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Mijnheer de Rector Magnificus, Dames en Heren! 

Er is nauwelijks een Nederlander te vinden die geen uitgesproken mening 
heeft over de strafrechtspleging in het algemeen of over de politie, justitie en 
de rechter in het bijzonder. En die mening lijkt op het eerste gezicht niet erg 
gunstig voor het strafrecht. Met de stelling 'Misdaden worden in Nederland 
over het algemeen te licht bestraft' is 83% van de Nederlanders het eens. 
78% Vindt dat de overheid te weinig doet aan de bestrijding van criminali
teit. 'Het strafrechtssysteem handelt zaken niet snel en efficiënt af, vindt 
81 % van de mensen. En 69% is het eens met de stelling 'Misdaden blijven te 
vaak ongestraft omdat rechters en officieren van Justitie fouten maken'. Ik 
kan nog meer van dergelijke voorbeelden geven uit een onderzoek dat wij 
onlangs hielden (zie tabel 1 op pagina 2). 1 Kom laat ik er nog één geven: 
71% van de Nederlanders vindt dat het strafrechtsysteem onvoldoende re
kening houdt met belangen van het slachtoffer. 

Nederlanders vinden kennelijk dat het strafrechtssysteem niet goed functio
neert. Als je het de Nederlanders vraagt, is het strafrecht dus slordig, traag, 
gevoelloos voor slachtoffers en te soft voor verdachten. 

De gemiddelde Nederlander staat niet alleen in zijn kritiek, want in dit 
koor voegt zich menig jurist. "Het strafrecht heeft veel aan gezag moeten in
boeten", is zo langzamerhand een gevleugeld gezegde geworden, want "veel 
publieke onvrede wordt op het strafrecht geprojecteerd. "2 "Uit alles blijkt dat 
het strafrecht zelf in de beklaagdenbank terecht gekomen is", schrijft Van 
den Brink zelfs. 3 Er heerst, meent ook De Roos, een groot onbehagen over 
de strafrechtspleging. 4 

1. Deze gegevens zijn nog niet elders gepubliceerd. Het onderzoek werd in oktober 2003 
uitgevoerd door Nipo. Overigens laat onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbu
reau (1999) vergelijkbare resultaten zien. 

2. In die zin bijvoorbeeld Otte (2002), vice-president van het Hof Arnhem, op p. 943. 
3. Van den Brink (2000). 
4. De Roos (2000a en 2000b). Volgens anderen is er de laatste tijd zelfs sprake van 

maatschappelijke onvrede over het functioneren van de overheid in het algemeen. 
Zie Huls, Mevis & Visscher (2003). Dat is een fenomeen dat kennelijk niet tot Neder-
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Tabel 1: Stellingen voorgelegd aan 529 Nederlands (percentages; met 7-
puntsschaal gevraagd. Hier zijn de drie 'mee eens' en de drie 'mee on-
eens' antwoorden samengevoegd). 

Stelling Mee Neu- Mee Totaal 
oneens tranl eens 

1. De politie moet meer tijd besteden aan bestrijding van 22 32 46 100 
misdaad en minder tijd aan hulpverlening aan mensen. 

2. Misdaden worden in Nederland over het algemeen te licht 9 9 83 100 
bestraft. 

3. De overheid zorgt goed voor de veiligheid van burgers. 16 20 65 100 
4. De politie doet haar werk goed. 42 25 33 100 
5. De politie doet te weinig aan het opsporen van daders van 19 21 60 100 

misdrijven. 
6. De politie is te weinig aanwezig op straat. 13 13 74 100 
7. Ik ben bereid meer belasting te betalen in ruil voor meer 31 21 48 100 

politie en rechters. 
8. De Nederlandse politie is eerlijk en betrouwbaar. 27 25 48 100 
9. Mensen die uit de gevangenis komen moeten beter worden 17 21 62 100 

opgevangen en geholpen. 
10. De Nederlandse rechter is eerlijk en betrouwbaar. 11 28 62 100 
11. Bescherming tegen criminaliteit is niet alleen een taak van 7 8 85 100 

de overheid, maar ook van burgers zelf. 
12. De overheid doet te weinig aan de bestrijding van crimina- 10 12 78 100 

liteit. 
13. Door harder en vaker optreden van het strafrechtssysteem 11 13 76 100 

zal de samenleving beter gaan functioneren. 
14. Het strafrechtssysteem handelt zaken niet snel en efficiënt 5 14 81 100 

af. 
15. Het strafrechtsysteem houdt onvoldoende rekening met 14 16 71 100 

belangen en behoeften van het slachtoffer. 
16. In de gevangenis word je zo goed verzorgd dat dat totaal 21 14 65 100 

niet meer afschrikt. 
17. Het aantal gevangeniscellen moet worden uitgebreid. 8 14 78 100 
18. Om criminaliteit te bestrijden moet een strikter vreemde- 16 14 70 100 

lingenbeleid worden gevoerd. 
19. Misdaden blijven te vaak ongestraft omdat rechters en 12 19 69 100 

officieren van justitie fouten maken. 

land beperkt is, maar ook in het buitenland het geval lijkt te zijn. Zie Tyler & Huo 
(2002). De meest dramatische voorbeelden zijn natuurlijk de Belgische perikelen 
rond de zaak Dutroux en de steeds nog niet opgeloste zaak van de Bende van Nijvel. 
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Als we deze meningen serieus nemen, lijkt de legitimiteit van het Neder
landse strafrechtssysteem sterk onder druk te staan. 5 Als het strafrecht 
door de Nederlandse bevolking niet legitiem bevonden wordt, ontbreekt de 
maatschappelijke verankering van het werk van de politie, het openbaar 
ministerie en de rechter en dat zal op den duur ernstig schade berokkenen 
aan het functioneren van het strafrecht. Zo kan verwacht worden dat men
sen veel vaker het recht in eigen hand zullen nemen. 6 

Het dient derhalve een doel om te onderzoeken hoe de verhouding geduid 
kan worden tussen burgers en de rechter of tussen burgers en andere on
derdelen van het strafrechtelijk systeem. Ik zal daartoe vandaag een poging 
doen. In mijn verhaal staan twee concepten centraal: de legitimiteit van de 
rechter en het strafrechtelijk systeem en de dynamiek van dat systeem, of 
zo u wilt: de-wisselwerking tussen de participanten. 

Ik zal het afwisselend hebben over de strafrechtsketen en zijn participan
ten. Ik zal mij echter concentreren op de rechter. Hij is immers de bewaker 
van de kwaliteit van de gehele keten; als de politie of het openbaar ministe
rie er een rommeltje van maken, dan moet de rechter ervoor zorgen dat alles 
uiteindelijk recht zal komen. 

Het doel van het strafrechtelijk systeem 

Nu is het primaire doel van het strafrechtssysteem niet om zich populair te 
maken bij de burgers. Sterker nog: met elke beslissing maakt de rechter 
zich wel bij iemand impopulair; is het niet bij de verdachte, dan is het wel 
bij het slachtoffer. Het belangrijkste bestaansrecht van het strafrechtelijk 
systeem kan, met Rüter, genoemd worden het verzekeren van de rechtsvre
de. 7 Deze wat vage term kan nader gepreciseerd worden. Bedoeld wordt dat 

5. Dit is overigens geen nieuw probleem. Zie bijvoorbeeld Leijten (1970). 
6. Zie over eigenrichting bijvoorbeeld Ippel (2000). Boutellier (2000) en Van Weringh 

(1982). 
7. Rüter (2003). Hij trekt daaruit overigens de consequentie dat het strafrecht prioriteit 

moet geven aan delicten waarvan de burgers wakker liggen. 
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de rechtvaardiging van het strafrecht is het voorkomen van eigenrichting. 8 

De staat neemt daartoe de conflicten van de burgers voor een deel over. 
In dat klassieke idee van de rechtsstaat is het de taak van de rechter om 

de burger te beschermen tegen de ongebreidelde macht van de staat. 
Rechtsbescherming is dus zijn hoofdtaak. 9 Daarnaast vormt de rechter on
derdeel van het strafrechtssysteem dat mede gericht is op het leveren van 
een bijdrage aan de fysieke veiligheid van de burgers, aan maatschappelijke 
veiligheid dus. De strafrechter heeft dus een duale taak, waarbij de nadruk 
ligt op rechtsbescherming.10 

De rechtsbeschermingstaak van de rechter krijgt in de concrete strafzaak 
op verschillende manieren gestalte. Zo doet hij aan waarheidsvinding om 
slechts de verdachte die het misdrijf ook werkelijk pleegde te veroordelen, 
hij toetst het optreden van politie en openbaar ministerie, hij bewaakt de 
procesorde en motiveert zijn beslissingen. 

De taken van de andere participanten in het strafrechtssysteem zijn niet 
direct afgeleid van het werk van de rechter, maar wel van het doel van het 
strafrechtssysteem. Bij het openbaar ministerie ligt de nadruk namelijk an
ders. Enschedé formuleerde dat als volgt "Het openbaar ministerie functio
neert ter behartiging van het algemeen belang, al zal het de rechten en be
langen van de aan zijn gezag onderworpen justitiabele niet uit het oog mo
gen verliezen. Voor de rechter ligt de nadruk precies andersom. Natuurlijk 
zal hij het algemeen belang niet uit het oog mogen verliezen, maar toch moet 
hij vooral de rechten en belangen van de burger tegen de overheid en haar 
geweld- en dwangmiddelen in bescherming nemen." 11 Hieruit volgt dat de 
officier van Justitie veel eerder dan de rechter beleid zal betrachten; door 
een consequente keuze van zaken die wel en niet aan de rechter worden 
voorgelegd of door vast beleid voor de strafeis. De rechter is overigens ook te 
onafhankelijk om ten principale beleid te voeren. 

8. MacCormick & Garland (1998). Gardner (1998) noemt dat "the displacement func-
tion of the crimina! law. " 

9. Zie uitgebreider over de taken van de strafrechter Nijboer (2000). pp. 97 e .v. 
10. Vergelijk Foqué & 't Hart (1990). 
11. Enschedé (1981). p. 49. 
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De officier van Justitie bevindt zich aldus op het scherpst van de snede. 
Want vooral in hem zijn de twee heren verenigd die het strafrecht dient: 
rechtsbescherming en misdaadbestrijding. Maar die geven tegengestelde 
bewegingen. Zo vergt rechtsbescherming een veel uitgebreidere procesvorm 
die haaks staat op de wens om zoveel mogelijk zaken er doorheen te jas
sen. 12 Enschedé drukte dat fraai uit, toen hij schreef: "In het strafrecht gaat 
het vooral om rechtsordehandhaving, om orde door recht (en niet om law 
and order)." 13 

Bij de derde participant in de strafrechtsketen, de politie, ligt de nadruk 
nog meer op misdaadbestrijding, naast haar andere hoofdtaken: handha
ving van de openbare orde en hulpverlening. Maar bij de politie is, als het 
goed gaat, ook de rechtsbescherming niet buiten beeld. 14 Want ook door de 
politie wordt de verdachte onderworpen aan allerlei dwangmiddelen en on
derzoeksmaatregelen. Daarom moeten verdachtes wettelijke mogelijkheden 
niet alleen gewaarborgd zijn, maar in de praktijk ook wat voorstellen. 15 En 
daarmee anticipeert de politie weer op toetsing door het openbaar ministerie 
en de rechter. 

De dynamiek van het strafrechtelijk systeem 

Rechter, officier van Justitie en politie mogen hun eigen rol in de straf
rechtsketen vervullen, elk met een eigen mix aan doelstellingen, zij zijn ook 
afhankelijk van elkaar en beïnvloeden elkaar wederzijds. Aan het begin van 
de keten vervult de politie haar eigen taak die zij mede vorm geeft door de 
anticipatie op het oordeel van de officier van Justitie en daarachter het oor-

12. Borgers (2003). 
13. Enschedé (1981), p. 47. 
14. Het zal opvallen dat ik één participant in de strafrechtsketen buiten beschouwing 

laat: de advocaat. Dat kan hier omdat diens rol geheel bepaald wordt door de 
rechtsbescherming van zijn cliënt en derhalve direct is afgeleid van de rol van de 
rechter. 

15. De Roos (1999), p. 269. 

5 



deel van de rechter. 16 De officier van Justitie is op zijn beurt afhankelijk van 
de kwantiteit en kwaliteit van wat de politie hem aanlevert en van het oor
deel van de rechter daarover. De orde van de dag van de rechter wordt, tot 
slot, bepaald door de zaken die de officier van Justitie aanbrengt. 

De propositie dat het strafrechtelijk systeem dynamisch is, is niet iets 
nieuws, maar al eerder naar voren gebracht, alweer door Enschedé. 17 En
schedé geeft het openbaar ministerie een centrale plaats in die dynamiek, 
maar dat lijkt mij overdreven. 18 Maar het openbaar ministerie voert beleid 
en op grond van dat beleid selecteert hij de kwaliteit en kwantiteit aan za
ken die aan de rechter worden voorgelegd. 19 

De dynamiek van de keten en de wisselwerking tussen opspoorder, ver
volger en beslisser lijkt voor de hand te liggen, maar kan tot nogal onver
wachte effecten aanleiding geven als op één enkel punt in de keten iets 
wordt gewijzigd, zonder dat men zich realiseert welke effecten dat kan heb
ben op andere plekken in de keten. Ik kom daar aanstonds op terug. 

Eisen aan het strafrechtssysteem 

Aan het strafrecht als geheel worden dus tegenstrijdige eisen gesteld. 20 De 
strafvordering moet adequaat zijn, in de zin dat het moet bijdragen aan het 
terugdringen van criminaliteit tot een redelijk niveau. De strafvordering 
moet ook integer zijn, de burgers redelijke vrijheid laten, de burgers fat
soenlijk behandelen en vooral zorgen voor individuele rechtsbescherming. 

Laat ik hier voorts constateren dat van de strafrechtsketen als geheel in 
toenemende mate oplossingen voor maatschappelijke conflicten en tegen
stelling worden verwacht. Er worden steeds meer voorstellen gedaan die de 

16. De Poot, Bokhorst, Van Koppen & Muller (2004). 
17. Enschedé (1981), pp. 44 e.v. 
18. Dat geeft hij ook toe, als hij schrijft dat het zwaartepunt van de opsporing eenvou

digweg buiten het bereik van het openbaar ministerie ligt. Zie Enschedé (1981), p. 
45. 

19. Zie Enschedé (1981). p. 48. 
20. Prakken (2001). 
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misdaadbestrijdingfunctie van de strafrechtsketen benadrukken en daar
mee inherent afbreuk doen aan de rechtsbeschermingfunctie. Die zijn na
melijk, zoals gezegd, in zekere mate met elkaar in strijd. Als het bestaande 
wankele evenwicht tussen die twee functies sterk wordt verstoord, zal dat 
afbreuk doen aan de legitimiteit van het strafrechtelijk systeem. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid schotelt dat anders 
voor: door hem wordt strafrecht met een grote dosis misdaadbestrijding de 
'klassieke rechtsstaat-plus' genoemd. 21 Mij ontgaat wat er 'plus' is aan een 
dergelijke opvatting van de rechtsstaat. Zo'n rechtsstaat-plus zal om twee 
redenen snel overlijden aan een overdosis misdaadbestrijding. Ten eerste is 
de misdaadbestrijdingfunctie van het strafrechtsysteem noodzakelijkerwijs 
beperkt, omdat de verhoging van pakkans en strafgrootte slechts een zeer 
gering effect hebben op het terugdringen van criminaliteit. 22 In het huidige 
politieke debat wordt het strafrechtsysteem niettemin gezien als het belang
rijkste instrument voor het terugdringen van criminaliteit. 23 De daarmee ge
paard gaande vergroting van de pakkans, de strafzekerheid en - bij voortge
zet beleid - verhoging van de strafmaat beïnvloeden het niveau van crimina
liteit echter nauwelijks. Maar onverminderd dendert de politieke besluit
vorming in deze door. Zo begint de minister van Justitie Donner in het re
cente concept wetsvoorstel OM-afdoening de Memorie van Toelichting met 
de zin "Een van de centrale ambities van het kabinet is het vergroten van de 
veiligheid." En hij vervolgt dan zonder adempauze: "De capaciteit van de 
justitieketen moet worden aangepast aan de stijgende behoefte aan rechts
handhaving." 

De tweede reden waarom de misdaadbestrijdingfunctie van het strafrecht 
slechts beperkt kan zijn, is al eerder uitgelegd door Hans Boutellier. 24 Het 
strafrecht is inherent zwak in instrumentele zin. Het is kwantitatief, kwali-

21. Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (2002). 
22. Van der Torre & Van Tulder (2001). Zie voorts Hessing & Van Koppen (2002) en Van 

der Laan & Slotboom (2002) . 
23. In die zin ook Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (2002), pp. 159-160. 

Zie ook Borgers (2003). Van den Brink (2000) constateert zelfs een roep om strenger 
beleid over de gehele breedte van het sociale leven. 

24. Boutellier (2002). 
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tatief en dogmatisch ingericht als ultimum remedium en niet ingesteld op een 
rol als ordescheppende instantie. De strafrechtsketen kan dus niet het cen
trale instrument zijn in het terugdringen van criminaliteit. Zodoende kan de 
strafrechter de publieke onvrede die lijkt te bestaan niet werkelijk oplossen. 
Hogere straffen scheppen slechts een illusie van een veiliger samenleving. 25 

Het uitvergroten van andere strafdoelen als gedragsbeïnvloeding en maat
schappijbeveiliging heeft tot verwachtingen van de werking van de straf ge
leid die mede debet zijn aan de huidige erosie van het gezag en de legitimi
teit van het strafrecht. 26 

Een sterke verschuiving in de richting van misdaadbestrijding past het 
strafrecht dus niet. Over de vraag waar het evenwicht tussen misdaadbe
strijding en rechtsbescherming zou moeten liggen, zal overigens vermoede
lijk nooit enige overeenstemming bereikt kunnen worden. 27 Een sterke ver
schuiving in de richting van misdaadbestrijding zal, zo ga ik weldra betogen, 
afbreuk doen aan de legitimiteit van het strafrechtelijke systeem. Maar ik 
moet nu dringend eerst bespreken wat kan worden verstaan onder legitimi
teit. 

De legitieme rechter 

In onze democratische rechtstaat wordt als basisvoorwaarde voor het straf
rechtssysteem en de rechter hun legaliteit gezien. 28 Op basis van wet- en 
regelgeving treden politie, justitie en de rechter op. De legaliteit van het 
systeem lijkt in Nederland onomstreden 29 en kan derhalve buiten mijn be
spreking blijven, want die is immers verankerd in de Grondwet en in men-

25. Otte (2002), p . 946. 
26. Otte (2002). p. 948. 
27. Prakken (2001). p. 1037. 
28. Legaliteit is niet per definitie een conditio sine qua non voor het functioneren van het 

strafrechtssysteem. Ook zonder legale grondslag zouden, bijvoorbeeld louter op 
grond van het gezag van de rechter, diens beslissingen geaccepteerd kunnen wor
den. Ten onzent is dat alleen niet zo. Zie over recente ontwikkelingen op dit gebied 
Nijboer (2000), pp. 1 e.v. 

29. Knigge (2003) . 
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senrechtenverdragen. 30 Maar de legaliteit van het strafrecht zit wel in de 
weg bij een empirische studie van diens legitimiteit, zoals ik weldra zal laten 
zien. 

In vroeger tijden was het recht magisch, van God gegeven en omgeven 
met vele rituelen. Toen was de legitimiteit van het strafrecht nog nauw ver
bonden met diens legaliteit. Daarin is gedurende de vorige eeuw verandering 
gekomen. Dat lijkt gepaard te zijn gegaan met een toename van het belang 
van het gezag van de rechter. 31 De rechter ontleent zijn gezag voor een groot 
deel aan zijn onkreukbare houding en zijn onafhankelijk oordeel. 32 In die 
onafhankelijk houding schuilt echter een gevaar. Als de rechter zich te on
afhankelijk opstelt en zodoende teveel in een ivoren toren functioneert, zal 
de burger zich vervreemd voelen van de rechtspraak en dat kan de legitimi
teit van de rechter weer aantasten. 33 

De legitimering van de rechter was in het midden van de vorige eeuw nog 
vooral intern gericht, op de concrete zaak die aan hem was voorgelegd en de 
daarbij betrokken justitiabelen. In 1959 kon Enschedé in zijn Amsterdamse 
oratie nog betogen dat het vertrouwen in de rechtspraak mogelijk gemaakt 
wordt door de motivering van vonnissen en arresten. 34 Met andere woorden: 
als de rechter aan de partijen maar goed uitlegt waarom hij zo heeft beslist, 
dan zal men hem vertrouwen. Daarmee komt de rechter er niet meer. Aan 
de ene kant moet hij zich nu ook tegenover anderen dan de verdachte ver
antwoorden, zoals de slachtoffers of de maatschappij als geheel. Aan de an
dere kant volstaat een vaderlijke uitleg niet meer, maar moet hij tegenwoor-

30. Terzijde zij opgemerkt dat volgens Hertogh (2003) de alledaagse realiteit niet meer 
past bij de gevestigde normatieve kaders en dat daardoor het legaliteitsbeginsel snel 
aan betekenis verliest. In die zin ook Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbe
leid (2002), op p. 169: "De gedachte dat de wet rechtszekerheid en rechtsgelijkheid 
kan bereiken door een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke regeling van de 
overheidstaak en van aan burgers op te leggen verplichtingen, kan niet meer als 
rechtsstatelijk ideaal gelden." Zie ook Hertogh (2002). 

