tot de terechtstelling
leidt, maar doet er niet aan mee.23 Hij voelt zich een buitenstaander en zo zal het
veel meer verdachten vergaan. De procureur praat over hem, de advocaat acht
het beter voor zijn zaak dat hij niet zelf het woord neemt. Vrienden en bekenden
worden opgeroepen als getuigen. Zij worden uitgebreid ondervraagd over zijn
karakter.24 Dit pakt (soms ongewild) niet al te gunstig uit. Een van zijn vrienden
die gunstig over hem bericht staat bekend als souteneur. Om deze reden wordt
hij door de officier van justitie als ongeloofwaardig weggezet. 

Alvorens de advocaat het woord krijgt, vraagt de president van de rechtbank
aan Meursault of hij zijn motief tot de daad wil toelichten want hij heeft tot nu
toe weinig van het verdedigingssysteem begrepen. Meursault vertelt dat het niet
de bedoeling was de Arabier te doden. Een motief had hij niet. Hij komt niet
verder dan te hakkelen dat het door de zon is gekomen. In de rechtszaal wordt
om deze oprechte verklaring gelachen. Meursaults reactie onttrekt zich aan alle
gangbare criteria. Dit versterkt bij de officier van justitie en de gezworenen
vermoedelijk niet alleen het beeld van de buitenstaander, maar bevestigt ook zijn
schuld. Zelfs zijn advocaat verdedigt niet dat hij niet schuldig is, maar pleit
uitsluitend voor strafvermindering. Hij doet geen enkele poging de door
Meursault aangevoerde rechtvaardigingsgrond in juridische termen te vatten. De
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advocaat pleit in de ik-vorm: ‘Ik geef toe dat ik een moord heb begaan’. De
verdachte voelt zich daarna tot nul gereduceerd. De procesgang is een zeer
treffende omschrijving van wat wel wordt aangeduid als ‘dwangcommunicatie
in de rechtszaal’.25 

Voor de jurist rijst een aantal vragen. Is het eerste schot nu wel of niet bewust
afgevuurd? Is het nu wel of niet een ongeluk? Velen hebben zich over deze
kwestie gebogen. In de door mij gelezen beschouwingen over L’Étranger ver-
schillen de interpretaties enigszins, maar men is het er wel over eens dat het
geen moord is. Meursault is niet iemand die plannen maakt. Men twijfelt zelfs
over het opzet.26 Het blijkt niet gemakkelijk te zijn de weergave van de hande-
lingen eenvoudig te kwalificeren. Dit terwijl de lezer erbij is als het strafbare feit
wordt gepleegd en naar we mogen aannemen waarheidsgetrouw wordt geïnfor-
meerd over de gevoelens van de dader ten tijde van het schieten en de omstan-
digheden waaronder het incident plaatsvindt. Dat is in een doorsnee strafzaak
wel anders. ‘Actually it seems that Meursault shot the Arab in a sort of trance,
brought on by fierce sun beating down on the beach, and did not intend to kill
him.’27 Bakker noemt het doden van de Arabier niet geheel opzettelijk, maar ook
niet geheel onopzettelijk.28 De lezer die inmiddels een bladzijde of 74 met
Meursault heeft opgetrokken, hem in verschillende situaties heeft meegemaakt
en aan wie hij zijn intiemste gedachten heeft geopenbaard, kan zich in de laatste
kwalificatie vermoedelijk wel vinden. 

De jurist moet een keuze maken tussen opzettelijk of niet opzettelijk, al dan
niet gebruikmakend van de constructie van het voorwaardelijk opzet. Een
tussenweg bestaat niet. Toch is het juist die onbepaaldheid waar de lezer
(intuïtief) op uitkomt, maar die in het juridisch idioom niet bestaat. Een keuze
is bijna niet te maken en dat is vermoedelijk ook wat de schrijver heeft willen
bereiken. De lezer beoordeelt hetgeen is gebeurd mede tegen de achtergrond van
wat hij van de hoofdpersoon weet. De jurist weet dat de daad centraal behoort
te staan en niet zijn levenswandel of zedelijke inborst. In het fictieve proces
tegen Meursault speelt de daad echter een ondergeschikte rol. Meursaults
karakter en afwijkende zedelijke normen staan centraal. Hij wordt dan ook
veroordeeld tot de guillotine. Het bewijs van de moord bestaat uit ‘[...] de
verblindende helderheid’ der feiten en het feit dat Mearsault over ‘een misdadi-
gersziel’ beschikt.29 



De bekentenis van een buitenstaander 605

30 Camus was een verklaard tegenstander van de doodstraf, getuige het in 1957 verschenen Réflexions
sur la Guillotine.

31 Camus, 1990, p. 146, 147.

Slotopmerkingen

L’Étranger heeft zowel de jurist als de niet jurist heel veel te bieden. Het was
niet Camus voornaamste doelstelling om commentaar te leveren op de inquisi-
toire (Franse) strafprocedure en om de ‘dwangcommunicatie in de rechtszaal’
of de onverschilligheid van (toegevoegde) advocaten aan de kaak te willen
stellen. Toch zijn al deze elementen in de beschrijving van de procedure
aanwezig en ze stemmen tot nadenken. Dit geldt ook voor de problematiek
rondom het vaststellen van schuld. Het boek is wellicht wel te lezen als een
aanklacht tegen de terechtstelling door de guillotine.30 Camus is vermoedelijk
niet erg geïnteresseerd geweest in de wetgeving, hoogstens als symbool voor
conventionele waarden. Dit neemt niet weg dat veel juristen zich aangetrokken
voelen tot dit boek, juist om de juridische thema’s en de aansprekende behande-
ling ervan.

Het strafproces met zijn verschillende stadia wordt door de schrijver vooral
gebruikt als ‘hoge drukpan’ om een personage binnen korte tijd tot ontwikkeling
en zelfinzicht te brengen. De herhaalde ondervraging door verschillende
juridische instanties, de tijd die de verdachte voor het oordeel alleen in zijn cel
moet zitten en de verwerking van het doodvonnis dwingen hem en de lezer tot
contemplatie over zingeving, straf en verantwoordelijkheid. Dit geldt zeker ook
voor het laatste deel waarin Meursault in zijn cel wacht op de terechtstelling. Hij
wordt in het uitzicht van zijn terechtstelling geen ander mens, hij krijgt geen
berouw. Wel lukt het hem in het reine te komen met het leven en geeft hij zich
over aan ‘de tedere onverschilligheid van de wereld’. Hij weet zich vergeven
door de vredelievende natuur. Tot verbazing volgt dan ook een allerminst vredig
slot. ‘Om alles volmaakt te doen zijn, om mij minder alleen te voelen, bleef mij
nog slechts over te wensen dat er veel toeschouwers zijn op de dag van mijn
terechtstelling en dat zij mij met kreten van haat zouden begroeten.’31 Over zo’n
slot valt nog lang na te denken. 
 





1 In de vertaling van De Vreemdeling uit 1961 (het jaar van onze groentijd in het Amsterdamse Corps
waar ik Constantijn leerde kennen) trof ik een vergeeld blocnote velletje aan met, in het vermoede-
lijke handschrift van mijn vader, de volgende tekst: ‘Hoed, regenjas, gymschoenen (verplicht!),
altijd een lange (grijze of zwarte) broek, een colbertje, een wit overhemd met een zwart en een wit
strikje (voor in de Senaatskamer), beide met elastiek, klein groen strikje (op de revers van je
colbert), een doos witte papieren boorden met twee boorden knoopjes, lucifers op zak, een
homeogrator, een lubmolentje.’

De dader is een vreemde
Egbert Dommering

‘Même sur un banc d’accusé il est toujours intéressant
d’entendre parler de soi [...] Je peux dire qu’on a 

plus parlé de moi que de mon crime ’
Albert Camus, L’Étranger, Deel II, hoofdstuk IV1

Het strafproces

Het strafproces is een absurd theater. De hoofdrolspeler is De Verdachte, die
wordt gespeeld door iemand die daarvoor al vroeg is gescout door zijn deplora-
bele levensomstandigheden, zijn weinig liefdevolle ouders of doordat er al vroeg
een los steekje in zijn karakterstructuur of onder zijn hersenpan is geconstateerd.
Als hij (het is doorgaans een mannelijke rol) er van verdacht wordt dat hij een
Vreselijke Misdaad heeft begaan, wordt hij als een beest in een kooi opgesloten,
waar hij alleen uit mag komen tijdens Het Proces. Dat maakt hem voor het
publiek net zo spannend als de Lange Man waaraan het zich vroeger vergaapte
op de kermis. Tegenwoordig is de rol heel populair bij allochtonen. Andere
hoofdrolspelers zijn De Rechters en De Officier van Justitie. Dezen zijn allemaal
van redelijk goede familie en hebben met bovengemiddeld succes een gedegen
opleiding aan de Juridische Toneelschool voltooid. Wat meer is: bij hen zijn
geen losse steekjes te bekennen. Tegenover hen staat De Advocaat, iemand die
kantje boord zijn eindexamen aan de Juridische Toneelschool heeft gehaald, niet
altijd van even goede familie is als zijn Tegenspelers, eigenlijk niet goed snik
is, maar die toch nog heel populair is geworden. Zij waren en zijn nog steeds
overwegend blank (behalve dan natuurlijk De Advocaat die aan de kant van De
Verdachte staat), tegenwoordig ook veel blanke vrouwen. Zij weten allemaal
hoe de wereld moreel in elkaar behoort te zitten, al weten de Tegenspelers van
De Advocaat dat beter dan de Advocaat. De advocaten hebben twee streepjes
voor op de Tegenspelers. Het eerste voorlijke streepje is dat zij in de beesten-
kooi mogen komen, terwijl de Tegenspelers daar geen toegang toe hebben. Het
tweede voorlijke streepje is dat de Advocaat populair is bij het publiek omdat
hij in rechtstreeks contact staat met het Kwaad (eigenlijk het Verdachte), welk
Kwaad hij als een amorele dandy tegenover het publiek vertolkt. In het theater
van het strafproces dient de rol van De Advocaat dan ook bij voorkeur door een
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homoseksuele dandy te worden gespeeld. Vooral deze populaire rol frustreert
de Tegenspelers bovenmatig, want zij vinden dat zij evenveel aanspraak hebben
op populariteit, ook al mogen ze niet zelf in de kooi komen. Zij hebben daarom
de strategie ontworpen om het Goede (eigenlijk het Niet Verdachte) te laten
vertegenwoordigen door een Strenge Blanke Vrouw. Met de mooie Strenge
Blanke Vrouw hopen zij zelfs bij het publiek even populair te worden als de
Advocaat.

Het stuk kent belangrijke bijrollen. In het eerste bedrijf moet worden
onderzocht of De Verdachte de Vreselijke Misdaad heeft begaan. In het echte
straftheater Ontkent De Verdachte namelijk dat hij dat heeft gedaan, want als hij
Bekent is het hele stuk weg. Het Bewijs van de Vreselijke Misdaad moet worden
geleverd door verklaringen van Getuigen. De Getuigen zijn natuurlijk nooit bij
de Vreselijke Misdaad geweest (dan zouden ze namelijk zelf ook Verdachten
zijn), dus zij verklaren alleen dat zij De Verdachte op een Verdacht Moment of
een Verdachte Plaats hebben gezien. Dan is er de Verbalisant die komt verklaren
dat hij er ook niet bij is geweest (als dat zou zijn geweest was hij allang
ontslagen). Hij heeft het daarom alleen over de Sporen die hij op de plaats van
de Vreselijke Misdaad heeft aangetroffen en welke Verdachte Telefoongesprek-
ken hij heeft afgeluisterd. Daarna komen de Gezaghebbende Deskundigen
uitleggen welke Conclusies je uit de Sporen kan of moet trekken. Zij leggen
daarover verklaringen af waarvan niemand een hout begrijpt, maar die toch van
de Sporen Belangrijke Aanwijzingen en Vermoedens maken, en die daarom
voor het Bewijs niet kunnen worden gemist. Wanneer dit voorbij is, komt het
tweede bedrijf dat over De Verklaring van de Vreselijke Misdaad gaat. Thans
komen opnieuw Getuigen opdraven die komen vertellen dat De Verdachte altijd
een Lieve Jongen is geweest en opnieuw Gezaghebbende Deskundigen, ditmaal
om uit te leggen of het steekje dat helaas los zit bij de Verdachte een psycholo-
gisch steekje is of een omgevingssteekje of allebei, wat dikwijls voorkomt. Ook
van deze verklaringen begrijpt niemand een hout, maar zij verschaffen belang-
rijk materiaal om tot een Beoordeling van de Vreselijke Daad te komen. Alles
tezamen trekt hier de gehele biografie van De Verdachte voorbij, voordat hij zijn
Vreselijke Misdaad beging en zelfs voordat vaststaat of hij de Vreselijke
Misdaad überhaupt wel heeft begaan. 

In het laatste bedrijf zet de Strenge Blanke Vrouw uiteen dat uit de verkla-
ringen van de Getuigen en de Deskundigen, de Vermoedens en Belangrijke
Aanwijzingen aangedragen door de Gezaghebbende Deskundigen, en enige
belastende telefoongesprekken, volgt dat het Wettig en Overtuigend Bewijs van
het begaan van De Vreselijke Misdaad is geleverd. Er zijn niet voldoende losse
steekjes gevonden om een bevredigende Verklaring voor het begaan daarvan te
geven, zodat de Hoogste Strafmaat moet worden opgelegd. In deze conclusie
komt een belangrijke clou van het toneelstuk naar voren: het is namelijk
Verklaren of Vergelden, anders zou het Leven, dat wil zeggen het Verleden
Geen Zin hebben. Daarna neemt de Advocaat het woord die uiteenzet dat de
Getuigen niets relevants hebben verklaard of, als dat wel zo is, dat zij elkaar
tegenspreken, de bewijsvoering zeer veel losse steekjes vertoont, en dat alle
Deskundigen volstrekt Ondeskundig zijn. In het bijzonder staat hij stil bij het
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bewijsmiddel waar de Strenge Blanke Vrouw veel gewicht aan toekende,
namelijk de telefoontap waarin een vrouwenstem tegen Ali, want zo heet de
verdachte, schreeuwt: ‘Ali doe dat niet’. Deze uitlating heeft de Officier geheel
uit de context gehaald. Het gesprek werd niet gevoerd op de dag van De
Vreselijke Misdaad, zoals de Advocaat kan aantonen, maar een dag eerder toen
Ali in de motorfietsenhandel stond, en hij op het punt stond een dure motorfiets
te kopen, want enig steekje was er wel los bij Ali, moest ook de Advocaat
toegeven. Er moest dus Vrijspraak volgen en in ieder geval geen of weinig Straf,
omdat deze Vreselijke Daad grotendeels uit iets anders dan de perfide wil van
de Verdachte verklaard moest worden. In deze laatste conclusie openbaart zich
een eigenaardige tegenspraak in het strafrechttheater. De Advocaat stelt dat de
Verdachte de Vreselijke Misdaad niet heeft begaan, maar zegt er tegelijkertijd
bij dat hij heel goed kan verklaren waarom hij een dergelijke daad wel had
kunnen plegen. 

En dan volgt het vonnis. De rechters hebben geconstateerd dat er voldoende
Bewijsmiddelen zijn, want dat hebben ze op de Toneelschool geleerd. Zij
hechten geen betekenis aan het telefoongesprek ‘Ali doe dat niet’, maar wel aan
de verklaringen van de Deskundigen, waarvan ze de onbegrijpelijke onderdelen
hebben weggelaten, terwijl zij de wel gebruikte onderdelen als Zeer Gezagheb-
bend aanmerken. Doordat zij alleen die stukjes uit de puzzel overhouden die op
elkaar passen en de andere stukjes weglaten, hebben zij de overtuiging gekregen
dat de Verdachte de Dader is. Zij hebben besloten de Vreselijke Misdaad
gedeeltelijk te Verklaren en gedeeltelijk te Vergelden en zij gaan ‘dus onder de
eis’ van de Strenge Vrouw zitten. Zij vinden ook dat de Verdachte Behandeld
moet worden aan dat deel van zijn Gedrag dat zij met behulp van Gezaghebben-
de Deskundigen hebben kunnen Verklaren, zodat hij in de toekomst, na zijn
vrijlating, alleen nog maar onverklaarbare dingen zal doen. 

Na het vonnis gaan zij naar huis, naar hun comfortabele woningen. Ze zijn
voldaan. Het is weliswaar een zware zittingsdag geweest, maar het Leven heeft
zin gehad omdat het verleden Zin heeft gekregen. De Vreselijke Misdaad is
Vergolden én Verklaard, terwijl de Verdachte Bestraft is, én daarna Behandeld
zal worden. 

De vreemdeling van Camus

Het verhaal: de gebeurtenis en het proces 
Ik ken geen boek waarin de absurditeit van het strafrechttheater zo goed is
uitgebeeld als in De Vreemdeling van Camus. De in 1942 verschenen roman
(een récit, zoals Camus zelf zegt, het gaat inderdaad maar om 120 pagina’s)
bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen we de hoofdrolspeler, de
kantoorbediende Patrice Meursault, tegen bij de dodenwake in het bejaardente-
huis van zijn aldaar overleden moeder. Hij is een Franse Algerijn met misschien
inheems bloed, een pied noir, net als Camus zelf. Tijdens de dodenwake en op
de begrafenis gedraagt hij zich onverschillig. De volgende dag ontmoet hij een
voormalige collega Marie met wie hij naar het strand gaat, de bioscoop bezoekt
om een film van Fernandel te bekijken, en daarna bij haar thuis de liefde
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2 R. Bakker, Over Camus, Baarn: Het Wereldvenster 1966, p. 76. 

bedrijft. Hij begint een verhouding met haar. Later wil ze met hem trouwen, wat
hem om het even is. We zien verder in de bijrollen de restauranteigenaar Céleste
en Meursaults buren. Voor één van hen, Raymond Sintès, schrijft hij een brief
naar zijn maîtresse die hem heeft bedrogen. In de buurt waar hij woont, staat hij
goed bekend, al vindt men dat hij zijn moeder niet naar een bejaardentehuis had
mogen sturen. Hij is een normaal en aangepast mens. Het leven bevalt hem en
het kabbelt voort. Een aanbod van zijn chef om voor de zaak naar Parijs te gaan
slaat hij af. Op een zondag, na een lunch met Marie en Raymond bij diens
vriend Masson, gaat het gezelschap langs het strand wandelen. Ze komen twee
Arabieren tegen, van wie de een de broer is van Raymonds maîtresse. Er ontstaat
met de laatste een handgemeen, waarbij Raymond licht gewond raakt. Ze gaan
terug naar het huis van de vriend, maar later op de middag gaan Raymond en
Patrice weer naar het strand. Daar komen ze de twee Arabieren weer tegen,
Raymond wil de ene weer te lijf, maar geeft het pistool dat hij bij zich heeft aan
Meursault, die zal schieten als het mis gaat. De twee Arabieren verdwijnen
achter een rots waar zich een bron bevindt, en Raymond en Patrice besluiten
weer terug te gaan. Voor het huis van de vriend staat Meursault doelloos te
wachten en geraakt geheel door de hitte bevangen. Hij loopt terug naar het
strand, nog steeds in het bezit van Raymonds pistool. Bij de rots aangekomen
bekruipt hem het verlangen naar de koelte van de bron achter de rots. Daar treft
hij de Arabier aan die Raymond heeft aangevallen. Meursault nog steeds
verblind door de hitte maakt een beweging in de richting van de Arabier, die een
mes trekt, waarna Meursault een schot lost. Als de Arabier getroffen op de grond
ligt, schiet Meursault nog vier keer. 

In het tweede deel, dat precies op de helft van het boek begint, is Meursault
de Verdachte die is opgesloten. ‘Hier wordt ons een Meursault met andere
kleuren geschetst, een Meursault, zoals deze door juridische instanties wordt
gereconstrueerd.’2 Hij wordt ondervraagd door de rechter van instructie, die hem
ook een advocaat toewijst. De rechter noemt Meursault De Anti-Christ. De
Advocaat bezoekt hem en vraagt hem of hij verdriet heeft gehad bij de begrafe-
nis van zijn moeder. Hij zit daarna elf maanden vast in de gevangenis waar hij
de buitenwereld slechts opmerkt door het verschil tussen licht en donker. Hij
herinnert zich zijn leven, leest en slaapt. Dan begint het proces, waar de
President hem voornamelijk vragen over zijn moeder begint te stellen: waarom
heeft hij haar in het gesticht gedaan, waarom stak hij een sigaret op bij de
dodenwake, waarom toonde hij geen emotie bij haar begrafenis? Er worden
allerlei Getuigen uit het bejaardentehuis gehoord, die verklaringen afleggen over
Meursaults onbewogen gedrag. Céleste, Marie en Raymond komen daarna als
Getuigen van de gebeurtenissen, maar vooral ook over de persoon Meursault uit
het eerste deel. De brief die Meursault voor Raymond had geschreven aan diens
maîtresse, die hem had bedrogen met de neergeschoten Arabier, is plotseling een
Aanwijzing voor een moordmotief. Over het requisitoir en het pleidooi zegt
Camus: ‘L’avocat levait les bras et plaidait coupable, mais avec excuses. Le
procureur tendait ses mains et dénonçait la culpabilité, mais sans excuses.’
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Hoewel de Advocaat over ‘ik’ spreekt in zijn pleidooi, is Meursault in dit hele
gebeuren een vreemde die is buitengesloten. 

Meursault wordt ter dood veroordeeld, niet zozeer vanwege de moord op de
Arabier, maar wegens zijn inbreuk op de moraal die voorschrijft dat je je moeder
met respect behandelt.

Na zijn veroordeling heeft er een confrontatie met een aalmoezenier plaats,
die Meursault als even vreemd als de juristen ervaart. Eerst weigert hij hem te
ontvangen, maar als hij hem wel ontvangt en deze over God begint, ontsteekt hij
in woede en schopt hem de deur uit. De laatste dag is hij alleen. Hij stelt zich
ineens voor hoe zijn moeder alleen in het gesticht was en het leven daar buiten
hoorde, waar zij, net als hij nu geen deel meer aan had.

De tweedeling van het boek geeft de absurde scheidslijn weer tussen de
gebeurtenis die in de wereld van de natuur plaatsvindt, en de retrospectieve
projectie vanuit het strafproces waarin alles in een normatief kader wordt
geplaatst. De twee delen worden met elkaar verbonden door een afstandelijk en
vervreemdend taalgebruik, waarin dingen en mensen als vreemde objecten
zonder versiering worden neergezet: ‘Devant la porte il y avait la voiture; Le
lendemain un avocat est venu me voir à la prison.’ Het consequente gebruik van
de voltooid tegenwoordige tijd suggereert een verleden dat tegen het heden van
de verteller in de gevangenis aanligt.3 Aangenomen moet worden dat de in de
‘ik’ vorm geschreven vertelling door Meursault is opgetekend in de gevangenis
tot aan de dag van zijn executie, en dat hij in die beschrijving zijn leven
opnieuw leeft. De daad en het proces vallen zo samen, alleen het vertelperspec-
tief verandert. De tijdsbepaling vanuit het directe heden, blijkt al uit de eerste
zinnen van het boek: ‘Aujourd’hui, maman est morte. Où peut-être hier, je ne
sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile: “Mère décédée. Enterrement
demain. Sentiments distingués”. Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier’.

Laten we nader kijken naar de natuur/moraal tegenstelling van het boek.

De normatieve perspectieven

De natuur
Meursaults natuurbeleving is een constante door het hele boek. Het gaat vooral
om de verblindende zon. Als hij de zon beschrijft wordt het taalgebruik
suggestiever. Ik geef een uitvoeriger citaat in de vertaling van Adriaan Morriën
op het moment dat hij de moord pleegt:

‘Het branden van de zon had nu mijn wangen bereikt en ik voelde hoe zweetdruppels
zich in mijn wenkbrauwen ophoopten. Het was dezelfde zon als op de dag toen ik
mijn moeder begraven had, en evenals toen deed vooral mijn hoofd pijn en voelde ik
al mijn aderen tegelijk onder mijn huid kloppen. Door het branden dat ik niet meer
verdragen kon, deed ik een stap naar voren. Ik wist dat het dom was dat ik mij niet
van de zon kon bevrijden door een stap naar voren te doen. Maar toch deed ik die
stap, een enkele stap naar voren. Deze keer trok de Arabier, zonder zich op te richten,
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zijn mes, dat hij mij in de zon voorhield. Het licht spatte op het staal en het was alsof
een lang schitterend lemmet mijn hoofd raakte. [...] Toen wankelde alles. Het was mij
alsof de hemel in zijn volle breedte open ging om vuur te laten regenen. Heel mijn
wezen trok samen en mijn hand greep krampachtig de revolver beet. De spanveer gaf
mee, ik voelde de gepolijste onderkant van de kolf en toen, met het tegelijk droge en
oorverdovende geluid, is alles begonnen.[...] Ik begreep dat ik het evenwicht van de
dag had verstoord, de uitzonderlijke stilte van een strand waar ik gelukkig was
geweest. Daarna schoot ik vier keer op een lichaam, dat reeds niet meer bewoog en
waarin kogels doordrongen, zonder dat men er iets van zag. En het klonk als vier
korte slagen waarmee ik de deur van het ongeluk opende.’

