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Inleiding  

In haar rapport "Gedachten over de toekomst van de rechtspleging" conclu-

deert de werkgroep herziening rechterlijke organisatie: "Het lijkt moge-

lijk meer materiaal over de problematiek van de rol van de rechter in de 

samenleving te verzamelen dan de werkgroep in de haar toegemeten tijds- ,  

ruimte heeft kunnen doen" . De werkgroep doet dan bok een voorstel in die 

zin. Dit literatuurrapport is het resultaat van dat voorstel. 

In deze studie is de aandacht gericht op slechts een aantal aspecten van 

het functioneren van de rechter. Het rapport moet dus gezien worden als 

een aanvulling op hetgeen reeds is neergelegd in het rapport "Gedachten 

over de toekomst van de rechtspleging". 

Tijdens de bestudering van de literatuur lag de nadruk met name op de vol-

gende onderwerpen: 

- functie en taak van de rechter 

- rolopvatting van de rechter 

- rolverwachting van de samenleving 

- herkomst van de rechter 

- klassejustitie en politieke rechtspraak 

- vertrouwen in de rechter 

- communicatie tussen rechter en justitiabele. 

Het accent heeft gelegen op de strafrechtspraak. 

Natuurlijk was in de literatuur niet altijd een even strakke afbakening 

van de bovengenoemde onderwerpen te vinden, maar toch is getracht uit de 

voorhanden literatuur de opmerkingen of stellingen die over de onderschei-

den onderwerpen handelden zo goed mogelijk in onderlinge samenhang te be-

schrijven en waar mogelijk door de auteurs gemaakte conclusies of aanbeve-

lingen met betrekking tot de rechterlijke organisatie te vermelden. 

Aan de rolopvatting van de rechter en de rolverwachting van de samenleving 

(met betrekking tot de rechter) is geen afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan-

gezien deze onderwerpen in de literatuur nauwelijks expliciet aan de orde 

gesteld werden; wel komen deze aspecten min of meer verhuld in de diverse 

andere hoofdstukken ter sprake. Een onderwerp als rolopvatting van de 

rechter zou eigenlijk met behulp van een sociologisch onderzoek onderzocht 

moeten worden, zoals bijvoorbeeld Rasehorn ook stelt (117). 

Gedachten over de toekomst van de rechtspleging, l s-Gravenhage, 
Staatsdrukkerij, 1972, blz. 7. 



I. De plaats van de rechter in de samenleving. - 

- I. De functie van het recht. 

In de sociologische literatuur wordt het recht vaak beschreven als 

een systeem van regels en als middel tot besluitvorming. Volgens de 

bekende Noorse rechtssocioloog Aubert moet 4e structuur van het recht 

begrepen worden in het licht van twee belangrijke sociale functies, 

die het vervult, nl. het oplossen van conflicten en het bereiken van 

conformiteit aan sociale normen. (74). 

Glastra van Loon en Vercruysse zien als meest wezenlijke functie 

van het recht het verschaffen van een structurele ruggegraat aan de , 

samenleving (35). Zij menen dat daarnaast de breideling en regulatie 

van fysiek geweld (en successievelijk ook het gebruik van andere 

machtsmiddelen) behoort tot de kernfuncties van het recht. 

Historisch staan tegenover de opvattingen van degenen, die het recht 

zien als een lijdelijk, passief volgen van sociale ontwikkelingen 

(de Savigny) die van hen, die het recht een actieve, een leiding- 

gevende rol toekennen (Bentham). Volgens Timasheff echter is het 

recht in zijn verscheidenheid te uitgenlopend van doel en functie 

dan dat gen van beide opvattingen in een moderne maatschappij de 

juiste zou kunnen zijn. (118) 

Volgens Peper en Schuyt illustreren de discussies waarin het recht 

de laatste jaren is betrokken een toenemende onzekerheid over zijn 

functies. Sociologisch is de onzekerheid volgens hen te omschrijven 

als een toestand van een zekere anomie. Doelstellingen, waarden en 

normen van de samenleving staan aan meer dan normale kritiek bloot; 

nieuwe zijn nog nauwelijks gevonden (74). 

Van Doom n meent 'dat de huidige crisis in de diverse maatschappelijke 

instituties zoals de rechtspleging het gevolg is van de orientering 

op algemene waarden. Bij aanvallen op de rechtsorde wordt het hele, 

zorgvuldig hierarchisch gestructureerde systeem van rechtspleging, 

met toetsing van de lagere rechterlijke beslissingen door het 

naasthogere college, overgesprongen met een beroep op de zeer 

algemene rechtsbeginselen. Kortsluiting treedt in de plaats van 

trapsgewijze toetsing (23). 

2. De functie van de rechter. 

a. Inleiding. 

De Coornhertliga legt een duidelijk accent op het achterblijven 

van de rechtspraak bij de maatschappelijke ontwikkeling. 



•De voornaamste oorzaak van het felt dat de functie van rechtspraak 

en daarmee van de daarbij betrokken functionarissen in onze gein-

dustrialiseerde samenleving in hoge mate onoverzichtelijk en ondui-

delijk is geworden: het grondmodel van rechtspraak en rechterlijke 

organisatie is in zijn fundamentele opzet nog steeds gebaseerd op 

de boerensamenleving die eeuwenlang in een nauwelijks veranderde 

verschijningsvorm het gezicht van de samenleving bepaalde (31). 

We zullen in dit gedeelte proberen wat meer zicht te krijgen op de 

functie van de rechter door na te gaan wat er in de literatuur 

naarvoren komt met betrekking tot achtereenvolgens de onafhankelijk-- 

held van de rechter, de rechtsvinding, de conflictoplossing en de 

positie van de rechter in het strafrechtssysteem. 

b. De onafhankelijkheid van de rechter. 

Er is geen twijfel over dat de onafhankelijkheid van de rechter-

lijke macht in Nederland als een onaantastbaar uitgangspunt en 

als een groot goed beschouwd wordt. Onder welke omstandigheden 

die onafhankelijkheid gevaar loopt, wordt verschillend beoordeeld. 

Zo heeft Kirchheiner de vraag of een democratische controle van 

de rechterlijke macht in Nederland door een parlementaire ombuds-

man naar Zweeds model (waarvan hij een voorstander is) gezien het 

beginsel van de-scheiding der machten en het beginsel van de on-

afhankelijkheid te verdedigen valt, bevestigend beantwoord (114). 

Als een van zijn argumenten hanteert hii het feit dat de ombuds-

man zelf nooit een rechterlijke beslissing of manier van behan-

deling door de rechter kan wijzigen, doch slechts kritiek kan 

uitoefenen, indien de beslissing duidelijk fout is of de rechter 

zich bij de behandeling van de zaak niet correct of in strijd 

met de regels heeft gedragen. Weliswaar kan deze kritiek even-- 

tueel leiden tot vervolging van de rechter wegens "dienstfout" 

door het O.M. ingevolge verzoek van de ombudsman, maar zij laat 

de onafhankelijkheid van de rechter toch onverlet, aldus 

Kirchheiner, die de onafhankelijkheid trouwens voor een zeer 

groot deel als kwestie van persoonlijkheid beschouwt. 

Het corrigeren van "dienstfouten" door de rechter wordt overigens 

ook, zij het op een andere wijze, bepleit door Giltay Veth. Hij 

stelt een regeling voor die met volstrekte handhaving van de 

onafhankelijkheid der rechterlijke macht, het mogeiijk moet maken 
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om op ieder optreden van een lid der zittende magistratuur, 

dat niet door de beugel kan, disciplinair adequaat te reageren. 

Dit disciplinaire toezicht over de zittende magistratuur zour 

uitgeoefend moeten worden door de Hoge Raad. Wijziging en uit-

breiding van de artikelen 11 t/m 13 R.O. is hiervoor noodzake-

lijk (110). 

Ter_Heide wijst erop dat met een opsomming van de wettelijke 

regelingen waarin de rechterlijke onafhankelijkheid is gepositi-

veerd, de werkelijke betekenis van de onafhankelijkheid niet 

is vastgesteld. Die onafhankelijkheid verschijnt "werkelijk" 

juist in andere vormen, namelijk in de mentaliteit, de attitude, 

het zelfinzicht en de bezinning van de rechters, maar ook in de 

signatuur van de opleiding van rechters en de criteria van 

selectie, de voordracht en de benoeming (90). Hij onderscheidt ' 

dan ook drie facetten aan deze onafhankelijkheid: 

- beveiliging van de rechter tegen politieke bernvloeding van 

de zijde van de uitvoerende macht; 

- beveiliging tegen mogelijke indoctrinatie van de rechters in 

opleiding door derden; 

- onafhankelijkheid van de magistraat binnen en tegenover zijn 

eigen rechterlijke macht. 

De Coornhertliga die de onafhankelijkheid van de rechterlijke 

macht overigens ook sterk in de persoon van de rechter gelegen 

ziet, constateert twee ontwikkelingen die de vraag doen rijzen 

of de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht geen gevaar 

loopt bij handhaving van de relatie tussen de regering en de 

rechterlijke macht zoals die nu bestaat (20). 

Ten eerste ziet zij het gevaar dat een veroordeling van het. 

departementaal uitvoeringsbeleid (bijv. zaak-Waver) effect heeft 

op het departementaal benoemingsbeleid. Anders gezegd: de 

ervaringen van het departement met de rechter-van-nu kunnen 

worden vertaald in criteriavoorbenoeming van de rechter-van-

straks. Cnoop Koopmans denkt ook in deze richting als hij mel-

ding maakt van het gevaar in het huidige systeem voor benoeming 

van gezagsgetrouwe rechters (17). Overigens acht Ter Heide de 	, 

onafhankelijkheid meer bedreigd vanuit zijn afhankelijkheid van 

het systeem zoals belichaamd in het esprit de corps en de 

gewenste conformiteit, dan vanuit het departement (90). 

