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Commissie Posthumus 
overspeelde haar hand in de zaak 
van de Schiedammer Parkmoord 
Kort nadat de rechterlijke dwaling in de ge- 
ruchtmakende zaak van de Schiedammer 6 parkmoord kwam vast te staan, ging het 
team van advocaat-generaal Posthumus 
aan de slag om de gang van zaken tijdens 
opsporing envervolging op een rijtje te zet- 
ten. Dat leverde een dik rapporl op waarin 
ernstige fouten bij politie en openbaar mi- 
nisterie aan de kaak werden gesteld. 
Dit rapport, dat terecht om zijn openheid 
werd toegejuicht, bleef op ten minste één 
onderdeel omstreden: dat was de kritiek 
op het optreden van de deskundige prof. 
Rund Bullens, die door de officier van jus- 
titie was ingeschakeld om het welzijn van 
de elfjarige Maikei (die aan de moordenaar 
van Nienke was ontsnapt) in de gaten te 
houden. 
Het team van Posthumus -waaraan ook 
nog een hoogleraar strafrecht was toege- 
voegd - vond het 'onbegrijpelijk' dat Bul- 
lens, die enkele verhoren van Maikel achter 
een glasscherm bijwoonde. toen niet had 
ingegrepen, met name toen de terwurging. 
door een rechercheur werd nagespeeld. 
Met dat oordeel - waarin een niet mis te 
verstaan verwijt besloten ligt - gingen de 
media en de politiek aan de haal. Hoe is 
het mogelijk dat een kind tijdens zo'n kei- 
hard verhoor niet wordt beschermd door 
een deskundige die juist in het belang van 
dat kind was aangesteld? 
Mij lijkt dat mediaspecialisten zich eens 
over deze zaak zouden moeten buigen 
om uit te zoeken hoe het kan dat een om- 
streden kwestie (al of niet ingrijpen) - die 
geen enkele directe of causale relatie heeft 
met de totstandkoming van de rechterlijke 
dwaling (rapport-Posthumus, p. 91) - zo- 
veel publieke en negatieve aandacht heeft 
gelmgen dat daardoor de betmkken des- 
kundige pmfessioneel (ongetwijfeld ook 
persoonlijk) zwaar werd beschadigd. Als 
er ooit van buitensporigheid in mediaza- 
ken sprake is geweest, dan toch wel in dit 
geval, ook in verhouding tot de OM-leden 
die wel een verwijtbare bijdrage aan de 
rechterlijke dwaling hebben geleverd. 

Het kan niet anders dan dat die buiten- 
proportionele reactie is veroorzaakt door 
de wijze waarop de kwestie in het rap- 
port wordt besproken waarna de daaraan 
gekoppelde one-iiner als waardenoordeel 
('onhegrijpelijR') zijn werk deed. Posthu- 
mus en Bullens zijn hierover onlangs in dit 
blad met elkaar in discussie getreden (NJB 
2006125. 1062, p. 1356, NJB 2006126, 
1113, p. 1423 en p. 1425). 
Posthumus verdedigde zich me1 het argu- 
ment dat hij niet verantwoordelijk is voor 
de wijze waarop de media met zijn rapport 
op de loop zijn gegaan. Het is curieus dat 
het College van toezicht. dat op 16 oktober 
jongstleden uitspraak deed in de tuchtzaak 
tegen Bullens, precies datzelfde argument 
gebruikt om Bullens een verwijt te ma- 
ken.' 
Dat verwijt houdt in dat je ook verantwoop 
delijk bent voor de (verkeerde) manier 
waamp anderen voorzienbaar op jouw op- 
treden reageren. Het team Posthumus kan, 
tenminste voor een deel, medeverantwoor- 
delijk worden gehouden voor de volstrekt 
buitenproportionele reactie op de persoon 
van Bullens. 
Zeker, een dergelijke verantwoordelijkheid 
rust ook op de deskundige die er rekening 
mee moet houden dat zijn uitspraken ook 
wel eens anders kunnen worden begrepen. 
Dat hangt dan wel helemaal af van de om- 
geving waarbinnen die uitspraken worden 
gedaan. 
Bullens zou bij het aanvaarden en de uit- 
voering van zijn opdracht ruimte hebben 
gelaten voor onduidelijkheid over zijn 
specifieke rol: was hij de beschermer, de 
vertmuwenspersoon van Maikel of speelde 
hij ook een ml in het opsporingsonder- 
zoek door de politie? Het College verwijt 
Bullens dat hij, hoewel hij voor het belang 
van Maikel was aangetrokken, ook een bij- 
drage aan het opsporingsonderzoek heeït 
geleverd door over de betrouwbaarheid 
van Maikel iets te zeggen. 
Bullens heen steeds volgehouden dat ook 
dit laatste in het belang van Maikel ge- 

