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Rechters zouden 'fatsoenlijker'
moeten worden
Na.v. 'Rechters zOHden wat minder j~ztsoenlijk moeten worden)
van T.j1;f Schalken

Het boek 'Dubieuze zaken' heeft voor opschudding gezorgd, vooral onder juristen. Hoe serieus
is de kritiek op de strafrechtspleging, vroeg Prof.
mr T.M. Schalken, zich af (afl. 28)? En hij opperde: Nederlandse rechters zijn zo fatsoenlijk dat
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zij zich nauwelijl<s kunnen voorstellen dat andere
functionarissen dat niet zijn. In die zin zouden
rechters wat minder fatsoenlijk mogen worden.
Rechters moeten juist 'fatsoenlijl<er' worden, vinden de schrijvers van het boek in onderstaande
reactie op de kritiek.
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ie kaatst mOèt de bal verwClchten. \'\'lè een
boek publiceert ,~et ongezoute,: kritid, op dc.'
Nederlandse strairechtspkgin);,- moe, er ZICh
niet over verbazen als hij, zoals in de biidra:;e

Schalken aan de aflevering van 6 .1llgUSruS

\"1Il
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even ongezouten V;1n repliek wordt gediend. Dat Lloèn \,-ij liJn
ook niet. Maar dat betekent nog niet dat wij zo'n terèchtwii·
zint; ook zwijgend over ons heen moeten laten kome!1. \'C\t
\'oor ons geldt, geldt al evenzeer voor Schalken.
Sdulken is niet de eerste diè ons in de vakliter:\tuur op ons
nummer zet. De Doelder 3 en Franken·' gingen hem

nlO!'.

En

.11 Jie commentatOren zegt;en in grote lijnen eigenlijk hetzelf·
Je O\'o:r uns boek: 'Er staan .lllerlei bebngwekkende =.lkel\ in
dit Doek, maar muest dat nou zó gezeg(l \\'orden~' Zii ;:eggen
het ,werigens in umgekeerde ':olburde, eerst de kriliek. breed
uiq;emeten; daarna \V~urderende woorden, .lls een ,ourt .\..:h·
(er~ed.lchte en in zuinibe fmmulering. De kritiek is \ ,lIl
drie~rlei

no
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èr ,tun in dil Doek nLl~:11
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de ,luteurs slaan de \'erkeerde [(Jon .un;
en i.ij hebben nodeillos ,le ~)ubli..:ileil gezocht.

\'\ïj gaan up ieder
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tuuten;

die ~)unten \'.m kriliL'" in.

UC loutcn

die kritiek .l!tijd ironi'.erend gelortllldeenl. (hlze hed"dil\h
d.\.\Ilnee was de kritiek te verzachten door de lezer in het ,t!-

~chalk<.:n /1lt:rkt "I' dat hij 'I,onder ved lIloeitt: 1".1 et:1l lange
lij,t van zowel feitelijke ,lis juridische "njui"tlIClIt:n' k,lll "a·

gemeen l'n I,dl's de ,lacl\i!>ffLT'; ervan een. de,·,n'H,d.', IV,lt :I.UI·e.

menstellcn. na eraan ht:rinnerd te ht:hhen d.lt ook IJe l)"t:lder
een aantal \trafr<.:cht<.:lijk<.: blunder,' heeft op\!pnerkt. Maar

dan I'ecla V!>!lr zijn raap schelden, Wij '.Iuil.en niet uit Jat wij

Schalken gedt die lij,t met fouten niet. hank<.:n. die ook van

glillll.lch te ontlokken. :\l1.1ar ironie kan harder doel treffen
wal .1/ te gevat hebben willen/.ijn. ;vlaar wie daarin een
\adistische' wens tilt 'ridiculi.';eren· ziet. re;\geert !>verge';"elig,