De tweede gevaarlijke ontwikkeling, aldus de liga, ligt in de 

toename van de bemoeienis van de minister van justitie op het 



zijn am deze beinvloeding te niet te doen. 

gebied van de apparaatzorg. Het rechterlijke apparaat is in al 

haar materigle en personele behoef ten rechtstreeks afhankelijk 

gemaakt van het departement. Niet alleen wordt het administratie-

ve personeel volledig vanuit Den Haag geworven, geselecteerd en' 

gecontroleerd, oak de leden van de zittende en staande magistra-

tuur worden in feite aldus behandeld. • 

De Coornhertliga noemt als manieren om de,positie van de rechter-t 

lijke macht te verbeteren o.m.: 

- het ontwikkelen van een eigen identiteit (o.a. via de Neder- 	- 

landse Vereniging voor Rechtspraak) van de rechterlijke macht.: 

Tot dusver is er van het ontwikkelen van een beleidsvisie met L 

be trekking tot haar eigen plaats en functie in de samenleving t 

binnen de rechterlijke macht nauwelijks sprake geweest; 

- het verbinden aan elk gerechtshof van een breed samengestelde 

commissie am de apparaatzorg en de selectie en benoeming van 

rechterlijke ambtenaren in dat ressort te begeleiden. Samen 

zouden deze commissies verantwoordelijkheid kunnen dragen voor - 

de samenstelling van een landelijk orgaan, waaraan o.a. ook 

het toezicht op het functioneren van de hoofdafdeling rech-

terlijke organisatie zou kunnen warden opgedragen. 

Vermeldenswaard is dat in Duitsland waar men het probleem van de 

afhankelijkheid van de rechterlijke macht van het ministerie van 

justitie voor wat betreft de apparaatzorg en het benoemingsbeleid 

ook kent, in de loop der tijd verschillende voorstellen gedaan 

Een van deze voorstellen dat in ieder geval al in gen land (nl. 

Schleswig Holstein) gerealiseerd werd, was het instellen van een 

apart "Rechtspflege Ministerium" waaronder alle takken van 

rechtspraak ressorteren (105). 

In Italie heeft het denken over een eigen identiteit en over 

een eigen plaats en functie in de samenleving in het verleden 

zelfs geleid tot de splitsing van de bestaande vereniging van 

rechters in twee aparte verenigingen die nogal sterk verschillen 

in hun opvattingen, oak wat betreft de organisatie(vorm) van de 

rechterlijke macht (91). 



.De rechter als rechtsvinder. 

Dat de discussie over hoe de rechter aan zijn recht komt nog 

steeds actueel is komt tot uitdrukking in verschillende publi-

caties waarin de rechtsvinding een centraalthema vormt. 

In hun advies aan de werkgroep herziening R.O. wijzen vertegen-

woordigers van de Coornhertliga erop dat de functie van de recht-

spraak in Nederland nog steeds gekoppeld wordt aan de constitu- 	, 

tioneel vastgelegde trias politica-gedachte van v66r de Franse 

revolutie, waarin de rechter in een mechanische verhouding 

tot de wetgever staat die kant en klare oplossingsmodellen in 

de vorm van rechtsregels aanbiedt. Deze denkconstructie komt 

niet overeen met de werkelijkheid. Zolang de rechterlijke acti-

viteit niet wordt gezien als een pragmatisch-instrumentele 

activiteit die bijdragen levert aan een legal policy, maar als 

het uitspreken van het reeds voorhanden recht (rechtsvinding), 

blijft het zicht op de actuele werkelijkheid versluierd, aldus 

de liga (31). 

Wiarda heeft de ontwikkeling van de rol van de rechter in de 

rechtsvinding beschreven (104). Hij constateert dat het beeld van 

de rechter als spreekbuis van de wet steeds meer op de achter-

grond raakt en dat van de als naar billijkheid en redelijkheid 

oordelende scheidsman steeds meet op de voorgrond komt te staan. 

Als ggn van de voornaamste oorzaken van deze verschuiving ver-

meldt hij een wetgevingstechniek waarbij een steeds groter ge- 

bruik wordt gemaakt van vage, onbepaald omschreven blanco normen, 

de zogenaamde "Flucht in die Generalklausel". Steeds meer 

schijnt de wetgever zijn moeilijkheden over te dragen aan 

de rechter. 

Langemeijer verklaart deze evolutie, waarbij de gebondenheid 

van de rechter aan de wet meer en meer doorbrolten. is, uit twee 

oorzaken: 



a) rechtspraak is een nog oorspronkelijker en fundamenteler 

maatschappelijke behoefte dan wetgeving; 

• b) de wet kan haar taak niet uitputtend vervullen (62). 

Als belangrijk bezwaar tegen de vlucht in blanco normen ziet 

Wiarda dat de rechter hierdoor steeds meer in de positie ge-

bracht wordt dat hij het objectieve recht niet slechts toepast 

• maar zelf ook vaststelt. Hij verwijst hierbij naar Duitsland 

waar een soortgelijke ontwikkeling gaande is en waar het 

evenwicht tussen de staatsmachten in die zin zou zijn doorbroken 

dat het zwaartepunt langzamerhand van de wetgevende naar de 

rechterlijke macht zou worden verlegd (104). Ook Zonderland 

heeft zich afgevraagd of de wetgever niet te veel in het vage 

laat (106). Met name het ontwerp BW zou de taak van de rech-

ter overspannen. Waarom geeft de wetgever niet wat meer houvast, 

zo vraagt hij zich af. 

•Bloembergen die de rechterlijke werkzaamheid niet vanuit 

een rechtsfilosofische achtergrond maar vanuit de praktijk be-

nadert, wijst er overigens op dat de rechtsvinding (m.n. bij de•

rechter in eerste aanleg) slechts een betrekkelijk ondergeschikt 

deel hiervan uitmaakt. Een belangrijk deel van zijn taak bestaat 

uit het vaststellen van feiten (12). ---- 

Op strafrechtelijk terrein stelde van Veen vast dat de rechter 

de laatste tijd de neiging heeft de wet eng uit te leggen in 

zakenwaaroverde meningen in de bevolking sterk uiteenlopen, 

omdat de rechter'het als een bezwaar voelt normhandhavend en norm-

vormend te werken, daar waar geen communis opinio blijkt te 

bestaan (96). 

De verschuiving van de heteronome (wet) naar de meer autonome 

rechtsvinding betekent een •sterk vergrote belangstelling voor de 

verschillende rechtsvindingstheorieen. In de opvatting van Ter 

Heide heeft de rechtsvinding een dermate autonoom karakter dat 

de rechter zich niet langer kan beroepen op wet en geweten om zijn 

beslissingen te rechtvaardigen, maar .dat hij zijn normen zal moeten _ 



expliciteren. Voor Ter Heide liggen deze normen in het maat-

schappelijk veld en de daar levende verwachtingen,de zogenaamde 

"common sense" (90). In deze opvatting moet de rechter derhalve 

beleid voeren, jets wat voor de rechter die van het "bouche de la 

loi"-idee uitgaat, onmogelijk is, zoals o.a. Van Schellen sig-

naleert (81). 

Ter Heide acht zijn rechtstheorie geschikt,om de discrepantie op 

te heffen tussen de rol-opvatting van de magistraat (de gewetens-

volle wetstoepasser) en de rolverwachting van de samenleving (men 

vraagt antwoord met betrekking tot de rechtsvorming door de 

rechter). Volgens langemeijer zal de rechter tegenwoordig onder 

zijn verantwoordelijkheid moeten afwegen de belangen van eerbied 

voor de wet, rechtszekerheid en aanvaardbaarheid van de beslissing 

(62). 

Om die aanvaardbaarheid vast te stellen biedt de "common sense" van 

Ter Heide misschien meer houvast dan (bijvoorbeeld) de in het 

rechtsbewustzijn levende algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

aldus Langemeijer, maar in vragen waarover grote verdeeldheid 

bestaat biedt ook zij geen uitkomst. Bij het zoeken naar de beslis-

sing die voor het volk als geheel de betrekkelijk nog meest aan-

vaardbare is, zal de gezindheid van de meerderheid uit de aard 

der zaak een grote maar niet een alles beslissende rol spelen. 

Volgens Leyten is de verhouding tussen wet en rechtspraak van 

• eminent belang voor de waardering van het rechtsbedrijf (64). Zo- 

• lang de rechter een onbezield wezen is, de mond, die de woorden 

der wet spreekt zonder daarvan de kracht of de gestrengheid te 

kunnen temperen, is zijn macht "en quelque facon nulle" en moet 

daarom alle kritiek op het recht zich richten tot wet en wetgever, 

zovervolgt hij met de woorden van Monte squieu. Zodra men echter tot 

de overtuiging komt, dat rechtspraak meer is dan automatische 

toepassing van algemene regels op daaronder te subsumeren geval-

len, en zeker wanneer men die gedachte tot het einde voerend, tot 

recht verklaart, wat volgens de rechters recht is, komt volgens 

hem veeleer het rechterlijk apparaat in het middelpunt van de be- 

langstelling en van de kritiek. In het vervolg van zijn rede 	• 

t 



relativeert Leyten deze ontwikkeling door te stellen dat zijd betoog. 

geenszins een algehele aanvaarding van het primaat van de rechter-

lijke beslissing inhoudt. 

Rechters bezitten in feite niet de macht om wetten naast zich neer 

te leggen. Wanneer de rechtspraak incidenteel van de wet afwijkt, 

zo zegt hij, dan is dat omdat zij daarbij de instemming heeft van 

het overgrote deel van de rechtsgenoten en verder gaat zij niet. 