beurde en wel om aan te geven welke hulp- 
verlening hij nodig had en dat hij buiten de 
opsporing kon blijven. De politie interpre- 
teerde de uitspraken van Bullens anders 
en wel om een mogelijke verdenking tegen 
Maikel te onderbouwen. 
Waarom zou het argument vali de niet-ge- 
wilde reactie wel in het voordeel van het 
team Posthumus mogen werken en niet in 
dat van Bullens, terwijl deze nota bene te 
maken had met een omgeving van profes- 
sionele poiitie- en justitiemensen van wie 
toch verwacht mag worden dat zij ade- 
quaat zonden reageren. In de wervelende 
ruimte van de publieke opinie weet je het 
maar nooit, dus moet je daar extra voor. 
zichtig zijn. 
Het punt van de professionele verantwoor 
delijmeid blijkt in de uitspraak van het 
College cruciaal bij de bespreking van de 
belangrijkste klacht tegen Bullens: het 
niet ingrijpen tijdens een hard verhoor. 
Daarvan vindt het College dat Builens 
wijuit gaat - waarmee de harde kern van 
de kritiek van het team Posthumus onder- 
uit wordt gehaald - omdat hij simpelweg 
niet bevoegd was. 'De pedagoog kan niet 
beoordelen vanuit welke strategie de ver- 
hoorders opereren en kan geen verant- 
woordelijkheid nemen voor de verhoorme- 
thoden die behoren tot de deskundigheid 
en de bevoegdheid van anderen. ... Politie 
en justitie zijn verantwoordelijk, het is hun 
vak, hun bevoegdheid en zij kunnen er op 
worden aangesproken.' 
Zo geformuleerd lijkt mij dat deze opvatting 
voor enige nuancering vatbaar is. Nooit is 
wel erg absoluut. Het ging echter om de 
waag of Bullens tijdens dit verhoor had 
moeten ingrijpen. Het College had kunnen 
concluderen dat het nalaten daarvan in dit 

Uitswaak van het College van Toezichl 
van de Nederlandse Verdiging van 
Ondem76kundigen en pedagogen (WO) 
d.d. 16 oktober 2006 (Bullens is orthope- 
dagoog). 
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geval verdedigbaar was, omdat Bullens de 
hardheid van het verhoor, zowel daarvoor 
als daarna, met Maikel had besproken en 
dus de consequenties daarvan onder ogen 
had gezien. 
Wat verder in de uitspraak van het College 
verbaast, is dat die verantwoordelijkheid 
van politie en OM niet wordt doorgetrokken 
naar de wijze waamp zij een gedragsdes- 
kundige tegemoet behoren te treden. Heeft 
het OM niet de leiding van het opsporings- 
onderzoek? Is hel OM niet medeverant- 
woordelijk voor de wijze waarop anderen 
daarin participeren? Als er onduidelijkheid 
was ontslaan ten aanzien van Bullens' op- 
treden, was het dan niet mede de taak van 
de zaaksofficier om die onduidelijkheid op 
te heifen? 
Natuurlijk, het is een zaak van professi- 
onele zorgvuldigheid om de grenzen van 
het eigen vakgebied le bewaken. Maar dat 
geldt toch ook voor het terrein van politie 
en OM. In het rapport Posthumus staat te 
lezen dat bet OM en de politie hun eigen 
verantwoordelijkheid 'onvolledig invulden' 
door de aanwezigheid van Bullens. Dit lijkt 
een andere manier om te zeggen dal het 
politic en OM eigenlijk wel goed uitkwam 
om de uitspraken van Buliens in een hen 
welgevallige richting te interpreteren. Gaat 
het dan niet wat ver om een dergelijk ge- 
b ~ k  aan taakopvatting, zoals het College 