31. Zie De Groot-van Leeuwen & Pieterman (1994). 
32. Franken (1997). 
33. Kwak (2003). 
34. Zie Enschedé (1959). 
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dig ook een maatschappelijk verantwoord en geaccepteerd oordeel vellen. 35 

De meest eenvoudige uitweg uit het dilemma tussen onafhankelijkheid en 
die maatschappelijke responsiviteit is om ouderwets de bouche de la loi te 
zijn. Er is wel wat voor te zeggen om zich als een "onbezield wezen" 36 op te 
stellen. De rechter legt dan de verantwoordelijkheid voor de maatschappelij
ke responsiviteit bij de wetgever. In die opvatting draagt de wetgever er zorg 
voor dat de maatschappelijke responsiviteit van de rechtspraak tot uitdruk
king komt in wetgeving die vervolgens door de rechter in volstrekte onaf
hankelijkheid toegepast kan worden. Die oplossing is echter voor het laatste 
in het midden van de vorige eeuw verdedigd. 37 Wetgeving loopt immers per 
definitie achter bij de maatschappelijke ontwikkelingen en wil nogal eens 
slecht passen op het individuele geval. 

Dat soort problemen bracht Paul Scholten in zijn magistrale Algemeen 
Deel in 1934 tot een zeer afgewogen standpunt. Maar ook Scholten richtte 
zich in de eerste plaats op een interne oplossing, nu gelegen in het geweten 
van de rechter. De rechter is weliswaar gebonden aan wet en jurisprudentie, 
maar daarnaast speelt zowel zijn - per definitie hoogst individuele - geweten 
een rol bij de beslissing, als het maatschappelijke oordeel van de rechter in 
de vorm van de verantwoording tegenover de gemeenschap. Scholten 
schreef: "Naar de gevoelszijde van ons geestesleven raakt het rechtsoordeel 
tegelijk de intuïtieve scheiding tussen goed en kwaad, het zedelijk oordeel 
én het beleven der gemeenschap, waarin dit recht moet worden verwerke
lijkt - verstandelijk tegelijk de verantwoording tegenover de gemeenschap en 
het daarin geldende gezag en tegenover eigen geweten. "38 

35. Zie voor een bespreking van die ontwikkeling Nijboer & Sennef (1999). 
36. Leijten (1970), p. 9. 
37. Als ongeveer als laatste door De Vrieze (1953). 
38. Zie Scholten (1974), p. 132 . Soortgelijke standpunten werden ook in de Angelsaksi 

sche wereld eind Negentiende eeuw, begin Twintigste eeuw naar voren gebracht - zo
als door Holmes (1881) en (1897) - onder andere door de aanhangers van de zoge
naamde sociological jurisprudence - zie bijvoorbeeld Pound (1923), Pound (1913) en 
Pound (1910) - en de legal realists, met als belangrijkste exponenten Frank en Lle
wellyn. Zie Frank (1930), Frank (1950), Llewellyn (1960) en Llewellyn & Hoebel 

(1941). Zie voor een overzicht: Twining (1973). 
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De relativering van de bouche de la loi-positie van de rechter heeft meer 
plaatsgevonden in het civiele recht dan in het strafrecht, omdat het civiele 
recht relatief meer open is dan het gesloten systeem van het strafrecht. Dat 
betekent echter niet dat de rechtsvindingdiscussie niet relevant is voor het 
strafrecht. Het vervolg op het werk van Scholten in civilibus werd vorm gege
ven in de vrije rechtsvinding, die in Nederland zijn aanhangers vond in bij
voorbeeld Schoordijk 39 en Van Dunné. 40 Vrije rechtsvinders laten zich niet 
zoveel aan de wet gelegen liggen, of, zoals Schaardijk dat omschreef: "De [ ... ] 
'Buchstaben' der wet [ ... ] vormen geen sta-in-de-weg om te komen tot een 
oplossing, die zich met de 'Umwelt' goed verstaat." De Duitse woorden in dit 
citaat laten zien dat Duitse denkers als Esser een grote invloed hadden op 
de Nederlandse vrije rechtsvinders. 41 Vrije rechtsvinders wijzen de 
'Buchstaben' van de wet af, maar hoe moeten wij de 'Umwelt' van de vrije 
rechtsvinders verstaan? Daarin leggen zij veel minder maatschappelijke 
responsiviteit dan op het eerste gezicht lijkt. Vrije rechtsvinders lijken vooral 
de eigen opvattingen in de plaats te stellen van zowel de wet als de maat
schappelijke opvattingen. Zij gaan soms zelfs zo ver dat zij de rechterlijke 
beslissing zien als een hoogst individuele creatieve sprong. 42 Met Bregstein 
moge dan het adagium "liever onzekerheid van recht, dan zekerheid van on
recht"43 gelden, maar dat is wel recht volgens de hoogst individuele opvat
tingen van de rechter. Dat maakt de rechter van soeverein oordelende in
stantie tot een oordelende vrije jongen. 

De juridische discours in deze mag dan gericht zijn geweest op het nemen 
van 'juiste' of 'rechtvaardige' beslissingen door de rechter, uit psychologisch 
onderzoek is inmiddels gebleken dat het aanvaarden van beslissingen door 
justitiabelen eveneens bepaald wordt door de procedure waarmee tot de be
slissing is gekomen. 44 Kort samengevat zal in het strafrecht een verdachte 

39. Zie bijvoorbeeld Schoordijk (1972). 
40. Zie bijvoorbeeld Van Dunné (1974). 
41. Vooral Esser (1970). 
42. Zie Van Dunné (1974). 
43. Zie Bregstein (1960). 
44. Crombag & Van Koppen (2002). Tyler & Huo (2002), Tyler (2001) en Thibaut & Wal

ker (1975). 
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een rechterlijke beslissing eerder aanvaarden als hij actief heeft kunnen 
deelnemen aan het strafproces, daarin zijn zegje heeft kunnen doen en de 
indruk heeft dat goed naar hem is geluisterd, onafhankelijk van de uitein
delijke beslissing. 

Van recenter datum is de ontwikkeling dat de beslissing van de rechter 
niet alleen '.juist' of rechtvaardig moet zijn in het concrete geval, maar ook 
gedragen moet worden door maatschappelijke opvattingen. 45 Op beide ma
nieren moet de rechter met gezag kunnen beslissen en geloofwaardige be
slissingen afleveren. Het gezag van de rechter kan hij immers niet meer 
ontlenen aan het feit dat hij de notabele is, want hij is nu een professional 
die als zodanig ook wordt beoordeeld. 

Legitimiteit 

Bovenstaande discussie maakt het begrip legitimiteit nog niet zonder pro
blemen. Legitimiteit heeft kennelijk te maken met procedurele rechtvaardig
heid, distributieve rechtvaardigheid, het geweten van de rechter, maat
schappelijke responsiviteit, voice voor de verdachte en nog zo wat. De term 
legitimiteit klinkt kek, maar is dus een niet zo eenvoudig te definiëren be
grip. Al in 1980 schreef Abel over die onduidelijkheid: "the concept of legiti
mation has neither a precise definition nor a clear behavioral correlative." 46 

Het ontbreken van empirisch onderzoek naar legitimiteit van de rechter 

45 . Zie het binnenkort te verschijnen De Keijser & Elffers (2004). In welke mate rechters 
responsief zijn voor maatschappelijke opvattingen kan tot uiting komen in de drie 
beslissingen die de rechter in een strafzaak moet nemen: heeft de verdachte het ten 
laste gelegde feit gepleegd, zijn het feit en de dader strafbaar en welke straf is de 
juiste? Ik zal mijn bespreking beperken tot de eerste en de laatste beslissingen: die 
over het bewijs en die over de straftoemeting, want daarover schreef ik al eerder: Van 
Koppen (2000). Over het niet onbelangrijke gebied van rechtsvinding in de sfeer van 
de beslissingen over de strafbaarheid - kwalificatie, rechtvaardigingsgronden en 
schulduitsluitingsgronden - is uiteraard ook het nodige te zeggen. Zie, met name 
over jurisprudentiële ontwikkelingen van veroorlovende normen, bijvoorbeeld Nijboer 
(1996). 

46. Abel (1980), p . 825. 
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geeft iets magisch aan het begrip en zorgt enroor dat zowel niets als alles 
ermee verklaard kan worden. 47 Ik zal niettemin een poging tot verklaring 
doen. 

Een belangrijke indicator van legitimiteit, maar daarmee wordt het begrip 
nog niet gedefinieerd, is de mate waarin justitiabelen of burgers in het al
gemeen zich vrijwillig onderwerpen aan de rechter en zich vrijwillig aan 
diens uitspraken houden. 48 Dat lijkt helder. Maar hoe maken wij in de 
praktijk onderscheid tussen onderwerping op grond van legitimiteit en op 
grond van legaliteit van de rechter? 

Empirisch lijken die twee concepten moeilijk te scheiden. Op grond van 
een rechterlijke uitspraak kunnen, in het strafrecht, mensen opgesloten 
worden of, in het civiele recht, de deurwaarder op hun dak krijgen. Legiti
miteit refereert in de eerste plaats aan de mate waarin mensen vrijwillig aan 
een rechterlijke uitspraak voldoen of daarin berusten. Maar doen justitia
belen dat omdat zij het gezag van de rechter en diens beslissingen accepte
ren of omdat zij de strafdreiging voor willen blijven? De dreiging van geweld 
door de staat is namelijk meestal toereikend. 49 Een groot probleem in het 
empirische onderzoek naar legitimiteit van de rechter is dus dat het lastig is 
om het gedrag van justitiabelen als reactie op dreigende statelijke dwang te 
onderscheiden van het gedrag op grond van de vrijwillige aanvaarding van 
de rechterlijke uitspraak. Meldt de veroordeelde verdachte zich vrijwillig aan 
de gevangenispoort omdat hij weet dat anders de volgende dag de politie op 
zijn stoep staat of omdat hij vrijwillig berust in de beslissing van de rechter 
of op grond van een mengeling van beide? Wij weten het niet. 

Dat zou alleen te onderzoeken zijn als wij een onderzoekssituatie kunnen 
creëren met resultaten zoals Hyde die omschrijft. Dan zou gedemonstreerd 
moeten worden dat er beslissingen bestaan die "(l) in het algemeen worden 
gevolgd; (2) zonder dat er sprake is van geweld of dwang; (3) zonder de drei
ging van sancties; (4) zonder dat sprake is van gewoonte of traditie; en (5) 

47. Daarop wezen McEwen & Maiman (1986) al, maar die situatie is sindsdien nauwe
lijks veranderd. 

48 . Weber (1972) noemt dit gezag en dat is de sociaal-cultureel bepaalde kans dat de 
bevelen van iemand aan anderen opgevolgd zullen worden. 

49. Enschedé (1981), p . 40 . 
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ook gebeurt als het niet in het belang is van degene die de beslissing 
volgt. "50 Dat is nogal een opgave, die empirisch onderzoek in de weg lijkt te 
staan. 

En dan speelt nog het probleem dat justitiabelen nogal eens een andere 
betekenis geven aan de rechterlijke uitspraak dan de rechter heeft bedoeld. 
Mijn favoriete voorbeeld is gebaseerd op het onderzoek dat Keebet von Ben
da-Beckmann deed bij de Minangabau in Indonesië. 51 Een typisch verloop 
van een civiel geschil gaat daar via langdurige onderhandelingen, vaak on
der leiding van een dorpsoudste. Als men gaat procederen, heeft men ook 
nog de neiging om vaak in hoger beroep te gaan. Dan krijgt men een execu
toriale titel, waarvan je zou denken dat die uitgevoerd zou worden. Maar 
nee: met het vonnis van de rechter in de hand zet men eenvoudigweg de on
derhandelingen voort, waarbij het vonnis niet meer is dan een extra argu
ment in de onderhandelingen. 

Iets vergelijkbaars vonden Marijke Malsch en ik al jaren geleden in civiele 
zaken in Nederland. 52 Na een rechterlijk vonnis gaan eiser en gedaagde in 
liefst 33% van de zaken toch opnieuw onderhandelen. Kennelijk is de rech
terlijke uitspraak minder definitief dan juristen zich dat meestal voorstellen. 
En die blijkt nog minder definitief uit het vervolg. Toen wij drie jaar na de 
datum van de rechterlijke beslissing de advocaten van de partijen vroegen of 
nu aan het vonnis was voldaan, bleek dat het geval te zijn in slechts 43% 
van de zaken met een vonnis waarin de vordering van de eiser geheel of ge
deeltelijk was toegewezen. In nog eens 22% had de gedaagde gedeeltelijk 
betaald, maar in 35% van de zaken waarin de eiser bij de rechter gewonnen 
had, had de gedaagde na 3 jaar nog niets betaald. 

Maar legitimiteit is meer dan alleen het vrijwillig voldoen aan een beslis
sing. Het houdt ook in de mate waarin burgers zich vrijwillig onderwerpen 
aan het strafrechtelijk systeem en dat houdt verband met een algemeen 
vertrouwen in zijn instituties. 53 In die zin kan een indicatie voor een gebrek 
aan legitimiteit zijn de mate waarin burgers overgaan tot eigenrichting. 

50. Hyde (1983), p. 398, mijn vertaling. 
51. Von Benda-Beckmann (1984). 
52. Van Koppen & Malsch (1991), Van Koppen & Malsch (1992). 
53. Useem & Useem (1979). 
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En dus kunnen er aan legitimiteit drie te onderscheiden, maar samenhan
gende betekenissen worden gegeven. 54 Ten eerste heeft het betrekking op 
het vertrouwen in het instituut. Ten tweede heeft het een attitudedimensie. 
En ten derde heeft het de zojuist besproken gedragsdimensie. 

De legitimiteit van de rechter kan dus het beste omschreven worden als 
afhangende van hetgeen de rechters in Nederland doen, het beeld dat men 
van hen heeft in de maatschappij en het concrete gedrag van justitiabelen 
dat verband houdt met rechterlijke uitspraken. 55 In die zin kan legitimiteit 
opgevat worden zowel als oorzaak en als gevolg, afhankelijk van hoe en op 
welk moment je ernaar kijkt. 56 Het gedrag van de rechter kan leiden tot 
meer of minder legitimiteit; de burger kan zijn optreden daardoor meer of 
minder als legitiem ervaren. 

Ik maak het nog iets ingewikkelder. De rechter is namelijk niet meer dan 
een radertje in de strafrechtsketen. Weliswaar is hij een belangrijke en voor
al laatste radertje, maar toch: hetgeen de rechter doet, bouwt in het straf
recht voort op wat de officier van Justitie heeft gedaan en wat de verdedi
ging naar voren brengt. En het gedrag van de officier van Justitie en verde
diging is weer gebaseerd op hetgeen de politie heeft gedaan. 

Verankering van rechtspraak 

Ik kom nu op het punt waarom de rest van mijn verhaal zal draaien. Dat 
gaat over de vraag wat de politie, het openbaar ministerie en vooral de 
rechter kunnen doen ter bevordering van hun legitimiteit. Ik wil de stelling 
verdedigen dat, willen zij legitiem bevonden worden, zij hun beslissingen 
moeten verankerd. Daarmee bedoel ik dat de beslissingen gefundeerd moe
ten worden. Maar die fundering, of verankering, is velerlei. 

Een belangrijk anker wordt inmiddels gevormd door de maatschappelijk 
opvattingen waarbij de rechter moet aansluiten. De rechter moet, zoals wij 

54. McEwen & Maiman (1986), p. 259 . 
55. Zie ook Witteveen (1994), die op andere gronden tot een soortgelijke indeling komt. 

Zie voor een historisch perspectief Pieterman (1990). 
56. McEwen & Maiman (1986), p. 270. 
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dat uitdrukken, responsief zijn voor hetgeen in de maatschappij leeft. 57 Een 
tweede anker is het schijnbare tegendeel: de rechterlijke onafhankelijkheid, 
zowel in het algemeen als in de concrete zaak. Een derde anker is de recht
vaardigheid die de rechter moet nastreven in het concrete geval, zowel in 
procedurele als in distributieve zin. Ten vierde moet elke rechterlijke beslis
sing gedragen kunnen worden door het feitencomplex dat aan hem voorge
legd is in combinatie met feiten van algemene bekendheid. Dat is de vorm 
van verankering die Crombag, Wagenaar en ik inmiddels een decennium 
geleden beschreven in Dubieuze Zaken. 58 En tot slot moet het functioneren 
van de rechter verankerd worden in wat praktisch mogelijk is. Dat laatste 
klinkt triviaal, maar uit mijn vervolg zal blijken dat het niet zo triviaal is. Ik 
bedoel hiermee dat aan de rechter geen eisen gesteld moeten worden waar
aan hij niet kan voldoen. 

In het vervolg zal ik onderzoeken hoe het met een aantal van die ankers 
van rechtspraak is gesteld en welke bedreigingen er zijn voor de verankering 
en dus de legitimiteit van het strafrecht. Overigens, hetgeen ik tot nu toe zei 
geldt afortiori. maar mutatis mutandis, ook voor de andere participanten in 
de strafrechtsketen. 

Het vertrouwen in het strafrecht 

Ik begin met nog eens te kijken naar het maatschappelijk vertrouwen in het 
strafrecht. De stellingen en de steun daarvoor onder Nederlanders en juris
ten waarmee ik mijn verhaal begon, doen vermoeden dat het slecht gesteld 
is met dat vertrouwen. Als wij daarnaar preciezer kijken, lijkt het nogal mee 
te vallen. In 1998 zei 68% van de respondenten van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau heel veel of tamelijk veel vertrouwen te hebben in de rechter. 59 

Daarmee scoorde de rechter beter dan alle andere voorgelegd functionaris
sen, zoals de politie (66%), de Tweede Kamer (58%). kerken (37%) en de pers 

57. De Keijser & Elffers (2004). 
58. Crombag. Van Koppen & Wagenaar (1994). 
59. Zie voor een grondige analyse op dit punt Van der Meer (2004). 
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(30%, onderaan het lijstje). 60 Ook wij vonden in ons onderzoek dat 62% van 
de Nederlanders de rechter eerlijk en betrouwbaar vindt (zie tabel 1). Aan 
dat positieve oordeel kunnen vele andere functionarissen niet tippen. 

Wat algemener is in Europa ook onderzocht welk vertrouwen men in het 
nationale rechtssysteem heeft. In vergelijking met het buitenland verkeert 
het Nederlandse rechtssysteem in de bovenkant van de middenmoot. Hele
maal bovenaan staat Denemarken met 78% vertrouwen in het nationale 
rechtssysteem, onderaan bungelen België met 34% en Italië met 32%. Ne
derland scoort op die vraag dan redelijk met 49%. 61 

Is het behaalde percentage van de Nederlandse rechter nu goed of niet? 
Het is een stuk lager dan het Deense, maar hoger dan in vele andere lan
den. In de Europese landen scoort echter geen rechter zo slecht als in som
mige staten in de Verenigde Staten, waarin bijvoorbeeld in Florida slechts 
13% vertrouwen in de rechter heeft. 62 Het Amerikaanse Federale Hoogge
rechtshof kent echter een steun van 77% van de Amerikaanse bevolking. 63 

Dat hoge percentage van het U.S. Supreme Court wordt op een curieuze 
manier verklaard: door de grote afstand tussen burger en het op abstract 
niveau functioneren van het U.S. Supreme Court. Dat, gevoegd bij het nogal 
magische karakter van het Hof, zorgt voor veel steun onder de bevolking. 
Die 77% steun voor het U.S. Supreme Court doet vermoeden dat de hoe
veelheid steun in ieder geval voor een deel gebaseerd is op onbekendheid 
met de rechter en diens functioneren en dat een grote maatschappelijke 
steun juist gebaseerd is op onbekendheid met de rechter. 

En de onbekendheid is ook in Nederland groot. Wij stelden via NIPO aan 
een representatieve steekproef van 529 Nederlands drie simpele kennisvra
gen: wie beslist bij in een moordzaak over de vervolging van de verdachte, 
wie beslist dan over de schuld van de verdachte en wie over de op te leggen 

60. Sociaal en Cultureel Planbureau (1999), p. 185. 
61. Halman (2001). In de Eurobarometer scoort het Nederlandse rechtssysteem met 58% 

eveneens hoog in de middenmoot (Denemarken daar 76%, België: 36%, Italië: 46%). 
62. Kritzer & Voelker (1998). De eerlijkheid gebied te zeggen dat rechters in andere sta

ten vaak beter scoren, met als topper 78% voor de rechters in Ohio. 
63. Benesh & Howell (2001), p. 199. 
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straf? 64 Slechts 29% van de respondenten had alle drie vragen goed, terwijl 
14% alle drie de vragen fout had (zie tabel 2). Zo meent 7% van de Neder
landers dat bij moord een jury beslist over de schuld van de verdachte en 
denkt eenderde dat de rechter alleen daarover beslist. 65 In de gegevens valt 
echter op dat degenen die in Nederland meer kennis hebben, juist de rech
ter meer vertrouwen (zie tabel 3). 