Als dan toch de verhouding tussen wet en rechter drastisch is ge-

wijzigd, zo vervolgt Leyten, kan dat slechts zijn reden vinden in 
- de nieuwe inzichten, die baan breken omtrent de intrinsieke mate 

van gebondenheid van de individuele beslissing aan de algemene 

regel. Uiteindelijk ziet hij de vernieuwing van een rechtsorde 

meer afhangen van verandering van wetgeving en daaraan ten grondslag 

liggende vernieuwing van het maatschappelijk bestel dan van rechter-

lijke beslissingen. Als de wet ten achter blijft bij de maatschap-

pelijke werkelijkheid - wat niet zeldzaam is - dan kan volgens 	- 

hem de aanzet tot daaraan aangepaste rechtsvorming van de rechter-

lijke beslissing uitgaan. Interessant in dit verband lijkt de mening 

van Hondius die stelt dat als de wetgever de rechtsvormende taak 

van de rechter erkent (en dat doet hij volgens de auteur), hij ook 

zorg heeft te dragen, althans erop toeziet dat het aldus gevormde 

recht gepubliceerd wordt. Immers iedereen en zeker de jurist wordt 

geacht de wet en het recht te kennen (113). 

Het uitblijven van dergelijke aanzetten l aldus Leyten, kan tot 

kritiek aanleiding geven, kritiek op de rechterlijke beslissing en 

daarom op de rechter, die zijn tijd niet verstaat. 

In de recente preadviezen van Hoekema en Crasborn voor het Thymge-

nootschap wordt ook aandacht aan deze problematiek besteed (112). 

Zo stelt Crasborn dat wetgeving het vaststellen van principes is in 

een bepaalde materie, waarover in het algemeen verschil van inzicht 

bestond. Wetgeving ziet hij als het (voorlopig) beeindigen van een 

politieke strijd. Het is de taak van de wetgevende macht om in een 

bestaande - eventueel nieuw opgekomen - politieke controverse in 

te grijpen. Doet hij dat niet, zo vervolgt Crasborn, dan plaatst 

hij de uitvoerende organen (waaronder hij ook de rechterlijke 

macht rekent), in een moeilijke positie. Indien zij een bepaalde 

competentie hebben, moeten zij in concrete gevallen recht doen, ook 

als "de wet zwijgt", en zij daarmee noodzakelijk rechtsvormend. 

Hoeke onderzoekt in zijn preadvies de verhouding tussen - 



• • 
kennisverwerking op de wlize van de sociale wetenschappen 

'en de juridische vormgeving van de_samenleving 	 . 

wetgeving) welke hij respectievelijk typeert met de begrippen waar- 

heidsvinding en rechtsvinding (112). 

d. De rechter als conflictoplosser. • 

De belangrijkste sociale taak van de jurist is volgens Ailbert het 

nemen van beslissingen . Als.rechters geschillen bijleggen doen 

zij dit door beslissingen te nemen (74). Typerend voor het beroep 

van rechter - en trouwens ook voor dat van ambtenaar - vindt 

Aubert de situaties waarin hij beslissingen neemt met bindende 

kracht voor de burger. In hetzelfde artikel ("de jurist en zijn 

beroepsrollen") wijst hij op het machtsaspect van de rechterlijke 

besluitvorming; de rechter heeft macht over clienten. Deze term 

gebruikt hij om de ambivalentie aan te geven, die verbonden is aan de - 

rol van de rechter. Deze ambivalentie ontstaat uit de dubbelfunctie 

van de rechter nl. het bijleggen van geschillen en het handhaven 

van regels. Aubert ziet de conflictoplossing als een dienstverle-

ningsfunctie van de rechter, maar van speciale aard: als de partijen' 

(de clienten) eenmaal naar de rechter toegestapt zijn, hebben zij 

zich ook bij de beslissing van de rechter neer te leggen. De wil van 

de rechter prevaleert boven de wil van de clienten, indien nodig 

met gebruik van geweld. Niet iedereen die voor de rechter komt heeft 

dat gewild. De wetsovertreder wordt meestal op initiatief van de 

overheid, vertegenwoordigd in het Openbaar Ministerie, voor de 

rechter gebracht. In strafzaken zegt Aubert, verdwijnt de functie 

van conflictoplossing naar de achtergrond, om plaats te maken voor - 

•wetshandhaving, de conformiteit aan regels. In dit verband wijst 

Aubert nog op een tweetal kenmerken van de beroepsrol van de 

rechter. Of de rechter nu macht uitoefent over partijen of verdachten, 

hij speelt een passieve rol, dat wil zeggen dat hij eerst een 

initiatief van buitenaf moet afwachten om belissingen te kmmnen 

nemen. Dit is volgens Aubert waarschijnlijk een reden dat de publieke 

opinie ten aanzien van rechters gunstiger is dan jegens degenen 

die niet van anderen afhankelijk zijn om beslissingen te nemen. In 

de tweede plaats wijst hij op het feit dat de rechter slechts de 

beschikking heeft over negatieve sancties. Hij, en alleen hij kan 

een strafrechtelijke sanctie toepassen. Maar hij kan dat alleen 

doen als de zaak door het O.M. ter zitting is gebracht. Hij is 

dus volgens Aubert erg beperkt in zijn strategie om via bestraffing 

en afschrikking algemene doeleinden na te streven. 
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Ook in de Nederlandse literatuur krijgt de conflictoplossende 

functie van de rechter de nodige aandacht. 

Leyten noemt als 66n van de wezenlijke kenmerken van de rechterlijke 

beslissing dat zij met gezag een einde maakt aan niet op andere 

wijze te regelen conflicten (64). Dit wordt'wel de vrede-makende 

functie van het recht genoemd, aldus Leyten, maar hi] kenschetst hear. 

als van twijfelachtig allooi: het is de vrede die gesloten wordt 

nadat de een gewonnen heeft, de ander verslagen is. Conflictoplos-

sing via de rechter wordt in de literatuur niet altijd even 

gewenst geacht. Zo wil Ter Heide de vraag of sommige problemen 

niet Sop andere wijze dan via de rechter opgelost moeten worden 

eventueel door de rechter zelf laten beoordelen (90). Via het 

instituut van rechtsweigering zou de rechter de niet-juridiseerbare 

problemen moeten selecteren. Als voorbeelden noemt hi] de machts-

politieke en sociaal-politieke problemen en vragen van puur levens-

beschouwelijke of ideologische aard. 

Schoordijk voelt weinig voorrechtsweigering (83). Naar zijn idee 

zijn in een maatschappij, die op zijn grondslagen trilt, ideolo-

gisch en politiek gekleurde vragen wel eens meer regel dan uit- 

zondering; hi] is zelfs van mening dat iedere rechtsbeslissing 

een politieke beslissing is als men er vanuit gaat dat beleid en 

macht kenmerkend zijn voor politiek. Schoordijk vreest dat als 

de rechter steeds recht zou weigeren in zaken die de zijne niet 

zijn, hij in een positie komt, waarin Windsdheid hem in de vorige 

eeuw zag: de rechter die zich alleen met onroerend goed moet 

bezighouden, 

Langemeijer, die wijst op het verbod van rechtsweigering voor de 

rechter, pleit in dit verband voor een ruimer gebruik door de 

rechter van de schikking en een bemiddelend vonnis in civiele zaken 

en in het strafrecht van ontslag van rechtsvervolging (59). 

Heel duidelijk komen de veranderde opvattingen over de teak van de 

rechter op strafrechtelijk terrein naar voren in het streven 

naar decriminaliseren, depenaliseren, destigmatiseren en de-

juridiseren (21). Verschillende factoren worden aangevoerd on 

deze wens tot verminderde inschakeling van het strafrechtelijk 

apparaat, waaronder de rechter, te verklaren. 



Hulsman noemt o.a.: twijfel aan doeltreffendheid•van de straf-

rechtelijke ingreep; sociale kosten van de inschakeling van het 

strafrechtelijke apparaat wegen niet op tegen het daarmee bereikte 

resultaat; verwerkingscapaciteit van het apparaat is beperkt; de 

voorzieningen op het gebied van het maatschappelijk werk en de 

geestelijke volksgezondheid blijken alternatieven te bieden voor 

de oplossing van sommige problemen die vroeger .uitsluitend aan 

het strafrechtelijke systeem werden toevertrouwd, bijvoorbeeld 

het drugprobleem (45). 

In de uitgangtpunten van de commissie vermogensstraffen zien wij 

de conflictoplossing genoemd als ggn van de relevante doel- 

einden wat betreft de doelmatigheid van de strafrechtspleging (101). 

De commissie definieert conflictoplossing als het wegnemen of 

verminderen van de onrust en onvrede die door het delict in de 

samenleving zijn ontstaan. 

• Het minder inschakelen van de rechter vindt ook op ander niveau 

• plaats: er is namelijk een duidelijke toename waar te nemen van de 

mate waarin het 0.M. gebruik maakt van het sepot. Aldus verwoord 

in het eerste jaarverslag van het 0.M.: meer het waarom vervolgen 

dan het waarom niet vervolgen is de laatste jaren normatief (51). 

Niet iedereen is even gelukkig met deze ontwikkeling. Nagel 

acht juist het de laatste jaren ontwikkelde sepotbeleid (met 

arrondissementen waar 60% van de misdrijven door het 0.M. wordt 

geseponeerd) verantwoordelijk voor de toename van de criminaliteit 

(89). Naast een ruimer sepotbeleid is een uitgebreider transactie-

bevoegdheid voor de politie en het 0.M. een andere ontwikkeling 

die de taak van de rechter beinvloedt. 

Bloemarts wijst erop dat de eenvoudige overtredingen een groot 

deel van het pakket van werkzaamheden van de rechter uitmaken en 

hij vraagt zich af of de transactie in handen van de politie niet 

zou moeten worden uitgebreid (11). 

De commissie vermogensstraffen stelde in haar eerste interimrapport 

in 1969 al voor de mogelijkheden van transactie te verruimen (101). 