'OI1\S

fmtten rept. Joel dat .11 evenmin. [ht is hetreurenswaardig,

Dat Sdulken dat doet, blijkt eruit dat hij ons eraan meent te

omdat I.ulke lijst<.:n ons bij h<.:t morbereiden van dt: twt:ede

moeten herinneren, dat wij het niet over 'de Zierikzee';e Bond

druk van ons bot:k hadllen kunnen helpen. Ut: enige die om

van Touwvleelners' hebben. mJar over 'de hoogste 'ita.]tsDak:

op dit punt ter willt: is geweest, is een /\10 die dot:nde is met
de voorbereiding van een prodschrift ()ver bewijs in 'itrafza·

de rechtspr.uk.' Die opmerking getuigt van een mentaliu.:it
die ons plaatsvervangend doet blozen van 'ichaJmte. \X'aarnm

ken. Van hem kregen wij een lijst met fouten, die wij dank-

de Zierikzeese touwvlechrers op minder égards aanspraak

baar gebruikt hebben. Maar die lijst maakte ons bovendien

zlludt..'n kunnen maken dan de rechterlijke macht, ontglJ.t

duidelijk dat het met die fouten reuze meeviel: het ging vrij-

ons. En waarom de rechterlijke macht niet unomwnnJen be-

wel uitsluitend om kleinigheden die nergens de kern van ons
betoog raken.
Het heeft iets goedkoops om in ecn recensie van fouten te
reppen en de lezer in her onzekcre te laten hoeveel het er cbn
wel zijn en hoc ernstig. Vooreerst is het heel wel mogelijk dat
sommige \'an de door onze critici opgemerkte fouten eigenlijk
alleen maar meningsverschillen zijn, die men ook elders in de
vakliteratuur kan vinden; niet alle auteurs be\veren over ieder
onderwerp hetzelfde. En voorts lijkt het ons onvermijdelijk
dat in een boek van bijna 700 bladzijden over een complex
onderwerp fouten staan; die staan er zelfs in de iets meer dan
twee bbdzijden lange tekst van Schalken: het is niet gelukt
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drukfout; l'ed.,J. \'Vaar het om gaat is: la) of er zo veel fouten
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voorkomen. dat de lezer wel moet aannemen dat de auteurs

Studiecenlr:on

hun onderu'erp niet echt beheersen, en (b) of zij van zulk een

Crin1in.direil

aard zijn. dat zij het betoog en de conclusies raken.
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De enige die enkele 'fomen' bij naam noemde. was De Doe/-

Leiden.

,\'ederLwds
::001'
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der, Het is aardig om daar even naar te kijken. Zo merkt De
Doelder op dat wij het \'oor mogelijk houden. dat een getuige
een meinedige \'erldaring ,lflegt zonder op de zitting gehoord

kritiseerd zou mogen worden, ompat ons ,11 è\'enzeer. De:
ratio \'an de openbaarheid als grondbe:;insd ':.111 bèhoorlijk

te zijn: 'Alleen een beëdigde getuige ter zitting bn het mis-

proces is immers dat de burgers met eigen o,,:en kunnen zien

driif meineed plegen.' Toch meldt arrikd 207 Sr dat men zo·

",-el mondeling als schriftelijk meineed kan plegen. zod.lt een

\vat er gebeurt en desgewenst V,1I1 hun ongenoegen kUnnè:1
doen blijken, Dat doet aan de 'hoogheid' \'.111 de 'staatsl.uk·

meinedig procesverbaal van een politie-beambte of een bii de

van rechters niets af. 'Vertrouwen \'an de s,unenlel'ing in de

R-C onder ede ,1fgelegde valse verklaring van een getuige ",'el
degelijk meined (kunnen) opb'eren, In dit \'erband merkt

strafrechtspleging' dat wordt afgedwon:;en door de bursers te
\'erbieden een te grote mond te hebben. is een illusie \y,larin

De Doelder ook op dat wij blijkbaar niet weten cht de R·C

,lutoriraire regimes zich graag koesteren.