Tabel 2: Wie beslist bij moord (Eigen gegevens afgenomen door NIPO; 
N=529)? 

Beslissing over (%) 

Schuld ver-
Vervolging <lachte Straf 

Minister van Justitie 2 1 2 

Drie rechters 9 51 41 
Officier van Justitie 75 5 11 

Jury 2 7 2 

Eén rechter 5 31 41 
Politie 2 1 3 
Weet niet 5 3 0 

Totaal 100 100 100 

Aantal vragen goed beantwoord (%) 

0 14 

1 34 
2 23 
3 29 

64. Dit onderzoek werd gedaan door Jan de Keijser en Henk Elffers. Deze gegevens zijn 
nog niet elders gepubliceerd, maar dat komt wel: De Keijser & Elffers (2004). 

65. Ik zie hiervoor geen andere verklaring dan de overvloed aan Amerikaanse politie- en 
rechtbankseries op televisie. Maar ook de geschreven pers lijkt hierbij een rol te spe
len. De weergave van het gebeuren ter terechtzitting in de media roept vaak meer 
vragen op dan ze oplost. Zie De Roos (2000a en 2000b). 
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Tabel 3: Samenhang tussen kennis over strafrechtssysteem en meningen. 
Alleen de vragen uit tabel 1 die significant samenhangen met kennis over 
het strafrecht zijn weergegeven (N=529; scores op 7-punt schaal van 1: sterk 
mee oneens tot 7: sterk mee eens). 

Gemiddeld score bij aantal vragen 
g_oed.: 

0 1 2 3 F(3,525)= e 
N= 72 181 123 153 

6. In de gevangenis word je zo goed ver- 5.2 5.4 5.1 4.5 6.6 < .001 
zorgd dat dat totaal niet meer afschrikt. 

7. Het aantal gevangeniscellen moet wor- 5.7 5.4 5.2 5.6 2.9 < .05 
den uitgebreid. 

15. Ik ben bereid meer belasting te betalen 3.7 4.0 4.2 4.3 2.9 < .05 
in ruil voor meer politie en rechters. 

18. De Nederlandse rechter is eerlijk en 3.6 3.8 3.8 4.5 12.0 < .001 
betrouwbaar. 

Samengevat kan gesteld worden dat de rechter en het strafrechtssysteem 
behoorlijk verankerd is in de maatschappij. Niettemin is er ook een sub
stantiële minderheid die geen vertrouwen heeft in de rechtspraak. 66 De ver
ankering van de rechter in de maatschappij is in ieder geval geen rustig be
zit. 

Het ondergraven van de legitimiteit van de rechter 

Een belangrijke factor bij het ondergraven van de legitimiteit van het straf
rechtelijk systeem wordt gevormd door de hoge en onterechte verwachtingen 
die daaraan worden gesteld. Dat gebeurt op verschillende fronten, waarbij 
de rechter vooral het lijdende voorwerp lijkt te zijn. In een ontzuilende 
maatschappij vult het strafrecht voor een deel het ontbreken aan normen en 

66. Freek Bruinsma wijst er overigens terecht op dat een substantiële minderheid op 
allerlei punten wantrouwen in de rechterlijke macht uitspreekt. Zie Bruinsma 
(2003). Hij baseert zijn argumentatie op Bruinsma (1999 en 2001). 

19 



waarden in. Zoals Friedman dat uitdrukte: 
"The shrinking zone of authority is remarkably similar to the 
shrinking zone of immunity to law. Thus law appears to be a kind of 
replacement, a substitute for traditional authority [ ... ] and, by now 
of virtually all western societies, the law has become 'a total pres
ence'. "67 

Die totnl presence van het strafrecht stelt eisen aan de rechter en het straf
rechtssysteem waaraan niet of slechts in beperkte mate kan worden vol
daan. Ik noem er enkele. 

Een eerste front is de roep om zwaardere straffen. Die roep wordt kenne
lijk algemeen gedragen in het land en het is derhalve politiek rendabel om 
zich in dat koor te scharen. Rechters zijn daarvoor kennelijk gevoelig, want 
zij straffen vaker en zwaarder dan zij pakweg 15 jaar geleden deden. 68 Op 
het eerste gezicht en misschien op korte termijn draagt dat bij aan de legi
timiteit van de rechter, maar het vormt niettemin een gevaarlijke ontwikke
ling. De verwachting dat zwaardere straffen leiden tot een veiliger samenle
ving is een illusie die zo snel mogelijk verlaten zou moeten worden. 69 Zware 
straffen door rechters mogen dan verankerd zijn in het gesundes Volksemp
fmden, zij zijn niet verankerd in hetgeen bekend is over de effecten van 
straf. Daarmee wordt het strafrecht minder rationeel en wordt afbreuk ge
daan aan de legitimiteit van de rechter. 70 Datzelfde geldt overigens ook voor 
de voorstellen om veel zwaarder op te treden tegen notoire recidivisten. Voor 
het beoogde effect is nauwelijks empirische ondersteuning te vinden. 

Ten tweede wordt de legitimiteit van het strafrecht ondergraven omdat het 
wordt opgezadeld met strafzaken die nergens toe dienen. Rüter gaf onlangs 
in zijn afscheidsrede daarvan een aantal pregnante en prangende voorbeel
den.71 Een daarvan is dat het strafrecht overspoeld wordt en zich vooral be-

67. Friedman (1985), p. 17. 
68. Wang, Aten, Kruissink, Brouwers & Blom (2003) en Grapendaal, Groen & Van der 

Heide (1997). 
69. Van der Laan & Slotboom (2002) en Hessing & Van Koppen (2002). 
70. Dit werd al lang geleden betoogd door Crombag (1981). Zie ook Crombag (2002). 
71. Rüter (2003). 
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zig houdt met drugsdelicten en dat de behandeling van die zaken veel capa
citeit opslokt, terwijl het nog geen rimpel in de vijver van de drugshandel 
veroorzaakt. 72 Dit probleem wordt nog eens versterkt doordat de politiek er
voor heeft gezorgd dat tijd en geld de meest schaarse goederen zijn in de 
rechtspleging. 73 

Ten derde wordt aan de rechter inmiddels ook zorg voor de slachtoffers 
opgedragen. Althans daarop lijkt het, nu er een wetsvoorstel ligt om slacht
offers ter terechtzitting spreekrecht te geven. 74 Dat zou wel eens op een te
leurstelling kunnen uitlopen. Het strafproces is primair gericht op de ver
dachte en het slachtoffer heeft daarin, anders dan het zijn van getuige, geen 
rol. Als niettemin aan slachtoffers de gelegenheid wordt gegeven om ter te
rechtzitting te spreken, geeft dat aan hen de indruk dat hun verhaal er toe 
doet. Wat moet de rechter daarmee? Vaststellen dat de gevolgen voor het 
slachtoffer ernstig waren? Dat blijkt vrijwel altijd ook al uit het dossier. Een 
redelijke verwachting is dat het spreekrecht van slachtoffers, behoudens in
cidentele gevallen, op geen enkele manier zal bijdragen aan de rechterlijke 
oordeelsvorming en slachtoffers achteraf slechts kunnen constateren dat 
hun met spanning en emoties beladen optreden in de rechtszaal er niets toe 
heeft gedaan. 75 

Ten vierde staat de persoon van de rechter onder druk. 76 In toenemende 
mate worden bijvoorbeeld de rechters zelf en hun nevenfuncties onderdeel 
van het publieke debat. 77 De rechter wordt ook steeds minder gezien als 
notabele en steeds meer als professional die op zijn functioneren kan wor-

72. Hij wordt daarin gesteund door Amerikaans onderzoek. Zie Office of National Drug 
Control Policy (2001). Zie ook Dufoer (2003). 

73. van Weense! (2003). 
74. Tweede Kamer [2002-2003) 27632 (Voorstel van wet van het lid Dittrich tot wijziging 

van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering; invoering van spreekrecht 
voor slachtoffers en nabestaanden). Zie ook Van Strien (2000). 

75. Deze en andere argumenten tegen het spreekrecht van verdachten worden gegeven 
door De Keijser & Malsch (2002), die dat baseren op empirisch onderzoek in het 
buitenland. 

76. Eshuis & Ter Voert (2003). 
77. Zie bijvoorbeeld Kuijer (2002). 
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den aangesproken. 78 Maar hij is niet een functionaris als elke andere over
heidsfunctionaris. Zijn werk krijgt juist gestalte doordat het in volstrekte 
onafhankelijkheid wordt uitgevoerd. Dat staat op gespannen voet met oor
delen over rechters zelf of hun functioneren. En dus komen de klachten 
over rechters van verschillende kanten. Zo wordt er getwijfeld aan de rech
terlijke onafhankelijkheid (ook door nevenfuncties), wordt er geklaagd over 
de inefficiëntie van de strafrechtspraak en vindt men kennelijk de rechterlij
ke macht sowieso wereldvreemd en arrogant. 79 Daardoor zou de rechterlijke 
macht inboeten aan gezag. 

Kortom: de overheid presenteert verwachtingen over een effectief straf
recht die vervolgens telkens weer niet worden waargemaakt. 80 Dat is lo
gisch, want de verwachtingen zijn niet gebaseerd op wat wij weten uit empi
risch onderzoek. Die verwachtingen komen alle samen in de verwachting dat 
de strafrechtsketen een substantiële bijdrage zou kunnen leveren aan het 
bestrijden van criminaliteit. Bij het bestrijden van de misdaad speelt, voor
zover de strafrechtsketen daarmee te maken heeft, de politie de poortwach
terfunctie. Ik stap dus even af van de rechter en richt mij nu op de rol van 
de politie in de strafrechtsketen. 

De politie op straat en de recherche op zoek 

Nederlanders zijn ontevredener over de politie dan dat zij dat zijn over de 
rechter. Die stemming wordt kennelijk gevoed door twee elementen: het 
loopt de spuigaten uit met de criminaliteit en de politie doet er veel te weinig 
aan. Laat ik die twee proposities eens nader beschouwen. 

78. Kwak (2001). Zo is er een toename van wrakingverzoeken tegen rechters. Zie Eshuis 
& Ter Voert (2003). 

79. Kwak (2003). 

80. Otte (2002), p. 945. 
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De spuigaten van de criminaliteit 

In het politieke beleid geldt als uitgangspunt dat de criminaliteit een uitzon
derlijk hoog niveau heeft. In Den Haag geeft men meestal wel toe dat de 
criminaliteit het laatste decennium niet tot nauwelijks is gestegen, 81 maar 
de criminaliteit is wel veel gewelddadiger geworden, zo wordt veelal gesteld. 
In haar proefschrift heeft Egelkamp op een andere verklaring gewezen voor 
die toename van geweld. 82 Zij laat zien dat de toename van geweld wel eens 
een schijnbaar effect kan zijn dat vooral veroorzaakt wordt door de inflatie 
van kwalificaties die de politie aan dezelfde strafbare gedragingen geeft. 
Waar vroeger zware mishandeling werd genoteerd, wordt nu poging tot 
doodslag opgeschreven en op dezelfde manier is mishandeling in de statis
tieken zware mishandeling geworden. Ik ben er in ieder geval niet van 
overtuigd dat misdaad gewelddadiger is geworden. Niettemin is het over
heidsbeleid sterk gericht op het terugdringen van de criminaliteit en vooral 
geweldscriminaliteit. 83 

Maar zelfs onder de aanname dat de hoeveelheid criminaliteit niet toe
neemt en niet gewelddadiger is geworden, zijn wij kennelijk wel gevoeliger 
geworden voor criminaliteit en onveiligheid in het algemeen. De socioloog 
Van den Brink geeft daarvoor een elegante culturele verklaring. 84 Ik geef zijn 
redenering kort weer. Hij legt uit dat het door hem veronderstelde onbeha
gen met het strafrechtssysteem voortkomt uit het feit dat Nederlanders de 

81. Wittebrood (2003), p. 200 e.v. Zie voor de beperkingen die verbonden zijn aan derge
lijke analyses van slachtofferenquêtes en politiestatistiek, de kwaliteit ervan en regi
stratie-effecten Elffers (2003). 

82. Egelkamp (2002) . 
83. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het veiligheidsprogramma Naar een Veiliger Sa

menleving van het kabinet. Zie Tweede Kamer [2002 -2003) 28600 VI. nr. 6. Berghuis 
(2003) liet al eerder zien dat het voorgestelde beleid nogal ineffectief lijkt te zijn, me
de omdat stelselmatig inzichten uit de criminologie worden genegeerd. 

84. Van den Brink (2000) Zie ook Van den Brink (1997 en 1999). Er zijn ook anderen die 
tot soortgelijke verklaringen komen voor de 'personalisering van de publieke sfeer·, 
zoals Pessers (2003). Van Stokkom (1997) en Giddens (1992). maar ik beperk mij 
hier tot de analyse van Van den Brink omdat hij daarin een fraaie verklaring vindt in 
ontwikkelingspsychologische factoren . 
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afgelopen decennia veel gevoeliger zijn geworden voor tegenslag en leed. 
Daarbij speelt naar zijn oordeel een toegenomen assertieve levensstijl een 
centrale rol. Door de afgenomen babysterfte kunnen ouders zich eerder 
hechten aan hun kinderen. En die vroege hechting heeft een positief effect 
op de competentie en het zelfvertrouwen van de kinderen. Daarnaast is het 
aantal kinderen per gezin gedaald, zodat de aandacht van ouders zich ook 
minder hoeft te spreiden over meerdere kinderen. Terwijl partners in minde
re mate huwen, stellen zij hogere eisen aan de relatie, vooral op affectief en 
geestelijk gebied. En waar hogere eisen gesteld worden, kan er meer mis 
gaan. Daarbij schetst Van den Brink, in navolging van De Swaan, 85 een ver
andering van een bevelscultuur naar een onderhandelingscultuur in de ver
houding tot de kinderen. Ook dat werkt het gevoel van eigenwaarde van de 
kinderen in de hand. 

Deze ontwikkelingen in het gezin hebben, volgens Van den Brink, even
eens op macroniveau gevolgen. Ook aan werknemers worden hogere eisen 
gesteld en ook dat leidt zowel tot een toename van eigenwaarde als tot een 
toename van verwachtingen die over mensen worden gekoesterd. En in het 
openbare leven nemen onderhandelingen toe. Zo is de overheid in rap tempo 
verandert van een sterk bureaucratisch gerichte organisatie naar een over
heid die vooral wordt gezien als dienstverlener, waarbij de burger als klant 
een prominente plaats inneemt. En dat maakt de burger weer assertiever. 

Het gewenste kind, de hooggeschoolde werknemer en de assertieve burger 
lijken ervoor te zorgen dat de waarde van een mensenleven is toegenomen. 
De individuele burger is zodoende eerder boos als hij wordt geschaad door 
een ander, zeker als het zijn geestelijke of lichamelijke integriteit schaadt. 
Dan wordt van de overheid verwacht dat de dader direct wordt gepakt en 
streng bestraft. Het lijkt erop dat criminaliteit als ernstiger wordt ervaren 
door burgers dan vroeger en dat, hoewel de criminaliteit niet gestegen is, 
dat wel als zodanig wordt gevoeld. De aanpak daarvan wordt vrijwel geheel 
gezocht in de strafrechtsketen. En dus moet de capaciteit van de straf
rechtsketen worden vergroot. Zoals gezegd, krijgt het strafrecht daarmee 
steeds meer trekjes van misdaadbestrijding en is het minder gericht op 
rechtsbescherming. 

85. De Swaan (1982). 
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De effectiviteit van de politie 

Het is eenvoudig om een somber beeld te schetsen van de effectiviteit van 
politie en justitie in Nederland. In Nederland werd in 1999 van 1.284.300 
misdrijven aangifte gedaan. 86 Daarvan zijn er 194.200 gemeld als opgelost, 
net iets meer dan 15%. Er werden 267.200 verdachten verhoord, waarvan 
42.800 (16%) in verzekering zijn gesteld. 

Dat mag weinig lijken, maar de aantallen worden nog geringer als ook de 
backofftee van de politie erbij wordt betrokken. 87 Van de verhoorde ver
dachten worden er 234.679 ingeschreven bij het openbaar ministerie, dat is 
88%. Bij het openbaar ministerie valt dan weer een groot deel van de zaken 
uit het systeem: in 26.253 zaken wordt geseponeerd en 4 788 zaken worden 
ad infonnandum gevoegd, zodat 203.638 zaken ter bestraffing overblijven. 
Die volgt ook niet altijd: in 66.843 gevallen volgt een transactie door het 
openbaar ministerie en 115.062 zaken gaan door naar de rechtbank. Daar 
volgt dan nog eens in 9276 gevallen vrijspraak. In 172.628 van de zaken 
wordt dus enige vorm van straf opgelegd. Dat betreft ruwweg 13% van de 
aangiftes die oorspronkelijk bij de politie werden gedaan. 

Nu beschouwt men meestal het aantal aangiftes als het topje van de ijs
berg. Om enig inzicht te krijgen in die ijsberg, worden zogenaamde slacht
offerenquêtes uitgevoerd. Daarin vraagt men aan willekeurige burgers welke 
misdrijven zij in een bepaalde periode hebben meegemaakt. Op basis van 
zo'n slachtofferenquête, de Politiemonitor, wordt geschat dat er in werkelijk
heid zo'n 4.781.000 misdrijven plaatsvonden in 1999. 88 Van die misdrijven 
levert dus kennelijk slechts 27% een aangifte op en volgt uiteindelijk bij 
3,5% van de misdrijven enige vorm van straf. 

De slachtofferenquêtes leveren het argument om te zeggen dat de politie
cijfers niet deugen en dat het met de criminaliteit meer de spuigaten uit
loopt dan de politie merkt. Politiecijfers zouden een grove onderschatting 
geven van de werkelijke criminaliteit. Is dat werkelijk zo? Daarvoor moet 
men stilstaan bij mogelijke redenen waarom slachtoffers geen aangifte doen. 

86. Engelhard, Huls , Meijer & Van Panhuis (2001) . 
87. Wang & Aten (2001). 
88. Engelhard et al. (2001), p. 64 . 
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Men kan vele redenen bedenken, zoals angst voor represailles, de verwach
ting dat aangifte toch niet zal helpen, wantrouwen tegenover de politie of de 
eigen betrokkenheid bij het misdrijf. Ik kan mij echter niet aan de indruk 
ontrekken dat de belangrijkste reden om geen aangifte te doen is gelegen in 
de futiliteit van het misdrijf of de geringe kans dat de politie, hoeveel tijd ze 
er ook aan zou besteden, de zaak zal oplossen; 89 niet omdat de politie dat 
niet zou willen, maar omdat het misdrijf eenvoudigweg niet oplosbaar is. 
Voor veel misdrijven nemen burgers niet de moeite om de gang naar het po
litiebureau te ondernemen omdat zij dat niet de moeite waard vinden: te on
belangrijk of te kleine kans op oplossing. In die zin lijken de enorme cijfers 
in slachtofferenquêtes voor een fors deel veroorzaakt te worden door derge
lijke zaken. Mijn collega Henk Elffers noemde niet voor niets misdaadstatis
tieken de overtreffende trap van statistische leugens. 90 

Vorige maand kwam de politie met de aankondiging dat zij de drempel om 
aangifte te doen, gaat verlagen door de mogelijkheid te introduceren dat per 
internet of per telefoon te doen. 91 In Limburg-Noord is men alvast begonnen. 
Een redelijke voorspelling is dat de politie op deze manier een groot aantal 
triviale aangiftes binnenhaalt die zaken opleveren met een geringe opspo
ringskans. Door die geringe opsporingskans zal een dergelijke aangifte zel
den in onderzoek worden genomen. 92 Ondertussen is het aantal aangiftes 
wel flink opgeschroefd en daarmee het ophelderingspercentage verder naar 
beneden gebracht. Het lijkt allemaal zo klantvriendelijk, maar hoe zullen 
burgers met wiens aangifte niets wordt gedaan in de toekomst de legitimiteit 
van de politie beoordelen, zeker als zij over enige jaren met een afnemend 
ophelderingspercentage worden geconfronteerd? 

De politie doet er niet toe, zou je zo zeggen, en het effect van justitie is nog 
geringer. Die conclusie lijkt om vele redenen voorbarig. Ten eerste heeft de 

89. Die indruk wordt bevestigd door onderzoek op basis van de International Crime Vic
tim Survey (ICVS) door Goudriaan, Lynch & Nieuwbeerta (2003). 

90. Elffers (2003). Hij bespreekt uitgebreid de kwaliteitseisen waaraan dergelijke enquê
tes niet voldoen. 

91. Het gaat om de volgende delicten: fietsendiefstal of vernieling van fietsen, diefstal uit 
of vernieling van auto's en vernieling van openbaar vervoer of openbare gebouwen. 

92 . De Poot et aL (2004). 
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politie meer taken dan alleen het oppakken van boeven, namelijk handha
ving van de openbare orde, hulpverlening en het mede regisseren van ande
re maatregelen om de criminaliteit te bestrijden, zoals preventie. De gepre
senteerde cijfers zeggen niets over die taken. 