Als voordelen van deze uitbreiding van de transactiebevoegdheid 

noemde zij voor de verdachte: dat hem bespaard wordt het in de 

regel als zeer pijnlijk ervaren terechtstaan in het openbaar; voor 

de rechterlijke macht: een belangrijke tijdsbesparing, waardoor zij 

meer tijd krijgt voor de behandeling van problemen die van wezenlijk 

belang zijn. Van Bemmelen pleit met name voor uitbreiding van de 

transactiebevoegdheid van het 0.M. in die gevallen waarin men toch 
- 

al van plan is een boete te requireren (5). 



e. De rechter in het strafrechtssysteem. 

In de hearing met de werkgroep Wiersma heeft.Hulsman gewezen op de 

zijns inziens ambivalente positie van de rechter in het huidige 

strafrechtelijke systeem: aan de ene kant is hij de rechtsbeschermer• 

van het individu maar aan de andere kant is hij ook de beschermer van: 

de maatschappij en bovendien stelt hij, doordat hij een bepaalde 

straf oplegt het apparaat van de straftenuitvoerlegging in werking 

(50). Hij vraagt zich af of deze taken wel verenigbaar zijn. Peters 

(75) en Bianchi (8) laten duidelijk merken dat zij de rechtsbescher- 

ming, van het individu primair stellen. Enschede verzet zich tegen 

een dergelijke eenzijdige gerichtheid van de rechter op het individu. 

Hij ziet hierin een uitvloeisel van de strafrechtelijke ethiek die 

in het strafrecht voornamelijk de bescherming en de verbetering van 

de gestrafte of van de verdachte in het oog houdt, terwijl het straf- -  

recht niet in de eerste plaats een speciaal preventief instrument is, 

maar een generaal preventief instrument (26). 

Hulsman stelt voorts dat wanneer men tot de conclusie zou komen, dat 

de rechter eigenlijk alleen rechtsbeschermer zou moeten zijn, het 

0.M. een andere rol zou moeten krijgen, omdat de rechter dan niet meet :  

boven de eis van het 0.M. zou mogen uitgaan (50). Het idee, dat de 

strafrechter niet boven het petitum van het!O.M. zou mogen uitgaan 

werd al eerder, door Mostert, geopperd in zijn preadvies voor de 

N.J.V. in 1968 (66). 

Hij maakte overigens een onderscheid tussen strafzaken met een inci-

denteel karakter en bestuurlijke strafzaken (bijv. verkeerszaken); 

alleen voor deze laatste categorie wil hij de eis als een bovengrens 

laten gelden waar de rechter niet overheen mag en slechts naar beneden 

van mag afwijken mits gemotiveerd. De huidige gang van zaken met de 

vaak geringe verschillen vindt hij, evenals Hulsman weinig rationeel. 

Komt Hulsman tot deze oplossing op grond van de beschermende functie 

van de rechter wat betreft het individu, Mostert lijkt deze con-

structie te baseren op de wenselijkheid van een uniform (landelijk) 

straftoemetingsbeleid dat alleen maar gerealiseerd kan worden door 

het 0.M.; de rechterlijke macht is door haar organisatie niet in 

staat een landelijk crimineel beleid te voeren, sterker nog, zij 

mag geen algemeen beleid voeren op straffe van denaturering van 

de rechtspraak: het voeren van een beleid, dat in omvang of duur 



de spanwijdte van een persoon te boven gaat, vergt •immers een 

apparaat, een hierarchische opbouw en het laten prevaleren van 

algemene doeleinden boven particuliere. De typische rechterlijke 

onbevangenheid zal verdwijnen, zo vervolgt Mostert terwijl de 

rechter juist daaraan zijn specifieke plaats.in  onze rechtsbede-

ling te danken heeft. Tegenover deze opvatting staan o.a. Asscher 

(107)en Corsten (109) die in de hearing met de werkgroep naar voren 

brachten dat de rechters wel degelijk beleid moeten voeren en niet 

op grond van persoonlijke inzichten maar op grond van het beleids- 

- inzicht van de meerderheid c.q. rechtbank. Niet alleen heeft 

• Hulsman zich afgevraagd of de taken van de strafrechter wel 

verenigbaar zijn, maar hi] heeft, eerder, ook de taak van de rechter 

als straftoemeter in twijfel getrokken (48). HI] wenste dan ook 

• een hervorming van het strafproces zodat in die zaken, waar belang-

rijke vragen van straftoemeting in gerndividualiseerde vorm aan de 

orde komen, een splitsing van het proces in twee fasen plaatsvindt: 

een fase, waarin - door juristen - wordt beslist over de straf-

baarheid van feit en dader en een andere waarin - door een jurist 

en door gedragsspecialisten tesamen - wordt beslist over de toe 

te passen sanctie. 

G.E. Mulder constateert in zijn aan het begin van dit jaar gehou-

den rede "Rechtdoen en rechtspraak" dat de rechtspraak en wel in het 

bijzonder de strafrechtspraak nimmer zulk een rware crisis het hoofd 

te bieden had als de huidige (68). Een aanwijzing hiervoor ziet 

hij in de veelvuldige kritische beschouwingen van journalisten en 

juristen over gebreken in de rechtspleging. Naar zijn mening 

krijgt de kritiek de laatste jaren een nieuwe dimensie. Was deze 

vroeger vooral gericht op de functionarissen die in de rechtspleging 

een rol speelden,de laatste tijd wordt daarentegen door velen be-

proefd,via een meer of minder diepgaandakritiek op de grondslagen 

van de huidige westerse rechtsstelsers,te komen tot een herschep-

ping van het recht. 

Volgens G.E. Mulder kan men in de strafrechtspleging twee modellen 

onderscheiden: het juridische model en het stuurmodel. Aan het tot 

dusver meest gangbare ontologische of juridische model, ligt een 

idealistische kijk op het strafrecht ten grondslag. De organen be-

last met de strafrechtspleging streven naar gerechtigheid. 
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De rechters zijn als het ware dienaren van de godin Justitia. 

Het strafprocesrecht is ondergeschikt aan het materiele strafrecht, 

het dient de strafrechtsverwerkelijking. Gestreefd wordt naar 

vergroting van het gezag van de wet. De relatie tussen het proces en 

het materiele strafrecht bewerkt dat rechtdoen het karakter heeft 

van rechtspraak: het woord van de wet wordt gereflecteerd door het 

woord van de rechter. Het hele justitiele bedrijf is op dat woord 

gericht. De andere justitiele organen zijn alle hulporganen van de 

rechter. In het alternatieve of stuurmodel interesseert men zich 

minder voor het ideele gehalte van het recht dan voor het nut van de , 

strafrechtspleging. In dit stuurthodel is de rechtspraak een functie 

van het rechtdoen geworden, de rechter heeft zijn exclusieve rol- 

onder de strafrechtsorganen verloren en de enige functie welke aan de . 

materiele strafwet wordt toegekend is het verschaffen van een 

legitimatie voor overheidsingrijpen ingeval ze wordt overtreden; 

Ebt strafprocesrecht dat aan de justitie een aantal handelingsmodellen.. 

verschaft krijgt de overhand. De strafrechtspleging wordt een stuur-

systeem om de criminaliteit binnen zekere grenzen te houden. 	 7 
Nu ligt de hantering van het strafrechtelijke systeem in handen van ; 

diverse justitiele organen: politie, 0.M., rechter, executieorganen. 
-- 

Eenmaal aangenomen dat de strafrechtspleging in concreto het meest 

effectieve middel tot criminaliteitsbestrijding is, hangt het geheel 

van de omstandigheden af aan welk onderdeel van de dienst der 

strafrechtspleging in deze een taak wordt toebedeeld. 



a. Herkomst. 

- II. Het functioneren van de rechter. 

Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een aantal aspecten ver-

bonden aan het functioneren van de rechter en de rechtspraak welke dikwijls 

naar voren komen in kritische beschouwingen over de rechtspleging en 

welke ook de belangstelling van de publieke opinie hebben. Deze aspecten 

die dys-functioneel kunnen werken op de rechtspleging komen niet alleen 

in de vakpers maar ook in de algemene pers (dagbladen e.d.) aan de orde. 

Het accent ligt in dit stuk op de vakpers. 

• In de eerste paragraaf zijn een aantal onderwerpen ondergebracht die 

gemeen hebben dat zij alien belichtingen zijn vanuit een bepaalde hoek 

van een zelfde verschijnsel. 

Het vertrouwen in de rechter is als laatste in een aparte paragraaf 

behandeld omdat zij als het ware de resultante vormt van de voorafgaande 

paragraaf. Bij de paragraaf over het vertrouwen moet aangetekend worden 

dat het hier gaat on het psychologische vertrouwen in de rechter: dat hij 

eerlijk, onbevooroordeeld te werk gaat. 

Daarnaast zou men nog het vertrouwen in de rechter als instituut kunnen 

onderscheiden: of men vertrouwen heeft in de rechter als deskundige, 

door wie men zijn problemen het best kan laten oplossen. Aangezien het 

vraagstuk van de specialisatie van de rechter volgens afspraak buiten 

beschouwing zou blijven, zal het vertrouwen in de deskundigheid van de 

rechter ook niet verder ter sprakekomen. 