Het is alsof de daad door de omstandigheden wordt gepleegd: de schittering van
de zon, het getrokken mes van de Arabier, het Meursault door Raymond
aangereikte revolver. Later verklaart Meursault in de rechtszaal op de vraag
waarom hij de moord heeft gepleegd, dat het de zon was geweest. Meursaults
daad verstoort het evenwicht van de dag, de vier schoten op de Arabier zijn als
een klop op de deur naar de onderwereld. Er bestaat een interpretatie van het
werk van Camus (met name L'Étranger en La Peste) die de overvloed aan
zonlicht waarin de individu zich tegenover de natuur geplaatst ziet, en daarop
volgende confrontatie met de dood, ziet als de beleving van de riten van de
mysteriën van Eleusis, waarin de mythe van Demeter en haar dochter Persepho-
ne die ieder jaar moet terugkeren naar de onderwereld, wordt nagebootst. In La
Peste is dat heel duidelijk als het publiek aan het einde van het boek in het
theater kijkt naar het verhaal van Orpheus en Eurydice (waarin hetzelfde motief
wordt uitgebeeld), en daarin zijn eigen doodstrijd tegen de pestepidemie beleeft.
Hier zijn het de ‘verstoring van het evenwicht’ van de dag en de vier kloppen op
de deur van de onderwereld, nadat de dader, verblind door het zonlicht, nog vier
schoten lost.4

Hoe men er ook naar kijkt: Meursaults daad maakt geen deel uit van een
‘menselijke’ orde. Een groter contrast met wat er daarna in het strafproces gaat
gebeuren, is eigenlijk niet denkbaar. 

Het normatieve perspectief
In het proces dat op de daad, die de natuurlijke orde verstoort, wordt gevoerd,
komen wij het menselijk/sociale perspectief tegen in vier verschillende gedaan-
ten: Meursault is een buitenstaander in de kolonie, omdat hij als pied noir niet
bij de Arabieren en niet bij de Europeanen hoort. Het tweede perspectief is dat
van het christelijke geloof. Het derde perspectief is dat van de schuldige dader.
Het vierde perspectief is dat van de doodstraf, de door ‘de legaliteit’ voorge-
schreven moord op de veroordeelde dader.

Over de moord op de Arabier door de pied noir is in de postkoloniale
literatuur het nodige te doen geweest. Edward Saïd die in Culture and Imperia-
lism een hele studie heeft geschreven om aan te tonen dat een aantal meesterwer-
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ken uit de Westerse literatuur in wezen ‘imperialistische’ boeken zijn met een
‘oriëntaalse’ visie op Afrika, attaqueert L’Étranger. Hij zet de ‘silent Arabs’ in
L’Étranger op een lijn met de ‘fuzzy-haired blacks’ in Heart of Darkness van
Joseph Conrad.5 De visie die mij meer aanspreekt is die van David Carroll,6 dat
Meursault in wezen veroordeeld wordt omdat hij niet Frans is. Meursault is niet
alleen een vreemde in de natuur van zon en dood, maar ook in de menselijke
samenleving. In de samenleving is hij de niet-Europeaan tussen blanken, in de
gevangenis de niet-Arabier tussen Arabieren.

Het tweede perspectief is dat van het christelijke geloof: het berouw voor de
zonde. De rechter van instructie noemt Meursault de Anti-Christ, omdat
Meursault niet in God gelooft. Eerder had hij hem een crucifix voorgehouden
en voor hem God om vergiffenis heeft gevraagd.

‘Daarna zei hij haastig en hartstochtelijk dat hij in God geloofde en dat het zijn
overtuiging was dat niemand zo schuldig kon zijn of God wilde hem vergeven.’

Meursault reageert niet, is afgeleid door een bromvlieg en heeft het warm.
Het derde perspectief ontvouwt zich in de rechtszaal, waar alles blijkt te

draaien om Meursaults gebrek aan respect en liefde voor de moeder. De Officier
zegt dat Meursault zijn moeder heeft begraven met het hart van een misdadiger.
In het requisitoir worden vanaf dat moment alle ‘feiten’ omgeduid tot een
daaruit voortvloeiende logische reeks om ‘voorbedachten rade’ aan te tonen.
Komend op de verantwoordelijkheid van de dader, stelt de Officier dat Meur-
sault verstandig was, zodat er geen verzachtende omstandigheden waren.
Meursault luistert met verbazing:

‘Ik luisterde en hoorde dat ik verstandig werd gevonden. Maar ik begreep niet goed
waardoor de hoedanigheden van een gewoon mens verpletterende argumenten
konden worden tegen een schuldige.’

De ‘zedelijke’ moord op de moeder en het gebrek aan berouw, maakten
Meursault tot een ernstiger misdadiger dan de man die de volgende dag terecht
moest staan voor vadermoord. Meursault moet daarom de doodstraf krijgen.

Nadat de doodstraf is uitgesproken, vindt in de cel de laatste confrontatie met
het Geloof plaats in de persoon van de aalmoezenier. Hier beleven wij het vierde
perspectief: namelijk dat het christelijke geloof wordt ingezet om de moord, die
de doodstraf is (namelijk een door de samenleving met voorbedachten rade
opgelegde doodslag), dragelijk te maken. Alleen door in God te geloven zou
deze beproeving kunnen worden doorstaan. Meursault gooit de aalmoezenier de
deur uit. In de nacht mijmert hij: ‘Geluiden van het land drongen tot mij door.
Geuren van nacht, aarde en zout verfristen mijn slapen’.
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7 C. Kelk, De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 12.
8 Kelk, 1994, p. 96 e.v.
9 Ik beken mij dus tot een aanhanger van Röling, die in 1938 schreef dat de vaststelling dat de daad

moet worden toegerekend, een normatief oordeel van de beoordelaar is, zie Kelk, 1994, p. 99.

Slot

Is het strafproces meer dan de normatieve ‘omduiding’ van een zinloze daad die
de samenleving niet kan verdragen? Het geldt waarschijnlijk niet voor het
ordeningsstrafrecht dat door middel van generale en speciale preventie norm-
handhavend werkt. Maar voor het ‘emotionele’ strafrecht dat zich bezighoudt
met moord en doodslag, geldt het zeker wel. De Misdaad is een amorele
gebeurtenis in de natuur: ‘een gewilde spierbeweging’ die gedetermineerd wordt
door ‘omstandigheden’ zoals het strafrecht zegt. De dader is een vreemdeling
die niet in het normatieve perspectief van de samenleving past, maar daar in
wordt gepast tijdens het strafproces. Sinds de jaren negentig van de twintigste
eeuw is hij zelfs een vijand.7 Met de verantwoordelijkheid heeft het strafrecht
het net zo moeilijk als Camus’ rechtbank in Algiers. Alle fraaie redeneringen
over de glijdende schaal van toerekening ten spijt,8 voor mij blijft toerekening
een normatieve fictie waarin het cultuurbeeld van een samenleving tot uitdruk-
king komt.9 Het strafproces is daarbij het theater waarin het verleden de kleur
krijgt die de samenleving daaraan wil geven. Wie in dat theater als Verdachte
terecht komt is nog niet jarig. 

 



1 Met dank aan Hagar Peeters voor haar commentaar op een vorige versie van deze bijdrage.
2 J.E. Conklin, Art Crime, Westport: Praeger 1994, p. 7.
3 Het gaat vrijwel steeds om mannen. Zie ook G. Breeuwsma, De rust van het onherstelbare; een

kleine psychologie van het kunstvandalisme, Justitiële Verkenningen 1997, nr. 1, p. 41-53, hiervan
p. 43-44.

4 C. Kelk, Zaakbeschadiging of een speciale strafbepaling?, strafrechtelijk perspectief, in: F. Kuiten-
brouwer en T. Schiphof (red.), Kunstvandalisme, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, p.
23-40, hiervan p. 27.

Beschadiging en vervalsing van kunst: 
over de daders en hun daden 
Frans Koenraadt

Inleiding

Degene die een monopolie toekomt om een kunstwerk aan te tasten of te
beschadigen, is de kunstenaar zelf. Wat maakt het dan toch nodig of aantrekke-
lijk voor anderen om een schilderij te vervalsen of te beschadigen? Weliswaar
twee heel verschillende wijzen van strafbare omgang met kunst, maar wie haalt
het in zijn hoofd om zulke dingen te doen? Om enig antwoord op die vragen te
geven, worden hier twee opzienbarende zaken besproken.1 De zaken zelf en de
achtergronden van twee daders, Han van Meegeren (1889-1947), beschuldigd
van kunstvervalsing, en Hans-Joachim B. (geboren 1937), meermalen beschul-
digd van kunstbeschadiging, en de rol van deskundigen in beide zaken zullen
worden toegelicht en met elkaar worden vergeleken. Dit tegen de achtergrond
van een bescheiden rol die het strafrecht in dergelijke zaken toekomt. Ongetwij-
feld hebben beide zaken aan hun strafrechters veel hoofdbrekens gekost.

De aantrekkingskracht van kunst voor criminaliteit vindt onmiskenbaar haar
oorsprong in de waarde ervan, maar dan bepaald niet alleen in de economische
waarde; ook de culturele en de emotionele waarde spelen hierin parten. De
waarde van kunst is bij uitstek het gevolg van een sociale constructie, en wel
onder invloed van een artistiek netwerk waar vooral kunstenaars, verzamelaars,
musea, veilinghuizen en kunstwetenschappers deel van uitmaken.2 Met zijn
optreden tracht zowel de dader van vervalsing, alsook die van beschadiging die
(sociaal geconstrueerde) waarde te beïnvloeden in een door hem3 gewenste
richting. Dat geeft macht en voldoening, maar ook triomf is waar te nemen bij
de daders. De uniciteit van het originele kunstwerk maakt het onvervangbaar.4
De dader van kunstvervalsing tart die uniciteit en de dader van kunstbeschadi-
ging, maar vooral die van kunstvernietiging bewijst de onvervangbaarheid.

De raakvlakken tussen kunst en strafrecht zijn velerlei. Remmelink bespreekt
kunst als crimineel instrument (zoals smalende godslastering, belediging,
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5 J. Remmelink, Een en ander over kunst en strafrecht, in: H. Franken e.a. (red.), Drie treden. Over
politiek, beleid en recht: liber amicorum voor J. de Ruiter, Zwolle: Tjeenk Willink 1995, p. 115-128.

6 Zie bijvoorbeeld C. Kelk, Liaisons dangereuses. De invloed van de juridisering op de verhouding
tussen psychiatrie en strafrecht, in: C. Kelk e.a. (red.), Harmonie en tegenspraak: liber amicorum
F.H.L. Beyaert, Arnhem: Gouda Quint 1990a, p. 19-45; C. Kelk, De plaats van de toerekeningsvat-
baarheid in het strafrecht, in: A.W.M. Mooij e.a. (red.), Toerekeningsvatbaarheid, Arnhem: Gouda
Quint 1990b; C. Kelk, Afgeschreven. L’homme perdu, Arnhem: Gouda Quint 1990c; C. Kelk, De
menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1994; C. Kelk, Honderd
jaar debat over (straf)recht en psychiatrie, in: F. Koenraadt, C. Kelk en J. Vijselaar (red.), Tussen
behandeling en straf. Rechtsbescherming en veiligheid in de twintigste eeuw, Deventer: Kluwer
2007.

7 Kelk, 1990c; Kelk, 2005; C. Kelk, De strafbaarheid van kunstbeschadiging en -vernieling, in: A.H.
Klip e.a. (red.), KriTies: liber amicorum et amicarum E. Prakken, Deventer: Kluwer 2004, p. 221-
233.

8 C. Kelk, De kunst als inspiratie voor de strafrechtsbeoefening, in: F. Bruinsma e.a. (red.), Precaire
waarden: liber amicorum A.A.G. Peters, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 43-60.

majesteitsschennis, (kinder)pornografie door gebruikmaking van kunst) en als
object van een strafbaar feit (zoals kunstroof en kunstbedrog). Juist de ‘kunstex-
ceptie’ beoogt te voorkomen dat bijvoorbeeld vervaardiging of tentoonstellen
van naaktfiguren als strafbaar in de zin van ‘aanstotelijk voor de eerbaarheid’
wordt aangemerkt. Onder de jurist als kunstenaar schaart hij terecht Constantijn
Kelk, gezien niet alleen zijn kwaliteiten in literaire en beeldende kunst, maar
ook die op terreinen van ethiek en esthetiek.5 Constantijn heeft meermalen
betoogd dat de jurist van strafrechtelijke huize, vooral de rechter, dient te
beschikken over een psychisch inzicht, over een humane instelling, over een
zeker empathisch vermogen. In woord en geschrift getuigt hij daar keer op keer
van; het oeuvre van Constantijn zelf is daarvan op respectvolle en navolgens-
waardige wijze sterk doortrokken.6 Dat blijkt sterk wanneer hij de beschadiging
van kunst en andere aan kunst gerelateerde delicten bespreekt,7 juist waar de
kunst in brede zin hem zozeer inspireert, fascineert en ter harte gaat.8 Waar de
humane nuance, de passie voor kunst en het gevoel voor relativering Constan-
tijns welhaast uitzonderlijke plaats in het Nederlandse strafrecht markeren, kan
hier met recht van een exceptio artis én een exceptio humoris worden gesproken.

Kunst die vervalst is 

Wanneer kort na de Tweede Wereldoorlog, in mei 1945, in de collectie van
rijksmaarschalk Hermann Göring het werk Christus en de overspelige vrouw
wordt aangetroffen, leidt het spoor via tussenpersonen naar Han van Meegeren,
een schilder die zich ook met verkoop van schilderijen bezighield, en bepaald
niet onverdienstelijk. Wanneer hem wordt gevraagd waar hij het werk vandaan
heeft, blijft hij enige tijd het antwoord schuldig, totdat hij, beschuldigd van
collaboratie, bekent dat het niet een werk van Vermeer is, maar één dat hijzelf
heeft vervaardigd: enkele weken na de bevrijding, op 29 mei 1945 wordt Van
Meegeren gearresteerd. Nader onderzoek leerde dat hij in 1941 Christus en de
overspelige vrouw had geschilderd en dat dit in 1943 voor ƒ 1.650.000 aan
Göring was verkocht. Maar daar was het niet bij gebleven. Na twee weken
detentie bekent Van Meegeren ook De Emmaüsgangers te hebben vervalst.
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In de jaren 1936-1937 had Van Meegeren De Emmaüsgangers gemaakt, een
werk dat later door de bekende kunstexpert Bredius als een werk van Vermeer
werd aangemerkt en werd geprezen als een hoogtepunt van Vermeers oeuvre.
Met veel financiële ondersteuning kon het uiteindelijk worden aangekocht en op
18 juni 1938 vond de officiële overdracht van De Emmaüsgangers plaats aan
Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam. Toen tussen 25 juni en 16
oktober 1938 in dit museum de tentoonstelling Meesterwerken uit vier eeuwen
1400-1800 werd gehouden, vormde De Emmaüsgangers daar het centrale werk
van.

De beschuldiging
Han van Meegeren werd ervan beschuldigd, dat hij om zichzelf of anderen
wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtselen en
listige kunstgrepen anderen en de Staat der Nederlanden ‘heeft bewogen tot
aankoop van door verdachte geschilderde en van de signatuur van oude meesters
voorziene schilderijen’, et cetera. Hij bekende het tenlastegelegde.9 Beklem-
toond moet worden dat Van Meegeren geen Vermeer (na)schilderde, maar
schilderijen maakte, die pasten in het beeld dat men in de jaren dertig van
Vermeers oeuvre had.10 Zo kon het gebeuren dat ‘nieuwe’ werken aan Vermeers
oeuvre werden toegeschreven.

Hoewel strafrechtelijk van een verdachte niet mag worden verwacht dat hij
meewerkt aan zijn eigen veroordeling, was Van Meegeren welhaast gretig om
bewijs tegen zichzelf te leveren. Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek werd
hij overgeplaatst naar de bovenverdieping van het Bureau Vermogensvlucht aan
de Herengracht in Amsterdam. Hij beloofde niet te ontvluchten en sliep op de
zolderverdieping, die tevens als atelier was ingericht. Er werden zelfs schilde-
rijen uit zijn atelier (aan de Keizersgracht) overgebracht om hem in de juiste
sfeer te brengen. Medio 1945 schildert hij daar onder het toeziend oog van
justitiële functionarissen een doek in de trant van Vermeer Christus in de
tempel.11 Kort nadien werd de preventieve hechtenis geschorst en werd hij in
afwachting van de berechting op vrije voeten gesteld.

Behalve de vervalsing die bij Göring was aangetroffen, biechtte hij op nog
vijf andere vermeende Vermeers te hebben geschilderd (één ervan hing dus in
het museum Boymans van Beuningen in Rotterdam, een ander in het Rijksmu-
seum te Amsterdam). Ook zou hij twee ‘Pieter de Hooghs’ hebben geschilderd.

Voor de beantwoording van de vraag of de schilderijen waarvan Van
Meegeren beweerde de maker te zijn, in de zeventiende dan wel in de twintigste
eeuw waren vervaardigd, was een essentieel criterium of bewezen kon worden,
dat de verf van deze schilderijen niet een drogende olie, maar een kunsthars
bevatte, dat wil zeggen een modern product dat voor het eerst in de twintigste
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12 Dit betekende voor de experts het ontwikkelen van een werkwijze, die in de geschiedenis van het
natuurwetenschappelijk onderzoek van schilderijen nog volledig onbekend was en waarvoor in de
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13 Van den Brandhof, 1979, p. 10-11. Dat de belangen groot zijn en dat niet alleen Van Meegeren last
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Vincent van Gogh (diss. Utrecht), Amsterdam: Mets & Schilt 2006.

14 Hoefnagels, 1985; G.P. Hoefnagels, Van Meegerens illusoire leven met de groten der aarde, de
Volkskrant, 11 mei 1996.

15 Zie bijvoorbeeld Froentjes, 1953; W. Froentjes en A.M. de Wild, De natuurwetenschappelijke
bewijsvoering in het proces Van Meegeren, Chemisch Weekblad 1949, p. 269-280; W. Froentjes en
E.R. Groeneveld, Hoofdstukken uit de Criminalistiek, Arnhem: Gouda Quint 1985.

eeuw werd vervaardigd.12 Criminalistiek onderzoek door Froentjes c.s. wees uit
dat aan dit criterium was voldaan.

De dader: Han van Meegeren
Op 10 oktober 1889 werd Han van Meegeren als derde kind van zijn ouders in
Deventer geboren. Hij doorliep zonder problemen de lagere school en de hbs.
Hij ging bouwkunde in Delft studeren, maar is er niet afgestudeerd omdat hij
zich – zeer tegen de zin van zijn vader – aan het tekenen en schilderen wijdde.

In het voorjaar 1912 trouwde hij met Anna de Voogt. In 1912 werd zijn zoon
Jacques en in 1914 zijn dochter Pauline (later Inez) geboren. Op 23 maart 1923
werd de scheiding tussen Han van Meegeren en Anna de Voogt voltrokken. 

Als motief voor zijn vervalsingen gaf Van Meegeren op dat hij zich als
kunstenaar miskend voelde. Enerzijds wilde hij een eigen identiteit, anderzijds
wilde hij de experts op de proef stellen. Die kunstexperts speelden immers een
cruciale rol bij de bepaling van de echtheid en van de waarde van de kunstwer-
ken.13 Geldbejag is volgens anderen het echte motief van zijn daden.

Objectief gezien was er geen reden voor miskenning, maar de discrepantie
tussen zijn gevoel en de werkelijkheid was groot. Er waren in die periode in zijn
leven geen of weinig intieme relaties, vriendschappen. De grote discrepantie
tussen gevoel en werkelijkheid was vooral zichtbaar in de bodemloze put van
zijn behoefte aan erkenning en in zijn narcisme.14 Toen hij in 1932 niet werd
gekozen tot voorzitter van de Haagsche Kunstkring vertrok hij naar Zuid-
Frankrijk waar hij in relatief isolement werkte. Zelfs huisgenoten liet hij in een
deel van zijn atelier niet toe. 

In de vele publicaties die aan de zaak Van Meegeren zijn gewijd, spelen
deskundigen een belangrijke rol, namelijk de bovengenoemde kunstexperts en
de criminalistieke deskundigen. Met de zaak Van Meegeren heeft kunstverval-
sing een prominente plaats verworven in de Nederlandse criminalistiek. Dit is
vooral dankzij de inspanningen van de latere hoogleraar criminalistiek W.
Froentjes.15 Een nagenoeg onopgemerkte rol vervulde de forensisch psychiatri-
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16 Hoogleraar psychiatrie aan de Vrije Universiteit en hoofd van de Valeriuskliniek te Amsterdam. Hij
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sche rapportage van maart 1947, die over Han van Meegeren in opdracht van de
rechter-commissaris ten behoeve van de berechting is opgesteld door twee
psychiaters: L. van der Horst16 en S.P. Tammenoms Bakker.17 Het rapport
bevestigt officieel verschillende karakteristieken die leken op psychiatrisch en
psychologisch gebied al hadden beschreven, zowel vóór als na de berechting.

Verschijnselen van psychotische aard worden tijdens het onderzoek niet
aangetroffen. De rapporterende psychiaters constateren voorts dat hij in de
voorgeschiedenis wel uitzonderingstoestanden heeft doorgemaakt. Toestanden
met visionaire belevingen, waarbij zijn sterk visueel voorstellingsvermogen een
grote invloed op de inhoud van het bewustzijn zal hebben, komen eveneens
voor. 

Over zijn stemming zeggen de rapporteurs dat deze meestal opgeruimd en
egaal van peil is, waarbij hij neigt naar het humoristische, maar daarbij cynisch
en sarcastisch is. De verstandelijke vermogens schatten ze in als bijzonder goed
ontwikkeld, terwijl hij over een grote parate kennis beschikt, een zeer goed
geheugen en dito inprenting heeft. Zij noemen hem erudiet op literair gebied.

Op grond van de levensloop en de resultaten van het onderzoek besluiten de
deskundigen dat bij onderzochte psychopathologische eigenschappen bestaan
in de richting van psychopathie. Hij is narcistisch ingesteld. Zij komen tot de
conclusie van doen te hebben met ‘een zeer sensibele persoonlijkheid, bij wie
het affectleven gemakkelijk gestuwd wordt en die in een milieu leefde, waarin
rivaliteit een grote rol speelde’. Zij stellen dat bij dergelijke mensen een
gelegenheidsoorzaak gemakkelijk tot rancune kan leiden. De overwaardige
ideeën, die dan het leven gaan leiden, voeren tot kritiekloosheid, waardoor
betrokkene het onsociale van zijn houding niet tijdig inziet. 

Van een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermo-
gens, waardoor hij ontoerekeningsvatbaar zou zijn, is volgens de rapporteurs
geen sprake. Wel beschouwen zij hem ‘op grond van zijn aanleg, zijn verwron-
gen levenshouding, zijn disharmonische en sociaal onaangepaste uitingen als
een gedesequilibreerde, neurotische, onvoldoende geïntegreerde persoonlijkheid
met een sterke neiging tot vegetatieve en vasomotorische stoornissen, die
daardoor zeer gemakkelijk tot onsociale handelingen en conflictsituaties komt’.
Zij voegen er tot slot van hun rapport aan toe dat van een dergelijke constitutie
te verwachten is, dat hij zeer ongunstig zal reageren op een eventuele interne-
ring, zoals ook eerder al gebleken is. 

Omdat er strikt genomen weinig nieuws onder de forensisch psychiatrische
zon was en de criminalistieke expertise van levensbelang was in deze zaak, bleef
de rol van de forensische psychiatrie, zeker vergeleken met die van de crimina-
listiek, bescheiden. Toch zou de psychiatrische inschatting dat hij veel moeite
met detentie zou hebben cruciaal blijken te zijn.
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Het vonnis
Op 29 oktober 1947 staat Han van Meegeren terecht voor de rechtbank te
Amsterdam. Op 12 november 1947 wordt hij wegens overtreding van artikelen
326 en 326bis Sr veroordeeld tot een jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.18

Voor de vervaardiging van De Emmaüsgangers kon Van Meegeren niet meer
worden veroordeeld omdat dat feit in 1947 verjaard was.19

Kort nadat hij door de rechtbank is veroordeeld, wordt hij wegens zijn
achteruitgaande psychische conditie – zoals al door de psychiatrisch rapporteurs
verwacht – overgebracht naar de Valeriuskliniek in Amsterdam, waar hij op 30
december 1947 overlijdt. Onduidelijk is wat de doodsoorzaak is. 

Een opmerkelijke kentering doet zich voor in de aandacht voor Van Meege-
ren: stond kort na zijn arrestatie zijn houding tegenover de Duitse bezetting en
de veronderstelde collaboratie centraal, een jaar later heeft dit vrijwel geheel
plaatsgemaakt voor zijn vervalsingspraktijken.20

Van Meegeren en zijn zaak hebben, grotendeels postuum, model gestaan
voor diverse literaire21 en wetenschappelijke22 publicaties. Ook in het maat-
schappelijk debat is de zaak Van Meegeren alom bekend geraakt met voor- en
tegenstanders, met believers en non-believers waar het de echtheid van de
gewraakte werken betrof. Jo Spier tekende in 1976 in de bundel Op de valreep
twee deftige heren, beiden kritisch kijkend naar een schilderij met daaronder de
tekst: ‘Ik heb ‘m gekocht voor een Van Meegeren, maar ik ben soms wel eens
bang dat het een doodgewone Vermeer is’.23

In 1996 zijn in de Kunsthal te Rotterdam en in Museum Bredius in Den Haag
tentoonstellingen gewijd aan Van Meegerens werk.

Kunst die beschadigd is

Waar jongeren vandalisme in vereniging plegen, doen kunstvandalen of ico-
noclasten dat meestal alleen.24 Zij zijn meestal ouder en treden vaak alleen op.
Empirisch onderzoek in Engeland leert dat de daders vaak met psychische
problemen kampen.25

Op 25 juni 2006 werd Nederland verrast doordat in de Philipsvleugel van het
Rijksmuseum in Amsterdam een bejaarde man het schilderij De Schuttersmaal-
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26 Met afmetingen van 2,3 bij 5,5 meter. 
27 Kelk wees erop dat de beschadiging van kunst als veel erger en als meer omvattend wordt be-

schouwd dan uitsluitend de beschadiging van een zaak met vermogensschade als gevolg. Veeleer
ervaart men kunstvandalisme als een vorm van kunstmishandeling of als het om onherstelbare
vernietiging gaat om ‘kunstmoord’ of ‘kunstdoodslag’ (Voordracht tijdens de studiedag ‘Kunstvanda-
lisme’ op 26 maart 2004, in verkorte versie opgenomen in: Kuitenbrouwer en Schiphof, 2005). 