getuigen niet onder ède hoeft te horen en dat dik""ijls ouk
niet doeL Dat het niet hoeft, was ems bekend en "'ordt door
,ons ook nergens tegengesproken. D,1t het 'dikwijls' ook niet

De publici[eit

gebeurt. I\'as l)nS - ,lis 'dikwijls' meesul betekent - niet bekeml. \V el is ons bekend dat artikel 21 IJ SI' de R-C voor-

~iet ,11 \..:e n. uf zelfs m'1.1r in de eerste pb.lts. de won

schrijft dat w~1 te doen 'indien er naar zijn oordeel gegroml

boek, meur vooral de in de publieksmedi'1 .1angesL1gen won

\',111

um

I'ermoeden bestaat Lbt de getuige niet op de terechtzitting z.11

heeft onze critici gestourd. Die k"'ötie ligt ""lt mueiliik, l)1ll

verschij nen.' Dat ook met deze regel af en roe een loopje
wordt genomen, verrast ons daarentcgen weer ni~t. Blijft \J\ n

te beginnen kan niet ontkend wurden cl.H \\'ii (en onze uitge·
\'er) de publiciteit gezucht hebben. Ni~t zuncler reden: de pu-

zo'n slip ,~/[he peil .lIs die waarin wij de P-G Llt~n be\'e!en
om ~en ~etuige we~~m meineed in hechtenis te nemen.
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het bll~k is tuut. V(Jlg~n, Sch.1Ike:l h~bben \\ii
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'm~t veel plezier [... naar "en ,hoek'elteer tuegel\'crkt. Het i,

hiin.l eell 1'!>I'm \'.1n ,.ldi"ne IJl11 de r~elnerlijke nucht d.l.lrhii
Ie ridiculiseren.' 'iell.llken l)\'erdrijh. Zeker. het blIek be\',H
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leel en 'lngL'Ztlut~n kritiek. Ilok. 1ll:1.1r niet uitsluit~nd. lip ,Ie
t'eclnerliike ll1.1cht. Lnkele uitz!>nderim;en da.lrgd.1len. ,,'unIt
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hlicileil is cr de ""r/,Jak van dat dl' llleeSle juri,tell inJlliddels
\vetell d,l! Oll', hoek cr i". Zo kwalll (luk Schalken op de hoogte.
Net al<. ,11k andere intellectuclcn leest Schalken uitsluitend
,1I1dermam exempl.ur van De Tcleg'-'l,t( Op 2 april jl. nam hij
\-an dl' inhoud van dil' krant kcnnis doordat hij l'en exemplaar
'''p de \·Ioermat' van zijn buurvrouw ,1'U1tml. het aan dc fantasie van dl' Iczer overlatend om te bcdenken wal Schalken zo
\Toeg in dl' ochtend op de 'vloermat' van zijn buurvrouw
bracht. Hoe dat ook ware, het \vas op de \'narpagina VJn die
krant dat Schalken l'C)Qr hel eerst van ons bock vernam. Maar
Schalken leest ook nette kramen en zo komt het dat hij de
lezers van het NjB ook kan mcedelen wat er niet lang daarna
over ons bock te lezen was in De Volkskrant en NRC Han,
delsblad Die besprekingen zijn ons natuurlijk nok niet ont,
gaan . .'lIet de bespreking van Jeanne Doomen in De Volks,
kJ'ant' waren wij zeer verguld. De recensie van Frank Vermeulen in NRC Handelsblad" bevatte weliswaar kritiek waaronder een omsierende uithaal ad hominem naar Wagenaar - maar waardering overheerste ook in zijn bespreking,
Hoe kan het nu dat de NjB-Iezer die deze recensies niet gelezen zou hebben uit het stuk van Schalken de indruk krijgt
dat ons boek in beide kramen met de grond gelijk gemaakt
is? Schalken laat ook niet na te herinneren aan een anoniem
stuk in het Advocarenblad, 7 dat slechts zijdelings over ons
boek ging en vooral een ad hominem-aanl'al op Wagenaar
bevatte, Dat Crombag deze scribent van repliek diende,s
wordt door Schalken kies verzwegen - waar hebben wij die
manier van werken eerder gezien?
Recensies zijn niet publiciteit in engere zin. Daarbij gaat het
om iets anders: \Taaggesprekken met schrijvende journalisten
en deelname aan discussies op radio en televisie. Al die dingen
hebben wij gedaan: Franken verwijt ons zelfs 'publiciteitslust.'
En dan zijn er ook nog de commentaren in de media, die