deed, vooral in de schoenen van Bullens te 
schuiven en hem daarvoor een tuchtrech- 
tclijke waarschuwing te geven? 
Die waarschuwing was ook in een ander 
opzicht nogal overbodig. Het is onmisken- 
baar dat de beroepscode van pedagogen 
onloereikend is voor de normatieve beoor 
deling van het optreden van de gedrags- 
deskundige tijdens verhoorsituaties. Het 
Coliege onderstreept dat me1 nadruk. Er 
moet hard gewerkt worden aan richtlijnen 
op dat punt, zegt het College. 
Maar dan is de vraag op basis waarvan 
-op grond van welke professionele norm - 
het College een tuchtrechtelijke maatregel 
heeR opgelegd. Het geldt als een algemeen 
rechtsprincipe -mede voortvloeiend uit de 
legaliteitseis van het EVRM - dat een norm 
duidelijker en voorspelbaarder moet zijn 
als daarop een sanctie, dus ook een tucht- 
rechtelijke maatregel, wordt gebaseerd. 
Wat doet het College? Het ziet de gang van 
zaken als een 'leerpun?, omdat heldere 
criteria ontbreken. Hoe kan het anders, als 
ook externe deskundigen sterk verdeeld 
blijken: zo meent prof. Willem-Albert Wa- 
genaar dal het niet-ingrijpen bij een hard 
verhoor van een kind zeer wel verdedig- 
baar kan zijn, terwijl prof. Corine de Ruiter 
in deze zaak het legendeel beweert. 
Maar intussen formuleert het College wel 
een nieuwe (impliciete) norm teneinde de 

oude envage beroepscode (dievan de zorg- 
vuldigheid) nadere inhoud te geven, terwijl 
die nieuwe toegespitste norm nog niet be- 
stond of niet voldoende duidelijk was op 
het moment van het gewraakte optreden. 
maar wel daarop van toepassing wordt ver- 
klaard. In het strafrecht is dat een dood- 
zonde. Ook het team Posthumus toetste 
het optreden van Bullens aan een pmtocol 

voor studieverhoor, terwijl dat toen (in 
2000) nog niet als officiële richtlijn kon 
worden beschouwd (rapport, p. 89). 
Soms zijn strafzaken zo complex en de " 
omstandigheden zo hectisch dat woorden, 
in de subtiele wisselwerking tussen onder 

* 
druk staande persoonlijkheden, een ander 
gewicht krijgen. Zo moet het Bullens zijn 
vergaan. Wat mij in deze zaak met intense 
verbazing achterlaat is de grote vraag hoe 
het kan dat het hele justitieapparaat een 
gerenommeerde deskundige. die decen- 
nialang de moeilijkste gevallen o o r  politie 
en justitie heeft helpen oplossen. van de 
ene op de andere dag, temijl politici en 
journalisten elkaar nakakelen, in de diep- 
ste diepte laat vallen. Dat vind ik pas echt 
'onbegrijpelijk'. I 

mm Schalken (emerilus-hoogieraar strafrecht 
VPje Universiteit Amsterdam) 
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Het broddelwerk van Bullens en 
zijn 'liichtcommissie 
Tom Schalken tracht in zijn verhaai Bul- 
lens en de Tuchtcommissie van de Neder- 
landse Vereniging van Opvoedkundigen te 
verdedigen. Hij faalt jammerlijk, omdat hij 
wel erg losjes omgaat met de feiten. 
Ruud Bullens heeft in de Schiedammer 
Parkmoordzaak op verschillende manie- 
ren een scheve schaats gereden. Daarvan 
is bij de NVO-tuchtcommissie slechts een 
tweetal aan de orde gesteld: (1) Het niet 
ingrijpen bij de studioverhoren van Maikel 
waarin onder andere de verwurging werd 
nagespeeld en (2) het inleveren van een 
vertmuwelijk bandje bij de recherche van 
een therapiesessie met Maikel. Voor het 
eerste is Bullens niet veroordeeld door de 
Tuchtcommissie. voor het tweede heeft hij 
een waarschuwing gekregen. Als Bullens 
een psycholoog was geweest, had hem dat 
misschien wel meer opgeleverd dan alleen 
een waarschuwing, want het is een schen- 
dingvan het heiligste der heiligste: de ver- 
tmuwelijkheid van de therapiekamer. 
Over hel niet ingrijpen in het verhoor zijn 
twee punten aan de orde gekomen bij de 
Tuchtcommissie. De Commissie vemn- 
derstelt dat er een regel is die zich ver- 
zet tegen ingrijpen door Bullens bij zo'n 
verhoor. Die regel bestaat niet en is hen 
slechts door Bullens zelf aangepraat. Step 
ker: Bullens was ingehuurd om Maikel te 
beschermen en dus ingehuurd om zo no- 
dig in te grijpen. De Tuchtcommissie had 
zich wel eens in dil soort juridische kwes- 
lies mogen verdiepen. Ten tweede had de 
Tuchtcommissie zich moeteli afvragen of 
ingrijpen geindiceerd was. Ook dat heek 
de Tuchtcommissie niet gedaan. De Tuchl- 
commissie heeft zelfs niel de moeite geno- 
men om naar de banden van de verhoren te 
kijkeii. En passant heeft Bullens nog ner- 
gens uitgelegd wat hij bij die verhoren dan 