Ook kunnen bij de gepresenteerde cijfers nog andere kanttekeningen ge
plaatst worden. Daarin lopen aantallen misdrijven en aantallen misdadigers 
hinderlijk door elkaar, iets dat kennelijk Tak en Fiselier in het hun onder
zoek over het hoofd zagen. 93 Zij lieten zien dat het ophelderingspercentage 
van delicten in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen ruim drie maal zo 
hoog is als in Nederland. Vermoedelijk kan een deel van dit verschil aan de 
niet-strafrechtelijke afdoeningen en het sepotbeleid van de politie worden 
toegeschreven. In Duitsland bestaat het politiesepot niet. Daar worden za
ken uitsluitend door het openbaar ministerie geseponeerd. Een tweede ver
schil tussen het Nederlandse opsporingsbeleid en het beleid in de ons om
ringende landen - en daar gaat het hier om - is dat het in Nederland het 
verhoor van de verdachte er minder op gericht is om het zoveel mogelijk 
misdrijven te laten bekennen. Meer misdrijven levert immers zelden een ho
gere straf op. In de ons omringende landen wordt na identificatie van een 
verdachte juist veel tijd gestoken in het zoeken naar openstaande zaken die 
aan deze verdachte kunnen worden gekoppeld, soms met als belangrijkste 
doel het ophelderingcijfer in een politiedistrict op te krikken. 94 In de praktijk 
zal het verschil in openstaande zaken dus minder groot zijn dan deze ophel
deringcijfers doen vermoeden. 95 Oplossingspercentages zijn vaak onnauw
keurig, misleidend en afhankelijk van allerlei factoren die weinig met poli
tiewerk te maken hebben. 96 Dat neemt niet weg dat veel delicten onopgelost 

93. Tak & Fiselier (2002). 
94. Zie Maguire, Noaks, Hobbs & Brearley (1993), Morgan (1990). 
95. Zie hierover Sinclair & Miller (1984) en Maguire et aL (1993). Zie ook Janssen & 

Patty-Hüttenmann (2003), Liedenbaum (2003) en Smit, Van Tulder, Meijer & Groen 
(2003). 

96. Een onderzoek van Burrows (1986) liet bijvoorbeeld zien dat het ophelderingsper
centage voor woninginbraak in de plaats Clapham 7% was terwijl in de vergelijkbare 
plaats Chapletown een ophelderingspercentage van 55% werd bereikt. Dit verschil 
kwam tot stand doordat 85% van de opgehelderde zaken in Chapletown toegeschre
ven kon worden aan zogenaamde prison write o.ffs. In Chapletown had de politie de 
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blijven en veel verdachten onbestraft. 
Gegeven de lage oplossingspercentages lijkt het erop dat de politie, wat 

het vatten van daders betreft, er niet veel toe doet. Dat is een misvatting, 
zoals ik hieronder uiteen zal zetten, maar ik geef toe: het blijft duister hoe 
groot die misvatting is. 

Al langere tijd gaat men er in de criminologie vanuit dat de hoeveelheid 
blauw op straat van weinig invloed is op de hoeveelheid criminaliteit. Het 
onderzoek op dat gebied laat consistent zien dat er hetzij geen relatie is tus
sen politie-inzet en de hoeveelheid criminaliteit, hetzij die relatie zelfs posi
tief is, dat wil zeggen dat meer politie samengaat met meer criminaliteit. 97 

Dus: de politie doet er niet toe bij de criminaliteitsbestrijding, was de con
clusie. 98 Voor deze effecten werden verschillende verklaringen gegeven. Eén 
verklaring was bijvoorbeeld dat als de politie zich richt op het voorkomen 
van lucratieve misdrijven, de criminelen uitwijken naar andere misdrijven 
die echter veelal minder lucratief zijn, waardoor men dus voor dezelfde op
brengst een groter aantal misdrijven moet plegen. 99 Ook zou meer zichtbare 
aanwezigheid van de politie slachtoffers ertoe kunnen bewegen vaker aan
gifte te doen, zodat ook op die manier de politiecijfers schijnbaar laten zien 
dat meer politie tot meer criminaliteit leidt. 100 

Maar de kritiek op al dit onderzoek bleef niet uit, want het kende ook al
lerlei methodologische problemen, die ik hier verder onbesproken laat. 101 

Inmiddels laat onderzoek met een betere methodologie zien dat de hoeveel
heid politie wel degelijk de hoeveelheid criminaliteit terugdringt, al is het ef-

gewoonte ontwikkeld gevangenen nadat ze voor inbraak waren veroordeeld te bezoe
ken in de gevangenis en te ondervragen over andere delicten die ze hadden gepleegd. 
In de wetenschap dat dit verder geen straiverzwaring tot gevolg had, was een deel 
van hen bereid grote aantallen inbraken te bekennen. In Clapham werd deze metho
de uit overwegingen van efficiëntie niet ingezet. 

97. Zie voor een overzicht Cameron (1988). 
98. Zie bijvoorbeeld Bayley (1985), Benson, Kim & Rasmussen (1994), Walker (1998), 

Walker (1999). 
99. Cook (1979). 
100. Marvell & Moody (1996). 
101. Zie daarover Marvell & Moody (1996). 
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fect niet erg sterk. 102 Misschien doet de politie er toch wel iets toe, maar ze
ker niet veel. 

In psychologisch opzicht is dat een vreemde bevinding. Psychologisch on
derzoek heeft laten zien dat straf een effectieve manier is om ongewenst ge
drag te onderdrukken. Het effect van bestraffingschema's op het gedrag 
hangt onder meer samen met het gebruikte schema. Straf is vooral doel
treffend als er direct, zwaar en altijd wordt gestraft met een vast schema van 
1, dat wil zeggen telkens als het verboden gedrag zich voordoet. 103 Met an
dere woorden: de mate waarin burgers criminaliteit plegen zou sterk samen 
moeten hangen met de pakkans en de strafgrootte 104 of, beter gezegd, de 
gepercipieerde pakkans en strafgrootte. 105 Dat zijn bevindingen uit het psy
chologische laboratorium. Criminologisch onderzoek in de rechtspraktijk 
laat echter veelal zien dat straffen nauwelijks recidive lijkt te voorkomen. 106 

Bij dit onderzoek moet een aantal kanttekeningen worden geplaatst. In de 
eerste plaats kan worden geconstateerd dat het veelal studies betreft die ge
baseerd zijn op zelf gerapporteerd deviant gedrag, waarvan de validiteit 
twijfelachtig genoemd moet worden. 107 Als er gebruik wordt gemaakt van 
officiële gegevens, vormen de niet-ontdekte criminaliteit en andere onbe
trouwbaarheden in officiële gegevens een probleem. 108 In veel afschrikking
onderzoek - vooral onderzoek dat gebruik maakt van gegevens over feitelijk 
gedrag - speelt het probleem van de causaliteit. Dat wil zeggen: het vast
stellen van oorzaak en gevolg is niet alleen theoretisch moeilijk, maar ook 
praktisch nauwelijks mogelijk. 

Uit onderzoek naar de effecten van straffen blijkt dat het gedrag veel meer 
door sociale dan door formele sancties wordt gestuurd en tevens dat, als er 
al sprake is van een effect, het vooral de subjectieve pakkans is en niet de 

102. Marvell & Moody (1996), Levitt (1997). Kovandzic & Sloan (2002). 
103. Zie Nagin (1998) en Hessing & Van Koppen (2002). 
104. Van Tulder (1985), Hessing & Van Koppen (2002). 
105. Parker & Grasmick (1979). Piliavin, Gartner, Thomton & Matsueda (1986). Nagin 

(1998). 
106. Hessing & Van Koppen (2002). 
107. Hessing & Elffers (1995). 
108. Zie opnieuw Elffers (2003). Zie ook Elffers & Hessing (1996). 
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strafgrootte, die crimineel gedrag afschrikt. 109 Deze bevindingen zijn opmer
kelijk omdat ze haaks staan op het rationele mensbeeld in het utilitaristi
sche denken. Overigens kwam al geruime tijd geleden Cesare Beccaria tot 
eenzelfde conclusie: "De zekerheid dat men gestraft zal worden, zij het dan 
ook zonder overdreven strengheid, maakt beslist een diepere indruk op de 
mens dan het risico van een andere, veel zwaardere sanctie, waaraan men 
heimelijk hoopt toch te kunnen ontsnappen." 110 

In recent onderzoek naar de effecten van pakkansen en strafgroottes 
wordt de aandacht gevestigd op het belang van de interactie tussen beide 
straf elementen. Zo heeft de waargenomen strengheid van de straf wel dege
lijk een afschrikwekkend effect als de waargenomen kans om gepakt te wor
den maar hoog genoeg is. lll Maar die pakkans is nu juist het probleem: een 
hoge pakkans vergt een dermate grote inzet van politie dat de stap naar een 
politiestaat dan nog erg klein is. En dat lijkt nu de makke van het adagium 
Meer Blauw op Straat. Om enig effect te hebben op de pakkans moet het 
aantal politiemensen zodanig groot worden dat met een uitbreiding van de 
sterkte of zelfs een verdubbeling van de politiesterkte niet kan worden vol
staan. Zonder een politiestaat is het effect van de strafgrootte derhalve ge
ring. Eén effect lijkt mij echter evident: als de inzet van politie groot genoeg 
wordt om enig effect te sorteren op de hoeveelheid criminaliteit, dan zal Ne
derland dermate in de buurt komen van een politiestaat, dat van de legiti
miteit van het strafrechtssysteem op die gronden weinig over zal blijven. 

Een zeer grote politie-inzet is derhalve onwenselijk, maar ook niet nodig. 
In bijna al het relevante onderzoek blijken het de sociale normen te zijn, en 
niet de juridische normen, die het gedrag sturen. 112 Pieter van Baal geeft 
met zijn onderzoek wat meer inzicht in de sociale invloed op het gedrag van 
individuen bij de keuze om al dan niet crimineel gedrag te vertonen. 113 

Centraal staat daarbij de informatie die men heeft over de kans om gepakt 
te worden en de strafmaat. Hij voert hiervoor computersimulaties uit waarin 

109. Cachet (1990) en Brennan & Mednick (1994). 
110. Beccaria (1764/1963). 
111. Grasmick & Bryjak (1982), Scott & Grasmick (1981). 
112.Crombag (1981). Crombag (2002). 
113. Van Baal (2003). 
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in opeenvolgende games de 'participanten' volgens verschillende regels 
moeten kiezen uit al dan niet plegen van crimineel gedrag. Hun keuze hangt 
mede af van de informatie die zij ontvangen van omliggende 'participanten' 
en van de vooraf vastgestelde beslisregel die 'participanten' hanteren. In de 
beslisregel wordt mede ingevoerd de pakkans en de strafgrootte. Het aardige 
van zijn onderzoek - toegegeven het is nog slechts een computersimulatie -
is dat het percentage 'participanten' dat zich niet crimineel gedraagt niet 
recht evenredig is met de pakkans en strafgrootte, maar daarvan op een dy
namische manier afhankelijk is en groter is dan men intuïtief zou voorspel
len. Zo vindt Van Baal dat bij een pakkans van 20% bij een relatief geringe 
strafgrootte reeds 80% niet-crimineel gedrag wordt bereikt. En dan is nog 
niet iets als burgerzin meegerekend: de hoeveelheid mensen die sowieso niet 
van plan is crimineel gedrag te vertonen. 114 

Het hierboven besproken onderzoek doet vermoeden dat de politie, en in 
haar kielzog justitie, wel eens effectiever zou kunnen zijn dan veelal gedacht 
wordt, maar op een andere manier dan men meestal denkt. Het laat ook 
zien dat de relaties tussen factoren als hoeveelheid (en soort) criminaliteit, 
pakkans, strafgrootte, politie-inzet en aangiftes wel eens veel dynamischer 
en minder voorspelbaar zou kunnen zijn dan men denkt. Dat roept direct 
allerlei beleidsvragen op als: hoeveel (extra) politie is nodig om welk gewenst 
niveau van veiligheid te bereiken en, vooral, welke andere maatregelen 
moeten worden genomen om de misdaad te bestrijden? De huidige tendentie 
in politiek Nederland is dat er "meer blauw op straat" moet komen, maar 
hoeveel meer wordt veeleer door budgettaire overwegingen bepaald dan door 
de vraag hoeveel extra agenten echt nodig en nuttig zijn. 

Het simulatieonderzoek van Van Baal bevestigt nog eens hetgeen Hans 
Boutellier op andere gronden ook al constateerde: de strafrechtsketen is on
geschikt als centraal instrument in de misdaadbestrijding, als ordeschep
pende instantie dus. 115 Een goed functionerend strafrechtssysteem is veel
eer het sluitstuk van de misdaadbestrijding. 

Vergelijkbare problemen die spelen bij de hoeveelheid blauw op straat, 
gelden ook voor het actief opsporen door de recherche. Er zijn onderzoekers 

114. Vergelijk Boutellier (2002). 
115. Boutellier (2002). 
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die tot de conclusie komen dat de inspanningen van de recherche er weinig 
toe doen, want de oplossing is geheel gebaseerd op informatie die afkomstig 
is van het slachtoffer of uit het publiek. 116 Als het slachtoffer niet vrij direct 
informatie over de identiteit van de dader aan de politie geeft, de dader niet 
ter plaatse wordt aangehouden of een getuige geen direct op de dader her
leidbare informatie heeft, zoals een kenteken van een auto, wordt de zaak 
meestal niet opgelost. 117 Er is dan ook enig onderzoek dat laat zien dat de 
recherche slechts een zeer gering deel van de tijd besteedt aan de opspo
ring.118 De rest van de tijd gaat zitten in het administratief afhandelen van 
zaken waarin de verdachte op een andere manier bekend is geworden en 
eigenlijk de recherche in de schoot is geworpen. 119 

Het zal duidelijk zijn dat de recherche afhankelijk is van de informatie van 
slachtoffers, getuigen en het publiek in het algemeen, maar de voorstelling 
van zaken dat het werk van de recherche er niet toe doet, is te eenvoudig. 
Het onderzoek van Eck nuanceert dat dan ook sterk. 120 Eck omschrijft drie 
typen zaken. Het eerste type is het soort misdrijven dat nauwelijks tot niet 
opgelost kan worden. Bij sommige misdrijven heeft de dader nu eenmaal 
geen sporen achtergelaten, is het slachtoffer overleden, zijn er geen andere 
getuigen en komt de dader zichzelf niet - uit wroeging - melden bij de poli
tie. Het tweede type van Eck is het soort zaken waarin de oplossing op een 

116. Zie bijvoorbeeld Greenwood (1970). Greenwood, Chaiken & Petersilia (1977), Eck 
(1979), Kelling (1978) en Gaines, Lewis & Swanagin (1983). Greenwood (1970). p. 37, 
schrijft hierover: "The solution of any particular property crime is a chance event, in
sensitive to the amount of investigation conducted". terwijl Greenwood & Petersilia 
(1975), p. vii, tot de conclusie komen: "On how cases are solved: The single most im
portant determinant of whether or nota case will bt> solved is the information the 
victim supplies to the immediately responding patrol officer. If information that 
uniquely identifies the perpetrator is not presented at the time the crime is reported, 
the perpetrator, by and large, will not be subsequently identified." 

117. Greenwood & Petersilia (1975). Engelse onderzoekers hadden vergelijkbare bevindin
gen. Zie Bottomley & Coleman (1981). Morgan (1990) en Steer (1980). 

118. Greenwood et aL (1977), pp. 109 e.v., komen hiervoor tot 7% van de werktijd. 
119. Zie voor vergelijkbare resultaten Sanders (1977). Erickson (1981). Steer (1980), Mor

gan (1990) en Van de Bunt & Rademaker (1992). 
120.Zie Eck (1983). Eck (1992). Zie in die zin ook Maguire etaL (1993). 
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presenteerblaadje aan de recherche wordt gegeven. Bij die misdrijven wordt 
de dader op heterdaad betrapt, kan het slachtoffer of een getuige diens 
naam noemen of komt de dader zichzelf melden. De recherche hoeft dan 
niets anders te doen dan de verdachte aanhouden, verhoren en het dossier 
netjes afhandelen. Maar er is een derde type zaken waarin de inspanningen 
van de recherche er toe doen en waar een grotere investering aan man
kracht, denkkracht en materieel wel degelijk het verschil tussen een opge
loste zaak en een onopgeloste zaak uitmaakt. 121 De snelheid en kwaliteit van 
het handelen van de recherche maakt in die zaken - maar dat zijn meestal 
niet de onbelangrijkste - het cruciale verschil uit. 122 Bij al dit werk kunnen 
de politie in het algemeen en de recherche in het bijzonder niet zonder de 
medewerking van burgers. Zij dragen in de overgrote meerderheid van de 
gevallen het misdrijf aan en in de bulk van de zaken leveren zij ook de ver
dachte. 

Targets voor de politie 

Door de porseleinkast van de verhouding tussen de burger en de politie en 
de vele taken die de politie naast de opsporing vervult, banjert het Landelijk 
Kader Nederlandse Politie 2003-2006, de overeenkomst tussen de ministers 
van Justitie en BZK en de korpsbeheerders. Die overeenkomst is een vervolg 
op de nota van dit kabinet Nanr een Veiliger Samenleving. In die overeen
komst wordt hetgeen wij weten over het bestrijden van criminaliteit en on
veiligheid systematisch genegeerd. 123 In die overeenkomst zijn targets opge-

121.Zie ook Wellford & Cronin (1999). 
122. Zie De Poot et aL (2004) en Cameron (1988). 
123. In de overeenkomst krijgen de korpsen de volgende verplichtingen die nader in 

aparte afspraken over de regio's zullen worden verdeeld: (1) Het aantal verdachten 
(rechtbankzaken) dat aan het OM aangeboden wordt , moet in 2006 met 40.000 zijn 
gestegen (ik stel mij al de razzia's voor na Sinterklaas als men vreest dit target niet te 
halen). (2) Het aantal afgedane rechtshulpverzoeken (uit het buitenland) moet zijn 
gestegen. (3) Het aantal staande houdingen in verband met vreemdelingentoezicht 
moet zijn gestegen; aantal nader af te spreken. Pikant detail (in de bijlage staat "Zo is 
staande houding op grond van uiterlijke kenmerken niet toegestaan." Met deze eis 
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nomen waaraan de politie moet voldoen. Wie de tnrgets niet haalt, zal dat 
merken in vergoeding door het rijk. Van het budget wordt voor dit geschuif 
25% gereserveerd. 

De doelstellingen van de overeenkomst zijn nogal ambitieus: "Met het 
oogmerk een betere beheersing van de criminaliteit." De politie moet het ge
zag in het publieke domein "herwinnen". met als achterliggende doelstelling 
"een verbetering van zowel de objectieve veiligheid als het (subjectieve) vei
ligheidsgevoel van de burger." Zo moet de politie in 2006 180.000 maal va
ker een proces-verbaal uitschrijven. Dat zal de politie moeiteloos halen, zo 
kan voorspeld worden. Maar of dat enige bijdrage levert aan de misdaadbe
strijding, moet betwijfeld worden. En het zal ongetwijfeld gaan ten koste van 
de verankering van het werk van de politie in de maatschappij en dus van 
de legitimiteit van het strafrechtssysteem. 

Veeleer kan verwacht worden dat de politie zijn inspanningen gaat richten 
op gemakkelijke doelwitten. De keuze tegen welke burger en voor welk ge
drag een bon zal worden uitgeschreven, gaat nu afhangen van de mate 
waarin die burger gemakkelijk te pakken is en niet van de criminaliteit die 
het meest dringend bestreden moet worden. 124 Met de overeenkomst wordt 
gestuurd op het verkeerde punt. Over de effecten van dit contract doen in
middels de eerste verhalen de ronde, zoals jongetjes die vervolgd worden 
voor diefstal van enige schroeven bij de Gamma. Of de vrouw die in aanwe-

trekt men wel een erg grote wissel op de paranormale begaafdheid van politiemen
sen.) (4) Er wordt een toename geëist van de telefonische bereikbaarheid van 112 en 
het 0800 -nummer, volgens KPN-normen te berekenen. Dat is een goed plan. Maar 
ook afgesproken wordt dat het percentage van de bevolking dat volgens de Politie 
monitor zegt tevreden of zeer tevreden te zijn over het laatste politiecontact moet ko 
men op het hoogste niveau dat de regio had tussen 1993 en 2002. Fraai van onze 
ministers dat zij groot vertrouwen hebben in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 
maar ze laten hiermee wel zien daar weinig kaas van te hebben gegeten . (5) Het 
aantal boetes en transacties moet met 180.000 toenemen. (6) Het ziekteverzuim moet 
afnemen tot maximaal 8%. (7) Er moet een doelmatigheidsverbetering komen van 
minimaal 5%. (8) Er komt 4000 fte bij de huidige sterkte van 50.500. 