28 Eind 2006 stond de term ‘zuurvandaal’ dan ook in de lijst van nieuwe Nederlandse woorden in dat
jaar (T. van den Boon, Van Dale Jaarboek taal 2007, Den Haag 2007).

tijd ter viering van de Vrede van Munster26 (1648) van Bartholomeus van der
Helst (1613-1670) had beschadigd. Hij spoot aanstekerbenzine op het doek en
stak dat aan. De oppervlakte van een halve bij anderhalve meter van het
schilderij was ernstig beschadigd: een beschadiging van de verflaag en een
verkoolde vernislaag. Als gevolg van het bluswater waren ook andere delen van
het doek aangetast. En er bleek schade aan de lijst. 

Door het bewakingspersoneel van het museum werd Hans-Joachim B.
aangehouden en overgedragen aan de politie.

Een reeks van beschadigingen
Tussen 1977 en 1988 beschadigde betrokkene in musea, kunsthallen, parken,
kerken, kerkhoven in Duitsland moedwillig meer dan vijftig kunstwerken met
een totale schade van naar schatting € 130 miljoen. 

Zijn eerste doelwit was het schilderij De Goudvis van Paul Klee in de
Kunsthal van Hamburg. Er volgden aanslagen27 in Lübeck, Hannover (op
Rubens’ Aartshertog Albrecht van Oostenrijk), Düsseldorf, Lüneburg, Essen,
Bochum en Kassel. Bij de aanslag in Kassel, waar hij drie werken van Rem-
brandt en drie van andere Nederlandse meesters beschadigde, ontstond een
schade van meer dan ƒ 25 miljoen. Hij werd in 1977 door het Landesgericht
Hamburg tot een gevangenisstraf van vijf jaar veroordeeld.

Kort na zijn vrijlating in 1984 stak Hans-Joachim B. een bouwmachine in
brand en kreeg hij een gevangenisstraf van drie jaar. Tijdens een proefverlof
bewerkte hij op 21 april 1988 in de Alte Pinakothek in München drie beroemde
werken van Albrecht Dürer met zoutzuur, namelijk: Maria als Schmerzens-
mutter, Paumgartner-Altar en die Beweinung Christi. De schade werd geraamd
op meer dan € 50 miljoen. Hans-Joachim B. werd tot twee jaar gevangenisstraf
met psychiatrische behandeling veroordeeld. De rechtbank in München nam aan
dat ‘haat- en wraakgevoelens tegenover de samenleving’ zijn motief vormden.
Angststoornissen en dwangneurosen werden bij hem vastgesteld.

Betrokkene beschadigde vaak de kunstwerken door gebruik te maken van
zure en/of bijtende stoffen. Deze modus operandus leverde hem in de buiten-
landse pers diverse namen op, zoals Acid assassin, Säurespritzer, Säureatten-
täter en in de Nederlandse media verscheen een equivalent onder de naam
‘zuurvandaal’.28 Het gaat de dader van zulke delicten er niet om de kunstenaar
of zijn werk te treffen. De aanslag is gericht op de autoriteit die van het werk
uitgaat, het voorwerp van zijn liefde of haat. Op het moment van de aanslag is
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29 P.M. Pickshaus, Kunstzerstörer; Fallstudien: Tatmotive und Psychogramma, Reinbek bei Ham-
burg: Rowohlt 1988.

30 Pickshaus, 1988, p. 230.
31 Bij ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis op 17-jarige leeftijd luidde de diagnose: ontwikkelings-

stoornissen (Pickshaus, 1988, p. 234).
32 Bij de leucotomie die Müller bij dwangsyndromen toepaste, werden zowel in de linker- als in de rech-

terhemisfeer zo’n vijftien letsels in het cingulum en de orbitofrontaalkwab aangebracht, met als gevolg
dat zowel het (emotionele) circuit van Papez alsook de frontothalamische vezels, die in verbinding
staan met het corpus mamillare (centrum voor emotieregulatie) werden gelaedeerd. Bij deze leucoto-
mie werd in totaal 5 à 6 cm3 hersenweefsel beschadigd (E.R. Koch, Chirurgie der Seele, Frankfurt:
Fischer Taschenbuch Verlag 1978).

de dader zo prominent en zo machtig, zij het slechts even, als het door hem
beschadigde werk.29 

De persoon van de dader: Hans-Joachim B.
In 1937 werd Hans-Joachim B. in het Duitse Breslau geboren. Hij was het
tweede kind uit een gezin met vier kinderen. Hij had aanvankelijk goed contact
met zijn vader, maar ontwikkelde een hevige angst voor deze strenge man. De
ouders hadden vaak echtelijke twisten, waar betrokkene en de andere kinderen
getuigen van waren. Moeder verwaarloosde betrokkene: zo vergat zij hem aan
te melden voor de lagere school, waardoor hij diverse jaren te laat voor het eerst
naar school ging. Op tweejarige leeftijd ontsnapte hij ternauwernood aan de
dood doordat hij nog net op tijd uit een put kon worden gehaald, waar hij in
gevallen was. Als gevolg van de oorlog was vader langdurig afwezig. Vanaf zijn
puberteit wordt hij vervolgd door een onbeschrijflijke en onbegrijpelijke angst,
een spanningsangst, iets wat op de loer ligt, omgeven door twijfel, die hij hoe
dan ook onder controle moet krijgen.30 Vanaf zijn zeventiende jaar wordt hij
verschillende malen in psychiatrische ziekenhuizen opgenomen,31 onder meer
in verband met depressiviteit, hevige angsten, suïcidaliteit, onbeheersbare
dwanghandelingen en dwanggedachten. In 1960 wordt al een neurotische ont-
wikkeling met aanwijsbare dwangmechanismen bij hem gediagnostiseerd.

Na zijn eerste opname in de psychiatrie was hij thuis niet meer welkom,
waarna hij een zwervend bestaan leidde en opnieuw met de psychiatrie in aan-
raking kwam. Tussendoor vond hij werk in verschillende kortdurende baantjes. Op
31-jarige leeftijd trouwt hij en vervolgens werkt hij diverse jaren bij een bedrijf in
koffie. Hevige angsten blijken uit zijn grote vrees dat koffiezakken kunnen
ontploffen en dat het water uit het damestoilet zou kunnen ontsnappen. Zijn
dwangmatig gedrag neemt ook toe totdat hij in psychiatrische behandeling komt.

Onder de hoede van de (forensische) psychiatrie
In 1974 werd bij betrokkene een onomkeerbare stereotactische hersenoperatie
uitgevoerd. Met behulp van in de hersenen ingebrachte elektroden werden kleine
letsels aangebracht in vooraf nauwkeurig bepaalde hersengebieden, dit als
behandelmethode voor patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen, zoals
ernstige dwangneurosen. In de jaren zeventig gold prof. Dieter Müller in
Hamburg als een expert op het gebied van de behandeling van dwangsyndromen
met behulp van stereotactische leucotomie.32 
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33 Thans is prof. dr. H. Sass geneesheer-directeur van de Universiteitskliniek in Aken.

Een half jaar na de operatie bleek dat de dwangklachten weliswaar waren
afgenomen, maar dat hij duidelijk agressiever was geworden. De forensisch
psychiater Henning Sass,33 die hem later in opdracht van de rechtbank München
onderzocht, stelde vast dat door de als obsoleet te kwalificeren behandeling zijn
gedrag drastisch was veranderd en dat de ingreep de conditie van betrokkene
had verslechterd.

In 1977 valt zijn echtgenote uit het kozijn bij het ramen lappen; zij overlijdt
veertien dagen later. Als zij nog op sterven ligt, beschadigt hij uit wraak en
boosheid het eerste schilderij. De media besteden er veel aandacht aan. Later dat
jaar volgen nog 23 kunstwerken, waarna hij opnieuw in de psychiatrie wordt
opgenomen.

Wanneer hij forensisch psychiatrisch wordt onderzocht, schuift de psychiater
de dwangstoornissen als niet forensisch relevant terzijde en stelt een later
omstreden ‘anankastische psychopathie’ vast, ook al is betrokkene 37 jaar niet
met het strafrecht in aanraking geweest. 

Hij verblijft enkele jaren in het psychiatrische ziekenhuis in München, later
geruime tijd in Hamburg. In 1998 misbruikt betrokkene de versoepeling van het
regime, toegestaan door de rechtbank Hamburg, om de forensisch psychiatrische
kliniek in Hamburg-Ochsenzoll te ontvluchten. Twee dagen later wordt hij op
aanwijzing van een passant weer aangehouden. Ook in 2001 weet hij voor twee
dagen te ontvluchten. 

Na zestien jaar detentie bepaalt de rechtbank Hamburg dat hij voorwaardelijk
met ontslag kan. De bezwaren van de officier van justitie dat er grote kans op
herhaling bestaat, weegt de rechtbank minder zwaar dan als gevolg van zaak-
beschadiging een levenslang gedwongen verblijf in een psychiatrisch zieken-
huis. Aldus laat de rechtbank betrokkenes rechtswaarborgen prevaleren boven
de bescherming van het cultureel erfgoed. Zo krijgt hij in januari 2005 bij de
voorwaardelijke invrijheidsstelling een meldplicht en een museumverbod en hij
mag Hamburg niet verlaten. 

Beschadiging in Nederland
Een jaar later, op zondag 25 juni 2006 vergreep Hans-Joachim B. zich in
Amsterdam aan het werk van Van der Helst. Hij was naar Nederland gekomen
omdat hij in Duitsland als serievandaal zo’n uitvoerige reputatie had opgebouwd
dat hij bij de ingang van musea en galerieën terstond herkend werd en omdat in
Duitsland, meer dan in Nederland, veel van de kostbare kunstobjecten achter
glas zijn geplaatst. Hier geldt sterker dat de tastbare aanwezigheid en daarmee
de kwetsbaarheid ervan tot het aura van de kunst behoren. 

Drie deskundigen, een psycholoog, een gedragsneuroloog en een psychiater
brengen elk een rapport pro justitia uit. Zij voerden samen met een neuropsycho-
loog en een neuroradioloog een ambulant gedragskundig onderzoek pro justitia
uit. Zij constateren dat bij betrokkene sprake is van een ernstige persoonlijk-
heidsstoornis met dwangneurotische en narcistische kenmerken, van een frontaal
syndroom met organische persoonlijkheidsverandering als gevolg van de
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34 Rb. Amsterdam, 26 april 2007, LJN BA3923.
35 Zoals wel vaker verschijnen er dan misleidende koppen in de krant doordat ze slechts een deel van

de sanctie vermelden: ‘Jaar cel geëist tegen “zuurvandaal”’, de Volkskrant, 14 april 2007; en ‘OM:
tbs met dwangverpleging tegen schilderijvernieler’, Het Parool, 13 april 2007.

36 Namelijk vanaf het najaar 1932 na zijn controverse met de Haagsche Kunstkring tot de oorlogsdrei-
ging in het najaar 1939.

stereotactische leucotomie, waarbij sprake is van een negatieve interactie tussen
de gebrekkige ontwikkeling en de ziekelijke stoornis. De deskundigen achtten
betrokkene sterk verminderd toerekeningsvatbaar. 

De rechtbank acht betrokkene schuldig aan opzettelijk brandstichten terwijl
daarvan gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is, en
aan opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander
toebehoort, beschadigen en onbruikbaar maken, en rekent hem het tenlaste-
gelegde in sterk verminderde mate toe.34 Zij veroordeelt hem tot een jaar
onvoorwaardelijke gevangenisstraf, de maatregel terbeschikkingstelling met
bevel tot verpleging van overheidswege en betaling van een schadevergoeding
ten bedrage van bijna € 18.000.35 In hoger beroep is een langere gevangenisstraf
opgelegd en is de maatregel tbs komen te vervallen.

In 2006 had hij al aan de Amsterdamse rechtbank verklaard dat hij niet had
gewild dat het schilderij zou worden verbrand, wel dat het werd beschadigd. In
het restauratie-atelier van het Rijksmuseum is het schilderij achter gesloten
deuren hersteld waarna het sinds medio oktober 2007 weer in het museum op de
oorspronkelijke plaats hangt. In 2007 blijkt dat betrokkene lichamelijk ernstig
ziek is; bij hem is longkanker aangetroffen. Voor een chemokuurbehandeling
verblijft hij in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen. In juni 2008 komt
hij vrij en gaat dan weer terug naar Hamburg. 

Een korte vergelijking

Hoewel op het eerste gezicht een groot contrast naar voren komt tussen de beide
besproken zaken, springen ook enkele overeenkomsten in het oog. Beide daders
hadden een podium nodig om hun ongenoegen te uiten. Ze hebben beiden met
hun optreden de aandacht zowel nationaal als internationaal op zich weten te
vestigen, zij het dat Van Meegeren vooral aan bewondering grenzende verbazing
en Hans-Joachim B. eerder verontwaardiging en afkeuring oproept. Bij Van
Meegeren was daarin kort na de arrestatie een kentering te zien, waar eerst
verontwaardiging bestond over zijn collaboratie, maakte deze snel plaats voor
verregaande verbazing dat hij zovelen, inclusief de deskundigen, om de tuin
heeft kunnen leiden.

Beide daders leefden in een relatief isolement en voelden zich miskend. Van
Meegeren woonde geruime tijd36 in Zuid-Frankrijk. Tijdens zijn gang door de
psychiatrische en penitentiaire instellingen onderhield Hans-Joachim B. wel
allerlei contacten met professionals, maar weinig met intimi.

Terwijl Van Meegeren in Frankrijk de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog
en in Nederland de bezetting heeft meegemaakt is Hans-Joachim B. net voor de
oorlog in Duitsland geboren, ruim vijftig jaar na Van Meegeren. Hun beider
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37 Zie voor een relatief recente zaak waarin manische depressie bijdraagt aan kunstvervalsing en de
daarop volgende opname in de psychiatrie en de daar uitgevoerde behandeling door middel van
electroshocks de autobiografische terugblik van A. Behrman, Electroboy. A Memoir of Mania, New
York: Random House 2003.

38 Kelk, 2005, p. 23.

politiek-maatschappelijke instelling is onmiskenbaar, zij het op verschillende
wijze, door nationaal-socialistische ontwikkelingen beïnvloed. 

De cruciale rol van deskundigen is in de zaak Van Meegeren een heel andere
dan die in de zaak van Hans-Joachim B. De publieke opinie heeft in de zaak Van
Meegeren een belangrijkere rol gespeeld bij zijn berechting omdat zijn geval
zich voordeed in de periode van de bezetting en omdat de vraag aan de orde was
of collaboratie in het spel was. Pas toen Van Meegeren zelf aangaf geen
collaborateur maar een vervalser te zijn, kwamen de deskundigen ten tonele om
te bewijzen of hier inderdaad sprake van een vervalsing was. Door het crimina-
listieke belang, verdween het psychiatrische belang naar de achtergrond. De rol
van de psychiatrie in de zaak Van Meegeren is bescheiden te noemen,37 die in
de zaak van Hans-Joachim B. indringend, langdurig en allengs meer omstreden.
De beschadiging die hij toebrengt aan de kunstobjecten weerspiegelt wellicht
iets van de beschadiging die bij hem met een stereotactische operatie in de
hersenen door de psychiatrische professie is aangebracht.

Op eigen wijze hebben beide daders de kunstwereld geweld aangedaan – de
een direct, de ander indirect –, waar in financiële zin miljoenen mee gepaard zijn
gegaan. Het strafrecht kan hierbij, uit zijn aard slechts een beperkte rol vervul-
len.38 Hoewel in het huidige tijdsgewricht in de samenleving wel een overmaat
aan strafrechtelijk ingrijpen wordt bepleit, blijft Kelks pleidooi voor een
strafrecht met mate in dergelijke zaken onverkort van kracht. Als een ding
duidelijk wordt uit beide zaken, dan is het wel dat het strafrecht achter de feiten
aanloopt. Het wezen van het strafrecht is immers primair repressief. Als
preventie al in volle omvang mogelijk is, moet deze dan ook niet van het
strafrecht worden verwacht, daarvoor is zijn reikwijdte te beperkt. De kennelijke
noodzaak die beide daders zagen om tot hun delicten te komen, trekken registers
open waar het strafrecht maar in zeer bescheiden zin een antwoord op heeft.
Beide zaken laten wel zien hoezeer de deskundigen een eigen prominente, maar
bepaald niet steeds florissante rol vervullen. Bij de strafrechter berust wel de
taak om de ingeschakelde deskundigen aan de marges van het straf(proces)recht
te houden.





Strafrecht en de kunsten
Miek de Langen

Als uitgangspunt voor mijn betoog neem ik de nog steeds indrukwekkende
publicatie Afgeschreven, l’homme perdu, door Constantijn Kelk in 1990 ge-
schreven ter ere van de zeventigste verjaardag van Constant Nieuwenhuis, met
wie hij niet alleen zeer bevriend was geraakt maar met wie hij ook een zeer
wezenlijke verbondenheid had, zoals moge blijken uit de per onderwerp toe-
gevoegde afbeelding van één van Constant’s schilderijen. Het was een samen-
spraak tussen een zeer geëngageerde schilder, die zich op intelligente wijze
intensief bezig hield met vele maatschappelijke vraagstukken, waaronder de
strafrechtelijke praktijk en een zeer kunstzinnige strafrechtjurist, die zich beide
op hun eigen wijze solidair verklaarden met de verdachte, veroordeelde of
gedetineerde medemens.

Het is de schilder Constant – inmiddels zeer goed op de hoogte van het
strafproces – die in zijn latere magistrale werken zoals Het Proces, Het Tribu-
naal, L’Interrogatoire en L’Exécution niet alleen het officiële strafproces ter
discussie stelt, maar tevens de positie en competentie van alle betrokkenen,
waarmee hij de vraag oproept om welk intermenselijk proces het nu eigenlijk
gaat.

Daarnaast staat de jurist, die zijn wetenschappelijke loopbaan aanvankelijk
onder invloed van de positief humanistisch ingestelde Utrechtse School van
Pompe, Kempe, Baan en Rijksen – in de jaren vijftig een uniek voorbeeld van
een samenwerkingsverband van een jurist, een criminoloog, een psychiater en
een penoloog – voor een belangrijk deel gewijd heeft aan de bevrijding van de
onderdrukte en veelal vernederde beklaagde in het strafproces.

Binnen de Utrechtse School, waar Pompe de belangrijkste woordvoerder van
was, gold de gedachte dat ieder individu deel van de menselijke gemeenschap
is en zijn rechten en plichten heeft. Bij strafbaar gedrag dient hij op zijn verant-
woordelijkheid gewezen te worden maar heeft hij tegelijkertijd recht op ver-
dediging tegen willekeurig overheidsoptreden en tevens recht op resocialisatie,
wat zowel hem als de maatschappij ten goede zal komen.

Later: begin jaren zeventig heeft hij zich in de lijn van ons beider leermeester
en in vele opzichten kameraad Toon Peters meer in juridische termen beijverd
om via een betere rechtsbescherming van de justitiabele tijdens de verschillende
fasen in het proces, na een veroordeling en tijdens een eventuele detentie de
humanisering van het strafproces te benadrukken.

In deze periode pleitten wij voor een contradictoire structuur in het strafpro-
ces, waarbij partijen hun belangen en hun gezichtspunten betreffende de daad
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en de schuldvraag onafhankelijk naar voren kunnen brengen. Hier werden
daders bij inbegrepen – zoals psychiatrische patiënten, gedetineerden en jeug-
digen, voordien nauwelijks als rechtssubjecten erkend – die op grond van hun
individuele rechten en algemeen geldende rechtsbeginselen zelfstandig deel
kunnen hebben aan de rechtspraak, waardoor zij ook gemakkelijker te verzoenen
zouden zijn met welke uitspraak dan ook.

Ook hier kunnen we spreken van een positief humanistische benadering, al
gingen wij niet uit van een persoonlijke bejegening maar meer van een rationele
juridische bijstand. Toch werden wij – evenals overigens de oudere garde voor
ons – meer gezien als een tamelijk naïeve idealistische rebellenclub. Hoe dan
ook, het was een tijd waarin de mens in het strafproces nog centraal stond en
gepoogd werd op alle niveaus tot een dialoog te komen.

Constant bleef steeds als referentiepunt aanwezig, wat onder meer blijkt uit
een groot aantal publicaties in de Pompe-reeks met een afbeelding op de omslag
van één van zijn werken. Belangrijk voor hem was met name de vraag om welk
proces het nu in wezen gaat en wie de aanklager en wie de verdachte is.
Constant, geboren in 1920, heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog al persoonlijk
kunnen ervaren hoe in de bezette gebieden de rollen kunnen veranderen; en
tevens hoe reeds daarvoor en zeker ook daarna onder de diverse totalitaire
regimes in de tweede helft van de twintigste eeuw massa’s onschuldige mensen
vervolgd, vernederd en veelal omgebracht zijn. Deze wetenschap, zoals onder
andere door Amnesty International voortdurend gerapporteerd, heeft bij hem
geleid tot een aantal zeer aangrijpende werken.

Dezelfde kennis en tevens persoonlijke beleving hebben verschillende schrij-
vers ertoe gebracht hun ideeën en ervaringen op schrift te stellen. 

Zo kwamen er in de plaats van de door Tsjechov bezochte en beschreven straf-
kolonie onder het tsaristische regime op het eiland Sachalin, de straf- en werk-
kampen van Stalin in Kolyma op een schiereiland in het Noordoosten van Siberië
aan het einde van de voor mensen bewoonbare wereld, beschreven door Varlam
Sjalamov, die daar zeventien jaren op uiterst triviale gronden heeft moeten
doorbrengen. Hij zal één van de weinigen zijn geweest, die dit overleefd hebben,
wat hij te danken moet hebben gehad aan frequent verblijf in het ziekenhuis,
vervolgens een verplegerscursus en op het laatst werk als verpleger. Met zijn
getuigenissen over het dagelijks leven, die in zijn Berichten uit Kolyma zijn
vastgelegd, heeft hij historie geschreven. In deze geschriften geeft hij tevens blijk
van een grote eruditie, een beschouwende aard, psychologisch inzicht en ook nog
een verzorgde, soms laconieke en zelfs poëtische stijl van schrijven. 

Uit de Berichten citeer ik: ‘Een mens kan er in twee weken onderdoor gaan.
Dit is de norm voor een krachtmens, als hij gedurende veertien uur bij vijftig of
zestig graden onder nul zwaar werk moet doen, geslagen wordt, uitsluitend het
kamprantsoen te eten krijgt en niet aan slapen toekomt. [...] Twee weken, dat is
de termijn die een gezonde man in een crepeergeval verandert. Ik wist dat



Strafrecht en de kunsten 629

1 Varlam Sjalamov, De handschoen en andere verhalen. Nagekomen berichten uit Kolyma, Amster-
dam: De Bezige Bij 2006, p. 177-178.

2 Sjalamov, 2006, p. 126.
3 Sjalamov, 2006, p. 65-66.
4 Sjalamov, 2006, p. 270.
5 Sjalamov, 2006, p. 243.

allemaal, ik begreep dat er in het werk geen redding te vinden was en ik zwierf
gedurende acht jaar van ziekenhuis naar mijn.’1

‘Ik ben een crepeergeval, een erkende invalide, bestemd voor het ziekenhuis,
ik word gered en aan de klauwen van de dood ontrukt door de artsen. Maar ik
zie geen heil in mijn overleving, niet voor mezelf, niet voor de staat. Onze
maatstaven zijn veranderd, we zijn de grenzen van goed en kwaad overgegaan.
Gered worden is misschien iets goeds, maar misschien ook niet, die vraag heb
ik nog altijd niet opgelost.’2

Van een revolutionair uit het begin van de twintigste eeuw heeft hij brieven
in handen gehad. ‘Het is een gelukje dat het postpapier aan het begin van de
eeuw uit lompen werd gemaakt, het papier is niet vergeeld en de inkt niet
verbleekt.

De dood van haar vader kwam op het meest cruciale moment in haar leven,
tijdens het onderzoek in het proces van de bomaanslag op het Apothekerseiland,
een dood die Klimova’s leven redde, want geen enkele rechter durfde het aan
een dochter ter dood te veroordelen op het moment dat haar vader, die een
verzoekschrift had ingediend, zelf dood ging. [...] Klimova weet ook informatie
te geven over de strafcellen: Natalja Sergejevna zat vaak in haar strafcel, de
reden was, zoals in alle gevangenissen, het opkomen voor de rechten van de
gevangenen.’3

‘Toen ik eenmaal de verplegerscursus had afgerond en in een ziekenhuis
ging werken, hield de belangrijkste vraag van het kamp – leven of niet leven –
op te bestaan, en ik begreep dat alleen een geweerschot, een klap met een bijl
of het op mijn hoofd neerstortende heelal me ervan kon weerhouden mijn leven
te leven tot de door de hemelen vastgestelde grens.’4

Eenmaal verpleger schrijft hij tenslotte: ‘Meer dan tien jaar was ik ’s nachts
en overdag niet alleen geweest, en ik ervoer met mijn hele wezen een gevoel van
geluk, een geluk doordrenkt met de fijne geur van groene lariksen en ontelbaar
wild groeiende kruiden. Een hermelijn rende door de laatste sneeuw, beren
kwamen uit de holen en deden de bomen schudden. [...] Hier begon ik gedichten
te schrijven. Deze schriften heb ik altijd bewaard.’5

Wanneer in oktober 1951 zijn straftijd dan eindelijk is afgelopen kan hij nog
niet naar huis en blijft hij als verpleger werkzaam in het kampziekenhuis. Na de
dood van Stalin in 1953 gaat hij terug naar Moskou, waar hij zijn vrouw terug
ziet maar met wie de relatie nooit meer dezelfde zal kunnen zijn als voorheen
en van wie hij twee jaar later gaat scheiden; zijn dochter zet hem het huis uit,
daar zij niet met een volksvijand onder één dak wil verkeren.