ken in ons land, ll1,ur ,;Jecllls \'1" >I' reen klcine, 111;1,11' lliCI I lilDe1.1Ilgri jke m inderheicl vall Illoei Ii jkc ',t rafzaken: I,akcn Illet ,,~t
kennende verdachten en tegenstrijdig bewijs,
\'\ïe een verschijnsel van enige omvang wil onderzueken,
moet zich heperken tot het onderzoeken van e('11 slcckpmd
\'an dl' gevallen waarol'er hij uitspraken wil doen. Dc groep
\\-aamVcr hij ielS wil zeggen heet in het jargon hel 11 11 i7.'tT," "n.
Dat is cen wal misleidende n a ,1111 , want in ons ge\',11 \I'illcn
\\'ij geen uitspraken doen over het heelal of Je wereld, zelfs
niet over alle StLlfzaken in ons land, maar over de luar sdwting 12 procent van de strafzaken die volgens unze definitie
'moeilijk' zijn. Schalken verwijt ons dat wij niet hebben nJ~e,
laten 'de indruk te wekken, dat (onze) opmerkingen generali,
serende betekenis tOekomt voor de kwaliteit \'an de gehele
)lederlandse suafrechtspleging.' Welnu, die indruk hebben
wij in ons boek nadrukkelijk tegengesproken. Schalken
schrijft: 'Wie welbewust een voor de hand liggende, maar nise suggestie in stand laat en zelfs versterkt, is wetenschappelijk op een verkeerde manier bezig.' Die opmerking \'en'ult
ons met grote woede en nemen wij Schalken zeer kwalijk,
Er is echter nog iets anders aan de hand en wel een gebrekkige kennis van de methodologie \'an wetenschappelijk onderzoek bij vele van onze critici. \X'ie lomer en alleen op grono
\':In aan een steekproef ontleende gegevens uitspraken ",'il
doen over de stand van zaken in het bijpassende universum.
dient ervoor te zorgen dat zijn steekproef 'representatief is
1'001' dat universum, Dat weet ieder kind en dus ook iedere
jurist. \'(Tie bijvoorbeeld verkiezingsonderzoek doet en op
grond van de antwoorden van een steekproef \'an kiezers ui,spraken wil doen over het gehele Nederlandse electOraat.
moet de vraag naar de representativiteit van zijn steekproef
\'erwachten, vooral van hen die de uitkomsten niet erg schiKken, De vraag is terecht: wie beweert dat het gehele elecwrut
denlu zoals honderd door hem ondervraagde kiezers hebbe:1

zonder onze persoonlijke medewerking tOt stand zijn gekomen, '\Vanneer je [... ] een hoop herrie veroorzaakt, ben je vol-

gereageerd, doet een zeer riskante uitspraak. Hoe riskant kun
je zelfs in een cijfer uitdrukken,

ledig verantwoordelijk voor de gevolgen,' merkt Schalken op.
Dat ziin wij niet helemaal met hem eens, Wie met een schrij\'ende journalist praat, heeft niet altijd helemaal in de hand
wat er tenslotte in de krant verschijnt; dat geldt zeker voor de
kop boven zo'n stuk, waarop zelfs de, schrijver van het artikel
nauwelijks invloed kan uitoefenen. Maar ook wie aan een ge-