124. Hoe de dag van een politieman eruit ziet en waarom zo'n prestatiecontract onzin is, 
bleek recent bijvoorb eeld in een fraai artikel in de kleurenbijlage van NRC 

Handelsblad door Oostveen (2003). 
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zigheid van de verbalisant woedend de parkeerbon verscheurt en weggooit, 
daarop een proces-verbaal krijgt voor het gepleegde milieudelict, de verbali
sant een 'stomme trut' noemt en dan weer een proces-verbaal krijgt voor het 
beledigen van een ambtenaar in functie. Kassa; dat zijn weer drie proces
sen-verbaal. De maatschappelijke veiligheid is hiermee niet gediend, maar 
de legitimiteit van de politie is wel afgenomen bij deze burger en al haar 
vrienden tegen wie zij over dit voorval vertelt. 

De conclusie zal duidelijk zijn. De strafrechtsketen heeft een duidelijke rol 
in de misdaadbestrijding. Maar die rol kan niet meer zijn dan het sluitstuk 
van vele andere maatregelen om de criminaliteit terug te dringen. Als men 
van de strafrechtsketen een substantiële of zelfs een leidende of centrale rol 
verwacht in de misdaadbestrijding, zal dat stuiten op de mogelijkheden van 
vooral de poortwachters, de politie. Een leidende rol zal het strafrechtssys
teem daarbij nooit kunnen vervullen omdat die niet verankerd is in wat wij 
weten over criminaliteit. de oorzaken daarvan en de manier waarop die be
streden kan worden. Als die rol wel verwacht wordt, zal het strafrecht 
slechts teleurstellen en, opnieuw, zal afbreuk gedaan worden aan de legiti
miteit van al haar participanten. 

Het rechterlijk spagaat en de bewijsbeslissing 

Ik keer weer terug naar de rechter. Ik vat eerst het voorgaande kort samen. 
Het oordeel van Nederlanders over de rechter is zo slecht nog niet, vertelde 
ik net. en dus lijkt de rechter voldoende verankerd in de samenleving en 
hoeft op die gronden niet gevreesd te worden voor de legitimiteit van de 
rechter. De rol van de strafrechtsketen, met de rechter als sluitstuk, bij de 
misdaadbestrijding moet noodzakelijkerwijs gering blijven. De rechter kan 
nauwelijks beleid voeren, omdat zijn agenda bepaald wordt door het open
baar ministerie. De rechter moet ook helemaal geen beleid maken. Hij richt 
zich op de concrete zaak die, misschien op grond van beleidsoverwegingen 
van het openbaar ministerie, aan hem wordt voorgelegd. De rechter moet 
voor een eerlijk proces zich juist niet laten beïnvloeden door informatie bui-
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ten wat in het dossier staat en ter terechtzitting wordt beargumenteerd. 125 

Daarnaast dient de rechter vooral onafhankelijk en onpartijdig te zijn. En 
dus is de rechter bij de bevordering van zijn legitimiteit vooral aangewezen 
op zijn gedrag in elke concrete zaak die aan hem wordt voorgelegd. 

De rechter lijkt daarbij op het eerste gezicht gehandicapt te worden door 
de enorme vrijheid die hij heeft. Ik noem dat hier een handicap, omdat waar 
men grote vrijheid heeft ook grote missers gemaakt kunnen worden en de 
beslisser daarvoor geheel verantwoordelijk kan worden gehouden. De mate 
waarin de rechter een rol kan spelen in de beslissing over de strafmnat is 
echter aan een aantal beperkingen onderhevig. 

De Nederlandse wetgever heeft aan de rechter een ruime discretionaire 
bevoegdheid toegekend. De beslisruimte van de rechter wordt slechts be
grensd door wettelijk gespecificeerde algemene minima per strafsoort en 
specifieke strafmaxima per delict. 126 Deze ruime discretionaire bevoegdheid 
biedt de rechter de mogelijkheid om straffen te individualiseren en naar ei
gen inzicht toe te snijden op de persoon van de dader, op specifieke ken
merken van het delict en op de omstandigheden waaronder het is gepleegd. 

De ruime mogelijkheden van de rechter om te individualiseren aan de 
hand van strafsoort en -maat hebben wel geleid tot bezorgdheid over een
heid van rechtspraak: worden gelijke zaken wel gelijk bestraft? Individuali
sering in de straftoemeting staat op gespannen voet met het gelijkheidsbe
ginsel.127 Maar de onafhankelijkheid van de rechter en diens gehechtheid 
aan deze positie staan het opstellen van bindende richtlijnen voor de straf
toemeting in de weg. 

Gegeven de vrijheid die de wet de Nederlandse rechter laat, wordt van 
belang geacht dat de rechter het gebruik ervan in het concrete geval moti-

125. Franken (1997), p. 5. 
126. Zo is het algemene minimum voor de gevangenisstraf één dag, terwijl bijvoorbeeld 

voor een delict als eenvoudige diefstal het maximum van de gevangenisstraf 4 jaren 
bedraagt. Zie respectievelijk art. 10 Sr. en art. 310 Sr. 

127. Zie voor een bespreking van het spanningsveld tussen individualisering en rechtsge
lijkheid Blad (1997) en Mevis (1997). In Nederland werd deze discussie nieuw leven 
ingeblazen na het verschijnen van enkele publicaties waarin aangetoond werd dat er 
in ons land sprake is van nogal wat verscheidenheid in de straftoemeting in soortge 
lijke zaken. Zie Berghuis (1992) en Fiselier (1985). 
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veert. 128 De motiveringsplicht kan een convergerende werking hebben op 
strafrechtelijke beslissingen, ware het niet dat in de praktijk de rechter zich 
maar al te vaak van deze plicht kwijt door gebruik te maken van bijna lege 
standaardformuleringen. 

Rechterlijke beslissingen over de strafmaat lijken, gezien bovenstaande, 
een uitgesproken open karakter te hebben, waarbij de beslissers alle kanten 
op kunnen. Dat zou echter alleen het geval zijn als juridische beslissingen in 
een sociaal vacuüm zouden worden genomen. In feite staan rechters onder 
invloed van collega's en anderen binnen het juridische bedrijf. 129 De meest 
in het oog springende sociale invloed is de collegiale rechtspraak. In Neder
land streven rechters in een meervoudige kamer er naar om zoveel mogelijk 
tot een unaniem oordeel te komen. Een andere belangrijke beperking van de 
rechterlijke beslissingsvrijheid is in Nederland de mogelijkheid voor partijen 
om in hoger beroep te gaan. Lagere rechters zien echter niet graag dat veel 
van hun vonnissen in hoger beroep worden vernietigd, zodat zij in hun be
slissingen ook moeten anticiperen op het oordeel van die hogere rechter. 

Voorts heeft de officier van Justitie grote invloed op de rechterlijke beslis
sing door met zijn eis een uitgangspunt te geven voor de beslissing van de 
rechters in de raadkamer. 130 De officier van Justitie plukt niet zomaar zijn 
eis uit de lucht. Ook hij is onderhevig aan sociale invloeden, die echter min
der formeel zijn dan alleen de wettelijk regeling. De straffen waaruit de offi
cier van Justitie in een concrete zaak kan kiezen, worden ingeperkt door in
vloeden uit zijn werkomgeving: 131 de politie, rapporten van de reclassering, 
hetgeen door de rechter serieus genomen wordt en het collegiale overleg op 
het parket. 

Dus zoveel vrije ruimte heeft de rechter in de praktijk niet bij de straftoe
meting. Dat ligt anders bij de beslissing of de verdachte schuldig is aan het 
ten laste gelegde misdrijf. De rechter moet zich daarbij laten leiden door zijn 
innerlijke overtuiging en de gepresenteerde bewijsmiddelen: hij moet zijn 

128. Mevis (1997). In het Wetboek van Strafvordering zijn enkele bepalingen opgenomen 
die de rechter daartoe verplichten. Zie met name art. 359 Sv. 

129. Van Koppen & De Keijser (2002). 
130. Van Duyne & Verwoerd (1985). 
131. Uitgebreid beschreven door Van de Bunt (1985). 
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beslissing verankeren in het dossier en in het onderzoek ter terechtzit
ting.132 De grote vrijheid wordt hier ook ingeperkt doordat, althans bij de 
ernstiger misdrijven, de rechter deel uitmaakt van een college van drie 
rechters. Maar ook bij die beslissing is de rechter gehandicapt. Ter terecht
zitting moet de rechter twee heren dienen: hij is zowel onderzoeker als be
waker van de procesorde. 133 Veel klachten van advocaten over strafrechters 
komen eruit voort dat de tweede functie wordt opgeofferd aan de eerste. Dat 
lijkt bij tijd en wijle in strijd met het vermoeden van onschuld (de praesump
tio innocentiae). De Roos constateert dat het kennelijk nog niet tot alle straf
rechters is doordrongen dat zij zich fatsoenlijk moeten gedragen, vooral te
gen de verdachte omdat hij onderhevig is aan dwangcommunicatie. 134 Fun
damenteler is dat de voorgaande kennisname van het dossier en de rol die 
de rechter ter terechtzitting vervult van doorslaggevende betekenis kan zijn 
bij de beslissing die hij uiteindelijk neemt, zo lieten Schünemann en colle
ga's zien. 135 

Het zou natuurlijk fraai zijn als er uiteindelijk een juiste beslissing zou 
zijn en de rechter die slechts zou moeten ontdekken. Stalker riep in zijn be
spreking van rechtsgeleerdheid als wetenschap de vraag op of de rechter wel 
een Juist' antwoord kan geven. 136 Hij verwees daarbij naar de Amerikaan 
Dworkin die ons heeft voorgehouden dat de ideale rechter, die in staat is al
les te overzien, heel goed in staat is het Juiste' antwoord te geven. 137 Dat 
lijkt mij een onhoudbaar standpunt. Niet alleen hebben veel strafzaken een 
gecompliceerd feitencomplex; ook het verhaal dat in het dossier wordt ge
presenteerd, vertoont meestal grote gaten die de rechter moet trachten te 
omzeilen of in te vullen. Het helpt wel dat de rechter een professional is die 
gaande de jaren veel met diverse zaken werd geconfronteerd. Een expert 
herkent namelijk de informatie eerder als onderdeel van een probleemcate
gorie. Het gemak waarmee mensen informatie herkennen, wordt in de eerste 

132. Zie over hoe dat proces verloopt uitgebreid Crombag et al. (1994). 
133.De Roos (1999), p. 270. 
134. Vergelijk Bal (1988). 
135. Schünemann (1983) en Schünemann & Bandilla (1989). 
136. Stolker (2003) . 
137. Dworkin (1985), p. 119. 
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plaats bepaald door de frequentie waarmee ze met dergelijke informatie in 
aanraking komen. Zowel de ervaring in een bepaald probleemdomein, als de 
frequentie waarmee specifieke problemen voorkomen, spelen dus een rol bij 
het beslissen. 13s 

De beslissing kan echter afhankelijk zijn van een enkel pregnant kenmerk 
van de zaak, als dat kenmerk als zeer diagnostisch of representatief wordt 
geacht. Dat geldt bijvoorbeeld voor een bekentenis van de verdachte. 139 An
dere kenmerken van de zaak kunnen in zo'n geval - soms ten onrechte -
worden genegeerd.140 

Dit wekt de indruk dat veel beslissingen in het recht gebaseerd worden op 
de eenvoud waarmee een probleem herkend kan worden en dat beslissingen 
dus vaak quick and dirty worden genomen. In zekere zin is dat juist. In het 
psychologische onderzoek naar beslissingen werd lange tijd een model ge
hanteerd waarbij mensen alle relevante informatie waarderen om vervolgens 
een afgewogen oordeel te geven, bijvoorbeeld op een manier die lijkt op een 
statistische procedure. 141 In het onderzoek bleek vervolgens dat het beslis
singsgedrag van mensen niet voldoet aan dat 'ideale' beslissingsmodel en 
dat zij daar onder omstandigheden nogal van kunnen afwijken. 142 Mensen 
waren dus nogal irrationeel, vond men. Dat wordt tegenwoordig een onjuiste 
conclusie gevonden. Het 'ideale' model gaat er namelijk impliciet vanuit dat 
de beslisser ongelimiteerd tijd en geld heeft om relevante gegevens te verza
melen en vervolgens op z'n dooie akkertje alle alternatieven kan afwegen. 
Recent onderzoek van vooral Gigerenzer en collega's laat echter zien dat 
mensen meestal Jast and frugal heuristieken - snelle en spaarzame heuris
tieken derhalve - hanteren die in veel omstandigheden zelfs betere beslis-

138. Gigerenzer (2002). 
139. Vergelijk Van Koppen (1998 en 2003c) . 
140. Zie over deze factoren Kelley (1972). 
141.Zie bijvoorbeeld Wald (1947) en Wason (1966) . Zie voor een overzicht Gilhooly (1988) 

en Oakhill & Gamham ( 1993). 
142. Bijvoorbeeld Tversky & Kahneman (1974). Kahneman , Slovic & Tversky (1982), 

Tversky & Kahneman (1988) , Kahneman & Tversky (2000) en Johnson-Laird & 
Wason (1977). Zie voor een overzicht Shafir & LeBoeuf (2002), Manktelow (1999) en 
Johnson-Laird (1999). 
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singen opleveren dan een uitgebreid 'ideaal' oordeel. 143 

Het beslissingsgedrag van mensen kan beter omschreven worden als een 
adaptive toolbox - een gereedschapskist met heuristieken die snel aangepast 
kunnen worden aan de situatie van het concrete probleem. Dit wordt fraai 
geïllustreerd met een vele malen in allerlei varianten herhaald onderzoek 
van Gigerenzer en collega's. Zij legden aan zowel Duitse als Amerikaanse 
proefpersonen de namen van de 100 grootste Amerikaanse steden voor. Dat 
deden zij in paren, met steeds de vraag "Welke van de twee steden is de 
grootste?" Een voorbeeld van zo'n paar is San Diego en San Antonio. De 
Duitse proefpersonen hadden vaker juiste oordelen dan de Amerikaanse. De 
Duitse deden het beter omdat zij bij de paren afgingen op he t herkennen 
van de namen: als zij slechts één van de twee namen herkenden - bijvoor
beeld San Diego - en de andere niet, namen zij meestal terecht aan dat de 
herkende stad de grootste is. De Amerikaanse proefpersonen wisten na
tuurlijk onnoemelijk veel meer over de steden, maar werden bij hun oordeel 
over de grootte van de stad daardoor juist gehinderd. 

Voor de bewijsbeslissing werd in het recht van oudsher een vrij mecha
nisch beeld gehanteerd, dat wel wat weg heeft van een statistisch beslis
singsmodel waarin de beslisser alles overweegt voordat hij tot een beslissing 
komt. Dat gebeurde simpelweg, zo schreef de leidende auteur op dit gebied 
John Hemy Wigmore, door hetgeen bewezen moet worden (het probandumJ 
steeds verder te specificeren. Als dat proces maar lang genoeg doorgaat, 
verwacht men dat er tenslotte een één-op-één-relatie zou ontstaan tussen 
wat bewezen moet worden (facta probandd) en wat bewezen is (facta proban
tia).144 In Nederland werd dit proces in 1997 nog als model gehanteerd door 
Crombag, De Wijkerslooth en Cohen in hun veel geciteerde Theorie over 
Rechterlijke Beslissingen.145 

Een dergelijke opvatting over de bewijsbeslissing moge dan volgens som-

143.Zie Gigerenzer (2002) en Gigerenzer, Todd & ABC Research Group (1999). Zie ook 
Todd & Gigerenzer (2000) en het daarachter gevoegde commentaar van collega
onderzoekers. 

144 . Zie Wigmore (1937) . 
145. Zie Crombag, De Wijkerslooth & Cohen (1977). Zie ook hierover Wiarda (1999). 
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mig en formeel logisch zijn, 146 er schuilt een nogal mechanisch beeld in van 
feiten en bewijs. Alsof het bij voorbaat evident is welke feiten relevant zijn 
voor de beslissing, de feiten steeds slechts één interpretatie toelaten en elk 
feit ook afzonderlijk beschouwd kan worden. Welke feiten uit het dossier 
relevant zijn voor het vaststellen van schuld of onschuld van de verdachte is 
bijvoorbeeld niet bij voorbaat evident. Wij kunnen pas weten welke feiten 
daarvoor relevant zijn, als wij weten welke beslissing genomen moet worden 
en dat kan pas weer als de feiten zijn vastgesteld. Die vicieuze cirkel kan 
slechts doorbroken worden als begonnen wordt met het nemen van een be
slissing, desnoods in de vorm van een werkhypothese en vervolgens daarbij 
de relevante feiten worden gezocht. 

In strafzaken voorziet het verhaal van het openbaar ministerie in die 
werkhypothese. Crombag, Wagenaar en ik hebben in Dubieuze Zaken met 
de Theorie van Verhaal en Verankering een model uitgewerkt dat de inter
actie tussen beslissing - of werkhypothese - en de bewijsmiddelen nader 
verklaart. 147 Ik zal het daarover hier verder niet hebben, omdat ik mij wil 
richten op het tweede probleem met de feiten, namelijk de verschillende 
manieren waarop die geïnterpreteerd en gewaardeerd kunnen worden. 

Feiten in het strafrecht zijn zelden zonder problemen, omdat het bewijs
materiaal vaak niet geheel zonder problemen is. Getuigen kunnen liegen of 
zich vergissen. De politie kan getuigen op zodanige manier hebben onder
vraagd dat de juiste toedracht niet meer te achterhalen is, 148 waarbij bij
voorbeeld met kinderen en geestelijk gehandicapten als getuigen problemen 
kunnen ontstaan. 149 Ook bekentenissen zijn niet altijd betrouwbaar 150 en 
zelfs relatief hard forensisch bewijs kent zijn feilen, zoals Crombag en ik 
demonstreerden voor oorafdrukken en vingerafdrukken. 151 Bewijsmiddelen 
kunnen soms niet zonder experts gewaardeerd worden en bij het waarderen 
van het oordeel van de getuigendeskundige ontstaan weer nieuwe proble-

146. Bijvoorbeeld Twining (1999). 
14 7. Zie Crombag et aL ( 1994), passim. 
148. Zie Crombag et aL (1994), met name Hoofdstukken 10 en 11 en Wolters (2002). 
149. Zie Rassin & Van Koppen (2002). 
150. Zie Van Koppen (1998). 
151.Zie Van Koppen & Crombag (2000). 
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men. 152 En verder maken rechters bij het waarderen van bewijs niet alleen 
aanwijsbare fouten, 153 maar bewijsmiddelen kunnen op z'n best de schuld 
of onschuld van een verdachte waarschijnlijker of minder waarschijnlijk 
maken, nooit met zekerheid vaststellen. 154 

Dat betekent dat hoe goed het rechtssysteem ook functioneert en hoe 
goed de rechter zijn werk ook tracht te doen, er altijd rechterlijke dwalingen 
zullen voorkomen. Daarbij speelt een rol dat het oordeel over de bewijsmid
delen geen wetenschappelijk oordeel is en ook niet gemodelleerd kan wor
den als een zuivere deductief proces. 155 Het is een praktisch oordeel over 
een concrete zaak. Dat komt tot uiting in de eisen die aan het bewijs worden 
gesteld. Want de eisen die aan het bewijs gesteld worden, vormen een twee
snijdend zwaard. Als er hogere eisen aan bewijs gesteld worden, betekent 
zulks dat minder onschuldige verdachten zullen worden veroordeeld, maar 
ook dat minder schuldige verdachten veroordeeld worden. Andersom zullen 
bij lagere eisen meer schuldige verdachten, maar ook meer onschuldige ver
dachten worden veroordeeld. 

Die trade off tussen het veroordelen van schuldige en onschuldige ver
dachten maakt de bewijsbeslissing van de rechter tot een rechtspolitieke 
beslissing. 156 Want in elke concrete zaak kan de verdachte schuldig of on
schuldig zijn en dat is niet altijd evident op grond van de bewijsmiddelen. 
De rechter zal dus een risico moeten nemen. Bij dat risico maakt hij in feite 
een afweging tussen de kans om een werkelijk schuldige verdachte vrij te 
spreken tegen de kans om een werkelijk onschuldige verdachte te veroor
delen. Dat is, veel meer dan het op het eerste gezicht lijkt, een maatschap
pelijk oordeel dat niet alleen in het algemeen, maar ook in concreto gevolgen 
heeft voor de rechterlijke oordeelsvorming. De consequenties van een 

152. Zie bijvoorbeeld over psychologen in de rechtszaal Rassin (2002) en Van Koppen & 
Cohen (2000) en over forensische experts Broeders (2003) , Smith & Wynne (1989) , 
Faigman, Kaye. Saks & Sanders (1997 en 1999). 