wel gedaan heeft. 
Het valt mij van Schalken tegen dat hij dil 
soort broddelwerk - zowel van Bullens als 
van die Tuchtcommissie -verdedigt. Het is 
eveneens broddelwerk doordat de Tuchb 
commissie in haar onwetendheid een gmot 
deel van de grove fouten van Bullens in de 
Schiedammer Parkmoord niet aan de orde 
heeR gesteld. Dat betrek het uitvoeren 
van een persoonlijkheidsonderzoek met 
als conclusie dat Maikels verhaal geloofd 
moet worden. Dat is psychologische onzin 
en Bullens weet dat. Met een persoonlijk- 
heidsonderzoek kun je niet een conclusie 
trekken over het waarheidsgehalte van 
een getuigenverklaring. Bullens schermt 
er echter steeds mee dat hij de conclu- 
sie trok dat Maikel de waarheid sprak. 
De Tuchtcommissie is kennelijk te slecht 
geëquipeerd om dat te doorzien. De Tucht- 
commissie heeR het ook niet over Bullens' 
optreden op basis van die conclusie bij de 
rechler-commissaris. Daar heeft hij onder 
andere uitgelegd dat het signalement dat 
Maikel heeft gegeven een perifeer elemen? 
in zijn waarneming was. Men hoefde dat 
signalement dus niet serieus te nemen. Die 
op niets gebaseerde verklaring bij de rech- 
ter-commissaris maakte de weg vrij voor 
de rechtbank en het hof om Borsboom - 
die absoluut niet aan Maikels signalement 
voldeed - te veroordelen. 
'Bullens zou bij het aanvaarden en de 
uitvoering van zijn opdracht ruimte heb- 
ben gelaten voor onduidelijkheid over zijn 
specifieke ml: was hij de beschermer de 
vertmuwenspersoon van Maikel of speelde 
hij ook een rol in het opsporingsonderzoek 
door de politie?. schrijft Schalken. Welnu, 
Bullens heeft met al zijn ervaring al die ml- 
len met verve aanvaard en nog wel meer: 
hij is ook opgetreden als getuigendeskun- 

dige en dat laatste heeft een belangrijke 
en desastreuze bijdrage gehad aan de v e r  
oordeling van de onschuldige Kees Bors- 
boom. 
Het is derhalve terecht dat Posthumus 
Bullens hard aanpakt. Het is onterecht 
dat Posthumus zijn 'eigen' mensen minder 
hard aanpakt. Want uiteindelijk was de of- 
ficier van justitie Edelhauser verantwoor 
delijk voor de verhoren van Maikel. Post- 
humus omschrijft de misdragingen van 
openbaar ministerie en politie dermate 
genuanceerd dat het jokken van de officier 
van justitie en de advocaat-generaal tegen 
de rechters geen enkele consequentie voor 
hen heeft had. Hij is zelfs zo genuanceerd 
dat het niemand is opgevallen dat hij de 
politieambtenaren die Borsboom een valse 
bekentenis afdwongen ook beschuldigt van 
valsheid in geschrifte. 
Blijft de waag wat onbegrijpelijk is. 
Schalken vindt het onbegrijpelijk dat het 
justitie-apparaat Bullens -  een gerenom- 
meerde deskundige, die decenliialang de 
moeilijkste gevallen voor politie en justi- 
tie heeft helpen oplossen' - in de diepste 
diepte heeft laten vallen. Is het niet eerder 
'onbegrijpelijk' dat een opvoedkundige met 
zoveel justitiële ervaring zoveel misslagen 
maakt in één enkele zaak? 
Hoewel de OM-er Posthumus hard oordeelt 
over Bullens, is Bullens nog immer lid van 
de Landelijke Expertisegmep Bijzondere 
Zedenzaken, een commissie van het Col- 
lege van Procureurs-Generaal. Het mag 
eveneens onbegrijpelijk heten dat het Col- 
lege van Procureurs-Generaal ook op dit 
punt niet de consequenties trekt die gein- 
diceerd ziin. I 

PJ.  van Koppen (Senior Hoofdonderzoeker bij 
het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 
Rechtshandhaving (NSCR) Leiden en Hoogle- 
raar Rechtspsychologie aan de Faculteiten der 

Rechtsgeieepdheid van de Universiteit . . 