1. Enkele aspecten van het functioneren van de rechter. 

Wanneer men goede rechters heeft, maakt het voor de kwaliteit 

van het product overigens geen verschil van welke levensbeschouwe-

lijke of politieke richting zij zijn, omdat zij zich daarvan bij 

de beslechting van de hun voorgelegde geschillen los zullen moeten 

maken, aldus Cnoop Koopmans (17). Voor het vertrouwen dat de 

bevolking in het werk van de rechterlijke macht kan stellen is het 

echter van het grootste belang, dat de rechterlijke macht zo 

geschakeerd mogelijk is samengesteld, zo gaat hij verder. Een zo 

breed mogelijk samengestelde rechterlijke macht is een veel geuite 

.t 
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wens. Zo schrijft o.a. Leyten: ik vermoed (ook) dat in een 

maatschappij, die bezig is een kwarts lag om te draaien, de op-

gave bestaat de rechterlijke macht zo samen te stellen, uit- en 

toe te rusten, dat zij binnen die maatschappij representatief 

en ontvankelijk kan warden geacht voor dat steeds moeilijker 

grijpbare fenomeen, dat eens als de "volont6 generale" werd 

aangeduid (64). Singer-Dekker stelt: Een zo groot mogelijke 

geschakeerdheid naar leeftijd, milieu, godsdienstige en politieke 

overtuiging en de aanwezigheid van beide sexen (liefst getrouwd 

met daarnaast ongehuwd) lijkt mij over het algemeen aanbevelens-

waard (86). Niet altijd wordt aangegeven op welke gronden men 

een zo groat mogelijke geschakeerdheid gewenst vindt. Getuige 

de beschuldigingen van klassejustitie echter kan men concluderen 

dat velen vrezen dat de rechters zich bij hun werk vaak niet 

los zullen kunnen maken van hun levensbeschouweliike of politieke 

richting. 

Van Ruiten verwijst naar deze relatie tussen klassejustitie en 

waardenconflict in een artikel waarin hij o.m. voorstelt te 

onderzoeken in hoeverre milieu en opleiding van de rechter aan-

leiding geven tot een conservatieve orientatie (78). 

Beschuldigingen van klassejustitie rechtvaardigen zijns inziens 

een onderzoek in twee richtingen: 

a) Onder welke oustandigheden, bij welke groepen in de maatschappij 

wordt de confrontatie met de rechterlijke macht zo hevig 

ervaren dat de eerlijkheid en onpartijdigheid van de rechters 

in twijfel wordt getrokken? Wat zijn de achtergronden, ken-

merken etc. van die groepen en /of personen? 

b) Hernieuwde orientatie op de positie van de rechterlijke macht 

in de samenleving. Vormt de rechterlijke macht een clan, een 

elite? Wat zijn de groepskenmerken en in hoeverre vervreemden 

de rechters zich van veranderde opvattingen in de maatschappij 

door een gebondenheid aan de opvattingen en houdingen van het 

eigen milieu. 

In de literatuur wordt overigens niet ingegaan op het feit dat, al is 

de selectie minder eenzijdig, men toch blijft zitten met individuele 

rechters met hun specifieke achtergronden en opvattingen. 



b. Klassejustitie. 
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Sociologisch onderzoek naar (de leden van) de rechterlijke macht is 

er in Nederland, in tegenstelling tot in landen zoals West-Duitsland, 

Italie en de Verenigde Staten, praktisch niet. In 1970 is in Nederland 

een poging gedaan door een werkgroep studenten politicologie van de 

GU in Amsterdam (55). 

Directe aanleiding vormde de discussie over het toetsingsrecht van 

de rechterlijke macht van de wet aan de grondwet. Een dergelijk: 

toetsingsrecht vergroot de politieke rol van de rechterlijke macht 

aanzienlijk en vandaar dat de vraag naar de maatschappelijke achtergron-_: 

den en opvattingen van de leden van de rechterlijke macht weer actueel 

werd. Door het ontbreken van een aanbeveling van de toenmalige minister 

van Justitie (Polak) en van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 

was de response gering. Van der Land die ,verslag legde van dit onderzoek 

waarschuwt voor elke poging om uit de resultaten van de enqugte, die 

dus maar betrekking hadden op 98 rechters, generaliserende conclusies 

te trekken over positie en houding van de rechterlijke macht in zijn 

geheel. Eveneens in 1970, heeft Schenk een onderzoekje gedaan naar 

het aantal "adellijke" leden onder de leden van de rechterlijke macht 

(82). Hij kwam op 11 leden met een adellijke titel. 

De samenstelling van de rechterlijke macht blijkt in zoverre van belang 

dat het begrip klassejustitie hierin mede zijn oorsprong vindt. Hoe 

staat het nu met de klassejustitie in Nederland? 

Een veelgemaaktonderscheid indaliteratuur is dat van Cnoop Koopmans 

(18). Hij onderscheidt de volgende vormen: 

1. De oorspronkelijke of klassieke vorm: in de marxistische maatschappij- -  

beschouwing is van klassejustitie sprake, wanneer in een maatschappij 

twee klassen bestaan waarvan de ene (de heersende of bezittende) de 

voorrechten en machtsmiddelen in handen heeft en de andere (de 

uitgebuite of bezitloze) niet, en wanneer bovendien het justitiele 

apparaat beheerst en gebruikt wordt door de bezittende klasse ter 

handhaving van haar bevoorrechte positie. 

2. Ondemocratische of selectiejustitie: hiervan is sprake wanneer leden 

van de justitiele organen bij uitsluiting of bij voorkeur worden 

geselecteerd uit bepaalde bevolkingsgroepen en weinig of niet uit 

andere groepen, en wanneer bovendien de leden van die andere groepen 



• daarvan nadeel of hinder ondervinden bij de rechtspraak. 

3. Politiek-conservatieve vorm - establishmentsjustitie: hiervan is 

sprake wanneer staande en zittende magistratuur 	zich in over- •- 
heersende mate laten leiden door het verlangen de bestaande maat-

schappelijke orde en de bestaande (maar niet meer algemeen aanvaarde) 

morele waarden te handhaven en te conserveren en onvoldoende open-

staan voor optredende maatschappelijke veranderingen. 

Van deze ruwe indeling zijn in de literatuur nog een aantal varianten 

te vinden. Zo wil Bianchi de term klassejustitie vervangen door die van 

de differentiele immuniteit: door wet, gewoonte of "enforcement" kunnen 

personen en groepen buiten de invloed van het strafrecht worden gehouden 

(10). Hoekema wil de term klassejustitie verruimen tot discriminerende 

justitie: er wordt dan een beter zicht geopend op de mogelijkheid dat 

de justitie discrimineert ten aanzien van allerlei klassen, standen, 

categorieen,groepen upper- en underdogs uit de huidige pluralistische 

samenleving (41). 
,  

Politieke justitie is een kwalificatie die o.a. Nicolarhanteert (72) _  

Hiervan is sprake als de rechtsbedeling misbruikt wordt om politiek te 

bedrijven, als de regering het strafrecht en de strafrechter gebruikt 

om het gezag, de openbare orde, de vigerende politieke structuur te 

beschermen. 

Langemeyer ontkent dat er in Nederland klassejustitie zou bestaan: 

hij zou geen gevallen van klassejustitie weten te noemen en slechts 

een klein aantal waarin het begrijpelijk zou zijn als de gedachte 

aan klassejustitie zou opkomen (56). Hij verklaart dit nader door erop 

te wijzen dat voor de rechter niet of nauwelijks klasse-tegenstellingen 

een rol kunnen spelen. Vaker, o.a. bij ordeverstoringen constateert hij 

een tegenstelling qua beroep en leeftijd. De rechtenstudie, vooral als 

die op een zuiver juridisch beroep is gericht, sluit een kans op 

eenzijdigheid in, en de werkzaamheid als rechter versterkt die eenzijdig-

heid. Wanneer men het over klassejustitie heeft bedoelt men feitelijk 

de communicatie-tekorten tussen rechter en justitiabele, aldus Langemeyer 

(56, 61). 

Ook Jac. van Veen (92), Cnoop Koopmans(18) en Hugenholz (43) menen 

dat klassejustitie in de klassieke vorm, in Nederland,thans niet 

voorkomt. Deze (vrij algemeen gedeelde) opvatting wordt ook gesignaleerd 



door de Ruiter (79). Evenals Langemeyer signaleert Jac. van Veen het 

communicatiegebrek tussen rechter en justitiabele als hij over klasse-

justitie spreekt: In de menselijke benadering van de verdachte tonen 

de meeste vertegenwoordigers van de rechterlijke macht een duidelijk 

tekort aan begrip wanneer de verdachte behoort tot kringen, waarmee 

zij prive geen enkele communicatie hebben (92). 

Nicolai is van mening dat het begrip klassejustitiein klassieke vorm 

nog wel gehanteerd kan worden in die gevallen waarin de rechter ingrijpt 

in de striid tussen arbeiders en onderneming. Hij stelt dat deze 

klassejustitie niet uit onze maatschappelijke structuur is weg te denken 

niet zozeer omdat de rechters niet uit de arbeidersbevolking gerectuteerd 

worden maar omdat we nu eenmaal in een kapitalistische maatschappij 

met zijn kapitalistische wetten leven . (72) 	. 

Knap heeft het bestaan van een selectiejustitie, tot uiting komende 

in het benoemings- en voordrachtenbeleid, besiist van de hand gewezen. 

Hij acht de formele benoemingsprocedure van rechtbank- rechters zeer 

democratisch. In verband met het geheime karakter van de rechtbank-

vergadering zegt hij: Zonder aan de geheimhouding iets te kort te doen, 

meen ik wel te mogen verklaren dat gedurende de veertien jaren dat ik 

deze vergaderingen regelmatig bijwoon, mij nooit anders is gebleken 

dan dat op openhartige wijze de bekwaamheden en de mogelijkheid tot 

samenwerking van de kandidaten werden besproken en beoordeeld, dat 

niemand daarbij een blad voor de mond nam en dat "kom-af", milieu of 

verdiensten van ouders-of familieleden, politieke gezindheid e.d. 

nooit onderwerp van discussie vormden (54). 

Leyten acht overigens de mogelijkheden tot samenwerking van de 

kandidaten tegenwoordig minder relevant dan det het rechterlijke college 

in zich die conflicterende waarden aanwezig vindt, die in het maat-

schappelijk bestel om voorrang en dus harmonisatie strijdens (64). 