.\'!aar deze manier van blind generaliseren van steekprod I1lJr
unh'ersum vertegenwoordigt slechts één manier \'an onder,
zoek. \'Vie aan de hand van enkele concrete ge\'allel! een theorie over een verschijnsel weet op te stellen, waarin niet alleen
beweerd wordt wat er gebeurt, maar ook wa'arom, kan op
grond van die theorie voorspellen dat het verschijnsel zich zal
vOOl,doen in alle gevallen waarin de in de theorie gespecifi-

sprek op radio of televisie deelneemt, moet zich voegen naar
wat wel genoemd wordt 'de formule' van het programma, En
dat dan geheel afgezien van de mogelijkheid dat men zich,
gespannen als men is, soms dingen laat omvallen, die men
terstond betreurt. Dat overkomt zelfs zeer En'aren politici en
artiesten met zekere regelmaat. Iedereen weet dat en neemt
hetgeen in de publieksmedia verschijnt met een korrel zout.
\'\,'aar ""ij werkelijk voor verantwoordelijk zijn, is wat wij
hoogstpersoonlijk in ons boek geschreven hebben. Hetgeen
ons brengt bij een zeer belangrijk punt, dat ook in de publiciteit grote aandacht heeft gekregen: de mate waarin onze conclusies gegeneraliseerd mogen worden,

Een methodologische h.-westie
Dl' cmpirische grondslag van ons boek wordt gevllfmd door
35 strafzaken. N iet zomaar 35 zaken, maar zaken die ons up
ons vcrzoek toegezonden werden, jUisl umdat zij dubieus
werden gl'acht. Dat wordt onllmwonden meegedeeld in uns
hoek en wij vllegen daaraan dan uok uitdrukkelijk lOC dat
onze I_aken niet model kunnen staan voor de meestl' su'ab,a-

,tsoenlijker

ceerde voorwaarden zich voordoen. Hij kan bovendien \'oor'
spellen wanneer het verschij nsel zich niet zal \'oardoen, namelijk wanneer aan de door de theorie gestelde voorwaarden
niet voldaan is. Wie het verschijnsel van de fotOsynthese in de
vorm van een scheikundige formule kan opschrijven, hoeft de
vraag hoeveel planten hij bij zijn onderzoek heeft gebruikt
niet te beantwoorden. De generalisatie naar alle planten berust niet op het aantal in zijn onderzoek betrokken exemplaren, maar op kracht van zijn scheikundige theorie. Hij gent!raliseert met behulp van de theorie. Men kan in zo' n ge\'al proberen aan te tOnen dat die theorie niet kan kloppen en dat
daarom ook de generalisatie niet klopt, maar de aard en omvang van de voor het onderzoek gebruikte steekproef van ~e
vallen is van weinig" belang.
Welnu, generaliseren met behulp \',ln een theorie is ouk \\'at
\Vij in uns boek probcren tC doen. Ons hoek bcvat niet .:dlel'l1
een opsomming van allerlei dour ons gcconstatcerde fouten daar had de publicitcit vooral oog V(lur - maar bevat tevens
een thcorie - door ons de Theorie van Verhaalcn Veranke,
ring genoemd en door zowel Schalken .11s Franken zonder
omhaal geprezen - die pretendeert Ie \'erkl.1ren wJarcJm jui,t
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deze fouten telkens weer V()(lrklllllt'll. Nil·t ontkend 1'.;111 Wflr'
den Jat Jeze thl'llril' 1,\\·.lkker is d.lIl, hij\,()(lrhl'eld, "cheikulllli,

h'.lIlkL'n .1.111 tllL' en wij kunlll'll l,(lncluderL'J1 tllch niL't hck
m.l.ll voor niets gL'werkt tL' hehben. Uprl'c111 vcrheugd I.ijn \\'ij

ge theorieën Illl:est.ll I.ijn. Het r.llsifi~ren van (delen van) IlIV,e

l1\'Cr het feit d.lt uuk SL'lulken vindt dat de ,wdilll-recht"pr.l.lk

theorie 1..11 daarolll gemakkelijker I,ijn. ~ 'I' die theorie en niet
op dl' omvang van (llll.e steekprod zou de kritiek zich vooral