Al gauw begint hij met het schrijven van zijn Berichten uit Kolyma. Maar
terwijl enkele dichtbundels van hem wel worden gepubliceerd, wordt de uitgave
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van de Berichten in de Sovjet-Unie geweigerd. Dat zal pas eind jaren tachtig
mogelijk worden, wanneer de schrijver reeds in 1982 is overleden.

In zijn voorwoord: ‘Over mijn proza: alles of niets’ schrijft hij: ‘De Berich-
ten uit Kolyma zijn een poging om bepaalde voor onze tijd belangrijke ethische
problemen aan de orde te stellen en op te lossen die niet met andere middelen
kunnen worden opgelost: problemen met betrekking tot de confrontatie tussen
mens en wereld, de strijd van de mens tegen de staatsmachine, dat wil zeggen
de reële aspecten van die strijd: strijd voor jezelf, in jezelf en buiten jezelf.’

‘De Berichten tonen individuen in een extreme situatie die geen enkele
schrijver ooit heeft beschreven: die van de mens aan de grenzen van het niet-
meer-menselijke. En mijn proza legt het laatste menselijke restje vast wat er in
een mens in die toestand overblijft. Waaruit bestaat dat restje? Zijn er grenzen
aan, en is er voorbij die grenzen alleen maar dood, de dood van geest en
lichaam? In die zin zijn mijn Berichten uniek en onderscheiden zij zich van
Dostojevski’s Herinneringen uit een dodenhuis.’

Bekender dan deze Russische schrijver is bij ons de Italiaanse schrijver Primo
Levi, die zijn ervaringen in het werkkamp van Buna-Monowitz in Auschwitz
heeft vastgelegd in het boek: Is dit een mens.6 

In januari 1944 werd hij als verzetsstrijder gepakt en naar een internerings-
kamp gebracht. In dat kamp waren 600 joden, die op een dag te horen kregen,
dat ze de volgende dag weg moesten en zich gereed moesten maken voor een
lange reis. Waarheen was onbekend.

‘Iedereen nam afscheid van het leven op zijn eigen manier. Sommigen in
gebed, anderen dronken, weer anderen in een laatste hartstochtelijke omhelzing.’

Van een grote familie waren de vrouwen ‘het eerst van allen klaar met de
toebereidselen voor de reis, die ze zwijgend en snel verrichtten, om tijd over te
houden voor de rouw; en toen alles in orde was, de pannenkoeken gebakken, de
bundels dicht geknoopt, ontblootten ze hun voeten, maakten hun haren los, zet-
ten de rouwkaarsen op de grond en staken die aan overeenkomstig het gebruik
van de vaderen; ze gingen er in een kring omheen zitten voor de dodenklacht,
en baden en weenden de hele nacht. Wij stonden met velen voor hun deur en
voelden, nieuw voor ons, het oeroude verdriet van het volk dat geen land heeft
over ons komen, het hopeloze verdriet van de uittocht die elke eeuw weer
plaatsvindt.’7

Na de doodvermoeiende lange treinreis naar Auschwitz en de eerste selectie
aldaar werden de gezonde mannen, de bruikbare arbeidskrachten, bij elkaar ge-
dreven, op vrachtwagens geladen en in het aardedonker naar het werkkamp ge-
reden. Daar werden zij in een groot, kaal, nauwelijks verwarmd lokaal gebracht.

‘Dit is de hel. Zo moet de hedendaagse hel eruitzien, een grote lege kamer,
en wij die daar staan, doodmoe, en er is een druppende kraan en je kunt het
water niet drinken, en we wachten op iets dat ongetwijfeld verschrikkelijk zal
zijn en er gebeurt niets en er blijft niets gebeuren. Hoe moet je nog denken? Je
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kunt niet meer denken, het is of je al dood bent. Sommigen gaan op de grond
zitten. De tijd gaat druppel voor druppel voorbij.’8

‘Laat men zich nu eens een mens voorstellen wie de mensen die hem lief zijn
ontnomen worden, en zijn huis, zijn gewoonten, zijn kleren, alles kortom, let-
terlijk alles wat hij bezit: dat zal een leeg mens zijn, een mens die niets anders
meer is dan lijden en behoefte, die geen waardigheid meer heeft en geen oor-
deelsvermogen, omdat wie alles verloren heeft maar al te gemakkelijk ook
zichzelf verliest.’9

In het Lager waren grofweg twee categorieën te onderscheiden: ten eerste de
grote groep ‘muzelmannen’, die ten gronde gaan.

‘Toen ze het kamp in kwamen werden ze door karakterzwakte, of tegenslag,
of een willekeurig banaal incident overmand voor ze de tijd kregen om zich aan
te passen; het kamp is hun een slag voor geweest. [...] Ook al gaan ze op in de
ontelbare menigte van huns gelijken die hen in de maalstroom meesleept, toch
slepen ze elk hun eigen lijden voort in een doffe, innerlijke eenzaamheid; en in
eenzaamheid sterven en verdwijnen ze, zonder in iemands herinnering een spoor
achter te laten.’10

Daartegenover staan de prominenten, de belangrijkste functionarissen in het
Lager. ‘Het verschijnsel van de joodse prominenten laat een zelfkant van de
mens zien die te denken geeft. In hen werken nieuwe en oude onderdrukking en
een door de eeuwen heen aangeleerde vijandigheid jegens vreemden samen om
hen tot monsters van zelfzucht en gevoelloosheid te maken.

Ze zijn het typische product van de structuur van het Duitse Lager; wanneer
men, in een staat van slavernij, aan enkele individuen een bevoorrechte positie,
een zeker comfort en een behoorlijke overlevingskans biedt in ruil voor het
verraad van de natuurlijke solidariteit met hun lotgenoten, zullen er altijd zijn
die die kans grijpen. [...] Maar behalve de functionarissen in engere zin is er een
grote groep gevangenen die zonder dat het lot hen aanvankelijk bijzonder ter
wille is met niets dan hun eigen krachten vechten om te overleven. Daarvoor
moet je tegen de stroom in roeien; elke dag, elk uur je schrap zetten tegen de
afmatting, de honger, de kou en de neiging je te laten gaan die daar het gevolg
van is.’11 

‘Als het enige zin heeft om naar redenen te zoeken waarom juist mijn leven,
onder duizenden net zulke levens, de proef heeft kunnen doorstaan, dan geloof
ik dat ik het aan Lorenzo dank dat ik nu in leven ben; niet zozeer om zijn
materiële hulp als wel omdat hij me, met zijn aanwezigheid en zijn natuurlijke,
vanzelfsprekende goedheid, voortdurend deed voelen dat er nog een rechtscha-
pen wereld buiten de onze bestond. [...] Dankzij Lorenzo is het mij gegeven
geweest om niet te vergeten dat ik ook een mens ben.’12
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Primo Levi heeft dit boek kort na de bevrijding en zijn thuiskomst geschreven
en het is in Italië reeds in 1947 gepubliceerd. In zijn voorwoord schrijft hij
hierover: ‘De behoefte om de “anderen” ons verhaal te vertellen, de “anderen”
deelgenoot te maken, was voor ons, vóór de bevrijding en daarna, een zo onmid-
dellijke, heftige impuls geworden dat het met andere elementaire behoeften om
de voorrang streed; mijn boek is geschreven om aan die behoefte te voldoen, en
dus in de eerste plaats als innerlijke bevrijding.’

Evenals Primo Levi is de Hongaar Imre Kertész in 1944 als jood gedeporteerd
naar Auschwitz. Hij was echter tien jaar jonger en nog maar vijftien jaar toen hij
op weg naar zijn werk uit de bus werd gehaald zonder dat hij enig idee had wat
er gebeurde. Pas zestien jaar later is Kertész begonnen met zijn ervaringen in
Auschwitz en Buchenwald te beschrijven en wel vanuit het perspectief van de
jongen. Aan dit boek Onbepaald door het lot13 heeft hij niet minder dan dertien
jaren gewerkt.

Nadat vele joden in Boedapest opgepakt en bijeen gebracht waren, moesten
zij zich in drie rijen opstellen en marcheren. Al lopende merkte de jongen dat hij
zich midden in een stroom mensen bevond, die aan weerszijden door agenten
werden begeleid totdat zij door een grote poort liepen. Gendarmes namen de
begeleiding over en voerden hen door een doolhof van grijze gebouwen totdat
ze op een grote open ruimte belandden. Onder de gendarmes bevond zich een
niet onknappe man met een modieus geknipt snorretje en een op een rijzweep
gelijkend stokje in zijn hand.

Kertész: ‘Toen hij naderbij kwam, deed een commando van de gendarmes
ons nog meer verstijven. Van wat er daarna passeerde herinner ik me alleen nog
twee gebeurtenissen. In de eerste plaats het krakende bij een marktkoopman
passende stemgeluid van de man met de rijzweep, dat zo slecht paste bij zijn
gesoigneerde uiterlijk dat ik totaal verbluft was en de betekenis van zijn
woorden nauwelijks tot me doordrong. [...] Mijn tweede herinnering betreft de
luidruchtige bevelen en aanwijzingen van de plotseling in actie komende
gendarmes en de chaotische verwarring die ontstond toen ze ons onder luid
gebrul wegdreven. Ik wist niet waar ik in de gauwigheid naar toe moest en
herinner me alleen dat de situatie enigszins mijn lachlust opwekte, enerzijds
door mijn verbazing en verwarring en het gevoel onverwachts in een dwaas
toneelstuk te zijn beland, waarin ik mijn rol niet goed kende, anderzijds door een
gedachte die door me heen flitste, een vluchtig beeld: ik zag het gezicht van
mijn stiefmoeder toen ze merkte dat ik die avond niet thuis kwam eten.’14

Na drie dagen in Auschwitz gezeten te hebben werd hij al overgeplaatst naar
Buchenwald, waar hij voor het eerst in aanraking kwam met Duitse soldaten.
‘Ook al onderscheidden de gezichten van de soldaten zich niet wezenlijk van de
onze – ik kon hun ogen, de kleur van hun haar en bepaalde gelaatstrekken, ja
zelfs kleine gebreken, bijvoorbeeld een pukkeltje op de huid, goed zien –, ik was
niet in staat ze als normale wezens te beschouwen en begon er steeds meer aan
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te twijfelen of deze mannen, die uiterlijk toch zoveel op ons leken, wel van
dezelfde menselijke stof waren gemaakt als wij. Opeens bedacht ik echter dat
ik deze zaak verkeerd zag: niet zij maar wij waren abnormale wezens.’15

Weer na drie dagen ging hij op transport naar Zeitz. ‘Ik kan wel zeggen dat
niets zo moordend, niets zo uitputtend is als de afschuwelijke vermoeienissen
die een mens moet doorstaan wanneer hij in een nieuw concentratiekamp
terechtkomt. Ik heb dat zowel in Auschwitz als in Buchenwald meegemaakt, en
vervolgens nog eens in Zeitz.’16

‘Pas in Zeitz begreep ik dat ook gevangenschap een sleur kan worden, ja dat
echte gevangenschap eigenlijk alleen maar sleur is.’17

‘In Hongarije had ik ooit gelezen dat je na verloop van tijd kunt wennen aan
gevangenschap, uiteraard met de nodige inspanningen. Nu, ik twijfel er niet aan
dat dat waar is, bijvoorbeeld in Hongarije, in een normale, fatsoenlijke “burger-
gevangenis”, of hoe zal ik het noemen. Aan een concentratiekamp wennen is
echter, naar ik uit ervaring weet, praktisch onmogelijk. Ik durf te beweren dat
het de mensen, en zeker mijzelf, niet aan goede wil en ijver ontbrak, maar je
kreeg er eenvoudig de tijd niet voor. Ik weet dat er minstens drie manieren
bestaan om aan een concentratiekamp te ontsnappen, want ik ken ze uit eigen
ervaring of van horen zeggen. Wat mijzelf betreft: ik heb alleen gebruik gemaakt
van de eerste en – toegegeven – simpelste manier. Ik ontdekte in het kamp, dat
een mens over een geestelijke kracht beschikt die hij altijd kan benutten en die
niemand hem kan ontnemen: de verbeeldingskracht, die zelfs in gevangenschap
vrij is. [...] Wat ik alleen van horen zeggen wist, kon ik nu uit eigen ervaring
bevestigen: hoge gevangenismuren kunnen de vlucht van de menselijke ver-
beelding niet stuiten.’18 

Ons lichaam is echter niet bestand tegen slechte voeding en tegen voortdu-
rende honger en dorst, zwaar werk en vervuiling. ‘Ik kan iedereen verzekeren
dat er niets zo afschuwelijk en deprimerend is als het dag in dag uit volgen en
bijhouden van je lichamelijke achteruitgang. [...] Ik zag met verbazing hoe
ongelooflijk snel mijn lichaam vermagerde, hoe het vlees om mijn botten zijn
elasticiteit verloor en ineenschrompelde, totdat er tenslotte niets meer van over
was.’19 

Wanneer hij een lelijke wond aan zijn rechterknie krijgt en moeilijk meer kan
lopen, wordt hij door twee medegevangenen naar de ziekenafdeling gedragen
waar hij direct geopereerd wordt.

‘Doordat ik in het kamp heb gezeten, weet ik dat noch ervaringen, noch
berusting, hoe volmaakt ook, noch rationele overwegingen een mens ervan af
kunnen houden zijn geluk nog éénmaal te beproeven als hij daartoe de kans
krijgt.’20
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Toen hij werd teruggestuurd naar Buchenwald en met vele zieken en gewon-
den tegen elkaar aan op de vloer van een wagon was gedeponeerd, deerde al het
ongemak hem niet en stelt hij: ‘ja, ik kan zelfs zeggen dat ik me sinds lang niet
zo licht en vredig, zo dromerig, kortom, zo prettig had gevoeld. Eindelijk was ik
verlost van de prikkelbaarheid die me al zo lang had gekweld en het hinderde me
absoluut niet dat er allerlei lichamen tegen me aan lagen, ja ik was zelfs blij dat
dat het geval was omdat ze zo herkenbaar waren en op mijn eigen lichaam leken.
Voor de eerste maal beving me jegens mijn medepassagiers een ongewoon,
abnormaal, onpractisch, ik zou bijna zeggen: onhandig gevoel, dat misschien
“naastenliefde” genoemd kan worden. Ja, dat is denk ik, het beste woord. En
hetzelfde gevoel ondervond ik van de kant van mijn medepassagiers.’21

Na vele fantasieën bij aankomst in Buchenwald over zijn komende laatste
dagen bleek hij in een ziekenhuis opgenomen te worden, waar hij tot aan de
bevrijding goed verpleegd en behandeld werd. 

Na thuiskomst in Boedapest vertelt hij aan twee oude buurmannen: ‘Ik heb
een bepaald lot aanvaard. Het was niet mijn lot, maar ik heb het toch aanvaard
en nu [...] Nu kan ik er geen genoegen mee nemen, dat alles wat ik heb meege-
maakt slechts een vergissing was, een blind toeval, een uitglijder van de
geschiedenis of erger nog – iets wat vergeten moet worden. [...] Ik heb me ook
geuit en duidelijk gemaakt dat we nooit een nieuw leven kunnen beginnen, maar
alleen het oude kunnen voortzetten, en dat ik degene was die door bepaalde
stappen te doen richting aan mijn leven had gegeven, en niemand anders.’22

‘Iedereen had het over ontberingen en “gruwelen”, maar die kleine geluks-
ervaringen waren het belangrijkst geweest. Ja, als ze me weer van die vragen
stelden, zou ik daarover vertellen, over het geluk dat je in een concentratiekamp
kunt ervaren. Als ze er ooit nog naar zouden vragen, en ik dat geluk dan nog niet
vergeten was.’23 

Tijdens een gesprek in 2001 zegt Kertész: ‘Het boek is een kruisweg. Het
moeilijkst was om in de taal van het kind te blijven schrijven, ik mocht niet uit
die rol vallen.’24

In 1973 was Onbepaald door het lot voltooid en in 1975 werd het in
Hongarije gepubliceerd. Kertész: ‘maar er werd geen kennis van genomen. Mijn
werk werd niet verboden, maar geduld. Je kon het niet in de boekhandel vinden,
maar wel op de zwarte markt en in de bibliotheek. Aan de ene kant was ik blij
dat mijn werk niet geprezen werd, want welke ernstige schrijver wil nu bewie-
rookt worden door een dictatuur? Aan de andere kant was ik ijdel en betreurde
ik die situatie. Tijdens de dictatuur heb ik ernstig overwogen om zelfmoord te
plegen. [...] Maar nu de toestand na de Wende zo drastisch veranderd is, ben ik
persoonlijk niet meer zo bezig met de vraag of ik niet beter zelfmoord kan
plegen. Ik heb dat probleem in artistieke materie verwerkt.’25
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Wat opvalt en gemeenschappelijk is aan deze drie getuigenissen van ‘overleven-
den’ is het – ondanks alles, of juist dankzij de totale afhankelijkheid en voort-
durende vernederingen – streven naar behoud van menselijke waardigheid, wat
gestimuleerd kan worden door persoonlijke contacten, kleine aanmoedigingen
en zinvolle bezigheden. Solidariteit van gevangenen in verschillende functies is
ook hier van belang tegen de algehele vereenzaming en afstomping. Verder
blijkt dat er zelfs op deze ‘bodem van de hel’, zoals het leven in de kampen vaak
genoemd wordt, momenten van een zekere geluksbeleving en een droom van
poëzie mogelijk zijn. En tenslotte wordt gewezen op de eigen rol en eigen
verantwoordelijkheid van degenen, die dit moeten ondergaan, maar er zelf als
mens uit moeten zien te komen.

Het dagelijks leven wordt voorts gekenmerkt door een natuurlijk egoïsme,
het zoveel mogelijk zich onttrekken aan opgelegde verplichtingen, het profiteren
van welke gunst dan ook en tevens door sleur en verveling. Deze psychische
mechanismen zullen zich waarschijnlijk in vele vormen van gevangenschap
voordoen, zij het in minder extreme mate. Wie zal dat beter weten dan Constan-
tijn, die zich enige decennia lang met deze materie heeft beziggehouden? Het
feit dat hij zich sterk heeft gemaakt voor de rechten van gedetineerden heeft hem
gelukkig niet in een strafcel doen belanden, maar is hem – evenmin als Rijksen
voor hem – ook niet door iedereen in dank afgenomen; wel uiteraard door
degenen om wie het werkelijk gaat.

Evenals Constantijn bij herhaling heeft gedaan wil ik wijzen op de indrin-
gende wijze waarop schilders als Constant, schrijvers als boven vermeld en nog
vele anderen en ook componisten zoals Sjostakovitsj beelden hebben geschetst
van het onrecht in de voor ons bekende dictaturen en ons niet alleen inzicht
geven, maar ons ook doen ervaren, waar dat toe kan leiden. Het is aan ons die
op enigerlei wijze betrokken zijn bij het strafrecht, hetzij bij wetgeving,
rechtspraak, uitvoering of wetenschap om ons te laten inspireren door wat ‘de
kunsten’ ons te zeggen hebben. Tenslotte is het recht en zeker het strafrecht
vanwege zijn ethisch-filosofische achtergrond ook een kunst, die met vakman-
schap, maar eveneens met empathie en creativiteit beoefend dient te worden.
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Inleiding

Waarom zou een kunstzinnige natuur als de jurist Constantijn Kelk zich voor het
recht interesseren? Zou de ongeremdheid van de menselijke emotie als drijfveer
voor de artistieke prestatie op zoek zijn naar een zekere begrenzing – in de zin
van ingetogenheid, maatvoering, beheersing, ordening – die de kunstzinnige
uiting haar innerlijke schoonheid verleent? Het recht is immers ook altijd op
zoek naar zijn eigen begrenzingen. Die zijn niet gegeven voor alle tijden maar
zijn flexibel en bewegen mee naar de geest van de tijd. Om die beweging te
volgen en in het recht vast te leggen, is de nodige creativiteit vereist. Waar-
schijnlijk ligt daar de overeenkomst met de kunst. Zowel de kunst als het recht
maakt gebruik van dezelfde menselijke eigenschappen die gericht zijn op een
creatieve ordening van de emotie. Bij die ordening speelt in het recht de
argumentatie een wezenlijke rol. De vraag is wel of die argumentatie consistent
is zodra het recht over de kunst zelf moet oordelen. 

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft de neiging om aan de
artistieke creativiteit een lage plaats toe te kennen in de rangorde van maat-
schappelijke belangen die tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zodra er
geen andere hogere belangen (moraal en godsdienst) in het geding zijn, krijgt
de artistieke vrijheid pas enige bescherming van het Straatsburgse Hof, zoals
blijkt uit de hierna te bespreken zaak die door de Weense Vereinigung Bildender
Künstler tegen Oostenrijk werd aangespannen.

De casus

De Vereniging van Beeldende Kunstenaars Wiener Secession organiseerde in
1998 vanwege haar honderdjarig bestaan in een van Oostenrijks meest bekende
galeries, gespecialiseerd in eigentijdse (experimentele) kunst, een expositie
onder de titel Das Jahrhundert künstlerischer Freiheit. Op die tentoonstelling
werd onder meer een schilderij getoond van Otto Mühl met als titel Apocalypse,
waarop vele publieke figuren uit Oostenrijk, onder wie de Oostenrijkse kardinaal
Hermann Groer en de vroegere FPÖ-voorzitter Jörg Haider, stonden afgebeeld
in seksuele posities. Een van die publieke figuren was de politicus Meischberger
wiens politieke partij, de FPÖ, het werk van de schilder altijd sterk bekritiseerd
had. Meischberger hield de penis van Haider vast die ejaculeerde op Moeder
Theresa.
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In eerste instantie werd de vordering van Meischberger om de tentoonstelling
van het schilderij te verbieden door het Weense Handelsgericht afgewezen. In
appèl kreeg hij van het Oberlandesgericht gelijk. Het Oberster Gerichtshof
verwierp vervolgens de bezwaren van de kunstenaarsvereniging. Het belang van
de artistieke vrijheid woog niet op tegen de persoonlijke belangen van Meisch-
berger. Het schilderij bevatte geen boodschap met kritiek op de seksuele moraal
van Meischberger, maar was slechts gericht op Entwürdigung öffentlichen
Ansehens. Artikel 10 EVRM was dan ook niet van toepassing. Het EHRM
concludeert evenwel tot een schending van artikel 10 EVRM.

Het oordeel van het EHRM 

1. The Court reiterates that freedom of expression, as secured in paragraph 1 of
Article 10, constitutes one of the essential foundations of a democratic society,
indeed one of the basic conditions for its progress and for the self-fulfilment of
the individual. Subject to paragraph 2, it is applicable not only to ‘information’
or ‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter
of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any
section of the population. Such are the demands of that pluralism, tolerance and
broadmindedness without which there is no ‘democratic society’. Those who
create, perform, distribute or exhibit works of art contribute to the exchange of
ideas and opinions which is essential for a democratic society. Hence the
obligation on the State not to encroach unduly on their freedom of expression.
Artists and those who promote their work are certainly not immune from the
possibility of limitations as provided for in paragraph 2 of Article 10. Whoever
exercises his freedom of expression undertakes, in accordance with the express
terms of that paragraph, ‘duties and responsibilities’; their scope will depend on
his situation and the means he uses (see Müller and Others v. Switzerland,
judgment of 24 May 1988, Series A no. 133, p. 22, §§ 33-34, with further
references).

2. In the present case, the Austrian courts forbade the applicant association
to exhibit any further the painting ‘Apocalypse’ by Otto Mühl. Such decisions
interfered with the applicant association’s right to freedom of expression (see,
mutatis mutandis, Müller and Others, cited above, p. 19, § 27).

3. The Court further finds, and this was not disputed before it, that the
interference was ‘prescribed by law,’ the impugned courts’ decisions having
been based on section 78 of the Copyright Act.

4. As to the question of the legitimate aim pursued, the Court observes that
section 78 of the Austrian Copyright Act provides a remedy against publication
of a person’s picture where this would violate the legitimate interests of the
person concerned or, in the event that he or she has died, those of close relatives.
Referring to that legislation, the domestic courts prohibited the applicant
association from exhibiting the painting at issue any further as they found that
it constituted a debasement of Mr Meischberger’s public standing. The Court
therefore accepts that the impugned measure pursued the legitimate aim of
‘protection of the rights of others’.
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5. The Government further contended that the aim of the interference
complained of was to protect public morals.

6. The Court notes, however, that neither the wording of the above legisla-
tion, nor the terms in which the relevant court decisions were phrased, refer to
the latter aim. Therefore, the Court cannot accept that the Austrian authorities,
when prohibiting the exhibition of the painting at issue, pursued any other
objective than the protection of Mr Meischberger’s individual rights. According-
ly, the Government’s argument that the interference also pursued the legitimate
aim of protecting public morals fails.

7. As regards the necessity of the interference, the Court notes at the outset
that the painting, in its original state, depicted Mr Meischberger in a somewhat
outrageous manner, namely naked and involved in sexual activities. Mr
Meischberger, a former general secretary of the Austrian Freedom Party and a
member of parliament at the time of the events, was portrayed in interaction
with three other prominent members of his party, amongst them Mr Jörg Haider,
who at that time was the party’s leader and has in the meantime founded another
party.