Nicolai meent dat de door Knap genoemde democratische procedure en 

diens persoonlijke waarneming niet voldoende zijn om selectiejustitie 

als niet voorkomend te classificeren. Selectiejustitie kan namelijk 

structurele oorzaken hebben: de milieugebondenheid van de rechters kan 

bijvoorbeeld voortvloeien uit het feit dat slechts personen uit een 

bepaalde sociale laag zich als sollicitant aanbieden (72). 

Langemeyer noemt deze oorzaak (ook) als hij spreekt over het feit dat 

binnen de rechterlijke macht de grootste gemene deler van maatschappelijke 



opvattingen niet precies dezelfde is als binnen het geheel van onS 

volk. (De term selectiejustitie gebruikt hij niet). Als oorzaken 

noemt hij hiervoor: 1) het zich van huis uit aangetrokken voelen 

tot de rechtspraak zal niet geheel onafhankelijk zijn van karakter- 

structuur of maatschappijbeschouwing of beide. 2) ieder beroep heeft 	• 

de tendens een instelling in het leven te roepen of te versterken 

die men daarbuiten als eenzijdigheid zal voelen. 3) de collegiale 

samenwerking brengt mee dat de jongste veel kans heeft trekken over 	- 

te nemen van zijn oudere  collega's. (63). 

Hugenholz die selectiejusitie wel degelijk aanwezig acht, roemt de t  

volgende oorzaken (43) - geen andersdenkenden op de voordracht; 

- andersdenkenden willen niet in aanmerking 

komen; 

- aanpassing en conformering. 

Langemeyer opponeert op grond van zijn persoonlijke ervaring tegen het 

idee dat andersdenkenden geen kans zouden hebben.(59) 

Dat de oorzaak van een nogal uniform samengestelde rechterlijke macht 

ook elders kan liggen werd duidelijk in 1969 toen tijdens discussies 

hierover in de volksvertegenwoordiging, de herkomst van de eerste - 

jaars rechtenstudenfen van het cursusjaar 1967-68 bekend werd •gemaakt. 

Een kleine minderheid van deze groep was maar afkomstig uit de zogenaamde 

lagere milieu's (79). 

Bianchi meent dat het begrip klasse dat in de negentiende eeuw 

sociaal-economisch gedefinieerd werd, nu sociaal-cultureel gedefinieerd 

moet worden, maardat verder nog steeds 'sprake is van een gebruik van het 

strafrecht door het "establishment" tot continuering van het cultuur-

patroon waarop zi steunt (10). Nicolai ziet.00k establishmentsjustitie 

in Nederland (71). 

Voor Hugenholz vloeit de establishmentsiustitie regelrecht voort uit 

het bestaan van selectiejustitie: Het resultaat van een en ander is 

een apparaat van nogal uniforme samenstelling in die zin dat de 

componenten geneigd zullen zijn tot een zeker conservatisme, voorkeur 

voor behoud van het bestaande; onbekend met en/of afkering van vernieuwin-

gen; weinig gewend aan kritiek.(43). Hugenholz gaat ook in op de vraag 

of de rechterlijke macht iets anders kan zijn dan behoudend en achter-

lopend, omdat het juist de taak van het recht en van de rechtspraak 

is on de bestaande orde te handhaven en te verdedigen In deze visie 

is de rechter dus eigenlijk een verlengstuk van de vaatschappelijke 

orde. Hij bestrijdt deze opvatting: het begrip orde (maatschappelijke 



orde, rechtsorde e.d.) is namelijk steeds in beweging, verandert 

steeds van inhoud en karakter. De orde is een product van menSelijk 

willen, denken en handelen en kan.daarom nooit lets statisch en' 

onveranderlijks zijn. 

Hugenholz stipt het vraagstuk aan of de aard van de werkzaamheden van de 

rechter conserverend werkt. Brinkhof signaleert de opvatting van Wasserman 

dat de juridische opleiding een opleiding tot het establishment is, dat 

wil zeggen afgestemd op de voorstellingen, verwachtingen en normen van de 

gevestigde orde. Deze opvatting, afkomstig uit Duitsland en o.a. neergelegd 

door Wassermanin het boekje "Erziehung zum Establishment" die zich daarbij 

baseert op onderzoekingen van Dahrendorf die aan de hand van een analyse 

van de toplaag in de politieke en sociale orde van de Bondsrepubliek vast-

stelde dat de juridische opleiding het gemeenschappelijke element vormde, 

wordt door Brinkhof genuanceerd in die zin dat hij stelt dat de juridische 

opleiding nietde gehele vorming van iemand uitmaakt en dat niet onderzocht 

is wie zich tot de juridische studie voelt aangetrokken. Anders gezegd: 

de juridische student is geen tabula rasa bij de aanvang van zijn studie. 

(15) 

C. Politieke rechtspraak 

Van recente datum is de constatering dat er in Nederland sprake zou 

zijn van politieke rechtspraak, aldus Nicolar in 1970. Hij acht dit 

verschijnsel aanwezig als de rechtsbedeling misbruikt wordt om politiek 

te bedrijven, als de regering het strafrecht en de strafrechter 

gebruikt om het gezag, de openbare orde, de vigerende politieke struc-

tuur te beschermen. Hij keert zich hierbij tegen Th.W. van Veen die het 

• gebruik van het strafrecht door de overheid voor het handhaven van de 

openbare orde een vrij natuurlijke zaak vindt (72). 

Langemeyer onderkent politieke strafrechtspleging zo dikwijls tegen-

stellingen van maatschappijbeschouwing of ookmaar tegengestelde 

meningen over een bepaald maatschappelijk vraagstuk zich uiten op eel] 

wijze waarvan men niet verlangen kan dat de meerderheid die verdraagt. 

Hij voegt hier aan toe dat de justitie het verwijt dat met het woord 

bedoeld is, naast zich neer zal moeten leggen zo lang zij naar beste 

weten niet vaker en harder optreedt dan strikt onvermijdelijk is. 



Van den Brandhof wijst een zich laten leiden door een meerderheid 

af: van politieke (straf)rechtspleging 05011 hij dan ook alleen willen 

• spreken wanneer de magistratuur zich in zijn besluitvorming in 

• sociaal pdlitieke of machtspolitieke conflicten laat leiden door een 

hoogst persoonlijke keuze voor een bepaald ideologisch standpunt of 

• een persoonlijk vooroordeel jegens mensopvattingen en levenswijzen van 

bepaalde minderheden of meerderheden. Dit lijkt hem het geval ook 

wanneer de magistratuur zich laat gebruiken als orgaan van de bourgeois-

ideologen die zich op de opvattingen van de zwijgende meerderheid 

beroepen (14) . Volgens Delfgaauw heeft de rechter reeds een keuze 

gedaan in die zin dat hij, krachtens de aanvaarding van zijn ambt, 

gekozen heeft voor het verdedigen en handhaven van de bestaande orde. 

In deze zin is de rechterlijke macht een politiek orgaan(22). Deze 

stelling wordt door anderen bestreden. Nauwelijks betwist wordt dat het 

Openbaar Ministerie een politiek orgaan is (onder verantwoordelijkheid 

van de minister van justitie) dat politieke beslissingen in politieke 

controversen moet en ook kan nemen. De rechter is in deze afhankelijk 

van het opsporings- en vervolgingsbeleid (7, 8, 16, 28, 27). 

In de visie van Delfgaauw is politieke rechtspraak niet alleen aanwe-

zig in Nederland maar zelfs soms noodzakelijk:politieke rechtspraak is 

uit den boze, als de delicten zelf geen politiek karakter hebben, 

maar politieke rechtspraak is noodzakelijk als er politieke delicten 

zijn. Is de rechtspraak in dit laatste geval niet politiek, dan roept 

zij bij de veroordeelden het besef op, dat zij gestraft worden voor 

jets dat zij niet gedaan hebben, en niet gestrafd worden voor lets 

dat zij wel gedaan hebben (22). Delfgaauw pleit hier in feite voor 

het waarderen van de politieke motieven/achtergronden door de rechter. 

Zoals reeds vermeld bestaat hier beslist geen eensgezindheid over. 

Enschede wijst op de andere stroming: men houdt de politiek uit de 

rechtszaal. Als in de publiciteit of ter zitting door de verdediging 

wordt ,gesteld, dat het hier om een politieke zaak gaat, reageert de 

magistraat met er op te wijzen, dat het enig aspect waarover het gaat 

is, of het ten laste gelegde bewezen is; het is een gewone strafzaak. 

En inderdaad die kant zit ook aan de zaak; wat de meningen verdeeld 

houdt is echter of daarmede alles gezegd is (27). Feber verwerpt 

uitdrukkelijk het standpunt dat de rechter politieke motieven moet 

laten meetellen in zijn beoordeling. 



Hij betreurt het iiberhaupt dat de rechter in de politieke sfeer 

gwordt betrokken (28). Bronkhorst stelt hier tegenover dat het voor de 

rechter niet mogelijk is geheel aan implicaties van politieke of 

sociale aard te ontkomen, omdat het zich niet inlaten met beweegredenen 

van die aard ook een stellingname - zij het een niet-bewuste - 

kan betekenen en wel in het algemeen ten gunste van de bestaande orde 

(16). Feber ontkent dit overigens niet maar zegt dat de rechter niet 

anders kan. Feber's standpunt krijgt onder meer steun van Elders, die 	, 

juist in de berechting van politieke delicten volgens de gewone wette-

lijke procedure een garantie ziet dat de overtuigingsdader niet aan zijn 

doelstellingen maar am de gehanteerde middelen wordt beoordeeld (24). 