Maastricht en de Wije Universiteit Amsterdam) 
'' 

Naschrift kelijke weging van de feiten in het publieke 
debat achterwege blijft. Ik deed daamm een 
poging op een andem manier naar de zaak 

Vanwaar die voor een wetenschapper onge- Buliens en de Tuchtcommissie, ik verdedig te kijken door de beoordelaars van Bullens 
wone hardheid in het oordeel van Peter van dus ook niks, omdat ik hel dossier onvol- te beoordelen en hun argumenten tegen het 
Koppen? Daarmee bevestigt hij mijn verba- doende ken en de banden van het sludiover- licht te houden. Ik signaleer slechts de bui- 
zing in deze zaak. Natuurlijk gaat het om de hoor niet heb gezien, en Ik bovendien niel tensporigheid in de reacties op het optre- 
feiten, maar vervolgens ook om wegingvan wil oordelen over kwesties waartoe ik niet den van Bullens. Mij verbaast, ook als fou- 
die feiten. Ikoordeel daar niet over, niet over bevoegd ben. Ik constateer dat de noodza- ten zijn vastgesleld, de volstrekt eenzijdige 
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veroordeling van een gedragsdeskundige 
en vraag mij a i  of er ook tegenwicht in de 
discussie mogelijk is: hij zal toch wel iets 
goeds hebben gedaan? Nu praat iedereen 
in politieke en journalistieke kringen over 
Buliens alsof hij degene is die de Schiedam- 
mer parkmoord heeft gepleegd. Naar mijn 
idee zou de wetenschapper hier met de 
gebruikelijke distantie ook de andere kant 
van het verhaal kunnen laten zien, alles in 
perspectief. Dan zouden opkomende vragen 
in verhouding geplaatst moeten worden, 

bijvoorbeeld in relatie tot de complexiteit 
van de moordzaak, de turbulentie in die tijd, 
de operationele en maatschappelijke druk 
die op de deskundige drukt, het vage nor- 
matieve kader waarbinnen hij moest ope- 
reren, de integriteit van zijn bedoelingen, 
de combinatie van zijn taakopdrachten, de 
al dan niet professionele omgeving waarin 
hij vragen moest beantwoorden, de verde- 
ling van verantwoordelijkheden. Mogelijk 
dat dit alles Buliens niet vrijpleit, maar dan 
zijn we wei in staat Mt een evenwichtige 

oordeeisvorming. Wetenschappers die al- 
leen maar aanklagen, dragen niet bij aan 
dat evenwicht. Van Koppen's beschuldiging 
dat Bullens een belangrijke bijdrage aan 
de veroordeling van een onschuldige heeft 
geleverd, is buiten elke proportie. In een 
wctenschappelijk debat behoor1 de nuance 
niet de eerste deugd te zijn die sneuvelt. I 

T M .  Schalken (emeritus-hoogleraar strahcht 

Vrije Universiteit Amsfinlam) 

Advocateneed 
De advocateneed luid1 als volgt: 

'Ik zweer (beloof) getmuwheid aan de 
Koning, gehoorzaamheid aan de Grond- 
wet, eerbied voor de rechterlijke autori- 
teiten, en dat ik geen zaak zal aanraden 
of verdedigen. die ik in gemoede niet 
gelove rechtvaardig te zijn.' 