\'.ln de !-Iuge JZ,lad niet dL'ugt. 'Dat was het begin \"1n dl' uit-

moeten rielnen: \\'at klopt er niet .1an de Thl'orie van Verhaal

holling van een eerlijk. openba.lr en contradictuir 'itelsel nl1
hewijs\'oering. Een dergcliik geáodeerd svsteem \'ergroot (k

en Verankering' D.lt zou nog een heI.1I1g\\'ekkl'nde Jiscussie
kunnen ,,'orden, die lot nu lOl' niet ge\'ocrd is. iJe enige die

gehad over 'de risico's dil' in de wijze \'an opsporen heslutC!1

LOt nu tol' aan dl' inhuud van (HlZe theorie a:lndachl heeft be'
steed. was Jeanne l)oomen in haar bespreking in De Volks,

wijze waarop de rechter controle op de deugdelijkheid \'all de

bn'i (lP fouten,' merkt hij liP, !'.ven daarv(l()r hcdt hij het
liggen (en die) niet voldoende worden gccumpenseerd duur de

h.wt en dat \\'as de reden waarom \"ij iuist met die bespre,

bewijsvoering uiwefent.' Voeg daaraan te\'ens toe dat Sch:ll-

king zo blij \\'aren.

ken ook nog onomwonden kritiek op het OM uitodeI1l. en ie

Het is Je gebrekkige kennis van de methodologie van weten-

\Taagt je af wie hier nu gek is. Schalken deelt met ons majeu-

schappeliik onderzoek, die vele van onze critici panen speelt.

re punten van kritiek. Hij biJt, 'heel soms en heel stiekem.

Schalken kondigt aan dat in het september-nummer van De-

\'Iak voor het slapen gaan,' dat op die pUI1lcn verandering zal

likt en Delinkwent aan de methodologie van ons onderzoek

komen. Dat doen w;j niet: \Vij sommen op \\'at cr mar ons

aandacht zal worden besteed. \'Vïj hopen dat dit anikei nog

oordeel concreet moet veranderen. Misschien zal men op een

tijdig genoeg verschijnt om te voorkomen dat die discussie

aantal van die voorstellen kritiek hebben, de een op het ene

uitsluitend over misverstanden zal handelen. Velen denken dat

punt. de ander op ,.een ander punt. Dat is prachtig, dan \'alt er
tenminste iets te bepraten wanneer wij in het najaar het land

zij ongezien voldoende weten over de methodologie van de
dus de onvermijdelijke enquêtes. Dat psychologen volhouden

afreizen om met allerlei gezelschappen over ons boek \'an ~e
dachten te wisselen~ \'Vant dat is wat wij gaan doen. De uitno-

dat zij experimenten doen, moet worden toegeschreven aan

digingen daartoe hebben \\'ij ontvangen omdat er o\'er dit

sociale wetenschappen om zich erover uit te laten. 'Dat zijn

hun gewoonte om voor gewone dingen overspannen woorden

boek zoveel deining is ontStaan. Niet de deining op zichzelf.

te gebruiken.'

maar de gevolgen daar\'an hebben wij bewust gezocht. Dat
Schalken met zijn wat onbekookte stuk \'oor nog meer deining zorgt, stemt ons dankbaar.