8. However, it must be emphasised that the painting used only photos of the
heads of the persons concerned, their eyes being hidden under black bars and
their bodies being painted in an unrealistic and exaggerated manner. It was
common ground in the understanding of the domestic courts at all levels that the
painting obviously did not aim to reflect or even to suggest reality; the Govern-
ment, in their submissions, have not alleged otherwise. The Court finds that such
portrayal amounted to a caricature of the persons concerned using satirical
elements. It notes that satire is a form of artistic expression and social commen-
tary and, by its inherent features of exaggeration and distortion of reality,
naturally aims to provoke and agitate. Accordingly, any interference with an
artist’s right to such expression must be examined with particular care.

9. In the present case, the Court considers that the painting could hardly be
understood to address details of Mr Meischberger’s private life, but rather
related to Mr Meischberger’s public standing as a politician from the FPÖ. The
Court notes that in this capacity Mr Meischberger has to display a wider
tolerance in respect of criticism (see Lingens v. Austria, judgment of 8 July 1986,
Series A no. 103, p. 26, § 42). The Court does not find unreasonable the view
taken by the court of first instance that the scene in which Mr Meischberger was
portrayed could be understood to constitute some sort of counter-attack against
the Austrian Freedom Party, whose members had strongly criticised the painter’s
work.

10. Furthermore, the Court would stress that besides Mr Meischberger, the
painting showed a series of 33 persons, some of whom were very well known
to the Austrian public, who were all presented in the way described above.
Besides Jörg Haider and the painter himself, Mother Teresa and the Austrian
cardinal Hermann Groer were pictured next to Mr Meischberger. The painting
further showed the Austrian bishop Kurt Krenn, the Austrian author Peter
Turrini and the director of the Vienna Burgtheater, Claus Peymann. Mr Meisch-
berger, who at the time of the events was an ordinary member of parliament, was
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certainly one of the less well known amongst all the people appearing on the
painting and nowadays, having retired from politics, is hardly remembered by
the public at all.

11. The Court also observes that, even before Mr Meischberger instituted
proceedings, the part of the painting showing him had been damaged so that
notably the offensive painting of his body was completely covered by red paint.
The Court considers that, at the very latest from this incident onwards, Mr
Meischberger’s portrayal – even assuming that he was still recognisable, a
question that elicited contradictory answers from the different Austrian courts
– was certainly diminished, if not totally eclipsed, by the portrayal of all the
other, mostly more prominent, persons who were still completely visible on the
painting.

12. The Court lastly notes that the Austrian courts’ injunction was not limited
either in time or in space. It therefore left the applicant association, which directs
one of the best-known Austrian galleries specialising in contemporary art, with
no possibility of exhibiting the painting irrespective of whether Mr Meischber-
ger was known, or was still known, at the place and time of a potential exhibi-
tion in the future.

13. In sum, having balanced Mr Meischberger’s personal interests and taking
account of the artistic and satirical nature of his portrayal, as well as the impact
of the measure at issue on the applicant association, the Court finds that the
Austrian courts’ injunction was disproportionate to the aim it pursued and
therefore not necessary in a democratic society within the meaning of Article 10
§ 2 of the Convention.

14. Accordingly, there has been a violation of Article 10 of the Convention.

Noot

Deze beslissing van het EHRM is opvallend, omdat zij voor het eerst expliciet
en volledig bescherming lijkt toe te kennen aan de artistieke vrijheid, als
onderdeel van de vrijheid van meningsuiting, boven andere maatschappelijke
belangen bij de beantwoording van de vraag of de opgelegde overheidsbeper-
king noodzakelijk is in een democratische samenleving (artikel 10 lid 2 EVRM).
Wijkt het EHRM daarmee af van zijn voorafgaande beslissingen, waarin de
kunstzinnige uiting doorgaans – indien al erkend – een marginale rol toekwam,
of komt de uitspraak neer op voortzetting van dezelfde lijn? Het arrest laat zien
dat het waarschijnlijk geen wezenlijk principiële uitzondering vormt op eerdere
uitspraken, maar dat er toch een zekere liberale progessie zit in de benadering
van kunst.

Tot nu toe werd de vrijheid van artistieke expressie door het EHRM als een
belang van ondergeschikte orde behandeld. In de zaak-Handyside (EHRM 7
december 1976, NJ 1978, 236) vestigde het zijn doctrine: de lidstaten komt op
het gebied van de publieke moraal of de goede zeden – nu er geen Europese
moraal bestaat – een grote beoordelingsmarge toe om te bepalen of een kunstui-
ting al dan niet in strijd is met de heersende zeden. 
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1 Vgl. J. Peters en I. de Vré, Vrijheid van meningsuiting, preadvies Vereniging voor de vergelijkende
studie van het recht van België en Nederland, Deventer: Kluwer 2005, p. 15.

Deze opvatting nam het EHRM tot uitgangspunt in de zaak van de Zwitserse
kunstschilder Müller, van wie een schilderij in Freibourg werd tentoongesteld
waarop een groep niet nader geduide personen in confronterende seksuele poses
te zien was (EHRM 24 mei 1988, Series A, no. 133). In die zaak – ook gepubli-
ceerd in NJ 1991, 685 m.nt. Alkema – werden de door justitie opgelegde maat-
regelen (inbeslagname en een geldboete) niet in strijd geoordeeld met artikel 10
EVRM. De overheid is immers gerechtigd het publiek voor een mogelijk
shockerend effect te behoeden.

Volgens dezelfde redenering overwoog het EHRM ten aanzien van de film
Das Liebeskonzil – waarin de duivel naast een seniele Jezus obscene teksten
voorlas aan een nymfomane Maria – dat de inbeslagname een legitiem doel
diende ter bescherming van de rechten van het overwegend katholieke deel van
Tirol (EHRM 20 september 1994, Otto Preminger Institut tegen Oostenrijk, NJ
1995, 366 m.nt. Dommering).

Het Engelse distributieverbod dat was opgelegd aan regisseur Wingrove van
de film Visions of Ecstasy, waarin de erotische visioenen van een zestiende-
eeuwse Spaanse non werden verbeeld, zag het EHRM evenmin als een ontoe-
laatbare inbreuk op artikel 10 EVRM (EHRM 25 november 1996, NJ 1998, 359
m.nt. Dommering). Ook hier mocht het gelovige publiek, zelfs op internet, tegen
mogelijke kwetsing beschermd worden.

Ditzelfde standpunt treffen we eveneens aan in de zaak van een Turkse
uitgever, die werd beboet vanwege een boek waarin de islam zou zijn beledigd;
zowel de inbeslagname als de boete werd niet gezien als een inbreuk op de
vrijheid van meningsuiting (EHRM 13 september 2005, Mediaforum 2005-10
m.nt. Nieuwenhuis). 

Dat de lezer, de filmkijker en de museumbezoeker, hetzij als publiek, hetzij als
deel van de bevolking, reeds moet worden beschermd tegen de mogelijkheid te
worden geshockeerd op moreel en religieus terrein, staat in schril contrast met
de reeds lang door het EHRM gehuldigde opvatting dat meningen er ook op
gericht mogen zijn ‘to offend, shock and disturb’. Dat vloeit nu eenmaal voort
uit de democratische voorwaarden van pluralisme, tolerantie en openheid
(EHRM 7 december 1976, NJ 1978, 236, Handyside). 

Het valt op dat het EHRM alleen wanneer het om politieke kwesties gaat of
om public figures aan dit credo trouw blijft. Bekende personen, openbare func-
tionarissen en politieke ambtsdragers moeten een grotere mate van tolerantie
opbrengen dan particuliere personen.1 Zodra het evenwel gaat om morele of
religieuze kwesties, verwijst het EHRM naar de nationale autoriteiten die op
basis van de in hun land heersende gevoelens moeten uitmaken wat geschikt is
om de verdragsrechtelijk gefundeerde vrijheid van meningsuiting al dan niet aan
te tasten. Door het toekennen van een grote beoordelingsmarge aan de lidstaten,
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2 Daarover nader A.J. Nieuwenhuis, Over de grens van de vrijheid van meningsuiting, Nijmegen: Ars
Aequi Libri 2006, p. 301. 

3 Zie daarover nader C.M. Strengers, Het EHRM en zijn angstvallige houding ten aanzien van de
artistieke expressie, NJB 2008, p. 878.

4 Zie ook E.J. Dommering in: T. Pronk en G.A.I. Schuijt (red.), Hoe vrij is de kunst?, Amsterdam:
Cramwinckel 1992, p. 28 en zijn noot onder NJ 1995, 366, Otto Preminger.

5 Vgl. Winnie Sorgdrager, Grenzen aan de kunst. De vrijheid van expressie in relatie tot andere
grondrechten, Den Haag: Raad voor Cultuur 2006.

6 In die zin ook E.J. Dommering onder EHRM 31 januari 2006, NJ 2007, 200.

komt het EHRM aan een inhoudelijke beoordeling van de voorgelegde kwestie
niet of nauwelijks toe.2

Als dan ook nog de morele of religieuze kwestie in een kunstzinnige uiting
is verpakt, wordt het kunstwerk niet meer autonoom beoordeeld, omdat het
EHRM een zelfstandige exceptio artis niet erkent.3 Als het EHRM naar de
nationale rechter verwijst, spreekt het doorgaans geen (zelfstandig en expliciet)
oordeel uit over de rangorde van de artistieke vrijheid ten opzichte van andere
te beschermen vrijheden en rechten. In die zin lift het artistieke belang van een
meningsuiting naar boven of beneden mee met het hogere of lagere maatschap-
pelijke belang dat het EHRM aan die uiting toekent. Daarom is de structuur van
artikel 10 EVRM ongeschikt om de artistieke uitingsvrijheid veel bescherming
te bieden tegen de overheid.4

In de Nederlandse rechtsorde, waar de kunstexceptie evenmin als een
zelfstandige en in de wet vastgelegde rechtvaardigingsgrond is erkend, wordt in
de rechtspraak wel aan de artistieke vrijheid, vooral gelet op de context van de
kunstuiting, de nodige ruimte gelaten, mits de kunstuiting de belangen van
anderen niet nodeloos schaadt, hetzij in civielrechtelijke, hetzij in strafrechtelij-
ke zin (niet onnodig grievend c.q. geen strafbaar feit zoals belediging, smaad,
haatzaaien, discriminatie, godslastering, seksuele aanstoot).5 

Indien de beoordeling van een meningsuiting niet wordt overgelaten aan de
nationale autoriteiten en het EHRM dus zelf aan een inhoudelijke waardering
toekomt (in geval van public speech, maatschappelijke discussie), staat steeds
de vraag centraal wanneer het niet-artistieke belang zodanig overheersend is dat
het EHRM zich gedwongen voelt daarover eerst een standpunt te bepalen. Het
EHRM beoordeelt in de eerste plaats of bijvoorbeeld een prent een politiek
karakter draagt, en vervolgens of de geuite politieke visie op een zodanige wijze
door de overheid is beperkt dat dit strijd met de vrijheid van expressie oplevert.
In die situatie komt het EHRM ertoe om tevens het artistieke karakter van het
politieke kunstwerk te beoordelen, waarbij de politieke kunstenaar vanwege het
artistieke kader iets meer ruimte wordt gegund.6 

De zaak van de Weense kunstenaarsvereniging toont dit goed aan. Het
EHRM bespreekt eerst het argument van de Oostenrijkse regering dat de natio-
nale rechters vooral de bescherming van de publieke moraal op het oog hadden.
Dit argument wordt door het hof verworpen, nu de wetgeving maar ook de
rechterlijke uitspraken niet aan dat morele doel refereerden (par. 31). Dat is een
belangrijke vaststelling, want als de protectie van de publieke moraal als
voornaamste doelstelling was aanvaard, had het EHRM, via het toekennen van
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7 E.J. Dommering, De Deense beeldenstorm, NJB 2006, p. 638 en, van dezelfde auteur, De Teddy-
beer Mohammed, gesluierde homo’s en het lawaai van Wilders, NJB 2008, p. 380.

een ruime appreciatiemarge aan de nationale rechter, afstand kunnen nemen van
een inhoudelijke beoordeling.

Nu moest het EHRM wel tot de conclusie komen dat het de Oostenrijkse
autoriteiten uitsluitend om de belangen van de politicus Meischberger was te
doen (par. 31). Dus toen kwam de concurrentie in beeld tussen de vrijheid van
meningsuiting, waarvan de artistieke meningsuiting een onderdeel vormt, versus
het individuele belang van de bespotte politicus.

In de wedijver tussen die belangen kende het EHRM aan de artistieke waarde
van het schilderij van Otto Mühl een groter maatschappelijk belang toe dan aan
het politieke aanzien van Meischberger. Vooreerst benadrukt het EHRM (nog-
maals) dat het tot de basale condities voor vooruitgang van een democratische
samenleving en voor de zelfontplooiing van het individu behoort als ook ideeën
worden uitgewisseld die ‘offend, shock or disturb’. Zij die kunstwerken creëren,
uitvoeren, verspreiden of tentoonstellen leveren een bijdrage aan de uitwisseling
van ideeën en opinies die essentieel zijn voor een democratische samenleving
(par. 26).

Vervolgens wordt het belang van Meischberger onder de loep genomen.
Door de ongewone manier van uitbeelden van de 33 personages, van wie
Meischberger zeker niet de bekendste was, werd geen weergave van de werke-
lijkheid beoogd. De voorstelling was duidelijk als een karikatuur bedoeld met
gebruik van satirische elementen. Het EHRM merkt op dat satire een vorm van
artistieke expressie is die naar haar aard, door vervorming van de realiteit,
bedoelt te provoceren en te agiteren. Het schilderij had ook geen betrekking op
Meischbergers privéleven, maar op zijn publieke status als politicus. In die
hoedanigheid moest hij meer kritiek tolereren. Het schilderij kon vooral worden
gezien als reactie op de kritiek vanuit Meischbergers politieke partij op het werk
van Mühl. Bovendien was zijn gezicht – onderdeel van een collage van kranten-
foto’s – bedekt met een zwarte balk en zijn hele figuur met rode verf die een
bezoeker op het schilderij had geklad. Tenslotte was aan het verbod geen
beperking naar plaats of tijd gebonden. De conclusie luidde dat het verbod in
geen verhouding stond tot het doel dat ermee werd nagestreefd en daarom niet
noodzakelijk was in een democratische samenleving. 

Hoewel de uitspraak van het EHRM vanuit artistiek oogpunt beslist valt toe te
juichen, kan niet worden gezegd dat het afstand heeft genomen van de inmiddels
toch wel als achterhaald te beschouwen Handyside-doctrine uit 1976. In de
eerste plaats omdat het EHRM in morele en religieuze kwesties de nationale
autoriteiten over het kwetsende karakter van meningsuitingen laat beslissen,
waardoor het EHRM aan nationale beperkingen van de artistieke vrijheid op
basis van in een lokale gemeenschap levende gevoelens goedkeuring verleent.
Is die landelijke of plaatselijke oriëntatie nog wel van deze tijd, nu de omvang
van de verspreiding van ideeën en opinies in ons digitale tijdperk niet te
voorspellen is, ook niet tot welke reacties die zullen leiden?7 Dat geldt zeker als



Tom Schalken644

8 P.B. Cliteur, Bestaat een recht om te ridiculiseren?, Strafblad 2007, p. 375.
9 Zie daarover uitgebreid E.J. Dommering in zijn noot onder EHRM 31 januari 2006, NJ 2007, 200.
10 Sorgdrager, 2006, p. 54.

men bedenkt dat satire en spot als een onderdeel van de culturele erfenis van
Europa kunnen worden beschouwd.8

In de tweede plaats is de Handyside-doctrine achterhaald, omdat het zeer
arbitrair is te onderscheiden naar het morele en religieuze dan wel het politieke
of publieke karakter van een meningsuiting. Wie of wat geeft daarbij de
doorslag? Voor het publiek bestemde uitingen zijn vaak een mengvorm van
elkaar overlappende doelstellingen. Zou het iets hebben uitgemaakt als niet de
politicus Meischberger tegen het schilderij van Otto Mühl had geprotesteerd,
maar de katholieke kerk in Oostenrijk? Er waren immers ook taferelen uitge-
beeld die evenzeer de katholieke bevolkingsgroep hadden kunnen kwetsen. In
dat geval zou het EHRM de nationale beperking van de artistieke vrijheid,
waartoe de Oostenrijkse rechter had beslist, hoogstwaarschijnlijk hebben
gehandhaafd. In die zin houdt de zaak van de Weense kunstenaarsvereniging
geen principiële koerswijziging in. 

Niettemin kwam het EHRM ditmaal, nu het schilderij van Otto Mühl werd
gezien als een bijdrage aan het publieke c.q. politieke debat, tot een vrij liberaal
standpunt door de artistieke vrijheid tegen de Oostenrijkse overheidsinterventie
in bescherming te nemen. In deze zaak prevaleerde het belang van de kunstenaar
omdat het politieke belang van de op de korrel genomen publieke figuur niet
domineerde. In de vergelijking tussen het artistieke en het politieke karakter van
de meningsuiting doet zich dan ook de vraag voor welke criteria het EHRM ter
onderscheiding hanteert.9 

Het ontkomt daarbij niet aan een zekere inhoudelijke beoordeling van de
artistieke meningsuiting. Die zal uiteraard beperkt zijn en behoeft niet, als het
om een roman gaat, een gedetailleerde tekstanalyse te bevatten (EHRM 22
oktober 2007, Lindon, Otcharovsky-Laurens en July tegen Frankrijk, appl.nr.
27527/03, EHRC 2007/12, nr. 144 m.nt. Gerards). Tenslotte is dat een van de
moeilijkste vragen: wanneer is iets kunst? Waarom zou de film Subversion van
regisseur en cineast Theo van Gogh als kunstzinnig moeten worden aangemerkt,
en de film Fitna van politicus Wilders niet, terwijl in beide films kritiek op de
islam centraal staat en een politiek doel dient. Is een naakte vrouw in brons met
hoofddoek (Turkish Delight, Olaf Metzel, 2006) slechts te beschouwen als
kunst, als beledigend voor een gelovige of als een werk van een bedenkelijke
moraliteit? En kan een echt ‘stervend mens’, als levend tableau geëxposeerd in
een museum (Gregor Schneider, 2008), daadwerkelijk als kunst worden
beschouwd? Het is waar wat Winnie Sorgdrager schreef: kunst is kunst als er
kunst op staat.10

Daarom legt het EHRM behalve enkele materiële criteria (intentie van de
kunstenaar, abstractiegraad, satirisch karakter, onredelijk kwetsend, misbruik
van recht) vooral beter te beoordelen formele en contextuele criteria aan als
onderscheidende maatstaf: besloten ruimte, beperkt spreidingsgebied, gerespec-
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teerde expositieruimte, beperkte toegang, leeftijdsgrens, waarschuwing vooraf,
geen onverhoedse confrontatie, publieke verontwaardiging). 

Vervolgens weegt het EHRM het aldus vastgestelde artistieke belang af
tegen het in het geding zijnde andere (publieke/politieke) belang, waarna het
winnende belang wordt afgezet tegen het noodzakelijkheidsvereiste van de
overheidsingreep (proportionaliteit en subsidiariteit). 

Ditmaal gaf het artistieke belang de doorslag. Kan dit als een directe verdienste
van de kunstenaar worden gezien of werd aan het artistieke belang voorrang
gegeven omdat het politieke belang niet veel voorstelde? Maar wat als aan beide
belangen evenveel gewicht wordt toegekend? Wanneer domineert dan welk
belang boven het andere? In de Weense zaak stemden vier tegen drie rechters
voor bescherming van de artistieke vrijheid. Vier tegen drie. De liberale
progressie in Straatsburg was dus kantje boord.





1 Piranesi as designer, tentoonstelling georganiseerd door het Smithsonian, Cooper-Hewitt, National
Design museum, New York, 2008. De tentoonstelling legt de nadruk op het werk van Piranesi als
architect en als ontwerper van meubels en interieurs. Er is een mooie Engelstalige catalogus
beschikbaar. Het nummer van Teylers Magazijn voorjaar 2008, geeft een korte Nederlandse
toelichting op de tentoonstelling.

De kerkers van Piranesi
Simon Stolwijk
 

Inleiding 

Elk jaar ontvang ik eind december van Constantijn een kaart met de beste
wensen voor het nieuwe jaar. De kaart is voorzien van een tekening die hij
maakte van een mooi landschap in Toscane of een ander zonnig land, waar hij
zijn vakantie heeft doorgebracht.

Wat een verschil met het onderwerp, dat hem zijn wetenschappelijke leven
heeft beziggehouden: dat van het strafrecht, van gedetineerden en gevangenis-
sen. Van gevangenissen gaat nog steeds een grimmige sfeer uit, ook al weten we
dat gevangenissen in 2008 niet meer samenvallen met de sombere kerkers en
krochten van vroeger waarmee kinderen nog steeds bang worden gemaakt. Ik
moest aan dit soort gevangenissen denken, toen ik in februari van dit jaar in het
Teylers museum in Haarlem de tentoonstelling zag, die gewijd is aan de etsen
en tekeningen van Giovanni Battista Piranesi.1 Piranesi, die leefde van 1720 tot
1778, is een beroemd Italiaans etser, die in het midden van de achttiende eeuw
een serie etsen maakte van kerkers: de Carceri genaamd. Deze serie van zestien
prenten neemt in zijn oeuvre een kleine plaats in. Niettemin zijn zij in de loop
der jaren beroemd geworden. Zij zijn veel beroemder dan de meer dan duizend
andere prenten die Piranesi maakte van de stad waar hij zijn leven doorbracht:
Rome. In de kunstgeschiedenis staat Piranesi bekend als de man die prenten van
Rome maakte. Hij was bezeten van Rome en zijn ‘gezichten op Rome’, de
Vedute di Roma, hebben lange tijd het beeld van Rome als bakermat van de
antieke Romeinse bouwkunst bepaald. Zij waren in de achttiende eeuw zeer
populair. Zij vonden gretig aftrek in heel Europa en werden veel gekocht door
jongelui van goede komaf, die een grand tour door Europa maakten ter afron-
ding van hun educatie. Rome was het eind- en hoogtepunt van de reis. Als
herinnering aan de stad kochten zij etsen van Rome en andere souvenirs bij
Piranesi, zoals toeristen nog steeds doen na een paar dagen Parijs en dan een
ansichtkaart of een miniatuur van de Eiffeltoren mee naar huis nemen. 
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Piranesi is een etser van gebouwen. Hij wilde eigenlijk architect worden,
maar toen dat niet lukte, legde hij zich toe op de prentkunst. Zijn liefde voor
alles wat met bouwen te maken had, leefde hij uit in zijn etsen. Hij was een
briljant etser, die geen genoegen nam met wat hij zag. Hij had een enorme
behoefte aan versiering en dramatiek en hij beeldde zijn onderwerpen bij
voorkeur groots en meeslepend uit. Zijn kerken, paleizen, graftombes en tempels
zijn groot (veel groter dan in werkelijkheid) en zij maken door een bedrieglijk
spel met perspectief en andere visuele kunstgrepen, een imposante indruk. Die
imposante indruk wordt nog versterkt doordat de mensen in de voorstelling
altijd heel klein worden afgebeeld. Naast bestaande gebouwen etste Piranesi ook
nieuwe, waarbij hij zijn fantasie de vrije loop liet. Hij ontwierp de meest
fantastische bouwsels. Paleizen op bruggen, trappen op paleizen, gebouwen op
elkaar en gigantische paleizen met doorkijkjes naar tientallen zalen en trappen,
die op hun beurt weer naar nieuwe zalen leiden tot in het oneindige.

Deze fantasie gebruikte hij ook toen hij prenten over kerkers maakte. Het
zijn etsen van fantasiekerkers: Caprici di Carceri. Het zijn dus geen afbeelding-
en van bestaande kerkers, maar variaties op het thema: kerker. Zij stellen
meestal het inwendige van een groot gebouw voor, met hoge gewelven van
verschillende verdiepingen, die met elkaar verbonden zijn door bruggen en
trappen, die om pilaren slingeren. Op die verdiepingen en in de gewelven lopen
allerlei kleine figuurtjes rond. De voorstellingen zijn zo suggestief getekend, dat
de blik van de toeschouwer naar binnen wordt getrokken, de prent in. Hij gaat
de kerker in, loopt over gigantische trappen naar boven en naar beneden, zwerft
rond in zalen met hoge gewelven, maar hij kan er niet uit. Nergens is er uitzicht
naar buiten. De prenten geven een gesloten wereld weer, met de suggestie dat
achter de voorstelling weer nieuwe kerkers zijn, die zich in het oneindige
herhalen. De prenten hebben iets hallucinerends. Ik noem ze: de kerkers van
Piranesi.

Het hallucinerend effect dat deze prenten hebben, heeft de Carceri-serie
beroemd gemaakt. Zij worden in de wereld van de prentkunst hoog gewaar-
deerd, door het razend knappe gegoochel met perspectief en suggesties van
ruimtelijkheid. Zij zijn ook een inspiratiebron voor schrijvers en dichters
geweest in de negentiende eeuw en later. Zij inspireren nog steeds moderne
architecten en beeldende kunstenaars en zij zijn een voorbeeld voor etsers, die
willen weten wat je met een naald en inkt op een koperen plaat kunt doen. Ook
filmmakers zijn door de illusie van ruimte en beslotenheid geboeid en hebben
soms de prenten tot voorbeeld genomen.