Th.W. van Veen zit ongeveer op dezelfde golflengte als hij opmerkt 

dat als men aan politieke motieven een beslissende rol geeft, men 

ontkent dat de meeste stemmen gelden, en dat de wet voor ieder geldt, 

hetgeen in de hoogste mate onaanvaardbaar is in een land waar vrije 

verkiezingen warden gehouden. Politieke motieven moeten op dezelfde 

schaal warden gelegd als de vele andere motieven, waaruit delicten 

warden gepleegd 05). Van den Bergh heeft er geen bezwaar tegen dat de 

rechter oak zijn waarde-oordeel geeft als de overheid hem daarmee via 

een politiek proces belast (7). 

Wat betreft de waardering van politieke motieven door de rechter, die 
• 

kan varieren van de stellingname van Feber tot die van Delfgaauw, neemt 

Ter Heide een nogal afwijkend standpunt in. Hij wil de rechter in geval 

van sociaal-politieke of_ machtspolitieke conflicten recht laten weigeren 

omdat volgens hem deze problemen niet juridiseerbaar zijn (90). 

Langemeyer verwerpt deze mogelijkheid met name omdat alle andere midde- 

len waarmee men politieke extremisten te lijf zal gaan, harder zullen 

treffen en dieper zullen ingrijpen en bovendien met minder oordeel 

des onderscheids zullen warden gehandhaafd den toepassing van het 

strafrecht (59). 

d. Communicatie tussen rechter en justitiabele 

Communicatie tussen rechter en justitiabele kan betrekking hebben op de 

wijze waarop de rechter allerhande verschijnselen duidelijk kan maken 

• aan het publiek in het algemeen en aan de individnele verdachte 

' (zowel op civielrechtelijk als op strafrechtelijk gebied)., 

In het eerste geval zal een slechte communicatie e6n van de redenen 

zijn waarom men er niet toekomt am de rechter met zijn rechtsproblemen 

• te benaderen. De kwestie van de toegankelijkheid van de rechtspraak 



-25- 

is overigens een ruimere; ook de kostbaarheid, de langdurigheid van het 

proces, het gevoel van onmacht kunnen redenen zijn, waarom men nalaat 

zich tot de rechter te wenden. Geattendeerd zij op het artikel van 

Backer in het Nederlands Juristenblad van 1967, waarin hij schrijft dat 

t.a.v. civiele zaken communicatie in de weg staande en ergernis opwekkende 

_factoren . kunnen zijn: de onbegrijpelijkheid van de procesgang -, haar 

hoge kosten en - haar lange duur (13). 

De rechters en advocaten nemen te vaak aan dat de justitiabelen lets van 

de procesgang begrijpen. Ook de uitspraken zou men in een wat begrijpe-

lijker taal moeten zetten. 	 - 

Voor wat betreft de kosten wordt opgemerkt, dat het de moeite niet loont 

om voor enkele honderden guldens te procederen hetgeen strij dig is met 

het rechtsgevoel van velen. 

De lange duur van de procedures berust voor een deel op de drukke prak-

tijk van advocaten en procureurs;voor een ander deel op personeelsge-

brek bij de gerechtelijke instanties. 

Backer pleit voor een vereenvoudiging van de rechtsgang door het eerder 

bepalen van een comparitie van partijen en door het benoemen van enkel-

voudige kamers voor rechtbankzaken beneden een bepaald bedrag, welke 

geen bijzondere moeilijkheden met zich meebrengen (13). 

De toegankelijkheid van de rechtspraak is verder buiten beschouwing 
gelaten. 

De communicatie tussen rechter en pers verdient afzonderlijke vermelding: 

Langemeijer zegt dat de rechtspleging om zijn optimale uitwerking te 

kunnen hebben behoefte heeft aan weerklank bij het volk als geheel(116). 

- Het volk krijgt•zijn informatie voornamelijk uit de krant.De - pers heft 

t.a.v. de rechtspleging een voorlichtende en educatieve taak, aldus 

Goudsmit, (111) al neemt bij sommige rechtbankverslaggevers de amusements-

functie een belangrijke plaats in, volgens Bergamin zelfs de belangrijk- ' 

ste (108). Als de pers mede een voorlichtende en educatieve functie heeft 

dient zij op haar beurt ook goed geinformeerd te zijn. Volgens een 

enqu'ete die de rechtbankverslaggevers onder elkaar gehouden hebben m.m.v. . 

de sectie rechtssociologie van het sociologisch instituut Groningen 

schiet de voorlichting aan journalisten nogal wat te kort (115). 

Het is weliswaar ,  zo dat slechts 18 van de 40 rechtbankverslaggevers 

respons gaven, maar het is toch interessant een enkele opmerking over de 

voorlichting te vermelden. 

De informatie die ze wel krijgen is volgens Kolkman een stencil waarop 

het programma van die dag staat met de naam en leeftijd van de verdachte, 

de tijd waarop de zaak zal dienen en het feit waarvoor hij terecht staat.• 



generaal preventieve werking dan de uiteindelijke straf (38). 

Voorts krijgt hij Knipselkranten en Mededelingenbladen en hier en daar 

is er een Voorlichtingsambtenaar, een jurist die het contact moet vormen 

tussen pers en justitie. De rechtbankverslaggevers zouden volgens de 

enqu'ete in ieder geval een deel van de processtukken willen inzien 

en twee-derde van hen wilde alle stukken inzien. 

Kolkman is tegen het maken van wettelijke bepalingen tegen onjuiste 

berichtgeving. Hij acht het zelfs van veel belang dat de rechter bij 

een actueel rechtsgebeuren een uiteenzetting geeft voor een breder 

publiek (115). 	 - 

Over de vraag of communicatie in de vorm van een gesprek tussen rechter 

en justitiabele essentieel is voor een•strafproces lopen de meningen 

uiteen. Men vindt in het algemeen dat het komen tot een gesprek wel 

noodzakelijk is maar dat er allerlei factoren zijn die de totstandkoming 

van dit gesprek belemmeren. Men kan echter ook van mening zijn zoals 

Baauw, dat de bejegening, het komen tot een regle vorm van communicatie 

tussen rechter en verdachte slechts middel is en geen doel.( 4 ) De ver-

dachte moet tot zijn recht komen en niet tot zijn rechter, daarom dienen 

de rechten van de verdachte gewaarborgd te zijn, opdat de verdachte een 

gelijkwaardige partij vormt met zijn verdediging tegenover de aanklager 

en beiden ten overstaan van de rechter. 

Volgens Hpefnagelsheeft de huidige vorm van procesvoering een -grotere 

Baauw vraagt zich af of een persoonlijk gesprek tussen rechter en justi-

tiabele wel hetzelfde effekt zou hebben (4). 	• 

Communicatie belemmerende factoren, als men een gesprek wel van direct 

belang vindt, zijn A. bepaalde uiterlijke vormen bij de procesvoering 

B. factoren die samenhangen met de houding van de rech- 

• 	ter tegenover de verdachte. 

In het boek van Rijksen: Meningen van gedetineerden nemen de verdachten 

tijdens de terechtzetting het meeste aanstoot aan de factoren die onder B 

vallen. 

A. Bepaalde uiterlijke vormen bij de procesvoering. 

Klachten uit "Meningen van gedetineerden t.a.v. dit punt zijn: 

1) De onvoldoende inzage in het dossier 

2) De lange periode van wachten voor een zaak voorkomt. 

Ten aanzien van punt 1 wordt opgemerkt dat inzage van de stukken vaak 

viakvoor de rechtszitting toegestaan wordt, zodat overleg met de 

advocaat niet meer mogelijk is. Inzage in de voorlichtingsrapporten 

wordt vaak niet gegeven. 



Vele verdachten weten ook niet dat zij het recht hebben de stukken 

van tevoren in te zien. 

Hoefnagels noemt als alternatief de verdachten en hun advocaat 

fotokopieen te geven van de stukken (processen verbaal) (38) 

Een strafproces heeft vaak een rapporten-lawine tot gevolg. 

Volgens zijn mening zou een direct gesprek van de officier van justitie 

met de verdachte maken dat een reclasseringsrapport niet nodig is en 

zo de rapportenlawine beperken (38). Naa'st de klacht dat er teveel•

papieren over volgeschreven worden is er de klacht dat er teveel mensen 

bij betrokken zijn, waarbij Bianchi hier opmerkt dat het de verdachte 

niet altijd duidelijk is welke functie ieder vervult:(9) Zo weet bij de 

kantonrechter de verdachte vaak niet dat degene rechts van de kanton-

rechter de tegenpartij is en niet zo maar een griffier (BOcker,I3 ). 

Van belang wordt ook geacht de topografische bereikbaarheid van de 

kantonrechter (Gedachten over de toekomst van de rechtspleging). Zowel .; 

in kleine als in grote plaatsen is het van belang dat de justitiabelen 

hun rechter kennen. Pas dan zullen zijbegrijpen waarom de beslissi4g 

luidt, zoals zij luidt. 

Bovendien is het bij de verkeersrechtspraak van groot belang dat de 

rechter op de hoogte is van de plaatselijke omstandigheden. De moge-

lijkheid wordt geopperd dat door de plaatselijke bekendheid de behoef- ! 

te aan rechtsbijstand ook minder groot is. 

Het strafproces heeft een eigen vormgeving waarin ieder zijn eigen 

rol speelt. Th.W. van Veen spreekt in verband met de strafproces-, 

voering wel van liturgie (93). en Hoefnagels van ritueel (38). 

Van Heyningen acht dit laatste een onwetenschappelijke betiteling 

(37). Hij vindt de gebruikelijke gang van zaken ter terechtzitting 

uiterst eenvoudig en logisch en terwille van de rechtszekerheid in 

het belang van de verdachte onmisbaar. 

Sommigen zoals Baauw en Th.W. van Veen zijn van mening dat de rechter 

alleen maar recht kan spreken in zijn rol van onpartijdig beoordelaar 

uit een soort van zelfbescherming en niet als medemens. (4 en 97). 