153. Zie Crombag et aL (1994) en Crombag (1997). 
154. Vergelijk Van Koppen (2002) . 
155 . Zie Buruma (1996). p . 13. 
156. Ik laat andere rechts -politieke overwegingen dan de kwaliteit van het bewijs hier 

buiten beschouwing, zoals d e vraag of bewijsmiddelen mog elijk ontoelaatbaar zijn 
omdat de politie buiten zijn boekje is gegaan. 
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'onjuiste' uitkomst van de beslissing zijn daarom bepalend. Stel dat de ver
dachte een eenvoudige winkeldiefstal ten laste wordt gelegd en het bewijs is 
relatief mager. Als de verdachte dan, terwijl hij toch het feit heeft begaan, 
wordt vrijgesproken, zijn de maatschappelijke consequenties gering. Veel 
winkeldieven recidiveren nogal eens en dat zal onze verdachte waarschijnlijk 
ook doen. De maatschappelijke gevolgen van een dergelijke 'foute' beslissing 
zijn relatief gering en er is derhalve geen enkele reden om in die zaak min
der eisen aan de waarde van het bewijs te stellen. Maar wat doet de rechter 
in een vergelijkbaar geval bij een serieverkrachter? Ook serieverkrachters 
willen nog wel eens recidiveren. Als tegen hem geen overweldigend bewijs is 
en hij wordt vrijgesproken terwijl hij toch de dader is, dan kan dat nogal 
dramatische maatschappelijke consequenties hebben. Er is dan reden om in 
dergelijke zaken minder eisen aan het bewijs te stellen. Als dat in het alge
meen voor dat soort zaken geldt, worden weliswaar meer schuldige ver
krachters veroordeeld, maar zullen ook meer onschuldige verdachten van 
verkrachting worden veroordeeld. 

Dit probleem komt misschien het meest pregnant tot uiting in zedenza
ken. Typisch voor de wat lastiger zedenzaken is dat de beschuldigende ver
klaring van de aangeefster staat tegenover de ontkennende verklaring van 
de verdachte en dat het overige het bewijs vrij minimaal is. Als strikt de re
gels van het bewijsrecht worden gevolgd, kan in veel van die zaken niet wor
den veroordeeld. Maar gebrek aan bewijs is zo typisch voor zedenzaken, dat 
bij het strikt volgen van de regels vrijwel nooit een veroordeling zal volgen. 
En dat zou weer tot gevolg hebben dat kinderen en vrouwen in feite vogelvrij 
worden verklaard. Een gevolg dat wij allemaal rechtspolitiek ongewenst vin
den. Op die manier ontstaat echter wel bij dit soort zaken de paradoxale si
tuatie dat maatschappelijke responsiviteit vergt dat bij ernstige beschuldi
gingen met minder bewijs genoegen wordt genomen. Dat verhoogt de kans 
dat een verdachte ten onrechte wordt veroordeeld. 
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Lekenrechtspraak 

In het Nederlandse strafproces staat efficiëntie en de professionaliteit van de 
meeste deelnemers centraal. 157 Zoals ik liet zien is de bewijsbeslissing van 
de rechter eerder problematisch dan de beslissing over de straf. Om de 
rechter minder in legitimiteitsproblemen te brengen, zouden wij in navolging 
van de meeste buitenlanden de bewijsbeslissing kunnen overlaten aan een 
jury. 

Wij hebben slechts een korte tijd onder de Franse overheersing juryrecht
spraak gekend vanaf 1811, maar die werd in 1813 weer schielijk afge
schaft.158 Lekenrechtspraak lijkt op het eerste gezicht niet zo'n gek idee en 
met enige regelmaat wordt voor invoering daarvan gepleit. 159 Het zou de be
trokkenheid van burgers en hun inzicht in het strafrecht sterk kunnen ver
groten.160 Het versterkt ook de openbaarheid van rechtspraak. En die is nu 
nogal bedroevend: terechtzittingen zijn vanaf de tribune niet te volgen 161 en 
sowieso onbegrijpelijk als je het dossier niet gelezen hebt. Dat laatste geldt 
ook voor het vonnis of arrest, dat meestal ook op een nogal weinig inzichte
lijke manier wordt gemotiveerd. 162 Als een jury deelneemt, moet alles mon
deling ter terechtzitting gepresenteerd worden. Dat dwingt ook de professio
nele participanten hun bijdragen begrijpelijk te houden voor leken. 

Deelname van leken in de rechtspraak kan bijdragen aan de legitimiteit 
van de rechter, vinden inmiddels verschillende Nederlandse juristen. 163 Niet 
voor niets wordt deelname aan de jury en het berecht worden door een jury 
door Amerikanen gezien als een bijzonder belangrijk democratisch recht, 

157. De Roos (2000a) en Malsch (2003). 
158. Bossers (1987). In België is lekenrechtspraak in het strafrecht na de onafhankelijk

heid weer ingevoerd onder de naam Hof van Assisen. Zie Van Langenhove (1989). 
Voor het overige kennen de meeste West-Europese landen in enige vorm juryrecht
spraak. 

159. Zie bijvoorbeeld Leijten in Zijderveld (1994). Van Eenennaarn (1995) en Bovend 'Eert, 
Fleuren & Kummeling (2001), p. 1. 

160. Malsch (2003). 
161. Malsch & Hoekstra (1999). 
162. Zie ook Tak (2002). 
163. Bijvoorbeeld Bovend'Eert (2001). Cleiren & De Roos (2002) en Tak (2002). 
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dat zeker even zwaar weegt als het passief en actief kiesrecht. 164 Deelname 
van leken kan op die manier het strafrecht verankeren in de maatschappij 
en daarmee de legitimiteit van het strafrechtssysteem bevorderen. Laat ik 
dat eens onderzoeken. Mijn bespreking van lekenrechtspraak dient nog een 
ander doel: het laat fraai een deel van de dynamiek van het strafproces zien. 

Lekenrechtspraak kent echter ook keerzijdes, die misschien het beste 
duidelijk worden gemaakt door een uitstapje naar het Amerikaanse rechts
systeem. Dat contrasteert nogal met het strafrecht zoals wij ons dat ideaal
typisch voorstellen. De Amerikaanse jury verkeert in een rechtssysteem dat 
in zijn pure vorm een andere vorm van rechtvaardigheid nastreeft dan het 
Nederlandse. 165 Die verschillende vormen zijn diep geworteld in de twee sa
menlevingen. 

In Nederland worden beslissingen beoordeeld op de mate waarin zij elk
een recht doen en passen in de nogal compromisgerichte Nederlandse sa
menleving. Die op compromissen gerichte samenleving is ontstaan in de tijd 
van de zuilen, ruwweg de eerste helft van de vorige eeuw. 166 De maatschap
pij was verdeeld in Katholieken, Protestanten, Socialisten en Humanisten. 167 

Geen enkele zuil beschikte over een meerderheid, zodat het politieke leven 
en een stabiele maatschappij slechts mogelijk waren als men bereid was 
compromissen te sluiten tussen de veelal onverenigbare standpunten van 
de zuilen. Door deze pacificatiedemocratie werd een stabiele maatschappij 
bereikt. De coalitiekabinetten zijn daarvan een goed voorbeeld. Als bijpro
duct leverde de compromissencultuur de neiging op om politieke vraagstuk
ken zo mogelijk te depolitiseren. 168 

Terzijde zij opgemerkt dat deze pacificatiedemocratie het proces van wet
geving nogal gecompliceerd maakte en resulteerde in doorwrochte en gede
tailleerde wetgeving waarin slechts een uitweg kon worden gevonden door 
veel over te laten aan uitwerking door de rechter in het concrete geval. In 
Groot- Brittannië zorgt bijvoorbeeld de scherpe politieke scheiding daarente-

164. Klik & Van Koppen (2002) . 
165. Crombag (2003) . 
166. Lijphart (1975). Lijphart (1988). 
167.Zie voor een uitgebreide bespreking Kossmann (1978). pp. 567 -574. 
168.Andeweg (2000) en Lijphart (1975). 
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gen voor kortere en duidelijker wetten. 169 In Nederland heeft men de ge
woonte zowel in het civiele recht als in het strafrecht veel over te laten aan 
de rechter of aan regelgeving door de Hoge Raad dan wel invulling te geven 
door zogenaamde blanketnormen. 170 

In de Verenigde Staten is de rechtscultuur veel meer gebaseerd op bena
drukken en beschermen van individuele rechten. ïhat government is best, 
which governs least," is een zegswijze die dat goed beschrijft. 171 In tegen
stelling tot Nederland vormen in de Amerikaanse maatschappij waarden de 
centrale morele elementen. Holland beschrijft dit fenomeen als volgt: 

"Ideas of constitutionalism, individualism, liberalism, democracy, 
and egalitarianism are no monopoly to Americans. In some sodeties, 
some people subscribe to many of these ideas and in other societies 
many people subscribe to some of these ideas. In no other society, 
however, are all of these ideas so widely adhered to by so many peo
ple as they are in the United States." 172 

Volgens Huntington heeft dit een beslissende invloed op de Amerikaanse 
maatschappij. Amerikanen hebben een breed gedeelde passie die hen on
derscheidt van andere westerse democratieën 173 en waarin opvallend weinig 
is veranderd sinds de beschrijving door Alexis de Tocqueville in 1835. 174 

Bryce vatte die gedeelde morele Amerikaanse waarden als volgt samen in 
wat hij noemt the American Creed: "(l) the individual has sacred rights; (2) 
the source of politica! power is the people; (3) all governments are limited by 
law and the people; (4) local government is preferred to national govern
ment; (5) the majority is wiser than the minority; and (6) the less govern
ment, the better." Die waarden duiden op het primaat van de rule of law in 
de Verenigde Staten, die gaat over zowel geschillen als sociaal gedrag en de 

169. Zie Atiyah & Summers (1987). 
1 70. Zoals: overeenkomsten moeten te goeder trouw worden uitgevoerd of het gedrag van 

de overheid moet voldoen aan eisen van behoorlijk bestuur. Zie Schoordijk (1988). 
171. Thoreau (1849/1964). Het citaat wordt nogal eens toegeschreven aan Jefferson. 
172. Holland (1988), p. 15. 
173 . Huntington (1981). p. 11. 
174. De Tocqueville (1835). 
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rol van de overheid sterk beperken. 175 
Tussen de drie mogelijke principes van rechtvaardigheid - verdelen naar 

behoefte, verdelen op basis van gelijkheid en verdelen naar ieders inbreng 176 

- passen de eerste twee het beste bij de Nederlandse rechtscultuur en de 
laatste het beste bij de Amerikaanse. Een verdeling naar behoefte of een ge
lijke verdeling past het beste bij het compromiskarakter van de Nederlandse 
cultuur; een verdeling naar gelang ieders inbreng beter in de Amerikaan
se.177 Die verschillen hebben geleid tot twee dramatische verschillende ty
pen strafproces, waarbij het Amerikaanse proces gebaseerd is op het con
flict, terwijl het Nederlandse gebaseerd is op beleidsmatige overwegingen. 178 

De Amerikaanse versie van strafrecht lijkt goed gekarakteriseerd te kunnen 
worden met een uitspraak van John Wayne in de film The Alamo (1961), 
waarin hij zegt: 

"There's right and there's wrong. You got a do one or the other. You 
do the one and you're _living. You do the other and you may be 
walking around, but you're dead as a beaver hat." 

175. Bryce (1891), pp. 417-418, merkte daarom op: "Arnericans had no theory of the 
State and felt no need for one [ ... ). The nation is nothing but so many individuals. 
The government is nothing but certain representatives and officials." Op dit idee is 
ook het recht op het dragen van wapens gebaseerd. Vooral op het platteland ben je 
een watje als je er niet zelf voor zorgt als man je gezin te beschermen met een wapen. 
Dat er door de grote hoeveelheid wapens bij criminaliteit en bij ongelukken nogal 
veel doden vallen, wordt kennelijk voor lief genomen. 

176. Zie voor een meer verfijnde discussie van die drie concepten Berkowitz & Walster 
(1976). Cohen (1987) en Walster, Walster & Berscheid (1978). 

177. Tegenwoordig vindt in Europa een zekere osmose plaats tussen de verschillende 
rechtssystemen. Zie Gutwirth & De Hert (2001). p. 1051. Zoals ook het Europese Hof 
in zijn Krnslin-beslissing (EHRM 24 April 1990, Series A, vol. 176-A, par. 29) schreef: 
"but it would be wrong to exaggerate the distinction between common law countries 
and Continental countries. [ ... ] Statu te law is, of course, also of importarice in com
mon law countries. Conversely, case law has tradiotionally played a major role in 
Continental countries, to such an extentthat whole branches of positive law are 
largely the outcome of decisions by courts." 

178. Damaska (1986). pp. 25 -27. 
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Ik zal het Amerikaanse systeem daarom de John Wayne version of justice 
noemen. 179 Men zou het Amerikaanse strafrecht nog op een andere John 
Wayne-manier kunnen karakteriseren: eerst vanaf de heup schieten, dan 
pas vragen stellen. 180 Er is in de Verenigde Staten geen sterke overheid die 
voor de burgers kan zorgen en dus moet de Amerikaan zelf voor zijn rechten 
opkomen. Of men zijn gelijk haalt, hangt geheel af van wat men er zelf aan 
doet. Dit leidt vrijwel automatisch tot een ruwere omgang in de rechtszaal 
en daarbuiten. 1s1 

Het contrast met Nederland kan het beste worden afgeschilderd door de 
Nederlandse rechtscultuur te omschrijven als een Rechter Tie-vorm van 
recht. 182 Rechter Tie, de romanfiguur van Van Gulik, was niet alleen een 
slimme detective, maar trachtte vooral ook wijze beslissingen te geven 
waarin feiten en belangen zorgvuldig werden afgewogen. 

Ik ben nogal omstandig bij de verschillen in rechtscultuur tussen Neder
land en de Verenigde Staten blijven stilstaan, omdat een goed begrip daar
van nodig is voor het waarderen van de inbreng van een jury. Laat ik terzij
de opmerken dat ook in de Verenigde Staten slechts een zeer gering deel 
van de strafzaken ook werkelijk door een jury wordt behandeld. 183 Niettemin 
is het gehele strafproces ingericht naar het model van een juryproces. 

De jury is van oudsher gericht op rechtsbescherming. Het ontstaan van 
de jury in Engeland is veroorzaakt door behoefte aan bescherming tegen de 

1 79. Dit soort zwart-wit denken is overigens niet beperkt tot het strafrecht. Mag ik u in 
herinnering roepen dat Ronald Reagan de Sovjet-Unie beschreef als een "evil empire" 
en meer recent de jonge Bush de strijd tegen het terrorisme omschrijft als een 
"struggle [ ... ] between good and evil, and nothing else." 

180. Van Koppen & Penrod (2003). In dat beeld past dat ook in het civiele recht in de Ver
enigde Staten aanzienlijk meer wordt geprocedeerd dan in Nederland . Zie Kiitzer 
(1986). 

181. ''This is a country in which order exists because basic rules are accepted by the peo
ple, or insisted upon by them", schreef Barone (1999). 

182. Naar de romanfiguur van Van Gulik. Zie bijvoorbeeld Van Gulik (1961 en 1970) . 
183. Het percentage zaken met juryparticipatie varieert van staat tot staat. Op sommige 

plaatsen is het zelfs niet meer dan 2%. Zie Israel & LaFave (1988) en LaFave & Israel 
(1992). Kiitzer (1986) vondt in een steekproef van 1649 zaken afkomstig van vijf fe
derale districten en zeven staten een percentage van 7 . 

48 



ongebreidelde macht van de Koning. 184 Nu de jury, ook in de Verenigde 
Staten, past in een algeheel wantrouwen tegenover de staat en zijn organen, 
kan men zich afvragen of introductie van de jury in Nederland niet juist zou 
kunnen bijdragen aan een wantrouwen tegenover de rechter en dus een af
name van diens legitimiteit. Ik laat dit probleem hier rusten. 

Aan lekenrechtspraak is vrijwel automatisch verbonden het onmiddellijk
heidsbeginsel.185 Dat houdt in dat al het bewijs ter terechtzitting mondeling 
gepresenteerd moet worden. Mooi, kan men denken, want dat draagt direct 
en substantieel bij aan de openbaarheid van het Nederlandse strafproces. 

De jury zal evenzeer ook een afname van openbaarheid bewerkstelligen. 
Van de jury kan namelijk niet verwacht worden dat zij de beslissing moti
veert, zodat men in veel gevallen verward achter zal blijven met de vraag 
waarom in deze zaak de jury nu wel of juist niet heeft veroordeeld. 
De jury zal ook zorgen voor een drastische verandering in de rechtsgang ter 
terechtzitting. Met de presentatie van de zaak aan de jury is direct verbon
den dat de procesorde - de manier waarop argumenten pro en contra de 
verdachte gepresenteerd worden - veel meer overgelaten moeten worden 
aan het openbaar ministerie en de verdediging. De onderzoekende rol van 
de rechter neemt daarmee af en diens rol als bewaker van de procesorde 
neemt toe. Voor wie dat niet als een logisch gevolg ziet van het juryproces 
zou eens in België bij een juryzaak moeten gaan kijken. 186 In een zaak met 
een Belgische jury, daar het Hof van Assisen genoemd, spelen drie rechters 
een rol. De voorzitter van het hof is daar zowel onderzoeker als procesbewa
ker. Die eerste rol is dermate sterk, dat partijen in principe geen vragen aan 
getuigen mogen stellen, doch slechts vragen aan de voorzitter mogen sugge
reren, het aan zijn discretie overlatend of een vraag gesteld wordt en in wel-

184. Hans & Vidmar (1986). Een mooi voorbeeld van dat mechanisme is de O.J. Simpson
affaire. In de strafzaak sprak de jury hem vrij. Niet zozeer omdat zij van oordeel was 
dat O.J. het niet gedaan had, maar vooral omdat de Los Angeles Police Department 
zich in die zaak had misdragen. In een latere civiele zaak van de slachtoffers tegen 
O.J. besliste de Jury in het voordeel van de eisers . Beide oordelen kunnen, in het 
licht van de beschermingsfunctie van de jury , als juist betiteld worden. Zie Griffiths 
(1995). 

185. Garé (1994). 
186. Zie over lekendeelname aan de rechtspraak in Duitsland Tak (2003). 
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ke vorm dat gebeurt. 187 De rol van de voorzitter is in de praktijk zodanig be
palend dat hij een overheersende invloed heeft op de beslissing van de ju
ry.188 Waarvoor heeft men dan nog een jury nodig? 

Terzijde zij opgemerkt dat de verschuiving van het bepalen van de pro
cesorde naar openbaar ministerie en verdediging er eveneens voor zal zor
gen dat er een verschuiving plaats vindt van gerichtheid op materiële waar
heidsvinding ter terechtzitting naar een Angelsaksisch due process-model, 
waarbij equality of arms belangrijker is dan materiële waarheidsvinding. Dat 
zorgt ervoor dat de officier van Justitie minder magistratelijk wordt en meer 
partij in het strafproces. 

Daarmee wordt een tendentie voortgezet die nu al in Nederland kan wor
den ontwaard. De zorgen over de kwaliteit van de politie heeft zijn schadu
wen vooruit geworpen in het strafproces en de rol van de officier van Justitie 
veranderd. In toenemende mate wordt het openbaar ministerie een orgaan 
dat van een min of meer magistratelijke, en dus onafhankelijke, rol moet 
afstappen en instrument wordt van beleid .189 Daarbij speelt ook een rol dat 
na Van Traa het openbaar ministerie zich veel intensiever is gaan bezig 
houden met het werk van de politie. Dat maakt de officier van Justitie snel
ler tot een crimefighter. Dat, gevoegd bij het ontstaan van een gespeciali
seerde strafrechtadvocatuur, doet ook zonder een jury reeds een meer ad
versaire verhouding ontstaan tussen openbaar ministerie en verdediging in 
strafzaken.190 

187. Op grond van Art. 258 Belgisch Wetboek van Strafvordering. De discretionaire macht 
van de voorzitter geeft hem overigens niet het recht om aan de juryleden zijn mening 
te kennen te geven over de aan de beschuldigde verweten feiten. Zie Cass . 8 mei 
1996, A.C. 1996, nr. 162. 

188. Zie Van Langenhove (1989) . 
189.Jörg, Field & Brants (1995). pp. 47 -48. 
190.Jörg et al. (1995) schrijven daarover: ''There is another reason why we must expect 

more active involvement by the defence in the pre -trial decisions. In an ideal-typical 
inquisitorial system neither side has any right to let the case rest, or to bargain 
about its outcome or about the way in which it will be tried. The Dutch system has 
never been entirely inquisitorial in this sense (prosecutors have always been able to 
drop individual cases for reasons of public interest pertaining to the case). Moreover, 
modem tendencies have resulted in various ways of settling cases out of court with 
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De jury doet nog op een andere manier de openbaarheid van rechtspraak 
afnemen. Het feit dat voor een jury uitgebreid mondeling geprocedeerd moet 
worden, zorgt ervoor dat juryprocessen nogal eens enige weken in beslag 
nemen. 191 Het juryproces is derhalve slechts mogelijk als niet meer dan een 
gering deel van alle zaken aan een jury wordt voorgelegd. 

In België lost men dat bijvoorbeeld op door zoveel mogelijk zaken te 
'correctionaliseren', dat wil zeggen toch aan een meervoudige kamer van 
rechters in de rechtbank voor te leggen. 192 In de praktijk komen alleen die 
zaken voor het Hof van Assisen waarin men niet anders kan: als levenslang 
geëist wordt, want alleen de Assisen mogen die straf opleggen, en bij pers
misdrijven. Dat zijn in België niet meer dan enige tientallen zaken per 
jaar.193 

In de Verenigde Staten wordt het aantal zaken met een jury beperkt door 
plea bargaining, handjeklap tussen openbaar ministerie en verdediging. De 
Amerikaanse juristerij mag zich verheugen in de afwezigheid van een vere
niging van criminelen, want die zou kunnen organiseren dat elk lid staat op 
zijn grondwettelijke recht op een proces met een jury en er zo voor kunnen 
zorgen dat het gehele Amerikaanse rechtssysteem krakend tot stilstand 
komt. 