In de wereld van het strafrecht zijn de kerkerprenten onopgemerkt gebleven.
Mij is althans geen beschouwing bekend, waarin expliciet aandacht aan deze
bijzondere etsen wordt besteed. Dat is vreemd. Het onderwerp: kerkers, leent
zich er bij uitstek voor. De prenten zijn bovendien uitgegeven in dezelfde tijd,
waarin een andere Italiaan, de Milanees Cesare Beccaria zijn beroemde boekje
Dei delitti e delle pene publiceerde. Dat was in 1764, vijftien jaar na de eerste
uitgave van de Carceri en drie jaar na de heruitgave daarvan, in 1761. Het
gebrek aan belangstelling is voorts opmerkelijk, omdat in literatuur over de
Carceri-prenten wel degelijk gerefereerd wordt aan mogelijke verbanden tussen
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deze prenten en het fenomeen gevangenissen. Ook dat is niet bekend. Ik wil in
deze ‘lacune’ voorzien door met een strafrechtelijk oog naar de etsen te kijken.
Ik doe dat omdat die prenten mij altijd gefascineerd hebben. Ik doe het echter
vooral, omdat het mij de kans geeft een bijdrage te leveren aan het liber
amicorum voor Constantijn. Hij, die zo betrokken is bij alles wat met gevan-
genissen te maken heeft, is ook een liefhebber van kunst en literatuur. Ik hoop
hem daarom met mijn beschouwing een genoegen te doen. 

Mijn bijdrage bestaat uit vier onderdelen. In het eerste zal ik iets zeggen over
Piranesi en zijn stijl van werken. Daarna ga ik in op het ontstaan en de uitgave
van de kerkerprenten. Om de lezer een idee te geven waar ik het over heb, zijn
de samenstellers van het boek zo vriendelijk geweest een afbeelding daarvan in
de tekst op te nemen. In het derde deel ga ik in op de aandacht die de Carceri
hebben getrokken in de literatuur en de kunst. In het vierde deel geef ik een ver-
klaring voor het ontstaan van de serie om daarna af te sluiten met een suggestie
voor de boodschap die in de kerkers van Piranesi nog steeds te lezen valt. 

Giovanni Battista Piranesi

Giovanni Battista Piranesi wordt geboren in 1720 in Venetïe. Hij groeit op in
een familie van architecten en ingenieurs. Hij gaat bij een oom in de leer, maar
na onenigheid met hem gaat hij werken in het atelier van iemand die hem de
beginselen van het tekenen bijbrengt. Later doet hij verdere teken- en schilder-
ervaring op in een atelier, waar decors voor het toneel worden gemaakt. Omdat
hij geen werk kan vinden als architect, besluit hij zich toe te leggen op de
prentkunst. Hij vertrekt op 20-jarige leeftijd naar Rome, als tekenaar in het
gevolg van de Venetiaanse ambassadeur in Rome. 

Hij zal altijd in Rome blijven werken en daar ook overlijden. In Rome leert
hij etsen. Hij is een briljante leerling die spoedig een geheel eigen stijl ontwik-
kelt. Op 23-jarige leeftijd geeft hij zijn eerste serie prenten uit. Dat doet hij eerst
via een gevestigde prentenhandel, maar later, wanneer hij meer succes heeft, in
zijn eigen winkel. Piranesi is een bezeten man met een enorme werkkracht. Hij
is gefascineerd door het Rome van de oudheid en hij doet driftig mee aan allerlei
opgravingen. Hij bezoekt de restanten van de villa Hadrianus in Tivoli en de op-
gravingen in Herculaneum en Pompeji. Hij is van mening dat de antieke bouw-
kunst superieur is aan het bestaande en doet er alles aan om dat aan te tonen. Hij
tekent alles wat hij ziet en alles wat maar met de bouw te maken heeft, van
gereedschappen waarmee de antieke aquaducten en riolen van Rome zijn
gebouwd tot de afzonderlijke stenen in het plaveisel van de Via Appia. Alles
zeer fraai en nauwgezet en met een enorme passie. Diezelfde passie is ook te
zien in zijn tekeningen en etsen van het bestaande Rome. Alle belangrijke ker-
ken, paleizen en bruggen brengt hij in beeld. Hij mengt zich fanatiek in de
discussie over de superioriteit van de Griekse dan wel de Romeinse bouwkunst
en publiceert talloze boeken en prenten over de opgravingen, die hij bezoekt en
die zijn gelijk moeten bewijzen. Hij houdt zich daarnaast bezig met het ont-
werpen van nieuwe gebouwen en kerken maar tekent ook schoorsteenmantels,
meubels, kandelaars en interieurs voor paleizen. Hij brengt afbeeldingen in druk
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2 Museum Boymans van Beuningen heeft een mooie collectie prenten van Piranesi, inclusief de zeer
zeldzame eerste en tweede uitgave van de Carceri. In 1998 organiseerde dit museum samen met het
Bonnefanten in Maastricht een tentoonstelling over Piranesi. Ook het Rijksmuseum heeft verschil-
lende van zijn prenten in de collectie. Het standaardwerk over Piranesi en zijn prenten is van John
Wilton-Ely, Giovanni Battista Piranesi; zijn visie en zijn werk, 1978, in Nederlandse vertaling
uitgegeven bij Meulenhof in Amsterdam. Het bevat een uitvoerige literatuuropgave. Daarnaast zijn
vele studies gewijd aan de plaats van Piranesi in de kunstwereld van de achttiende eeuw en aan zijn
invloed als etser op de grafische kunst. 

van de antiquiteiten die hij opgraaft en opknapt voor de verkoop (de Antichita
Romana). Het aantal prenten dat hij in zijn leven uitbrengt, loopt tegen de
duizend.

Piranesi is een handig en succesvol zakenman. Hij weet een belangrijke
cliëntenkring op te bouwen onder rijke Engelse verzamelaars, die Rome bezoe-
ken en onderhoudt ook een goede verstandhouding met het pauselijk hof op
grond van zijn connecties met de Venetiaanse familie Rezzonico, die op dat
moment de pauselijke troon bezet. Als een rijk en gewaardeerd man sterft hij op
67-jarige leeftijd in Rome. Daar ligt hij begraven in de enige kerk die hij mocht
bouwen: de Santa Maria del Priorato. Een groot beeld van hem, voorgesteld als
een Romeins filosoof, siert zijn graftombe. Na zijn dood wordt zijn prentenzaak
door zijn twee zoons voortgezet. Tot ver in de negentiende eeuw worden zijn
prenten gedrukt en op de markt gebracht. Zij zijn dan allang niet meer zo geliefd
als in de tijd dat zij werden gemaakt. Niettemin zijn de etsen door hun hoge
kwaliteit en bijzondere voorstellingen altijd in trek gebleven bij musea en
verzamelaars. Zo nu en dan worden prenten van Piranesi nog op kunstveilingen
aangeboden. Daar brengen zij veel geld op.2

Wie een indruk wil hebben van zijn werk, zou het boek kunnen bekijken van
Luigi Ficacci, getiteld Piranesi, the etchings (Taschen Verlag, 2003; voor een
klein bedrag in de ramsj verkrijgbaar). Het boek is een plaatjesboek met een
paar honderd prenten van Piranesi in alle categorieën, die hij beoefende. Het laat
zien welke kunstgrepen Piranesi toepast om van zijn voorstellingen iets unieks
te maken. Het gebouw, de ruïne, de kerk of de brug wordt altijd vanuit een laag
gezichtspunt afgebeeld. Daardoor wordt de afstand tot de voorstelling heel
groot. Omdat het perspectief vaak diagonaal door het vlak loopt, wordt het
bouwwerk uit zijn voegen getrokken en lijkt het veel groter dan het is. De
voorgrond is altijd open. De restanten van antieke tempels en graftombes
worden bij voorkeur als immense en compacte ruïnes voorgesteld, met grote
barsten en scheuren erin en overal struiken en bomen, die uit die kieren groeien.
De omgeving is bevolkt door kleine menselijke figuurtjes, in rafelige kleren, die
nooit stil lijken te staan. Ze gesticuleren naar elkaar, maar het is geheel onduide-
lijk wat ze doen. Er is altijd veel zon. De schaduwen zijn scherp en het licht is
intens. Er is veel op de etsen te zien. Hoewel het bij Piranesi altijd om contrasten
tussen zwart en wit gaat, geeft het kijken naar de prenten toch een intens gevoel
in het warme Italië te zijn, zoals dat ook het geval is bij het kijken naar de
kleurrijke schilderijen van zijn tijdgenoten Guardi en Canaletto met hun
stadsgezichten op Venetië en Rome. 
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3 De titel van de serie luidt: ‘Prima parte di Architetture, e Prospettiva inventate, ed incise da Gio.
Batt.a Piranesi Architetto Veneziano’.

De ‘Invenzioni. Caprici di Carceri’

Invenzione staat voor oefening en capricio voor verbeelding of fantasie. Het zijn
aanduidingen die Piranesi gebruikt, wanneer hij geen bestaand bouwsel afbeeldt,
maar zijn fantasie gebruikt. Dat deed hij bij de eerste serie prenten die hij in
1743 uitgaf.3 Het zijn fantasie ontwerpen voor een antieke tempel, een brug, een
kerk of zo maar een plein. Er is ook een prent bij die Carcera obscura heet: de
donkere kerker. Het stelt een hoog stenen gewelf voor, verbonden met nieuwe
gewelven als dwarsverbindingen. De gewelven worden beschenen door zonlicht
dat van opzij naar binnen valt. Er slenteren een paar mannetjes rond. Het
obscura moet komen van een in de schaduw gelegen gedeelte van het gewelf op
de begane grond dat uitzicht biedt op een paar ramen met tralies. Zou men de
titel niet kennen dan zou het een aardige architectonische vingeroefening kunnen
zijn van een doorkijkje in een paleis of kerk.

Zes jaar later brengt Piranesi een soortgelijke serie uit, maar nu helemaal
gebaseerd op het thema: kerkers. Het zijn de Invenzioni. Capric. di Carceri
all’acquaforte datte in luce da Giovani Buzard in Roma Mercante al Corso. Hij
noemt niet zijn eigen naam als uitgever maar die van de eigenaar van de
prentenwinkel waarbij hij werkt. Het is een bijzondere serie. De prenten zijn
uitermate vlot geëtst, met een lichte en luchtige toets, met grijstinten, schetsma-
tig, zonder veel contrast tussen zwart en wit. De grote charme is het spel met
perspectief. Trappen die zich om grote pilaren wentelen, bruggen die dieptes
overspannen, weer nieuwe trappen, die overlopen in andere trappen met de
suggestie dat daarachter weer nieuwe gangen en trappen wachten om beklom-
men te worden. Er is ook een prent bij die alleen maar een enorm rad laat zien
dat bijna de gehele voorstelling beslaat. Ondanks de lichte toets gaat er toch een
zekere dreiging van de etsen uit. Die wordt opgeroepen door de dikke tralies, die
hier en daar de ramen afsluiten en de katrollen en takels die in de grote ruimten
naar beneden hangen. Zij zijn enorm en suggereren martelwerktuigen. Er is vaak
ook rook en vuur te zien, die de muren aan het zicht onttrekken en de doorkijk
belemmeren. De menselijke figuurtjes zijn klein en lopen trappen op en af. Ze
lijken met elkaar te praten, maar wat zij daar in die gewelven doen is onduide-
lijk. Van gevangenen geen spoor. Er is veel licht dat van alle kanten naar binnen
valt, maar er is geen uitzicht op andere pleinen of gebouwen. Er is geen uitgang.
Het zijn kerkers.

De serie loopt niet goed. Dat is anders bij de heruitgave van de serie, twaalf
jaar later in 1761. Piranesi gebruikt de oude etsplaten van vroeger om een
nieuwe serie te maken. De oorspronkelijke voorstelling laat hij in principe
intact, maar hij zet haar scherper aan en voegt er veel aan toe. Hij werkt de
platen bij, zoals Rembrandt dat deed met de verschillende staten van zijn etsen.
Het is fascinerend te zien hoe Piranesi de luchtige toets van de eerdere tekenin-
gen wegkrast en ze vervangt door harde lijnen. De harde lijnen, die hij inmiddels
ook gebruikte in zijn Vedute di Roma. Het aantal trappen en gewelven groeit en
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de wirwar van bruggen en trappen wordt ingewikkelder. Kettingen en katrollen
worden zwaarder aangezet en soms worden er beelden van leeuwen en andere
vreeswekkende symbolen bij getekend. Het geheel wordt pompeuzer door
inscripties en koppen van goden en helden aan de bruggen toe te voegen. Er
komen ook meer directe verwijzingen naar gevangenissen in voor. In twee
nieuwe prenten die hij aan de serie toevoegt, zien we een menselijke figuur op
een pijnbank liggen en zien we ook een geboeid figuur, die door anderen een
trap op wordt gesleept. Martelingen worden gesuggereerd door wielraderen van
grote spijkers te voorzien en kaapstanders met zware kettingen af te beelden.
Soms is er een beeldengroep van kronkelende geketende wezens getekend. Dat
kunnen mensen zijn maar evengoed stenen beelden. De suggestie dat we met
echte kerkers te maken hebben is nu veel sterker dan in de eerste serie. Toch zijn
niet alle etsen zo dreigend en onheilspellend. Sommige zouden nog steeds een
ingewikkelde compositie van zalen en trappen kunnen voorstellen in een denk-
beeldig paleis.
 Een prent is hier afgedrukt. Het is Carcere VII. Het is de meest bekende
prent uit de serie. De voorgrond is donker en het licht komt van linksachter. Het
laat een duizelig makende constructie van zuilen en trappen zien en een brug
over een diepte die niet gesloten kan worden. De trappen kronkelen zich rond
reusachtige pilaren maar houden halverwege op en leiden tot niets. Daarachter
zijn weer nieuwe trappen te zien en hoge ruimtes. Die ruimtes suggereren
nieuwe ruimtes, maar die zijn niet te bereiken. Kettingen hangen her en der aan
de muren en in de ruimte hangen katrollen en gigantische lampen die geen licht
geven. Er zijn machines met scherpe tandraderen, waarvan de functie onduide-
lijk is. Op alle trappen lopen figuurtjes met elkaar te praten. Zij dalen af en
stijgen op. Ondanks de enorme hoogte en diepte is de ruimte gesloten. Niemand
kan naar buiten maar ook niemand wil naar buiten. De kerker is een in zichzelf
opgesloten universum. Op mij maakt de prent ook een zwijgzame indruk, hoe
vreemd dat ook klinkt. Er heerst stilte. 

De serie verkoopt beter dan de eerste, maar een succes is zij niet. Ook al
onderkenden sommigen toen al de bijzondere kwaliteiten van de etsen, de
Carceri beginnen pas naam te maken als Piranesi al lang overleden is. 



De kerkers van Piranesi 653



Simon Stolwijk654

4 Zie Thomas de Quincey, Confessions of an English Opiumeater (oorspr. uitg.: Londen: Taylor and
Hessey, 1822), Londen: Penguin Classics 1995, p. 44.

5 Waar die opmerking precies in het werk van Hugo is te vinden, heb ik niet kunnen achterhalen.
6 Marguerite Yourcenar, Sous bénéfice d’ínventaire, Parijs: Gallimard 1962. Een Nederlandse

vertaling verscheen in 1978 onder de titel Onder voorbehoud, Amsterdam: Polak en Van Gennip.

De ‘Carceri’ als bron van inspiratie

Als bron van inspiratie worden de kerkerprenten voor het eerst ontdekt door
Engelse romantische schrijvers en dichters aan het begin van de negentiende
eeuw. Zij zetten zich af tegen het rationele, dat zo sterk de poëzie in de achttien-
de eeuw had bepaald. Het theatrale en exuberante van Piranesi trekt hen aan. Zij
herkennen in de prenten de uitdrukking van hun hoogstpersoonlijke gevoelswe-
reld. In Engeland zijn dat schrijvers als Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
en Thomas de Quincey (1785-1859). Deze laatste doet in zijn boek Confessions
of an English Opium Eater uit 1822 verslag van de vreugde en ellende, die hij
beleeft als gevolg van het gebruik van opium. Wanneer hij vertelt over de
angsten die hem overvallen wanneer hij met het gebruik van opium probeert te
stoppen, herinnert hij zich dat hij ooit bij Coleridge de Carceri-prenten van
Piranesi heeft gezien. Hij noemt de prenten ‘Dromen’. Hij beschrijft hoe een
klein figuurtje – Piranesi zegt hij – een trap opgaat die in het niets eindigt om
daarna opnieuw te verschijnen op een trap die opnieuw afgebroken wordt totdat
hij weer verschijnt op een nog hoger liggende trap en zo verder. Het gaat
duidelijk om de prent die hiervoor is afgedrukt.4 Niet Piranesi maar de geest van
de schrijver beklimt trappen en raakt verloren in een wereld die oneindig is.
Angstdromen die eindigen in het niets: afgronden van de geest noemt hij ze.

Dit soort metaforen vinden we ook terug in het werk van Franse dichters als
Charles Baudelaire (1821-1867), Arthur Rimbaud (1854-1891) en de grote
romanticus van de Franse literatuur Victor Hugo (1802-1885). Ook zij zouden
in de prenten van Piranesi inspiratie hebben gevonden. In de gedichten van
Baudelaire ben ik echter geen verwijzing tegengekomen die expliciet aan de
kerkerprenten refereert, ook niet in zijn Fleurs du Mal, zijn belangrijkste bundel.
Wel hebben hij en zijn mededichters het vaak over kerkers van de geest en de
afgronden van het bestaan. Ook de mastodont van de romantiek, Victor Hugo,
zou naar de kerkers van Piranesi verwijzen. Hij kent Piranesi een duister brein
toe. Hij heeft het over ‘L’esprit noir de Piranesi’.5 Welke invloed de prenten
verder hebben gehad op andere romantische schrijvers valt moeilijk te zeggen.
Ik stel hier slechts vast dat de Carceri appelleren aan diepe gevoelens van angst
en onheil, al dan niet opgeroepen door roes of drugs. Angsten die verborgen
liggen in de prenten zelf, als spiegels van de ziel.

Het ‘duistere brein van Piranesi’ waar Victor Hugo het over had, is de titel
van een prachtig essay dat de schrijfster Marguerite Yourcenar (1903-1987) in
1962 aan Piranesi wijdt. Zij doet dat in haar boek Sous bénéfice d’ínventaire.6

Zij geeft een levensbeschrijving van Piranesi en bespreekt zijn werk. Het is een
kunsthistorisch, fraai essay waarin de man Piranesi tot leven wordt gebracht en
diens plaats in het milieu van zijn tijd wordt geschetst. Yourcenar bespreekt het
karakter en de betekenis van zijn prenten voor de grafische kunst van zijn tijd
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7 A. Huxley, Themes and Variations, Londen: Chatto and Windus 1950. 
8 Volgens een verhaal dat Jeroen Krabbé vertelt over de film die hij maakte over het boek. Hij legt

dat uit in een video, die wordt vertoond bij eerdergenoemde tentoonstelling in het Teylers. Andere
namen van schrijvers die met de prenten in verband worden gebracht zijn Edgar Allen Poe (1809-
1849) en Franz Kafka (1883-1924). Dat laatste doet een zekere Hart L.Wegner in een paper uit

en later. Vanzelfsprekend krijgen daarbij ook de kerkerprenten aandacht. Zij
stelt vast dat deze etsen niet zoveel verschillen van de andere prenten die hij
maakte. De kerkers zijn imaginair, maar ook de Rome-etsen zijn voor een deel
louter fantasieën, bevolkt door dezelfde soort figuren die in de kerkers voorko-
men. Zij heeft een tamelijk nuchtere kijk op deze etsen. Zij moet niets hebben
van de suggestie, dat Piranesi deze etsen maakte in een koortsaanval of delirium
zoals de romantici zo graag geloofden. Ook wijst zij de gedachte af dat de
kerkers een afspiegeling zijn van een bepaalde maatschappij. Desondanks ont-
komt ook Yourcenar niet aan de verleiding de kerkerprenten een bijzondere
betekenis toe te kennen. Zij voelt zich aangetrokken tot de gedachte dat Piranesi
ook iets heeft willen uitdrukken dat te maken heeft met de mens zelf. De
afgeslotenheid van de werelden die de kerkers uitbeelden brengt zij in verband
met de mens die zich volgens haar vastklampt aan systemen en theorieën maar
niet beseft dat hij zichzelf daarmee tekort doet. Zij ziet in de prenten de werk-
tekeningen van een megalomane architect, die zegt een nieuw heelal te willen
ontwerpen, maar niet beseft dat hij daarmee het menselijke vernietigt.

Een vergelijkbare associatie met de prenten heeft de Engelse schrijver
Aldous Huxley (1894-1963) onder woorden gebracht. De auteur van Brave New
World uit 1932, schrijft in 1950 een essay getiteld Variations on the Prisons.
‘The Prisons’ zijn de kerkers van Piranesi. Hij publiceert dit essay met nog vier
andere referaten over kunstenaars in een bundel Themes and Variations.7 Huxley
begint zijn beschouwing met een bespreking van het werk van Jeremy Bentham.
Hij wijst erop dat Bentham, geheel in strijd met diens tolerante visie op de mens,
ook de ontwerper is van de eerste totalitaire gevangenis: het ‘Panopticon’. Het
gaat om het bekende concept van het cirkelvormige gebouw met cellen dat zo
is ingericht dat het vanuit een punt – het middelpunt – kan worden gecontroleerd
en beheerst. Huxley ziet hierin het beginpunt van een beweging die erop gericht
is het menselijk bestaan tot in alle aspecten te regelen door opsluiting en
afsluiting van de wereld. Het is een thema dat Michel Foucault in zijn studie
Surveillir et Punir uit 1975 veel verder zal uitwerken. De overstap van Piranesi
naar echte gevangenissen, maakt Huxley door erop te wijzen dat die prenten
werelden voorstellen, waarin de mens slechts een klein poppetje is dat er in feite
niets toe doet. Hij ziet in de prenten de komst van een wereld, waarin gebouwen,
steen en machines machtiger zijn dan de mensen, die hen hebben gebouwd. De
machines hebben de wereld overgenomen, van de mens blijft niets over. In zijn
visie voorspellen de kerkerprenten een wereld die bestaat zonder mensen. Een
sinistere wereld waarin de mens maar een beetje ronddoolt zonder doel of
richting. 

Er zijn meer schrijvers voor wie de prenten een directe aanleiding zijn
geweest voor hun werk. Ik noem hier Harry Mulisch die in zijn De ontdekking
van de hemel (1992) ook door een van de kerkerprenten zou zijn geïnspireerd.8
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2002, met de titel Scientific reproduction and the terrain of terror: metaphisical prisons from
Giambattista Piranesi to Franz Kafka (West Virginia University, Philological Papers, 2002). De
schrijver maakt een vergelijking tussen de prenten en het verhaal van Kafka over de Penal Colonie
uit 1914. Beide kunstenaars zouden een omgeving beschrijven waarin het bestraffende apparaat
zich niets van mensen aantrekt en zijn eigen gang gaat. Het komt mij allemaal wat vergezocht voor.

9 Ik wijs – onder de vele boeken – op eerdergenoemde studie van Wilton-Ely, maar ook op de
catalogi van de Boijmans/Bonnefanten tentoonstelling over Piranesi uit 1998 en het Teylers. In het
blad Oog, het Tijdschrift van het Rijksmuseum (nr. 1, 2008) wordt een opsomming gegeven van
architecten die op een of andere manier door Piranesi zijn beïnvloed. Voor wat de film betreft wordt
vaak gerefereerd aan de trapscène in de beroemde film van Eisenstein Potemkin, maar ook aan de
duizelingwekkende gebouwen in films over The Lord of the Rings en de avonturen van Harry Potter
in het kasteel Zweinstein. 

10 Zie Wilton-Hey, 1978, p. 82 e.v. Zie ook Phillis Hartnoll, A Concise History of the Theatre,
Londen: Thames and Hudson 1968, p. 161 e.v. en J. Prinsen, Het drama in de 18e eeuw in West
Europa, Zutphen: Thieme 1931. 

De invloed van de Carceri op de beeldende kunst en de film laat ik hier verder
rusten.9 Ik keer terug naar het begin.

De kerkers en het strafrecht

Wat moeten we met de kerkerprenten uit een oogpunt van strafrecht was mijn
vraag. Voordat ik antwoord geef, moet ik de vraag beantwoorden die ik tot nu
toe bewust vermeden heb: wat bezielde Piranesi om dergelijke prenten te
maken? Het antwoord op die vraag is nogal ontnuchterend: alle voorstellingen
vinden hun oorsprong in het theater. Het zijn gewoon decorontwerpen. Gevan-
genisscènes zijn een geliefd thema in het toneel van de achttiende eeuw. Omdat
het moeilijk is een kleine cel of nauwe kerker op het toneel goed weer te geven,
kiest men ervoor niet de cel maar de binnenplaats van een gevangenis uit te
beelden. Om diepte te suggereren, worden doorkijkjes geconstrueerd naar andere
gewelven en kerkers, in de vorm van coulissen die steeds kleiner worden totdat
zij in het oneindige verdwijnen. Een dreigende en onheilspellende sfeer wordt
gesuggereerd door allerlei griezelige attributen in de decors te verwerken. Uit
studie over toneel en decors in de achttiende eeuw blijkt een grote overeenkomst
tussen de manier waarop Piranesi zijn kerkers tekende en de toneeldecors uit die
tijd.10 Piranesi was ook vertrouwd met het maken van decors. Toen hij nog een
vak moest leren, was hij in Venetië een tijdje in de leer bij een beroemde
decorbouwer. Geen van zijn kerkerprenten heeft overigens ooit als model voor
een toneeldecor gediend. Dat was ook niet de bedoeling. Piranesi bracht ze
uitdrukkelijk op de markt als Caprici: fantasieën. Dat sloot perfect aan op de
enorme aantrekkingskracht die fantastische en imaginaire voorstellingen op de
achttiende eeuwse mens hadden. 