Schijnheiligheid
Naschrift

In het licht van bovenstaande moet, dunkt ons, ook Schalkens bezorgdheid over de reputatie van de psychologie in het
algemeen en de rechtsps\'chologie in het bijzonder worden

Het \\'il kennelijk maar niet doordringen: hoe zou het toch

gezien. Schalken lijkt ons niet voldoende op de hoogte om

komen dat de kritiek van de drie rechtsps\'Chologen op de

daarover te oordelen. Zijn bezorgdheid over onze onafhanke-

:'oiederlandse srrafrechtspleging zo geprikkeld is onf\'angen.

lijkheid getuigt van schiinheiligheid. Is zijn probleem nu niet
juist dat wii ons iets te onafhankelijk hebben opgesteld ten

ook bij die juristen die eerder vergelijkbare kritiek op het s::s-

opzichte van hen die met 'de hoogste staatstaak' belast zijn:
Zijn schijnheiligheid krijgt groteske vormen als hij veronderstelt dat rechters te 'fatsoenlijk' zijn om hun taak kritisch uit
te voeren.

teem en de rechtspraak hebben geuit (dus waarom zouden
anderen die niet mogen hebben)? Misschien moet ik het zo
zeggen: omdat zij in hun kwajongensachtige zelf'mldaanheid
over het hoofd zien dat de beslistheid en de hardheid \'an hun
oordeel in geen enkele verhouding staat tot \\'at zij wetenschappelijk kunnen waarmaken.

111

'\;;' at moet een rechter met de wetenschap dat een poli-

Daar komt bij de wijze waarop zij datgene \\'at iedereen

al-

tieambtenaar zich niet alleen kan vergissen, maar ook dat bij

lang wist, wereldkundig hebben gemaakt: met nau\\'elijks \'er-

opzettelijk onwaarheid kan vertellen. [... l Als de rechter dat

holen dédain en op dat belerende toontje waarin aanzienliik

gelooft, valt zijn geloof in het fatsoen van de politie in duigen.
Wanneer kan hij dan nog iemand veroordelen? Nederlandse

dat zij aantoonbaar onjuiste dingen zeggen, ook nu weer als

rechters zijn zo fatsoenlijk, dat zij zich nauwelijks kunnen
voorstellen dat andere functionarissen dat niet zijn.'

lil

meer pretentie dan zelfkritiek doorklinkt. Dat alles \'erbloèmt
zij het over methodieken hebben. Dus die stijl van opgewonden superieure gelijkhebberigheid past hen helemaal niet. Ik
veru'ijs hier naar het editorial van C.J.M. Schuyt in het deze

Moeten wij uitleggen waarom deze passage schijnheilig is?

maand te verschijnen nummer van Delikt erl Dr:linkü.'erzt. AI,

Nee wch. \'Vat de rechter met geconstateerd onfatsoen van

het dan nog niet duidelijk is, geef ik het op.

andere functionarissen moet doen, willen wij nog wel e\'en

T.,H. Sch,d!ml

(opnieuw) zeggen: zo'n functionaris met de bliksemschicht
van zijn gramschap treffen. Dit is een kwestie van Fatsoen.

Waardering
Maar Schalken heeft in ons buek ouk 'prachti~e passa!;es
aangetroffen, dic hij 'met grctighciJ gelezen' heeft. Muet onzc

5. 4 Jpril I ~l)2.
6. 2 mei ILJ()2.

neus krullen om de lof van een man dic zuveel wanbegrip

7. 23 Jpril I ~'12.
H. 21 mei I ')':J2,

voor delen van ons werk dClllonstreen? Ach, wij zijn onnozel

9. De ZJJk ligt "et een ,bg ingewikkelder

genoeg om ons zelfs over zulk soon lof te verheugen. Voeg

Jan wij hier

daar de al even twijfclachtigL' lufuitingen van De Doelder en

Jil verb.lllLl

t'IB J september 1992 Jfl, JO

Y()(}fslt.:!leI1, !lIJar
tl'

Jat zou

(lil!>.

in

VLr vucren.

Fatsoenlijker