De jury zorgt vrijwel automatisch voor onmiddellijkheid maar ook vrijwel 
automatisch tot voorafgaande onderhandelingen tussen openbaar ministerie 
en verdediging. Over hoe dat in Nederland zou uitpakken, kom ik aanstonds 
nog te spreken. Naar de Amerikaanse praktijk van plea bargaining is inmid
dels veel onderzoek gedaan en de resultaten geven geen gunstig beeld van 
die onderhandelingen. 194 Recent werden de problemen rond plea bargaining 

or without conditions like the payment of a legally fixed or negotiated sum of money. 
Consequentiy the incidence of negotiations between the defence and the prosecution 
is on the rise, while not called plea bargaining yet , the terminology has emerged in 
official documents" (p. 48). 

191. Klik & Van Koppen (2002). 
192. Van den Wyngaert (1998), deel 2, pp. 506 e.v. 
193. In 1995 waren het er nog 111 en sindsdien is het geleidelijk afgenomen tot 48 in 

2002. Federale Overheidsdienst Justitite (2003). 
194. Zie Gorr (2000), Micelli (1996) en Palermo, White, Wasserman & Hanrahan (1998). 

Zie ook Gross (2003) en Gross (1996). 
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fraai beschreven in het Nederlands Juristenblad door advocaat Mark Teur
lings.195 Hij beschrijft de psychische dwang waaronder de verdachte komt in 
een plea bargaining-systeem. 196 Daarin wordt hij met enig bewijs gecon
fronteerd, waarbij vaak slechts een tipje van de bewijssluier wordt opgelicht 
en vervolgens wordt hem de vraag gesteld of hij een 'full trial' wil. "De ver
dachte mag daar rustig over nadenken." Het systeem leidt ook, zo beschrijft 
Teurlings, tot een verraderscultuur. Want het verraden van iemand anders, 
of dat nu wel of niet op iets substantieels is gebaseerd, kan helpen bij de 
onderhandelingen met het openbaar ministerie. Veel aangehouden ver
dachten zoeken naar mogelijkheden zo snel mogelijk vrij te komen en dein
zen er niet voor terug verhalen te verzinnen of mensen te beschuldigen die 
van niets weten. 

De uitkomst van de onderhandelingen is dat de verdachte een formele 
procespositie moet innemen, iets dat nu in Nederland niet hoeft. In de Vere
nigde Staten moet de verdachte hetzij not guilty pleiten, hetgeen tot een ju
ryproces leidt, 197 hetzij guilty, waarbij de verdachte zich neerlegt bij de ten
lastelegging en de straf die vooraf met het openbaar ministerie is overeenge
komen.198 Een guilty plea hoeft geen juiste weergave te zijn van de werke
lijkheid. 

Zowel de rol van het openbaar ministerie als zijn rol bij de voorafgaande 
onderhandelingen zullen ervoor zorgen dat de officier van Justitie veel meer 
dan nu het geval is partij wordt in het strafproces. De officier van Justitie 
wordt dus minder magistraat. En ook dat is niet iets waarop wij zitten te 
wachten. 

Tot slot zal een jurysysteem een drastische invloed hebben op het opspo
ringsonderzoek door de politie. Als het proces toch geheel mondeling ge-

195. Teurlings (2003). 
196. Een goed voorbeeld van een zaak waarin een onschuldige verdachte akkoord ging 

met een negotiated plea is de zaak van Paul Ingram. Zie Olio & Comell (1998). Ofshe 
& Watters (1994), Wright (1993a) en Wright (1993b). 

197. Dat is niet per definitie zo. De verdachte kan ook kiezen voor een zogenaamde bench 
trial , waarin de rechter beslist over zowel schuld als de strafmaat. Zie Klik & Van 
Koppen (2002). 

198. Merk op dat een guilty plea iets anders is dan een bekentenis. Op de bekentenis kom 
ik hieronder nog terug. 
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voerd wordt en de bewijsmiddelen ter terechtzitting moeten worden gepre
senteerd, wordt het zorgvuldig opbouwen van een dossier van ondergeschikt 
belang. De politie zal daaraan minder aandacht gaan besteden. Dat kan 
weer met zich meebrengen dat het onderliggende onderzoek ook minder 
zorgvuldig gedaan zal worden. Dat zou jammer zijn. Ik heb vaak commen
taar op dossiers, vooral omdat uit processen-verbaal niet precies blijkt wat 
een verdachte of getuige heeft verklaard. Maar het Nederlandse dossier kent 
ook voordelen: zo worden daarin in een vroeg stadium verklaringen van ver
dachten en getuigen vastgelegd. En die verklaringen zijn vaker in overeen
stemming met wat waargenomen is en is gebeurd dan verklaringen die 
pakweg na een half jaar ter terechtzitting worden afgelegd. 199 

Ik heb laten zien dat de simpele introductie van een jury in Nederland in 
alle uithoeken van het strafrechtssysteem drastische consequenties zal 
hebben. Die zijn soms gunstig, want in sommige opzichten wordt de open
baarheid van rechtspraak bevorderd, maar het brengt ook lelijke kantjes 
met zich mee. Dat zijn de veranderingen in het gedrag van de politie, de in
troductie van onderhandelingen tussen openbaar ministerie en verdediging 
en de uitgestelde verhoren van getuigen. Laat ik nog een extra contra
argument noemen. De legitimatie van de jury vindt in de Verenigde Staten 
zijn grondslag in de constitutie en de democratische legitimatie van het 
strafproces. Die laatste vorm van volkssoevereiniteit vormt in België de 
grondslag voor deelname van de jury aan het strafproces. In beide landen is 
om die reden geen hoger beroep mogelijk tegen een beslissing van de ju
ry.200 In balans stem ik tegen de jury. 

Ik geef toe, dat gebeurt ook op basis van mijn onderbuikgevoel. 201 Ameri
kaanse jury's blijken in de meeste gevallen dezelfde beslissing te geven als 
rechters zouden doen. 202 Maar dat is natuurlijk niet interessant. De bijdrage 
van de jury wordt pas zinvol als gedemonstreerd kan worden dat er zaken 

199. Zie hierover Wolters (2002). 
200. In Frankrijk is dat anders. Daar is hoger beroep mogelijk en is recent ook in hoger 

beroep een jury ingevoerd. Zie Angevin (1999) en Pradel (1997). Op rechtbankniveau 
wordt beslist met een jury van 9, in hoger beroep met een jury met 12 leden. 

201.Zie voor pleidooien pro jury Hans & Vidmar (1986) en Diamond (2003). 
202. Kalven & Zeisel (1966). Kalven & Zeisel (1978). 
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zijn waarin de jury een 'betere' beslissing geeft dan de rechter, hoe 'beter' 
ook gedefinieerd wordt. Het selectieproces van jury's zit echter zodanig in 
elkaar dat er vrijwel een garantie is dat de aldus geselecteerde jury niet in 
staat is een betere beslissing te geven dan rechters. Stern omschreef dat als 
volgt: 

"The first thing that happens when a criminal trial starts is both 
sides get to inquire of the prospective jurors whether they know the 
defendant, the victim or any of the witnesses. If so, they are not al
lowed to serve as a juror. We then eliminate those who have had ex
perience with the particular type of offense involved in this trial. 
Next, we get rid of those with strong feelings about it. In time, we in
sure that no one sits on the jury if they know anything about the 
case, the people involved or the issues involved. "203 

De professionele rechter is aldus beter in staat dan een jury om de ver
dachte onbevangen tegemoet te treden en tegelijkertijd in staat een behoor
lijk verfijnd stelsel van rechtsregels te hanteren. 204 Als de zaak voor de jury 
moet worden gepresenteerd, is het vrijwel onmogelijk dergelijke verfijnde 
onderscheidingen te hanteren. 

Nu zult u zeggen: "Van Koppen, je schetst een karikatuur van de jury, 
want in Nederland zal dat nooit zo worden ingevoerd." Dat klopt. De voor
stellen in Nederland tenderen veel meer in de richting van tribunalen waarin 
professionele rechters en leken gezamenlijk optreden. 205 De praktijk in de 
ons omringende landen demonstreert dat de leken in dergelijke gemengde 
tribunalen nauwelijks enige inbreng hebben. Een goed voorbeeld is het Bel
gische Hof van Assisen, waarin de jury alleen beslist over de schuldvraag, 
maar de jury samen met de drie rechters zich buigt over de strafmaat. Het 
onderzoek van Van Langenhove laat zien dat bij die tweede beslissing de 
rechters dermate overheersen dat de jury er net zo goed niet bij had hoeven 

203. Stern (2001). Zie voor een beschrijving van dit selectieproces Klik & Van Koppen 
(2002) en Van Koppen & Penrod (2003). 

204. Malsch (2003). Zij geeft als voorbeeld de vele vormen van schuld die het Nederlandse 
strafrecht kent. 

205. Malsch (2003). 
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zitten. 206 Tak beschrijft iets soortgelijks voor de Duitse lekenrechters in een 
gemengde professionele-lekenkamer: "Mocht de beroepsrechter zijn over
stemd in raadkamer, dan kan de beroepsrechter, die het vonnis altijd zelf 
schrijft, het vonnis zo formuleren dat het in appèl vernietigd wordt. "207 Wat 
dan nog de functie van de lekenrechter is, ontgaat mij. 

De efficiënte en motiverende rechter 

Nu zie ik de jury of lekenrechters in het Nederlandse strafproces niet snel 
verschijnen, want het is inmiddels efficiëntie, efficiëntie en efficiëntie dat de 
klok slaat in de wetgeving op het gebied van strafvordering. En dat is een al 
oudere ontwikkeling, die niet alleen minister Donner of de huidige Tweede 
Kamer verweten kan worden. Maar de roep om efficiëntie heeft er wel voor 
gezorgd dat ernstig geknaagd is aan de motivering door de rechter van zijn 
beslissing. En juist die motivering werd in 1959 door Enschedé nog om
schreven als de kern van de legitimiteit van de rechter of, in mijn woorden, 
het stevigste anker voor het werk van de rechter. Want is het al niet lang dat 
de rechter ontslagen is van de plicht zijn bewijsconstructie te motiveren toen 
de praktijk van de zogenaamde kop-staartvonnissen werd gelegaliseerd? 208 

Dat zijn vonnissen waarin de rechter gemakshalve de bewijsmiddelen waar
op zijn bewezenverklaring steunt, weglaat. Pas als hoger beroep wordt inge
steld, worden de bewijsmiddelen uitgewerkt, maar dat is vaak maanden na
dat het vonnis is gewezen. Daarmee is een belangrijke functie van het moti
veren weggevallen, namelijk de controle voor de rechter zelf of zijn redene
ring verankerd kan worden in deugdelijke bewijsmiddelen. En het creëert 
ook een probleem voor de verdachte die hoger beroep instelt vanwege de 
bewezenverklaring. Die moet dat doen maanden voordat hij te weten komt 
waarop die bewezenverklaring steunt. Dat is raar en zorgt tegelijkertijd voor 
onnodige appèlzaken. 

206. Van Langenhove (1989). 
207. Zie Tak (2003). p. 172, onder verwijzing naar Benz (1982). 
208. Wet van 26 september 1995 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering be

treffende het proces-verbaal van de terechtzitting en het vonnis, Stb. 1996, 487. 
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Maar ook voor de tijd van kop-staartvonnissen bestond de motivering vaak 
uit niet meer dan enig knip-en-plakwerk uit processen-verbaal uit het poli
tiedossier. Op de desastreuze gevolgen van die manier van werken wezen 
Crombag, Wagenaar en ik al eerder. 209 Er is overigens ook een positieve 
ontwikkeling te melden. In toenemende mate kom ik in vonnissen en arres
ten een uitgebreide motivering tegen van delen van het bewijs, overigens 
vaak als reactie op expliciete verweren van de verdediging. Niettemin blijft te 
vaak de redenering die ten grondslag moet hebben gelegen aan de rechter
lijke bewezenverklaring zo impliciet, dat die onbegrijpelijk is. 210 

Naast de zelfcontrole van de rechter, kan de motivering van een vonnis of 
arrest een aantal verschillende functies hebben. Ten eerste worden met de 
motivering de beslissingen van de rechter gelegitimeerd tegenover de ver
dachte. Ten tweede dient de motivering voor legitimering van de beslissin
gen tegenover de appèlinstantie of, bij een arrest, tegenover de Hoge Raad. 
Ten derde wordt met de motivering de beslissingen verantwoord tegenover 
een wijder publiek en vormt de motivering een belangrijke schakel in de 
openbaarheid van rechtspraak. 211 Ik vraag wel eens aan strafrechters welk 
publiek zij in hun hoofd hebben bij het componeren van de motivering in 
het vonnis of arrest. De antwoorden lopen nogal uiteen, waarbij - is mijn 
informele schatting - slechts een minderheid probeert zowel verdachte, ap
pèlrechter als publiek te bedienen. Dat lijkt mij ook een bijzonder lastige op
gave. Als de motivering niet bedoeld is voor communicatie met de burger of 
de justitiabelen in concreto, maar met het oog op controle door de hogere 
rechter, 212 vergt dat vooral een juridisch sterk betoog en een zo minimaal 
mogelijke motivering om de hogere rechter niet teveel handvatten te bieden 
voor vernietiging van het vonnis. Voor de verdachte zou het vonnis vooral 
moeten zijn geschreven in gewone mensentaal, dat veelal strijdig is met ju
ridisch sterk motiveren. Een goede motivering voor het publiek is in de 
meeste gevallen vrijwel onmogelijk. Veel vonnissen en arresten zijn onbe
grijpelijk voor degenen die het dossier niet kennen en zijn in ieder geval 

209. Crombag et al. (1994). 
210. Zie ook De Roos (1999). 
211. Malsch, Van den Berg, De Bruijn, De Keijscr & Nijboer (2003). 

212.Huls etal.. (2003), p. 20. 
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zonder die kennis nauwelijks te waarderen. Dat is jammer, want de enige 
publieke mogelijkheid tot controle op de rechter is het lezen van de motive
ring; en dan niet alleen van veroordelende vonnissen, maar ook van vrij
spraken die thans zelden worden gemotiveerd. 

Men kan zich afvragen of een motivering voor het publiek bijdraagt aan de 
legitimiteit van de rechter. Voor de meeste zaken geldt dat in ieder geval 
niet, omdat buiten verdachte, slachtoffer en misschien enkele andere be
trokkenen niemand geïnteresseerd is in het rechterlijk oordeel. Een derge
lijk doel van motivering lijkt mij alleen van belang in zaken die grote publie
ke aandacht hebben getrokken. En zelfs dan betwijfel ik of die motivering er 
in deze zin toe doet. Om een voorbeeld te geven. Voor zover ik weet is de 
meest uitgebreide motivering van een vrijspraak het arrest van het Hof 
Leeuwarden in de Puttense Moordzaak. 213 Het is evident dat het Hof Leeu
warden zo uitgebreid motiveerde om zich tegenover het publiek, maar mis
schien vooral tegenover de vakbroeders te verantwoorden. Een redelijke 
schatting lijkt mij dat niettemin slechts enkelen van u kennis hebben ge
nomen van het arrest van het Hof in deze zaak. 

Kortom: de motivering van vonnissen en arresten lijkt in overgrote meer
derheid van de gevallen slechts te kunnen bijdragen aan legitimatie tegen
over de direct betrokkenen. En zelfs in de enkele grote zaak draagt de moti
vering vermoedelijk bij aan legitimatie tegenover het grote publiek. 

213. In de Puttense moordzaak werden Wilco Viets en Herman du Bois veroordeeld voor 
de verkrachting van en moord op Christel Arnbrosius op zondag 9 januari 1994 in 
Putten. De zaak wordt uitgebreid beschreven door Blaauw (2002). Na een aanvanke
lijke aiwijzing tot een verzoek om herziening door de Hoge Raad (HR 27 juni 2000, 
NJ 2000, 503, Puttense Moordzaak I, m.nt. Sch .). wees bij een hernieuwde poging de 
Hoge Raad het verzoek toe (HR 26 juni 2001, NJ 2001, 564, Puttense Moordzaak Il, 
m.nt. Sch.) en verwees de zaak voor verdere afdoening naar het Hof Leeuwarden. Dat 
Hof sprak vervolgens beide veroordeelden alsnog vrij op 24 april 2002 (LJN-nummer 
AE 1877) en het openbaar ministerie ging niet in cassatie. 

57 



De bekentenis van de verdachte 

Motivering van vonnissen en arresten komt inmiddels steeds meer onder 
druk te staan. Er moeten veel zaken worden gedraaid en er moet vooral 
hard worden gestraft. Iets als motiveren van de beslissing zit daarbij alleen 
maar in de weg. 214 En dus diende minister Donner recent bij de Tweede 
Kamer een wetsvoorstel in over de motivering in zaken waarin de verdachte 
een bekentenis heeft afgelegd. 215 In de juridische literatuur wordt niet en
thousiast gereageerd op het wetsvoorstel. 216 Zo wees Rüter er in zijn af
scheidsrede al op dat een dergelijke regeling in de Sovjetunie en zijn satel
lietstaten al een spoor van vernielingen heeft achtergelaten. 217 

Wat wil de minister nu precies? 218 De rechter hoeft niet meer te motiveren 
als de verdachte ter terechtzitting het misdrijf heeft bekend. De grondslag 
daarvoor is het volgende: "In gevallen waarin de verdachte een geloofwaardi
ge bekentenis aflegt, is de kans op onterechte bewezenverklaringen betrek
kelijk gering." Hoe gering die kans is, laat de minister overigens wijselijk in 
het midden. De minister laat ook in het midden wat dan zo'n bekentenis zou 
mogen zijn: soms wordt gesproken over een gave bekentenis, op andere 
punten weer over een integrale bekentenis. 

Als de verdachte in die zin heeft bekend zou de rechter zijn bewijsmotive
ring tot het uiterste mogen beperken. De minister geeft als voorbeeld een 
diefstal, waarbij dan de uitwerking van de rechter beperkt mag blijven tot 
het noemen van de bekentenis en de aangifte, alsmede een opgave van de 
ontvreemde voorwerpen. Nu komt een gevaarlijk punt. De minister schrijft 
dan: 

"De voorgestelde bepaling eist niet dat de bekentenis ter terechtzit
ting is afgelegd. Ook een bekentenis in het vooronderzoek afgelegd, 
kan met zich meebrengen dat een opgave van verklaringen en 

214. Huls et aL (2003), p. 24. 
215. Zie Wetsvoorstel bekentenis. 
216. Zie Huls et aL (2003). Zie voor een kennelijke voorstander Tak (1993). 
217. Rüter (2003). 
218 . Het voorstel is niet nieuw, doch in een andere vorm reeds eerder gedaan . Zie daar 

over Hildebrandt, Van Kampen, Nijboer & Wiertnga (1993). 

58 



schriftelijke bescheiden volstaat. Dat is met name [maar dus niet 
uitsluitend; PvK) van belang in gevallen waarin bij de politie een 
volledige bekentenis is afgelegd, en de verdachte ter terechtzitting 
verstek laat gaan. "219 

In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp staat één, en slechts één, 
begrip centraal: efficiëntie. Het begrip rechtsbescherming ben ik in dat stuk 
niet tegenkomen. Men kan zich serieus afvragen of deze wet zal bijdragen 
aan de efficiëntie van het strafproces, 220 gezien de geringe eisen die ook nu 
al aan de motivering worden gesteld. Maar stel dat de minister gelijk heeft 
en rechters kunnen hierdoor efficiënter werken, dan lijkt deze wet, door de 
dynamiek van het strafrechtssysteem een desastreuze werking in de gehele 
strafrechtsketen te hebben en wordt op vele punten de verankering van het 
strafrecht weggeslagen. Ik zal mijn sombere toekomstperspectief in deze 
proberen te schetsen. 

Een bekentenis is een nieuw begrip in het formele strafrecht. Wij kennen 
nu de verklaring van de verdachte, maar niet zijn bekentenis. Dat is een 
lastig fenomeen, gezien de manier waarop tenlasteleggingen in Nederland 
zijn opgebouwd. Daarin staat bijvoorbeeld dat de verdachte op of omstreeks 
een bepaalde datum, althans in het jaar 2003, in de gemeente Rotterdam, 
althans in Nederland het slachtoffer om het leven bracht door tegen het 
hoofd te schoppen en/ of door met een mes te steken en/ of hem anderszins 
zodanig te verwonden dat het slachtoffer dientengevolge is overleden. Wat 
moet de verdachte bekennen? 221 Dat hij het misdrijf pleegde in Rotterdam, 
althans ergens in Nederland en dat hij hem schopte en/of met een mes 
stak? En hoe kan de verdachte bekennen dat het slachtoffer door zijn mis-

219. Memorie van Toelichting bij Wetsvoorstel bekentenis , p. 7. 
220. In die zin ook bij het eerste voorstel aan de bekentenis bijzondere betekenis te geven 

De Doelder & 't Hart (1992). Zie ook Garé (1992) en Jörg (1993a). 
221. Zie bijvoorbeeld Huls et al. (2003). Zij wijzen ook op het onpraktische criterium van 

de bekentenis. "gelet op de zij waarop in strafzaken beschuldigingen worden opge
steld, met al zijn alternatieven en subsidiaren. De enkele mededeling van de ver
dachte dat hij bekent geeft in ingewikkelde strafzaken nog geen begin van indicatie 
van wat hij dan bekent" (p. 25). 
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handeling enkele dagen later in het ziekenhuis is overleden? Heeft de ver
dachte kennis van de causale relatie tussen zijn gedrag, de medische toe
stand van het slachtoffer en de precieze oorzaak van diens overlijden? 