Volgens G.J.H. Iloutzagers (NJB 2006136, 
1578, p. 2069) moeten de magische woor- 
den 'getrouwheid aan de Koning' niet let- 
terlijk worden opgeval. Zij moeten volgens 
hem verstaan worden als getrouwheid aan 
de parlementaire democratie. Die uitleg 
lijkt apert onjuist, reeds omdat de parle- 
mentaire democratie is vastgelegd in de 
Grondwet: gehoorzaamheid aan de Grond- 
wet zweren impliceert dus trouw zweren 
aan de parlementaire democratie. Advo- 
caten zijn van oudsher woordkunstenaar. 
zodat het niet aannemelijk is dat zij twee 
keer hetzelfde zweren. In tal van landen 

Naschrift 
Door het afleggen van de eed verklaart 
de advocaat ook gehoorzaamheid aan de 
Gmndwet. Ilet feit dat in dat deel van de 
eed het woord Grondwet voorkoml. be- 
tekent naar mijn mening niet dat reeds 
daamm mijn uitleg apert onjuist zou zijn. 
Mijn uitleg is dat in de huidige lijd 'de Ko- 
ning' staat voor de parlementaire demo- 
cratie. Gehoorzaamheid aan de Gmndwet 
betekent ook de legitimatie om in vrijheid 

! en zonder angst voor repercussies op te 
l 

l komen voor datgene waar onze Grondwet 

l voor staat.' Juist in combinatie met een 
moderne opvatting van de woorden 'de Ko- 

die geen monarchie hebben, behelst de 
advocateneed overigens ook geen trouw 
aan het staatshoofd, maar louter trouw 
aan de grondwet. Zo iuidt de eed voor ad- 
vocaten in Florida (VS) 'I wil1 support the 
Constitution of the United States and the 
Constitution of the State of Fiorida'. Voor 
Duitse advocaten geldt een soortgelijke 
eed. Die luidl: 'Ich schwöre bei Gott, dem 
Allmachtigen und Aiiwissenden, die verfas- 
sungsmassige Ordnung zu wahren, und die 
Pflichten eines Rechlsanwalts gewissen- 
schaft zu erfuilen, so wahr mir Gott heife.' 
De eed van Franse advocaten van de Pa- 
rijse balie luidt, kort en krachlig: 'Je jure, 
comme avocat, d'exercer mes fonctions 
avec dignité, conscience, indépendance, 
probité et humanité'. Hel merendeel van 
de Eumpese advocaten oefent aldus het 
advocatenberoep prima uit in - en over- 
eenkomstig een parlemenlaire democratie 
zonder het staatshoofd er met de haren bij 
te slepen en, nog erger, trouw te zweren. 

ning' is dat van wezenlijke betekenis voor 
de inhoud van de eed. tlet volgen van de 
Fransen door de ballast uit het beknel- 
lende verleden overboord te kiepen, zoals 
Spong voorstelt, is dan ook onnodig en 
zelfs onverstandig. De reactie van Spong 
op de woorden 'de Koning' lijkt op een al- 
lergische reactie. Dat is niet zo weemd nu 
hij in zijn 'Leugens om bes t~ i i '~schreef  hij 
dat hij liever trouw is aan zijn hondje dan 
aan de koning. 
Uit het bericht van de Raad van Toezicht 
voor de Orde van advocaten bij de Hoge 
Raad der Nederlanden van 4 oktober 2006 

En zij mogen warempel ook nog op grond 
van onze Advocatenwet in ons land als ad- 
vocaat optreden zonder dal zij trouw aan 
onze koning hebben gezworen. In wezen 
discrimineert de huidige Advocatenwet 
dus tussen Nederlandse advocalen en 
Europese advocalen uit een Europese re- 
publiek enlof niet-monarchistische staats- 
vorm. Daar komt ten slotte nog bij dat de 
overbodige ie zweren eed aan de koning in 
strijd komt met het in de mensenrechten- 
verdragen gegarandeerde recht op vrijheid 
van 'thought. conscience and religion' ais 
omschreven in artikel 9 EVRM en 18 IVB- 
PR, welke verdragen beide overigens ook 
discriminatie wegens hel erop nahouden 
van een opinielmening verbieden. 
Het wordt dus hoog tijd, zoals we al eeu- 
wen hebben gedaan, de Fransen te volgen 
en de ballast uil het beknellende verleden 
overboord te kiepen: Dag Napoleon, dag 
Koning! I 

Gerard Spong (adwcaat &e Amsterdam) 

leid ik af dat de heer Veenendaal mijn ad- 
vies heeft gevolgd en dat hij binnenkort de 
eed of belofte zal afleggen. Een verstau- 
dig besluit en een mooi eind voor deze 
discussie. I 

G.J.fL floutzagers (advocaat te Den Haag) 

Pmf mr! L.H.A.J.M. OuanG Aàvocaat en 

ethiek, Advocatenblad, 6 januari 1995, 

p. 19 

2. G. Spong Leugens om Resniii, 1997, 

p. 16. 
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