Blijft natuurlijk de vraag waarom het thema kerkers in die tijd zo populair
is. Zou er dan toch een relatie zijn tussen Piranesi en Beccaria, die ongeveer in
dezelfde tijd zijn boekje tegen de uitwassen van het toenmalige strafrecht
publiceert? In mijn bespreking van de serie etsen wees ik er op, dat in de tweede
uitgave voor het eerst uitdrukkelijk martelingen en gevangenen zijn uitgebeeld.
Die zijn te vinden in twee nieuwe aan de oude serie toegevoegde prenten. Ik
wees op de afbeelding van iemand die op een pijnbank ligt en op de weergave
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van een groep geketende gevangenen. Ik heb er nog niet op gewezen, dat in een
van die etsen ook inscripties zijn aangebracht, die de triomf van het Romeinse
recht verkondigen. Al deze elementen zouden aanwijzingen kunnen zijn, dat ook
Piranesi in zijn uitgave van 1761 iets wil laten doorklinken van de afschuw van
martelen en de pijnbank en de overwinning van het recht. Er is echter in de
literatuur geen enkele aanwijzing te vinden dat Piranesi door deze gevoelens was
gedreven. Het is veel waarschijnlijker dat hij als prentenman gewoon een thema
koos dat in zijn tijd sterk tot de verbeelding sprak. Voor Beccaria geldt wellicht
hetzelfde. Ook hij sloot aan bij de geest van zijn tijd, toen hij enkele jaren later
de keuze maakte de strafrechtspleging tot op het bot te kritiseren in een boekje,
dat het begin zou inluiden van het moderne strafrecht. 

Slot

De kerkerprenten van Piranesi hebben de achttiende eeuw overleefd. Schrijvers
en dichters hebben er hun angstdromen in teruggevonden en weer anderen
hebben er de duistere kanten van hun ziel in herkend. Weer anderen zien in de
prenten de afbeelding van een onmenselijke wereld. En weer anderen zien in de
prenten de voorbode van een totalitair gevangeniswezen of een totalitaire
wereld. De kerkers van Piranesi zijn metafysische kerkers geworden. 

Als mij gevraagd wordt een verband te zoeken tussen de kerkerprenten en het
strafrecht van nu, zit de beeldtaal van de Carceri mij in de weg. Gevangenen
worden niet meer gemarteld op pijnbanken en vastgeketend in hemelhoge
gewelven en donkere ruimtes met tralies. De gevangenissen van nu zijn licht en
luchtig, hebben sportzalen en recreatieruimten en goedwillend personeel draagt
de zorg. Het griezelige of onheilspellende is er af. Maar wat niet veranderd is,
is de sfeer van beslotenheid en uitzichtloosheid, die de prenten ook beheerst. De
kerkers zijn louter een omgeving, waarin de mens maar wat rondloopt. Het
belang van kerkers is, dat ze er zijn. Dat geldt ook voor de moderne gevangenis-
sen. Waarom en hoeveel mensen er worden opgesloten, doet er niet zoveel toe
en als ze opgesloten zijn is de enige zorg, dat zij de uitgang niet kunnen vinden.
Constantijn heeft er in zijn wetenschappelijk werk op gewezen, hoe onmenselijk
dat is. Die boodschap is nog steeds in de kerkers van Piranesi terug te vinden.
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1978. 
– Noot bij uitspraak van beklagcommissie, Proces 1978, p. 117-119.

1979 
– ‘Diversion’ en de kritische strafrechtswetenschap, NJB 1979, p. 257-263. 
– Hongerstaking en de rechtspositie van gedetineerden, Proces 1979, p. 194-202.
– Boekbespreking van J. Krul-Steketee, De psychiatrische patiënt in het recht, DD

1979, p. 475-478. 

1980 
– Met R. Rijksen en M. Moerings: Achter slot en grendel, derde herziene druk,

Alphen aan den Rijn: Samsom 1980. 
– Met M. Moerings: Ger Kempe, Utrechter met hart en ziel, DD 1980, p. 76-82. 
– Kranke zinnen, kranke rechten? (Klachtenbehandeling in psychiatrische inrich-

tingen), NJB 1980, p. 953-966. 
– Met anderen: Justitia op Cuba, Kri, augustus 1980, p. 11-14. 
– Rechtsomlegging: recht stil leggen?, in: Coornhert Liga, Rechtsomlegging,

Utrecht: Ars Aequi Libri 1980, p. 20-34.
– Boekbespreking van L. Griever, Achter de tralies, NJB 1980, p. 265. 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1980, p. 104-106 (bij BC 31 januari 1980). 
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1981 
– Beginselen in de detentierechtspraak, in: J.W. Fokkens en N. Keijzer (red.),

Beginselen, opstellen over strafrecht, aangeboden aan G.E. Mulder, Arnhem:
Gouda Quint 1981, p. 123-142. 

– Ongerief over de sexuele nood der gedetineerden, NJB 1981, p. 1019. 
– Het klachtrecht voor gedetineerden door een andere bril bezien, Proces 1981, p.

236-241. 
– Gebruik van persoonsdossiers door de directie van strafgestichten, Proces 1981,

p. 270-275. 
– Met N. Jörg: Strafrecht met mate, derde herziene druk, Alphen aan den Rijn:

Samsom 1981. 
– Met M. van der Vaart: Nota over gedwongen behandeling van drugsverslaafden

(in het kader van de Jellinek-kliniek te Amsterdam). 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1981, p. 20-22 (bij BC 30 september 1980). 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1981, p. 112-114 (bij BC 24 maart 1981). 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1981, p. 166-168 (bij BC 13 augustus 1981). 
– Katern penitentiair recht, Ars Aequi 1981, p. 23-25. 

1982 
– Met M. Moerings: De Nederlands-Antilliaanse strafrechtspleging: wettelijke

concordantie en maatschappelijke discrepanties, NJB 1982, p. 1101-1114;
eveneens verschenen in: Tijdschrift voor Antilliaans recht, december 1982, p.
223-250. 

– Le Droit de plainte aux Pay-Bas, Déviance et Société 1982, nr. 4, p. 391-396. 
– Smikkelpartij in de gevangenis, een onverteerbare studentengrap, NJB 1982, p.

762. 
– Deelname aan F.Z.A.-rapport over de reclasseringstaak van de CAD’s, Wordt

vervolgd, juli 1982. 
– Boekbespreking van J.W. Fokkens, Reclassering en strafrechtspleging, NJB

1982, p. 52-54. 
– Boekbespreking van Van Bemmelen/Krantz, Ons strafrecht deel 2, DD 1982, p.

35-37. 
– Boekbespreking van de bundel: Strafrecht in perspectief, NJB 1982, p. 296-297.
– Boekbespreking van G.P. Hoefnagels, Een eenvoudige strafzitting, NJB 1982, p.

883. 
– Boekbespreking van Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van

het Nederlandse strafrecht, NJB 1982, p. 1044-1045. 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1982, p. 73-75 (bij BC 23 oktober 1981). 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1982, p. 191-195 (bij HR 25 juni 1982). 
– Katern penitentiair recht, Ars Aequi 1982, p. 54-55. 
– Katern penitentiair recht, Ars Aequi 1982, p. 98-100. 
– Katern penitentiair recht, Ars Aequi 1982, p. 178-180. 

1983 
– De noodzakelijke zelfstandigheid van de Psychiatrische Observatiekliniek van

het gevangeniswezen, Trema 1983, p. 75-89. 
– Recht en psychiatrische behandeling in de strafrechtspleging, een nog te weinig

uitgewogen verhouding, in: A.C. ’t Hart e.a. (red.), Strafrecht in balans: opstel-
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len over strafrecht aangeboden aan A.C. Geurts, Arnhem: Gouda Quint 1983, p.
95-119. 

– De juridisering van de straftoemetingsprocedure, in: E. André de la Porte e.a.
(red.), Bij deze stand van zaken: liber amicorum A.L. Melai, Arnhem: Gouda
Quint 1983, p. 247-272. 

– The Humanity of the Dutch Prison System and the Prisoners’ Consciousness of
their Legal Rights, Contemporary Crises 1983, nr. 2, p. 155-170. 

– Bezuinigingen: cachot zonder cachet?, NJCM-Bulletin 1983, p. 353-368. 
– Kort begrip van het detentierecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1983. 
– Recht voor geïnstitutionaliseerden (oratie Utrecht), Arnhem: Gouda Quint 1983.
– Met U. van de Pol: hoofdstuk 42: Vrijheidsbenemende sancties, in: G.J.M.

Corstens e.a. (red.), Vademecum strafzaken, Arnhem: Gouda Quint 1983. 
– Commentaar op het rapport ‘Drugs in de gevangenis’, NJB 1983, p. 167-168. 
– Verslag van het congres ‘De macht van het OM’, NJB 1983, p. 182-183. 
– In memoriam prof. mr. W.F.C. van Hattum, NJB 1983, p. 214. 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1983, p. 70-72 (bij BC 29 oktober 1982, A

68/82). 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1983, p. 161-162 (bij BC 5 november 1982, A

88/82). 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1983, p. 214-215 (bij BC 18 mei 1983, A

24/83). 
– Katern penitentiair recht, Ars Aequi 1983, p. 208-209. 
– Katern penitentiair recht, Ars Aequi 1983, p. 271-274. 

1984 
– Boom’s strafrechtsbeoefening: correctioneel en correct, in: Koperen polyfonie,

Willemstad: Universiteit van de Nederlandse Antillen 1984, p. 19-29. 
– Het gevangeniswezen: een afbraak van verworvenheden?, NJB 1984, p. 897-907.
– Knoet, bloed en bittere tranen, Anton Tsjechov’s penologisch onderzoek, een

publieke aanklacht tegen een onmenselijk strafsysteem, in: C. Kelk e.a. (red.),
Grenzen en mogelijkheden, opstellen over en rondom de strafrechtspleging,
Nijmegen: Ars Aequi Libri 1984, p. 24-44. 

– Enige recente ontwikkelingen in het strafrecht, Just (onafhankelijk juridisch
opinieblad Utrecht), 1984, nr. 1, p. 8-21. 

– Met N. Jörg: Strafrecht met mate, vierde druk, Alphen aan den Rijn: Samsom
1984. 

– Over cellulaire gevangenissen, De Gids 1984, p. 592-595. 
– Over het wantrouwen op de publieke zedelykheid, De Gids 1984, p. 755-759. 
– Bij het wisselen van de wacht, Penitentiaire Informatie 1984, p. 139-140. 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1984, p. 15-18 (bij BC 15 juli 1983, A 82/83).
– Noot in Penitentiaire Informatie 1984, p. 181-183 (bij BC 15 juni 1984, A 54/84).
– Katern penitentiair recht, Ars Aequi 1984, p. 372-375. 
– Katern penitentiair recht, Ars Aequi 1984, p. 442-444. 

1985 
– Klagen of kwijnen; De rechten van verpleeghuispatiënten en de behandeling van

hun klachten, preadvies uitgebracht ten behoeve van de jaarvergadering van de
Vereniging voor Gezondheidsrecht op 29 maart 1985, Utrecht: Vereniging voor
Gezondheidsrecht 1985. 
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– Noot in Ars Aequi 1985, p. 331-342 (bij HR 27 november 1984, Euthanasie-
arrest). 

– Naschrift bij de reactie op de noot onder het Euthanasie-arrest, Ars Aequi 1985,
p. 493-494. 

– Noot in NJCM-Bulletin 1985, p. 391-398 (bij BC 5 februari 1985, A 155/84). 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1985, p. 66-68 (bij BC 27 december 1984, A

161/84). 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1985, p. 200-202 (bij Hof Den Haag 25 april

1985). 
– Over de openbaarheid van de penitentiaire rechtspraak en anderszins, Penitentiai-

re Informatie 1985, p. 139-141. 
– Het totalitaire van de intermediaire instituties, DD 1985, p. 597-601. 
– Deelname aan het Interim-rapport van de Commissie-Rechtspositie ter beschik-

king gestelden, Den Haag: Staatsuitgeverij 1985.
– In memoriam W.M.E. Noach, DD 1985, p. 812-813; tevens verschenen in: het

U-blad, Universiteit Utrecht 23 augustus 1985. 
– Beklagzaken van gedetineerden, NJB 1985, p. 1175-1176. 
– Geen humaan strafrecht zonder een humane samenleving, NJB 1985, p. 1344. 
– Katern penitentiair recht, Ars Aequi 1985, p. 623-627. 

1986 
– De plaats van de vrijheidsstraf in het sanctiestelsel, in: D.H. de Jong, J.L. van der

Neut en J.J.J. Tulkens (red.), De vrijheidsstraf, Arnhem: Gouda Quint 1986, p.
3-35. 

– Met Ch. Haffmans: De strafrechtelijke maatregelen en het tanende tweesporen-
stelsel, in: J.P. Balkema e.a. (red.), Gedenkboek Honderd jaar Wetboek van
Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 333-347. 

– Grondrechten voor gedetineerden: een schamel licht in een duister bestaan, in:
J.B.M. ten Berge e.a. (red.), Recht als norm en als aspiratie, Nijmegen: Ars
Aequi Libri 1986, p. 329-347. 

– Willem Petrus Joseph Pompe 1893-1968, Grondlegger van de Utrechtse school
en voorvechter van een humaan strafrecht, in: G.C.J.J. van den Bergh e.a. (red.),
Rechtsgeleerd Utrecht, Zutphen: Walburg Pers 1986, p. 203-215. 

– Het ‘strafrechtelijk discours’ ofwel: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, in:
P.J.A. ter Hoeven e.a. (red.), Bezonnen Hoop: liber amicorum L.H.C. Hulsman,
Zwolle: Tjeenk Willink 1986, p. 1-14. 

– Een terugblik op de herdenking van honderd jaar Wetboek van Strafrecht, NJB
1986, p. 1413-1421. 

– Recht voor gedetineerden: tussen rechtspraak en bemiddeling, Ombudsman 1986,
p. 150-165. 

– De vlucht van het beklagrecht, stormvogel noch dode mus, Rechtshulp 1986, nr.
10, p. 3-14. 

– Het beklagrecht van gedetineerden, in: Vrijheidsstraf, van de nood een deugd
maken? 1986, p. 33-46. 

– Penitentiaire perikelen op het politiebureau, DD 1986, p. 339-344. 
– Wiser or Sadder?, DD 1986, p. 987-991. 
– Een nieuwe reclasseringsregeling 1986, Penitentiaire Informatie 1986, p. 93-96.
– Ontsnappingen van gedetineerden, Penitentiaire Informatie 1986, p. 201-204. 
– Naschrift op reactie op noot Euthanasie-arrest, Ars Aequi 1986, p. 149-150. 
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– Noot in Penitentiaire Informatie 1986, p. 55-58 (bij BC 11 oktober 1986, A
112/85). 

– Noot in Penitentiaire Informatie 1986, p. 137-139 (bij BC 27 maart 1986, A
187/85 en BC 30 januari 1986, A 205/85). 

– Laudatio voor F. Kuitenbrouwer, DD 1986, p. 657-660. 
– De soms wat lange tanden van het recht, de Volkskrant, 30 augustus 1986; ook

opgenomen in: Straf en recht, uitgave van Studium Generale van de Katholieke
Universiteit Brabant, april 1987, p. 8-12. 

1987 
– Hartroerende ontmoetingen, in: G.J.M. Corstens e.a. (red.), Straffen in gerechtig-

heid: opstellen over sancties en executie, uitgegeven ter nagedachtenis van prof.
mr. W.H.A. Jonkers, Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 283-299. 

– Strafrechtelijk stromenland, in: Ch.J. Enschedé e.a. (red.), Naar eer en geweten:
liber amicorum J. Remmelink, Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 255-287. 

– Het wel en wee van de vrijheidsstraf, in: Symposium 100 jaar vrijheidsstraf, Den
Haag: Ministerie van Justitie 1987, p. 43-58 (eveneens vertaald in het Frans en
in het Engels). 

– Rechtsontwikkeling in het perspectief van kleinschaligheid, in: K. Bokenkamp
(red.), Psychiatrie reusachtig, ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1987, p. 35-44. 

– Willem Petrus Joseph Pompe, in: T.J. Veen en P.C. Kop (red.), Zestig juristen,
Zwolle: Tjeenk Willink 1987, p. 345-350. 

– De rechter en diens identiteit, DD 1987, p. 561-566. 
– De ondeelbaarheid van de cel, Penitentiaire Informatie 1987, p. 47-49. 
– Boekbespreking van de bundel ‘Straffen in Gerechtigheid’, DD 1987, p. 855-862.
– Noot in Ars Aequi 1987, p. 488-496 (bij HR 21 oktober 1986, het tweede

Euthanasie-arrest).
– Noot in Penitentiaire Informatie 1987, p. 127-129 (bij BC 6 april 1987, A

221/86). 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1987, p. 182-183 (bij BC 4 juni 1987, A 36/87).
– De resocialisatie van buitenlandse gedetineerden, commentaar bij HR 16 januari

1987, nr. 12767, NJB 1987, p. 785-786. 
– Geen denken aan de ‘meermanscel’, NJB 1987, p. 242-243. 
– Inleiding, in: Euthanasie vanuit het recht, Utrecht: Juridische Studenten Vereni-

ging Utrecht 1987, p. 2-4. 
– The internal legal status of patients in psychiatric hospitals, in: Law and Psychi-

atry, Law and Mental Health, International Academy of Law and Psychiatry,
Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 109-110. 

– Deelname aan het Eindrapport van de Commissie-Rechtspositie ter beschikking
gestelden, ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1987. 

1988 
– Kort begrip van het detentierecht, tweede geheel herziene druk, Nijmegen: Ars

Aequi Libri 1988. 
– Met N. Jörg: Strafrecht met mate, vijfde herziene druk, Alphen aan den Rijn:

Samsom 1988. 
– Bianchi’s belligerente bespiegelingen over strafrecht en penologie, in: R. van

Swaaningen e.a. (red.), À tort et à travers: liber amicorum Herman Bianchi,
Amsterdam: VU uitgeverij 1988, p. 33-55. 
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– Van liefdadigheid tot verzakelijkt beleid, in: C.J.C.F. Fijnaut (red.), Reclasse-
ring: Horizon 2000, Arnhem: Gouda Quint 1988, p. 11-50. 

– The Marriage of the Medical Model with the Juridical Model in the Mental
Hospitals, in: Frans Koenraadt en Michael Zeegers (red.), Trends in Law and
Mental Health, Arnhem: Gouda Quint 1988, p. 443-449. 

– La surpopulation des prisons aux Pays-Bas, Déviance et Société 1988, vol. 12,
nr. 3, p. 303-309. 

– De advocatuur en de gewetensfunctie van het strafrecht, DD 1988, p. 293-299.
– Het aids-virus binnen de penitentiaire muren, Penitentiaire Informatie 1988, p.

1-3. 
– Goede voornemens ten aanzien van de geestelijk gestoorde gedetineerden,

Penitentaire Informatie 1988, p. 127-129. 
– Nogmaals: geen denken aan de ‘meermanscel’, NJB 1988, p. 90-91. 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1988, p. 44-45 (bij BC 1 december 1987, A

126/87). 
– Noot in Penitentiaire Informatie 1988, p. 169-172 (bij BC 27 april 1988, A 23/8).
– Het betrekkelijke van de criminele politiek, JSVU-agenda, Utrecht 1988-1989.
– Deelname aan het concept-advies inzake ontwerp-Arbeidsomstandighedenbesluit

jeugdbescherming en delinkwentenzorg, Zoetermeer: Arboraad 1988. 

1989 
– Enige reflecties over penitentiaire complexen, in: T.M. Schalken e.a. (red.),

Voorlopige hechtenis, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 17-29. 
– Het penitentiaire beleid inzake drugs, in: M.S. Groenhuijsen en A.M. van

Kalmthout (red.), Nederlands Drugsbeleid in Westeuropees perspectief, Arnhem:
Gouda Quint 1989, p. 97-105. 

– De medische zorg voor gedetineerden, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1989,
p. 2-21. 

– De medische verzorging in het gevangeniswezen, Medisch Contact 1989, p. 565-
569. 

– De beperkte betekenis van grondrechten in de strafexecutie, DD 1989, p. 573-
588. 

– Heil en onheil van de dwangmaatregelen in het perspectief van de tijd, Rechts-
hulp 1989, nr. 8/9, p. 12-19. 

– Nieuwe Europese Gevangenisregels, NJCM-Bulletin 1989, p. 20-35. 
– Euthanasie-wetgeving: nu of nooit?, NJB 1989, p. 448-450. 
– Noot in Ars Aequi 1989, p. 866-874 (bij HR 28 april 1988, nr. 2238, beschik-

king).
– Naschrift bij reactie op Euthanasiewetgeving, NJB 1989, p. 963/964. 
– Een wedergeboorte van de reclassering, DD 1989, p. 203-210. 
– Schiphol-Oost: penitentiaire luchtspiegelingen?, Penitentiaire Informatie 1989,

p. 77-79. 
– Tolstoi’s ‘Opstanding’; het strafrechtssysteem en ‘le vrai grand monde’, Tijd-

schrift voor Criminologie 1989, p. 83-98. 
– Met R. Haveman: De hulpverleningstaak van de politie, Proces 1989, p. 93-102

(deel 1) en p. 125-134 (deel 2). 
– Boekbespreking van G.L. Lindner, Arreststraf of geldboete, RM Themis 1989, p.

305-309. 
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– Boekbespreking van J.J.J. Tulkens, Graden van vrijheid, RM Themis 1989, p.
397-401. 

– Noot in Penitentiaire Informatie 1989, p. 30-31 (bij BC 27 oktober 1988, A
151/88). 

– Noot in Penitentiaire Informatie 1989, p. 153-155 (bij BC 7 april 1989, A
267/88). 

– De zilveren camera: een modderfiguur, NJB 1989, p. 118-119. 
– Vrijlating ethisch gerechtvaardigd, NRC Handelsblad, 3 februari 1989. 

1990 
– De plaats van de toerekeningsvatbaarheid in ons strafrecht, in: A.W.M. Mooij en

F. Koenraadt (red.), Toerekeningsvatbaarheid, Arnhem: Gouda Quint 1990, p.
15-52. 

– ‘Liaisons dangereuses’. De invloed van de juridisering op de verhouding tussen
psychiatrie en strafrecht, in: C. Kelk e.a. (red.), Harmonie en tegenspraak: liber
amicorum F.H.L. Beyaert, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 19-45. 

– De implicaties van ‘Samenleving en Criminaliteit’ voor de verhouding tussen
staat en burgers (de marginaliteit van de verbetering), in: Cyrille Fijnaut en Pieter
Spierenburg (red.), Scherp toezicht, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 47-76. 

– Aan de grens van het bestaan. Beschouwingen over euthanasie, in: J.K.M. Gevers
en J.H. Hubben (red.), Grenzen aan de zorg; zorgen aan de grens: liber amico-
rum H.J.J. Leenen, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1990, p.
149-169. 

– De verschillende betekenissen van het strafrecht, in: I. Ravenschlag e.a. (red.),
Aids, instellingen, individu en samenleving, Baarn: Ambo 1990, p. 252-278. 

– Rechtsbeginselen en het Gezondheidsrecht, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
1990, p. 109-120. 

– Afgeschreven. L’homme perdu, Arnhem: Gouda Quint 1990. 
– Met J. Legemaate: Rechtsbescherming in de psychiatrie. Een rechtsvergelijkend

perspectief, Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking,
Deventer: Kluwer 1990. 

– Met N. Jörg: Strafrecht met mate, zesde druk, Alphen aan den Rijn: Samsom
1990. 

– Interview, in: J.M. van Dunné (red.), Ex tunc ex nunc, Zwolle: Tjeenk Willink
1990, p. 219-257. 

– Contacten van gedetineerden met de buitenwereld, in: M. Moerings en G. ter
Haar (red.), Buiten de muren, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 55-75. 

– Rechtsontwikkelingen voor gedetineerden in Nederland, Vlaamse Jurist Vandaag
1990, 3e kwartaal, p. 31-39. 

– Een trap na, DD 1990, p. 1-6. 
– Pieter Baan's erfgoed, DD 1990, p. 697-701. 
– Noot in Sancties 1990, p. 58-60 (bij BC 13 oktober 1989, A 131/89). 
– Noot in Sancties 1990, p. 114-115 (bij BC 31 januari 1990, A 246/89). 
– Noot in Sancties 1990, p. 358-360 (bij BC 4 september 1990, A 279/89). 
– Voorwoord in: Jeanne Doomen, De hollende kleurling, Amsterdam: Contact

1990, p. 7-8. 
– Voorwoord in: M. Wladimiroff (red.), Facetten van economisch strafrecht,

Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 5-6. 



Publicaties prof. mr. C. Kelk 675

1991 
– Recht in beweging, Sancties 1991, p. 8-23. 
– The Dutch prison system, in: Dirk van Zyl Smit en Frieder Dünkel (red.),

Imprisonment Today and Tomorrow, International Perspectives on Prisoners'
Rights and Prison Conditions, Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation
Publishers 1991, p. 393-427. 

– De vrijheidsbeperkende straf en de rechtspositie van de veroordeelde; een proeve,
in: Th.W. van Veen en G. van Essen (red.), Sanctietoepassing: een nieuwe
ordening: opstellen aangeboden aan G.H. Veringa, Arnhem: Gouda Quint 1991,
p. 51-69. 

– De gratiën van de gratie, Proces 1991, p. 350-360. 
– Straffen en Reclasseren, DD 1991, p. 437-441. 
– Deelname aan het rapport Klachtenreflecties, bevindingen van een onderzoek

naar de werking van de klachtenprocedure bij de Gemeentepolitie van Utrecht,
Utrecht oktober 1991. 

– Noot in Sancties 1991, p. 324-325 (bij BC 10 april 1991, A 346/90). 
– Met A. van Vliet: Rechtsvraag detentierecht, Ars Aequi 1991, p. 588-590. 
– Met A. van Vliet: Beantwoording rechtsvraag detentierecht, Ars Aequi 1991, p.

1033-1037. 
– Voorwoord in: Psychisch gestoorde gedetineerden, Arnhem: Gouda Quint 1991,

p. 7-8. 