Dit probleem kan slechts worden opgelost door de bekentenis op te vatten 
als het innemen van een formele procespositie. Dat ziet de minister ook, 
maar de consequenties hiervan ziet de minister niet. De minister schrijft 
hierover slechts dat de bekentenis aldus een dubbele grondslag heeft: 

"De eerste is [ ... ] inhoudelijk van aard: er moet een bekentenis zijn. 
De tweede is formeel van aard, en betreft de processuele opstelling 
van de verdachte: dat de tenlastelegging bewezen kan worden ver
klaard, wordt niet bestreden. "222 

Aldus voert de minister tussen de regels door het systeem van een guilty 
plea in. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling in combinatie met de enorme 
verruiming van de mogelijkheden die het openbaar ministerie zal krijgen om 
buitengerechtelijk strafzaken af te doen, als de minister allerlei andere in de 
begroting aangekondigde wetgevingsplannen zal uitvoeren. 223 In feite voert 
de minister hiermee een systeem van plea bargaining in. 224 Dat zal mis
schien niet direct op grote schaal gebeuren, maar met deze wet op termijn 
onvermijdelijk zijn. Als de wet tot meer efficiëntie leidt, heeft de rechter en in 
zijn voetsporen het openbaar ministerie er immers belang bij dat de ver-

222. Memorie van Toelichting bij Wetsvoorstel bekentenis, p. 9. 
223 . Zoals het conceptwetsvoorstel OM-afdoening . Daarin schrijft de minister in de Me

morie van Toelichting: "Kern van de voorstellen is een aanpassing van de juridische 
grondslag van de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken. De wettelijke con
structie van de transactie impliceert dat het feit niet 'bestraft' wordt. Als aan de 
transactievoorwaarden wordt voldaan, is strafvervolging en daarmee bestraffing juist 
uitgesloten, zo volgt uit artikel 74 Wetboek van Strafrecht (verder Sr). Bij de strafbe 
schikking ligt dat anders. Zij strekt niet ter voorkoming van vervolging maar is een 
vorm waarin het openbaar ministerie de zaak kan vervolgen en bestraffen. Daarmee 
komt de strafbeschikking, wat haar rechtskarakter betreft, meer overeen met een 
rechterlijke veroordeling." 

224. Dat door dit systeem het karakter van het strafproces verschuift van inquisitoir naar 
accusatoir , zoals ook betoogd door 't Hart (1993). laat ik hi er verder buiten beschou 
wing, want dat besprak ik al hierboven. 
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<lachte ter terechtzitting een formele bekentenis aflegt. 225 Daar mag best iets 
tegenover staan, bijvoorbeeld dat het openbaar ministerie een geringere 
straf eist of een minder ernstig delict ten laste legt, zoals eenvoudige mis
handeling in plaats van zware mishandeling. Dat zijn onderhandelingen. Nu 
zal men tegenwerpen dat het openbaar ministerie niet met verdachten gaat 
onderhandelen. 226 Gecombineerd met de verruimde mogelijkheid van het 
openbaar ministerie om transacties voor te stellen of al in de voorfase straf
beschikkingen op te leggen, voert dat echter vrijwel vanzelf tot het Ameri
kaanse systeem van plea bargaining. De minister stelt zich daarbij voor dat 
de officier van Justitie en verdachte uitgebreid om de tafel gaan zitten en dat 
wijst hij af. 227 Daarbij wordt vergeten dat het doen van een aanbod en het al 
dan niet aanvaarden van dat aanbod eveneens onderhandelingen zijn. 228 

Daarbij wordt ook vergeten dat er inmiddels nogal wat zaken zijn waarin het 
openbaar ministerie wel degelijk onderhandelt met de verdachte. Een spec
taculair voorbeeld zijn de onderhandelingen rond de fraude bij het bouwen 
van de Schipholtunnel. 229 Met een onderhandelingsresultaat is niemand 
meer geïnteresseerd in de materiële waarheid. 230 En dat is de minister ei
genlijk ook niet. als hij schrijft dat een rechterlijke motivering door het noe
men van de bekentenis en de aangifte voldoende is. 231 

Door de dynamiek van de strafrechtsketen zal dit wetsvoorstel ook effec
ten hebben op het gedrag van de politie. 232 Er staat immers een bonus op 
het verkrijgen van een bekentenis. Elders heb ik uitgebreid beschreven 
waarom bekentenissen gevaarlijk zijn en hoe, ondanks het goede lesmateri-

225. Zie over nadelen en voordelen voor de verdachte en de rechter van een bekentenis ter 
terechtzitting Jörg (1993b). 

226. Dat is onjuist. Zie Nijboer (2004). 
227. Eén argument dat de minister daarvoor gebruikt is dat de verdachte dan bijgestaan 

zou moeten worden door een raadsman en dat zou verhoging van het rechtsbij
standsbudget tot gevolg hebben. Tweede Kamer (2003 -2004) 29200 VI, nr. 31, p. 3. 

228. Vergelijk Ten Kate & Van Koppen (2002). 
229. Zie hierover Tweede Kamer (2002 -2003) 28244, nr . 10 (Enquête Bouwnijverheid: 

Rapport over deelproject 3: casuïstiek uit de bouwnijverheid). 
230. Vergelijk Nijboer (1993) en De Doelder & 't Hart (1992). 
231.Zie ook Garé (1993). 
232. Zie ook Naeyé (1993), met name pp. 52 e.v. 

61 



aal bij de Rechercheschool, de politie nu al veel te sterk is gericht op het 
verkrijgen van een bekentenis tijdens het verhoor. 233 In de huidige cultuur 
in het strafproces vormen de bekentenissen bij de politie al een probleem. 
Als een verdachte beweert dat hij onder druk van de politie of door suggestie 
van de verbalisanten zijn bekentenis heeft afgelegd, moet hij dat trachten te 
bewijzen. Dat is een onmogelijke opgave, want daarvoor kan men slechts de 
verbalisanten horen als getuige en ik heb nog nooit hen in die situatie zien 
beweren dat zij de verdachte flink onder druk hebben gezet. Hiermee wordt 
de verdachte in een rare situatie geplaatst, want is het niet aan het open
baar ministerie om de schuld van de verdachte te bewijzen en dus de taak 
van de officier van Justitie om te bewijzen dat zijn bewijsmiddelen deugen? 
Als er een rechter komt die in deze zin eens een keer beslist, kan verwacht 
worden dat spoedig eindelijk alle verhoren van verdachten tenminste op au
dioband worden opgenomen, zoals de Engelse politie al sinds jaar en dag en 
tot volle tevredenheid doet. 

Zonder een dergelijke wending in de waardering van bekentenissen door 
de politie en met het huidige wetsvoorstel is de eenvoudige verwachting dat 
de politie nog meer dan nu het geval is, zal streven naar een bekentenis 
door de verdachte. En dat is een onwenselijke ontwikkeling want bekente
nissen zijn aanzienlijk zwakkere bewijsmiddelen dan veelal wordt aangeno
men.234 

De verificatiecultuur 

De meeste bedreigingen van de legitimiteit van de Nederlandse rechter ko
men dus van buitenaf, door veranderingen in wetgeving die niet verankerd 
zijn in wat wij weten over criminaliteit, het bestrijden daarvan en over de 
dynamiek van het strafrechtssysteem. Er is echter één bedreiging van bin
nenuit die nog bespreking behoeft. Die bedreiging moet worden gezien tegen 
de achtergrond dat verreweg de meeste rechters in verreweg de meeste za
ken onproblematische beslissingen geven. Dat geldt ten minste voor 88% 

233. Van Koppen (1998 en 2003c). 
234. Wagenaar (1993). 
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van de zaken, 235 waarin het bewijs klip-en-klaar is en de enige vraag die ter 
terechtzitting nog werkelijk aan de orde is, de straf is die moet worden op
gelegd. Daarnaast wordt slechts geverifieerd of de politie en het openbaar 
ministerie zijn werk goed heeft gedaan. 

In het Nederlandse strafproces heerst een sterke verificatiecultuur; noch 
de officier van Justitie noch de rechter zal geheel opnieuw en onafhankelijk 
het gehele bewijs waarderen. In plaats daarvan wordt het dossier als uit
gangspunt genomen voor de besluitvorming. In het dossier wordt echter 
primair de visie van de politie en het openbaar ministerie gepresenteerd. En, 
opnieuw, in de meeste zaken vormt dat geen enkel probleem. Maar in een 
minderheid van de zaken kan deze cultuur leiden tot dubieuze beslissin
gen.236 Dat zijn nogal eens grote zaken die iedereen kent, zoals de Puttense 
Moordzaak, die ik al noemde, 237 maar ook Ina Post, 238 De Schiedammer 
Parkmoord, 239 De Deventer Moordzaak 240 en de Paskamermoord. 241 Derge
lijke missers trekken veel publiciteit en zijn daarom ook schadelijk voor de 
legitimiteit van het strafrecht. Zij doen de wenkbrauwen van menig Neder
lander fronsen en bevestigen de minderheid die wantrouwend staat tegen
over het strafrecht in haar mening.2 42 

De genoemde zaken hebben één belangrijk kenmerk gemeen: de veroor
deling in die zaken steunde in onvoldoende mate op de feiten en was in die 
zin niet verankerd in het dossier. Waar de beslissing precies mis is gegaan 
in die zaken is achteraf vaak moeilijk te reconstrueren, maar een aantal ge
meenschappelijke elementen kan wel ontdekt worden: een onvoldoende kri
tische houding van de rechter tegenover het vooronderzoek, het opsporings
onderzoek en de getuigendeskundigen. 243 En ongetwijfeld heeft een bijdrage 

235. Zie voor de herkomst van dat percentage Crombag et al. (1994), p. 110. 
236. Vergelijk Crombag et al. (1994). Zie ook Van Koppen (2002). 
237. Blaauw (2002). 
238. Israëls (2004) en Naus (2003). 
239. Van Koppen (2003a). 
240. Van Koppen (2003b). 
241.Nierop & Elberse (1989). De verdachte werd weliswaar veroordeeld door de recht

bank Haarlem, maar in hoger beroep vrijgesproken. 
242. En dat is een substantiële minderheid, merkte Bruinsma (2003) op. 
243. Nijboer (2003) , Van Koppen & Schalken (2004). 
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geleverd dat de merites van de zaak niet uit en te na is onderzocht, want de 
politiek heeft, zoals gezegd, ervoor gezorgd dat tijd en geld de meest schaar
se goederen zijn in de rechtspleging. 

Door alle publiciteit die dergelijke dubieuze beslissingen trekken, lijken zij 
een tendentie te laten zien in alle rechterlijke beslissingen. Dat lijkt mij een 
onjuiste conclusie. Ja, zij tasten het gezag en de legitimiteit van de rechter 
aan en, ja, dergelijke dubieuze beslissingen en rechterlijke dwalingen kun
nen teruggevoerd worden tot kenmerken van het systeem, 244 maar in feite 
zeggen deze missers niet iets substantieels over de rechter, maar eerder iets 
over sommige rechters bij sommige incidenten. 

Tot slot moet mij nog iets van het hart. Ik kan mij soms niet aan de in
druk onttrekken dat alle commotie over de rechtspraak en het strafrecht 
zich vooral afspeelt binnen de media en de politiek, maar dat de burgers 
daar heel wat genuanceerder tegenaan kijken. Daar is inmiddels ook empi
rische steun voor, maar daarvan verslag doen zou vergen dat ik vooruit loop 
op onderzoeksresultaten die collega's De Keijser en Elffers binnenkort zullen 
publiceren. 245 

Verankering van rechtspraak 

Ik kom tot mijn conclusies. 
Ik heb laten zien dat het strafrechtssysteem een dynamisch geheel is 

waarin verandering op één punt drastische gevolgen hebben voor de gehele 
keten. Het evenwicht tussen politie, justitie en de rechter staat of valt met 
de mate waarin de legitimiteit van de keten gewaarborgd kan worden door 
beslissingen te verankeren. Weliswaar geniet de Nederlandse rechter in het 
algemeen vertrouwen en is de rechtspraak, ook als dat met het buitenland 
wordt vergeleken, voldoende verankerd in de samenleving, maar er is steeds 
een substantiële minderheid onder de Nederlanders die geen vertrouwen 
heeft in ons strafrecht. Daarmee is de legitimiteit van het strafrecht niet een 
rustig bezit. 

244. Zie Crombag et al. (1994) en De Poot et al. (2004) . 
245. De Keijser & Elffers (2004). 
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Bedreigingen van de legitimiteit komen voor een deel van binnenuit, van po
litiemensen, officieren en rechters die hun oordelen onvoldoende veranke
ring in de feiten van de zaak. De veelal spectaculaire missers die daaruit 
voortkomen, lijken hun stempel te drukken op de legitimiteit van het gehele 
systeem, ook op de legitimiteit van participanten die wel goed werk afleveren 
en op de zaken die voor het overige vrij onproblematisch zijn. Men zou 
rechters in het algemeen slechts kunnen verwijten dat zij met bijzonder 
weinig morren meegaan in de maalstroom van steeds meer zaken die steeds 
efficiënter en dus met steeds minder rechtsbescherming moeten worden af
gedaan . 

De belangrijkste bedreigingen van de legitimiteit van het strafrecht komen 
van buitenaf. Aan het strafrechtssysteem worden in toenemende mate eisen 
gesteld, waaraan het strafrecht uit de aard van de zaak niet kan voldoen. 
Het strafrecht kan niet een centraal onderdeel van de bestrijding van crimi
naliteit zijn, het strafrecht kan geen genoegdoening bieden aan slachtoffers 
en het strafrecht kan toegenomen onveiligheidsgevoelens niet wegnemen. 
Pogingen om de strafrechtsketen wel dergelijke functies te laten vervullen, 
zijn dermate slecht verankert in wat uit onderzoek bekend is over crimina
liteit, criminelen en de effecten van de inzet van politie, justitie en rechters 
dat de finale uitkomst slechts kan zijn: toename van de teleurstelling in de 
verwachtte effecten en een afname van de legitimiteit van de rechter. En la
ten wij wel wezen: zonder legitimiteit kan in een moderne maatschappij het 
strafrecht niet functioneren. 

Ik heb in het voorgaande slechts een schets kunnen geven van factoren 
die van invloed zijn op de legitimiteit van de strafrechtsketen, van de dyna
miek van het strafrecht en van de manier waarop beslissingen in het straf
rechtelijke systeem verankerd kunnen of moeten worden. Het is slechts een 
schets, niet omdat mijn tijd beperkt was, maar omdat veel van de aspecten 
van het strafrechtelijk systeem waarover ik het had nog slecht begrepen 
zijn. Die onbegrepen aspecten levert wel een onderzoeksprogramma op voor 
de komende jaren. Op macroniveau stellen zich vragen als: welk handelen 
van politie, justitie en rechter heeft enige invloed op hun legitimiteit in de 
samenleving? Op mesoniveau ligt er een groot onderzoeksterrein op het ge
bied van de wisselwerking tussen burger, politie, justitie en rechter. Op mi
croniveau kunnen onderzoeksvragen gesteld worden over de dynamiek van 

65 



het strafrecht, met vragen als: hoe anticiperen politiemensen op latere be
slissingen in de keten? Wanneer en waardoor is een rechter voldoende 
overtuigd van de schuld van de verdachte? Ik hoop de komende jaren bij te 
kunnen dragen aan het beantwoorden van een deel van al die vragen. 

Dankwoord. 

Mijnheer de Rector Magnificus, Dames en Heren! 
Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan het College van Bestuur van de 

Vrije Universiteit en het bestuur van de Juridische Faculteit voor het in mij 
gestelde vertrouwen. Ik hoop dat ik in de beperkte tijd die mij aan deze uni
versiteit gegeven is een fikse bijdrage kan leveren aan onderzoek maar voor
al aan het onderwijs. 

Leden van de Afdeling Strafrecht en Criminologie. Hoewel ik met een aan
stelling van een halve dag niet vreselijk veel in jullie midden ben, zal mijn 
bijdrage minder half zijn dan mijn aanstelling doet vermoeden. Hooggeleerde 
Schalken, beste Tom, ik hoop in ieder geval dat ons gezamenlijke onderwijs 
gekenmerkt mag worden door dezelfde prettige samenwerking als het eerste 
onderzoek dat wij samen deden. 24 6 

Ik zal het ambt bekleden van hoogleraar Rechtspsychologie en die term 
laat direct zien dat mijn carrière een nogal duaal karakter heeft gehad. Een 
been in het recht en een been in de psychologie is ook nauwelijks vol te 
houden, zonder intensief met anderen samen te werken. Ik heb dat de af
gelopen decennia met veel inspirerende mensen mogen doen, met zoveel 
zelfs dat ik niet allen kan noemen. 

Hooggeleerde Hofstee, beste W.K.B., je hebt mij niet alleen de fijne 
kneepjes van de psychologie geleerd, maar vooral het louterende effect van 
fiks op je donder krijgen. 

Hooggeleerde Liebrand, beste Wim, mijn eerste schreden in het psycholo
gisch laboratorium zette ik met jou. 247 Jij leerde mij niet alleen hoe dat 
moest. maar ook welke beperkingen dat heeft. En dus ben ik nauwelijks 

246. Van Koppen & Schalken (2004). 
247. Van Koppen & Liebrand (1978). 
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meer in het psychologische laboratorium te vinden. 
Edelachtbare Ten Kate, beste Jan, ik heb dit jaar weer het genoegen mo

gen smaken om samen met jou een boek te schrijven. 24 8 Dat bracht bij mij 
de herinnering terug aan de jaren dat wij intensief samen onderzoek deden 
waarbij ik vooral de rol had van maar wat roepen en jij er toch iets moois 
van maakte. 

Hooggeleerde Crombag, beste Hans, en hooggeleerde Wagenaar, beste 
Willem Albert, ons gezamenlijke werk over rechterlijk beslissen 249 mag dan 
bij velen de wenkbrauwen hebben doen fronsen, het heeft bij mij zoveel ad
ditionele onderzoeksvragen opgeroepen dat het mijn onderzoek het afgelo
pen decennium heeft bepaald. 

Hooggeleerde Merckelbach, beste Harald, onze samenwerking de afgelo
pen jaren heeft mij veel geleerd over de psychopathologische kanten van het 
recht. Het heeft mij ook geleerd dat vele onderzoeksvragen in de rechtspsy
chologie toch in het psychologisch laboratorium te onderzoeken zijn. 

Hooggeleerde Michon, beste John, en hooggeleerde Bruinsma, beste Ger
ben, de weg die het NSCR onder jullie opeenvolgende leiding heeft ingesla
gen, heeft geleid tot een spannende onderzoeksomgeving. In toenemende 
mate werken wij samen met anderen en de samenwerking in de Onder
zoeksschool Maatschappelijke Veiligheid met de Vrije Universiteit heeft weer 
geleid tot de leerstoelen van Catrien Bijleveld en mij aan deze faculteit. Het 
NSCR is niet alleen door jullie leiding inspirerend, maar ook, of vooral, door 
de mensen die er werken. Ik wil enigen van hen speciaal noemen, want 
vooral het onderzoek samen met Henk Elffers, Jan de Keijser, Marijke 
Malsch, Hans Nijboer en Christianne de Poot is een belangrijke bron ge
weest voor deze oratie en voor het onderzoek dat komen gaat. 

Josée, Vere, Max en Chris. Jullie lijden het meest onder dit alles, terwijl 
dat zonder het gelukkige leven met jullie niet mogelijk zou zijn geweest. Ik 
hoop dat jullie mij vergeven dat mijn werk en ons gezinsleven nogal eens 
hinderlijk door elkaar lopen. 

248. Van Koppen & Ten Kate (2003). 
249. Crombag et al. ( 1994) en W agenaar, Van Koppen & Crom bag ( 1993). 
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Tot slot wil ik noemen Dick Hessing. Hij is jammer genoeg op 1 januari van 
dit jaar overleden. Hij was voor mij, maar zeker niet alleen voor mij, een lie
ve collega en een goed maatje. Wij hebben samen veel op de rails gezet, 
maar het is maar goed dat niet al onze wilde plannen zijn uitgevoerd. Som
mige daarvan waren echt te wild. Ik draag deze oratie op aan Dicks nage
dachtenis. 

Ik heb gezegd. 
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