1992 
– Straftoemeting, een proces van wikken en wegen, Trema 1992, p. 112-125. 
– Met J. Silvis: Vrijheid inzake straftoemeting, Rechterlijke straftoemeting,

Justitiële Verkenningen 1992, nr. 8, p. 8-22. 
– De doorleving van de schuld in de strafrechtspleging, in: J.A. Janse de Jonge en

C. Kelk (red.), Met schuld beladen, Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 13-47. 
– De strijd van Miek de Langen voor de rechten van het kind: eenzaam pioniers-

werk, in: De kant van het kind: liber amicorum Miek de Langen, Arnhem: Gouda
Quint 1992, p. 5-20. 

– De rechter en de kunst van het luisteren, in: H. Moerland e.a. (red.), De menselij-
ke maat: liber amicorum G.P. Hoefnagels, Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 29-42.

– De Utrechtse traditie en het penitentiaire recht, in: J.J.H. Bruggink e.a. (red.),
Rechtsuitgang: liber amicorum N.E. Algra, Groningen: Wolters Noordhoff 1992,
p. 38-49. 

– Met N. Jörg: Strafrecht met mate, zevende druk, Alphen aan den Rijn: Samsom
1992. 

– Human rights and pre-trial detention in the Netherlands, in: Zatrzymanie i
tymczasowe aresztowanie a prawa cztowicka, Lublin: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Marii Curie-Sutodowskiej 1992, p. 167-185. 

– De executierechter op komst?, Proces 1992, p. 254-263. 
– Klachten van burgers over de politie, DD 1992, p. 395-399. 
– Juist wetsovertreders willen hun wetten weten, NJB 1992, p. 1557-1558. 
– De reclassering in het verdomhoekje, NJB 1992, p. 66-67. 
– Joyeus en aan zijn principes trouw (bij het afscheid van Riekent Jongman),

Tijdschrift voor Criminologie 1992, p. 94-97. 
– Noot in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1992, p. 228-229 (bij Medisch

Tuchtcollege Amsterdam 23 september 1991). 
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– Noot in Sancties 1992, p. 320-322 (bij BC 13 januari 1992, A 311/91). 
– Twee in één cel is inhumaan en levensgevaarlijk, NRC Handelsblad, 28 juni

1992. 

1993 
– Kort begrip van het detentierecht, derde geheel herziene druk, Ars Aequi Libri

1993. 
– Het strafrecht in de tang van het instrumentalisme, in: G.C.G.J. van Roermund,

M.S. Groenhuijsen en W.J. Witteveen (red.), Symposium strafrecht, Arnhem:
Gouda Quint 1993, p. 3-83. 

– The penal climate of the Netherlands, Journal of the Japan-Netherlands Institute
1992, vol. IV, p. 311-333. 

– De materiële rechtvaardigheid in het strafrecht, in: B. Hessel (red.), De knikkers
van het spel, Utrecht: Lemma 1993, p. 63-81. 

– Totale instituties verdienen een zeer behoedzaam gebruik, in: J.A. Janse de
Jonge, M. Moerings en A. van Vliet (red.), Binnen de steen van dit bestaan, Over
rechtsbescherming en totale instituties, Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 7-29. 

– De kunst als inspiratie voor de strafrechtsbeoefening, in: F. Bruinsma e.a. (red.),
Over recht als kritische discussie, Utrecht: NISER - faculteit der rechtsgeleerd-
heid 1993, p. 21-41. 

– Van bedelaars, landlopers en stadszwervers, in: A.A. Franken en A.M. van
Woensel (red.), Een Rariteitenkabinet, opvallende bepalingen in de strafwetge-
ving, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1993, p. 51-56. 

– Het grote belang van een goed gestructureerde en rijke detentiefasering, Sancties
1993, p. 69-81. 

– Het gevangeniswezen in de gevarenzône?, DD 1993, p. 195-201. 
– Uitingen van gedetineerden: van publieke betekenis?, Mediaforum, Tijdschrift

voor Media- en Communicatierecht 1993, p. 109. 
– Het veeartscriterium hoort op stal, Medisch Contact 1993, p. 474. 
– Boekbespreking van P.C. Vegter, Vormen van detentie, RM Themis 1993, p. 90-

94. 
– Noot in Sancties 1993, p. 372-375 (bij BC 31 maart 1993, A 439/92 en BC 16

april 1993, A 407/92). 
– Voorwoord in C. Bruinink-Darlang, Hervormingen in de koloniale periode,

verbeteringen in het Nederlands-Indisch strafstelsel in de periode 1905-1940,
Arnhem: Gouda Quint 1993, p. V. 

1994 
– De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht, Arnhem: Gouda Quint

1994. 
– Met N. Jörg: Strafrecht met mate, achtste druk, Arnhem: Gouda Quint 1994. 
– Verzelfstandiging en management, in: J. Glastra van Loon, C. Kelk e.a.,

Strafrecht onder vuur, Amsterdam: Balans 1994, p. 43-64. 
– Van clementie tot compensatie met leed uit anderen hoofde, in: M.J.M. Verpalen

(red.), Druk en tegendruk, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 51-70. 
– Verbreding van het punitieve spectrum, in: M. Moerings e.a. (red.), Hoe punitief

is Nederland?, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 13-29. 
– De zeer grote wenselijkheid van een gespecialiseerde sanctierechter, Sancties

1994, p. 229-237. 
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– De kunst als inspiratie voor de strafrechtsbeoefening, in: F. Bruinsma e.a. (red),
Precaire waarden: liber amicorum A.A.G. Peters, Arnhem: Gouda Quint 1994,
p. 43-60. 

– De doorleving van de schuld in de strafrechtspleging, in: T.J. van der Valk e.a.
(red.), Eindelijk gerechtigheid?!, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 29-62. 

– Het OM en de straftenuitvoerlegging, in: H. de Doelder e.a. (red.), Taak en
functioneren van het OM, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 207-220. 

– Niederlande/Netherlands, in: Frieder Dunkel en Jon Vagg (red.), Untersuchungs-
haft und Untersuchungshaftvollzug - Waiting for trial, Freiburg: Max Planck
Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 1994, p. 411-436. 

– Hoe werkzaam is de nota ‘Werkzame detentie’?, Trema 1994, p. 303-306. 
– Sobere vooruitzichten voor het gevangeniswezen, DD 1994, p. 107-112. 
– Met Th.A. de Roos: Strafrecht in overvloed, Kroniek, NJB 1994, p. 32-40. 
– Openbaar Ministerie en rechtshandhaving, een nieuw werk van A.C. ’t Hart, NJB

1994, p. 333-336. 
– In memoriam Prof. mr. A.A.G. Peters, NJB 1994, p. 1305-1307. 
– Noot in Sancties 1994, p. 254-256 (bij BC februari 1994, A 450/93). 
– Inleiding, in: Behandelen of straffen?, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 9. 

1995 
– Criminal justice in the Netherlands, in: Phil Fennell e.a. (red.), Criminal justice

in Europe: a comparative study, Oxford: Clarendon Press 1995, p. 1-20. 
– Met L. Koffman en J. Silvis: Sentencing practice, policy and discretion, in: Phil

Fennell e.a. (red.), Criminal justice in Europe: a comparative study, Oxford:
Clarendon Press 1995, p. 319-339. 

– C’est la personne qui fait la musique, in: H. Franken e.a. (red.), Drie treden, over
politiek, beleid en recht, Zwolle: Tjeenk Willink 1995, p. 129-141. 

– De strafrechtelijke maatregel van terbeschikkingstelling, Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht 1995, p. 407-418. 

– Het zwalkende bestaan van de voorwaardelijke invrijheidstelling, DD 1995, p.
103-108. 

– Een nieuwe Penitentiaire Beginselenwet in aantocht, DD 1995, p. 1031-1040. 
– Met Th.A. de Roos: Kroniek van het strafrecht, Paars strafrechtelijk beleid, liever

minder maar beter?, NJB 1995, p. 347-352. 
– Met Th.A. de Roos: Kroniek van het strafrecht, NJB 1995, p. 1174-1179. 
– Met F. Bovenkerk: The Willem Pompe Penology Institute, University of Utrecht,

European Journal on Criminal Policy and Research 1995, p. 122-128. 

1996 
– Met N. Jörg: Strafrecht met mate, negende druk, Deventer: Gouda Quint 1996.
– De principiële en humane dimensies van het strafrecht: ‘Een kwestie van

zelfrespect’, NJB 1996, p. 134-141. 
– Het recht op leven voor gedetineerden, in: C.H. Brants, C. Kelk en M. Moerings

(red.), Er is meer: opstellen over mensenrechten in internationaal en nationaal
perspectief, Deventer: Gouda Quint 1996, p. 225-240. 

– Daders èn slachtoffers, DD 1996, p. 97-103. 
– Goede analyse van capaciteitsproblemen, besprekingsartikel, Tijdschrift voor

Criminologie 1996, p. 403-406. 
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– Boekbespreking van H. Boutellier, Solidariteit en slachtofferhulp, RM Themis
1996, p. 180-182. 

– De IRT-affaire en de stand van zaken rond de opsporingsmethoden, JSVU-
almanak 1996, p. 40-43. 

– Ter herinnering aan Johanna C. Hudig, DD 1996, p. 599-604. 
– Noot in Sancties 1996, p. 47-49 (bij BC 10 november 1995, A 95/470). 
– Inleiding, in: Deskundigen en hun diagnose, Deventer: Gouda Quint 1996, p. 7-8.
– Voorwoord, in: J.K.M. Gevers, De zorg voor verstandelijk gehandicapten met

ernstig probleemgedrag; een juridisch perspectief, Den Haag: Juristenfonds
Personae Miserabiles 1996, p. 5-7. 

1997 
– Ontwikkelingen rondom het beklagrecht van gedetineerden in Nederland, in: H.

Tubex en J. Vanacker (red.), Rechtspositie en beklagrecht van gedetineerden,
Brugge: Die Keure 1997, p. 55-70. 

– Développements concernant le droit de plainte des détenus aux Pays-Bas, in: S.
Durviaux et Th. Warrant (red.), Position en Droit et Droit de Plainte du Detenu
Brussel: La Charte 1997, p. 53-68. 

– Ontwikkelingen in de sanctietoepassing, in: M.G.F. Bosch e.a. (red.), Ontwikke-
lingen in sanctietoepassing, Den Haag: SDU 1997, p. 13-29. 

– De TBS, een veld van gedeelde verantwoordelijkheden, in: Symposium ‘Psychia-
trie en recht, térecht of onrecht?’, Maastricht: RUL Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid 1997, p. 9-30. 

– De praktijk van de euthanasie: het einde van een rijpingsproces?, NJB 1997, p.
101-107. 

– Naschrift bij reactie op ‘De praktijk van de euthanasie, het einde van een
rijpingsproces?’, NJB 1997, p. 587-588. 

– Recht en vertrouwen. Over de solidariteit met de medemens, Den Haag: Juristen-
fonds Personae Miserabiles 1997. 

– De historie van het Willem Pompe Instituut, in: Het Willem Pompe Instituut voor
Strafrechtswetenschappen als leerschool, Utrecht 1997, p. 7-27. 

– Ten afscheid van Cyrille Fijnaut, DD 1997, p. 1-9. 
– Naar een onberispelijke justitie?, DD 1997, p. 737-743. 
– Enige aandacht voor het penitentiaire systeem, in: De plaatsvervanger, Prinsen-

gracht Reeks 1997, nr. 2, p. 48-53. 
– De resocialisatie van de samenleving, Proces 1997, p. 127-128. 
– Boekbespreking van R. Wolleswinkel, Gevangen in moederschap, NJB 1997, p.

1990-1992. 
– Noot in Sancties 1997, p. 51-53 (bij BC 17 september 1996, A 96/74).
– Noot in Sancties 1997, p. 364-366 (bij Hof Amsterdam 11 september 1997 en

Rb. Den Haag 14 augustus 1997)

1998 
– Studieboek materieel strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1998. 
– Met N. Jörg: Strafrecht met mate, tiende druk, Deventer: Gouda Quint 1998. 
– Gezondheidszorg voor gedetineerden. Preadvies uitgebracht ten behoeve van de

jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht op 3 april 1998,
Utrecht: Vereniging voor Gezondheidsrecht 1998. 
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– Wat is (nog) het strafwaardige van de euthanasie? in: J.R. Blad (red.), Mijn leven!
Mijn dood?, beschouwingen over verantwoorde zelfbeschikking, Amsterdam:
Thesis 1998, p. 121-141. 

– Towards the Decriminalisation of Euthanasia in the Netherlands? in: M. Bulter-
man e.a. (red.), To Baehr in our Minds, Utrecht: SIM 1998, p. 349-367. 

– Krijgt de gestrafte de resocialisatie die hij verdient? in: Kees Schuyt en Max
Kommer (red.), Niet bij straf alleen, Amsterdam: Amsterdam University Press
1998, p. 73-92. 

– De positie van (strafrechtelijk) voorlopig gehechten en van vreemdelingen in
vreemdelingen-detentie, in: Grensgevangenen, Amsterdam: Autonoom Centrum
1998, p. 136-143. 

– De reclassering van gedetineerden, DD 1998, p. 421-425. 
– Het menselijke gezicht van het strafrecht in een nieuwe eeuw, in: R. Foqué e.a.

(red.), Grenzen tussen goed en kwaad: 13 essays over preventie, misdaad en straf
in de 21ste eeuw, Den Haag: Ministerie van Justitie 1998, p. 47-57. 

– Noot in Kwartaalblad BOPZ-jurisprudentie, april 1998, p. 32-34 (bij Rb. Den
Bosch 20 november 1997). 

– Noot in Kwartaalblad BOPZ-jurisprudentie 1998, p. 194-196 (bij Klachtencom-
missie De Grote Beek Eindhoven van 14 januari 1998, nr. 97/72) 

– Noot in Sancties 1998, p. 196-198 (bij BC 30 maart 1998, C 97/38)
– Noot in Sancties 1998, p. 364-366 (bij BC 10 juli 1998, C 98/62). 
– Boekbespreking van K. Rozemond, Strafvorderlijke rechtsvinding, NJB 1998, p.

1973-1975. 
– Met anderen: The organisation of health care services in prisons in European

member states, European Health Committee, Council of Europe, June 1998. 
– Geen kinderen in het gevang, Tijdschrift voor de Rechten van het Kind 1998, nr.

2, p. 24. 
– Het strafklimaat in Nederland, in: Nederlands Rechts Cultuur, Moskou 1998, p.

424-442 (in het Russisch). 

1999 
– Wanneer behoren de gruwelijkheden in de gevangenis te Curaçao tot het

verleden?, NJB 1999, p. 1-7. 
– De goede trouw in het strafrecht, in: M. Moerings e.a. (red.), Morele kwesties in

het strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 103-120. 
– De perspectieven van de SOV, Sancties 1999, p. 208-216. 
– Work in the Dutch prison, in: Dirk van Zyl Smit en Frieder Dünkel (red.), Prison

Labour: Salvation or Slavery?, Dartmouth: Ashgate 1999, p. 169-183. 
– De veelzijdige functies van het Pieter Baan Centrum, in: F.A.M. Bakker e.a.

(red.), Om ernstige zaken, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 59-69. 
– Euthanasia in the Netherlands: a Centrifugal Movement, in: E.H. Hondius (ed.),

Modern Trends in Tort Law, Dutch and Japanese Law Compared, The Hague:
Kluwer Law International 1999, p. 41-56. 

– Met S. Berkhout-van Poelgeest: Het bezoek van het Europese CPT aan Neder-
land, NJCM-Bulletin 1999, p. 592-613. 

– Met J. Legemaate: De voortgang van de rechtsbescherming in de psychiatrie, in:
E.H. Hondius (red.), De meerwaarde van de rechtsvergelijking, Deventer:
Kluwer 1999, p. 215-228. 

– Een nieuwe koers inzake de euthanasie, DD 1999, p. 89-95. 
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– Samenhangende verantwoordelijkheid, DD 1999, p. 819-826. 
– Porportionaliteit in het strafrecht, in: Coornhert Liga (red.), Crimineel Jaarboek,

Breda: Papieren Tijger 1999, p. 15-24. 
– Introduction to Recommendation No. R(98)7 of the Committee of Ministers to

Member States concerning the Ethical and Organisational Aspects of Health Care
in Prison, European Journal of Health Law 1999, p. 265-266. 

– Boekbespreking van O.J. Bosker, Snelrecht, RM Themis 1999, p. 196-198. 
– Boekbespreking van P.J.A. van Panhuis, De psychotische patiënt in de TBS. Van

kwaad tot erger, RM Themis 1999, p. 246-247. 
– Het Juristenfonds Personae Miserabiles beëindigt zijn werkzaamheden, NJB

1999, p. 2064-2065. 
– Noot in Kwartaalblad BOPZ-jurisprudentie, juni 1999, p. 48-50 (bij Hof Arnhem

19 februari 1999). 
– Noot in Sancties 1999, p. 307-309 (bij BC 20 april 1999, A 99/86). 
– Gevangenisstraf is onbedoeld toch een lijfstraf, NRC Handelsblad, 8 februari

1999. 

2000 
– Nederlands detentierecht, Deventer: Gouda Quint 2000. 
– Willem Pompe (1883-1968), Meester, juli/augustus 2000, p. 53. 
– In memoriam Ch.J. Enschedé (1911-2000), DD 2000, p. 647-650. 

2001 
– Studieboek materieel strafrecht, tweede druk, Deventer: Gouda Quint 2001. 
– Met N. Jörg: Strafrecht met mate, elfde druk, Deventer: Gouda Quint 2001. 
– De persoon van de dader: ‘Fortiter in re, suaviter in modo’, Trema 2001,

Straftoemetingsbulletin 2, p. 33-40. 
– De medische verzorging van gedetineerden, in: M. Boone en G. de Jonge (red.), De

Penitentiaire Beginselenwet in werking, Deventer: Gouda Quint 2001, p. 79-110. 
– The Netherlands, in: D. van Zyl Smit en F. Dünkel (red.), Imprisonment Today

and Tomorrow, tweede druk, Den Haag: Kluwer Law International 2001, p. 478-
507. 

– Nieuwe contouren van toelaatbare euthanasie, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
2001, p. 65-74. 

– Consent in Dutch Criminal Law, in: P. Alldridge en C. Brants (red.), Personal
Autonomy, the Private Sphere and Criminal Law, Oxford: Hart 2001, p. 205-222.

– Law, Policy and Practice; Developments and Shiftings in Dutch Criminal
Procedure, Journal of the Japan-Netherlands Institute 2001, vol. VII, p. 207-233.

– De resociabele mens, in: L. Dupont en F. Hutsebaut (red.), Herstelrecht tussen
toekomst en verleden, Leuven: Universitaire Pers Leuven 2001, p. 333-348. 

– De wet Terwee op de weegschaal, DD 2001, p. 347-352. 
– Met C. Brants: Kroniek van het straf(proces)recht, NJB 2001, p. 434-443. 
– Met R.S.B. Kool: Voorwaardelijk opzet, DD 2001, p. 632-643. 
– Noot in Sancties 2001, p. 193-194 (bij BC 31 januari 2001, A99/437/GA).
– Boekbespreking van P.C. Vegter, Behandelen in de gevangenis, RM Themis

2001, p. 21-23. 
– Boekbespreking van M.T.A.B. Laemers e.a., Evaluatie Penitentiaire Beginselen-

wet en Penitentiaire Maatregel, Sancties 2001, p. 233-238. 
– Onderwijs in het straf(proces)recht, Ars Aequi 2001, p. 776-780. 
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2002 
– Humaniteit als strafrechtelijk principe, in: K. Boonen e.a. (red.), De weging van

’t Hart: liber amicorum A.C. ’t Hart, Deventer: Kluwer 2002, p. 69-101. 
– Consensualiteit: rechtdoen in beslotenheid, in: A. Beijer e.a. (red.), Openbare

strafrechtspleging, Deventer: Kluwer 2002, p. 95-120. 
– De historie van het Willem Pompe Instituut, in: W.M.J. Bekkers e.a. (red.),

Rechten in Utrecht, Deventer: Kluwer 2002, p. 45-77. 
– De terbeschikkingstelling: geen halve maatregel, DD 2002, p. 209-219. 
– Met C.H. Brants: Kroniek van het strafrecht, NJB 2002, p. 456-467. 
– Met R.S.B. Kool: Causaliteit en cautie, DD 2002, p. 89-100 
– Met R.S.B. Kool: Jurisprudentie materieel en formeel strafrecht, DD 2002, p.

640-655. 
– Terug naar de invrijheidstelling onder voorwaarden, Sancties 2002, p. 293-300.
– Aandacht voor het cultureel verweer, bespreking van H.C. Wiersinga, Nuance in

benadering, culturele factoren in het strafproces, DD 2002, p. 1101-1111. 
– noot in Sancties 2002, p. 52-56 (bij Hof Arnhem, 28 mei TBS 2001/041) 
– Met M. Boone en G. de Jonge: Noodopvang te zwaar middel tegen bolletjesslik-

kers, NRC Handelsblad, 18 februari 2002. 
– Kamerleden moeten zich niet met de rechtspraak bemoeien, NRC Handelsblad,

8 augustus 2002. 
– Justitie mag zaak tegen AH-duo niet seponeren, NRC Handelsblad, 31 oktober

2002. 
– Over veiligheid: kruideniersgeest, NJB 2002, p. 932. 
– Meer en harder straffen: noodzaak of waan van de dag?, Fiat Justitia (Juridische

Faculteitsvereniging Rotterdam), 2002, nr. 5, p. 27-29. 
– Met J. Teuns: A house with many rooms, in:J. Teuns en N. Greenberg-Slovin

(red.), A long road travelled, and so far to go, Amsterdam: Aksant 2002, p. 3-5.

2003
– Nederlands detentierecht, tweede herziene druk, Deventer: Kluwer 2003, 400 pp.
– Slachtoffers in rechte, in: C.H. Brants e.a. (red.), Op zoek naar grondslagen, Den

Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 115-136. 
– Il Codice Penale Olandese, Casi, Fonti e Studi per il Diritto Penale, Serie II,

volume XX ( a cura di S. Vinciguerre), Cedam 2002, Introduzione al codice
penale neerlandese di C. Kelk, p. 1-51. 

– Slachtofferverklaringen in woord en geschrift, DD 2003, p. 93-101. 
– Gedetineerden in de kou, DD 2003, p. 953-960. 
– Strafrechtelijk jeugdsentiment, NJB 2003, p. 2022-2023. 
– Straatsburgse tucht in de EBI te Vught, NJB 2003, p. 779-781. 
– In memoriam Jan Remmelink (1922-2003), DD 2003, p. 551-559. 
– Met R.S.B. Kool: Actuele overwegingen betreffende opzet en schuld en over het

getuigenbewijs, DD 2003, p. 75-91. 
– Met R.S.B. Kool: Belaging in de rechtspraktijk, DD 2003, p. 664-674.

2004
– Individuele verantwoordelijkheid en herstel, in: B. van Stokkom (red.), Straf en

herstel, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, p. 257-271. 
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– De zwaarst veroordeelden en hun perspectieven: geen vrijheidsbeneming zonder
einde, in: M. Boone e.a. (red.), Discretie in het strafrecht, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2004, p. 267-290. 

– De strafbaarheid van kunstbeschadiging en -vernieling, in: A.H. Klip e.a. (red.),
KriTies: liber amicorum et amicarum prof. mr. E. Prakken, Deventer: Kluwer
2004, p. 221-233. 

– Mensenrechten in de gevangenis: op het scherp van de snede, in: P.D. Duyx en
P.D.J. van Zeben (red.), Via Straatsburg: liber amicorum Egbert Myjer, Nijme-
gen: Wolf Legal Publishers 2004, p. 269-285. 

– Tussen tijdelijk en levenslang: alleen een ‘strafgat’?, DD 2004, p. 457-467. 
– De voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling onder

de loep, DD 2004, p. 33-59. 
– Met R.S.B. Kool: (Psychische) overmacht, DD 2004, p. 100-109. 
– Met R.S.B. Kool: Sanctieoverwegingen in relatie tot de mate van (on)toereken-

baarheid en  de ernst van de feiten, DD 2004, p. 653-663. 
– Inleiding in: Heleen Weyers, Euthanasie: het proces van rechtsverandering,

Amsterdam: Amsterdam University Press 2004, p. 13-18. 
– W.P.J. Pompe (1893-1968), in: C.J.H. Jansen e.a. (red.), Zestien juristen en hun

filosofische inspiratie, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2004, p. 89-97. 
– Met I. Weijers: Een woord vooraf, in: Y.M. Hokwerda, Herstel in jeugdstrafza-

ken, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, p. III-IV. 
– Reclassering nu, Proces 2004, p. 242-243.

2005
– Previously expressed wishes relating to end of life decisions, in: J.K.M. Gevers

e.a. (red.), Health Law, Human Rights and the Biomedicine Convention, Leiden/
Boston: Martinus Nijhoff publishers 2005, p. 131-145. 

– Lieven Dupont: pleitbezorger van beginselen van behoorlijk penitentiair recht,
in: F. Verbruggen e.a. (red.), Strafrecht als roeping: liber amicorum Lieven
Dupont, Leuven: Universitaire Pers Leuven 2005, p. 435-455. 

– Rond het oude ideaal van de strafuitvoeringsrechtbanken, Orde van de dag 2005,
nr. 32, p. 55-59.  

– Technological Developments: Their Impact on Dutch Criminal Law and the
Administration of Criminal Justice in relation to the Privacy of the Individual,
Journal of the Japan-Netherlands Institute – Information and Privacy 2005, vol.
VIII, p. 115-139. 

– Zaakbeschadiging of een speciale strafbepaling?, strafrechtelijk perspectief, in:
F. Kuitenbrouwer en T. Schiphof (red.), Kunstvandalisme, Den Haag: Boom Juri-
dische uitgevers 2005, p. 23-40. 
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