Anderen daarentegen zijn van mening dat men om tot een werkelijke vorm 

van communicatie te komen de rechter niet vanuit een hogere positie de 

verdachte moet veroordelen, maar juist als medemens. Er wordt in dit 

verband wel gesproken van ontmythologisering en demystificering van de . 

rechtsspraak (Anderson, 8). 

Een en ander houdt in dat de toga dan moet worden afgeschaft. 
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gh.w. van Veen kent juist•aan de toga een enorme psychologische beteke-
nis toe (97). De rechter als persoon kan niet de hele dag strafferi. 

uitdelen, die toga bevestigt hen in hun rol. In het strafproces is een k _ 	. 

zeker spelelement om in polarisering van meningen achter de waarheid 

te komen. In dat spel acht hij de toga functioneel. 

Volgens Hoefnagels en Becker behoren verdachten, getuigen, advocaat en : 

officieren van justitie gelijkvloers te zitten (38 en 13). Het ver-

dachtenhekje moet worden afgeschaft, (Hoefnagels, 38) de verdachte 

behoort te zitten inplaats •van te staan. (Singer-Dekker, 85). 

Hoefnagels stelt dat er een opstelling van rechters en officieren 

van justitie, in de vorm van een ronde tafelzitting plaats moet 

hebben (38). 

Jac. van Veen en Becker noemen nog het bezwaar dat de rechter en de 

officieren van justitie door eenzelfde deur naar buiten gaan, hetgeen 

de indruk van onder gen hoedje te spelen nog versterkt. (92 en 13). 

B. Verhouding rechter-verdachte. 

Hierbij komt vooral de rol van de rechter op microniveau aan de orde. 

Empirisch materiaal: 

le. De projektgroep 1971-1972 van het criminologisch instituut te 

Utrecht heeft een rapport gemaakt: De verdachte in het geding, 

waarin zij tot doel hadden te onderzoeken in hoeverre de verdachte 

de kans krijgt en neemt om op de zitting subjekt te zijn; welke 

factoren dit belemmeren en welke juist dialoogbevorderend werken 

(99). Daartoe hebben vijf leden van de projektgroep 4 weken van 

16 november'tot en met 10 december 1971 dagelijks zittingen bijge-

woond van de politierechter, de meervoudige kamer van de rechtbank 

en het hof zowel in Utrecht als in Den Bosch. In totaal werden 

216 zaken bijgewoond, naar aanleiding waarvan vragenlijsten werden 

ingevuld en 130 interviews werden afgenomen. De overige verdachten 

zaten in preventieve hechtenis. 

Bij de uitwerking van de gegevens wordt onderscheid gemaakt tussen 

een hoge en een lage dialoog. 

Bij het aanleggen van de criteria voor een dialoog zijn de antwoor-- 

den op de volgende vragen centraal gesteld: 

1. Brengt de verdachte of zijn advocaat lets nieuws in? 
2. Hoe is de spreekvaardigheid van die verdachte? 

3. Kapt de rechter de verdachte af? 

4. Geeft de rechter aan de verdachte de gelegenheid em lets nietlys 

in te brengen? 

5. Hoe is de houding van de verdachte? 
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Gesproken wordt van een hoge dialoog, indien aan elk van de 

volgende eisen zou worden voldaan. 

1. De verdachte of zijn advocaat brengt veel of tamelijk veel 

nieuws in; 

2. de spreekvaardigheid van de verdachte is goed of matig. 

3. De rechter kapt de verdachte niet of weinig af; 

4. de rechter geeft de verdachte de gelegenheid cm jets nieuws 

in te brengen. 

5. De houding van de verdachte wordt beoordeeld op zelfbewustheid 

• en de mate van activiteit. 

In 51 gevallen van de 216 zaken werd aan al deze eisen voldaan 

en was er volgens de onderzoekers sprake van een hoge dialoog; in de 

overige 165 zaken wordt gesproken van een lage dialoog. Uit dit 

onderzoek blijkt dat van een werkelijke dialoog tussen rechter en 

verdachte in tweederde van elle gevallen weinig sprake is. 

2e. De redactie van Elseviers Weekblad heeft in samenwerking met de 

sectie rechtssociologie van het Sociologisch Instituut van de 

Rijksuniversiteit te Groningen een onderzoek ingesteld naar de 

gang van zaken bij de zaken die voorkomen bij de politierechter 

(33). Men heeft daartoe 846 zaken die voorkwamen bij de politie-

rechter in de week van 13-17 decemb'er 1971 onderzocht en geanaly-

seerd. Het werkelijke aantal zaken was groter. Een deel van de 

zaken werd achter gesloten deuren behandeld en een ander deel 

werd afgevoerd om niet altijd even duidelijke redenen. 

Volgens dit onderzoek is er weinig sprake van persoonlijk contact 

tussen verdachte en rechter. 

In 531 van de 846 zaken (64,1%) was de verdachte we] aanwezig 

en in 199(24%) niet. Bij bijna een kwart van de 	- 

zaken was er dus helemaal geen sprake van enig contact. Niettemin 

werd in 661 zaken (79,7 %) toch een vonnis gewezen, waarvan in 

352 gevallen (42,5 %) conform de eis van de Officier van Justitie. 

Uit de duur van de behandeling van de diverse zaken kan men ook 

concluderen dat er weinig contact geweest is. 

Bijna de helft werd binnen de tien minuten afgehandeld: 382 zaken 

ofwel 46,1 %. In 136 gevallen (16,4 %) duurde het proces 10 tot 

15 minuten, in 174 (21 %) 15 tot 30 minuten en in 56 gevallen 

(6,8 %) 30 minuten of meer. 



, 	Aan he 	woord 	Tijdsduur ,(seconden)r 

President 	 23x 	 500 

Rechter 1 	 . 	2x 	. 	 2 

Rechter 11 	 lx 	 1 

Verdachte 	 20x 	 19 

_ 

Bovendien maakte van alle onderzochte zaken 337 verdachten 

(40,7 %) gebruik van de gelegenheid van het laatste woord, zodat 

de tijd daarvoor eigenlijk van die voor de feitelijke behandeling 

van de zaak zou moeten worden afgetrokken, aldus het artikel in 

Elseviers Weekblad. (33). 

3e. Ook bij Hoefnagels is sprake van een onderzoek naar de tijd dat 

rechters en verdachten aan het woord waren (38). Het betreft hier 

21 strafzaken. 

Het hierna volgende overzicht is het gemiddelde van de verhoortij- - 

den in 21 zaken wat betreft de spreektijd van de rechters en de 

verdachten. 	. 

Ook volgens het bovenaangegeven staatje komt de verdachte weiñig 

en gedurende korte tijd aan het woord. Baauw betwijfelt echter 

of het onderzoekje representatief is. De rechter is verplicht in 

bepaalde gevallen te spreken, terwijl de verdachte mag spreken en 

zwijgen wanneer hij wil. Jac. van Veen echter meent, dat bij over-

belaste kantonrechters verdachten nauwelijks de gelegenheid 

krijgen iets tot hun verweer te zeggen. (92). 

Bij een onderzoek onder de gedetineerden (80) worden over de proces-

voering de volgende klachten gehoord: De rechters fluisteren of 

praten tijdens de verhoren of het pleidooi. Ze hebben te weinig 

tijd zich goed voor te bereiden. Er is onbegrip bij de president 

over de positie van de verdachte die vaak al zoveel maanden 

in voorarrest heeft gezeten. Het verleden van de verdachte wordt 

vaak weer te berde gebracht. De verdachten worden vaak met jij of 

jou aangesproken of op anderlei wijze onheus bejegend. 

Uit het Elsevier Groningen-onderzoek (100) is gebleken, dat er 

niet veel meer getutoyeerd wordt in de rechtszaak:slechts 

in 2,2% van de-zaken werdde verdachte door de rechter 	. 

getutoyeerd. Ook uit het onderzoek dat verricht is door de 

Projektgroep 1971-1972 van het Criminologische instituut Utrecht 



ikan men concluderen •dat het tutoyeren van de verdachte momenteel 

nog weinig voorkomt (99). Hetzelfde geldt voor het fluisteren met 

andere rechters en het tot spoed manen. 

De houding van de rechter komt vaak hieruit voort dat de rechter 

zich uit de stukken vaak al een mening heeft kunnen vormen. Zijn 

-houding zou echter uitdrukking moeten geven aan een veroordeling 

van de daad, maar niet van de dader (Van Houten, 42).  

Tussen rechter en verdachte is sprake van een zekere beinvloeding, 

d.w.z. de rechter reageert op de houding van de verdachte en de 

verdachte op de houding van de rechter. De verdachte hanteert de 

taal zoals dat in zijn milieu gebruikelijk is en de rechter nag 

hem dat niet kwalijk nemen. Anderzijds is de vaak met juridische 

termen doorsp -ekte taal van de jurist onbegrijpelijk voor de ver- _ 

dachte. In dit verband merkenHoefnagels en Leyten op dat de rech-

ter de juridische taal zoveel mogelijk dient on te vormen tot een 

maatschappelijk begrijpelijke taal (38 en 64). Dit geldt ook 

voor de dagvaarding. Men kan beter kort en duidelijk aangeven wat 

de verdachten ten laste wordt gelegd, omdat de dagvaarding in zijn 

huidige vorm vaak bij de verdachte niet overkomt gezien ook het 

feit dat hij zo snel gelezen wordt (Backer, 13). 

De verdachte verkeert op de terechtzitting onder stress. Hij wordt 

nogmaals geconfronteerd met zijn daad en tenslotte wordt er een 

oordeel over die daad geveld, wat kan uitmonden in een straf, die 

diep kan ingrijpen in het •leven van de verdachte. Zo iemand kan 

zich niet geven zoals hij is. Hij kan reageren met een agressief 

woordgebruik of hij kan juist bijzonder timide zijn en in het 

geheel niets meer weten te zeggen. Op die houding van de verdachte 

reageert de rechter weer, hetgeen een grote communicatie- 

stoornis tot gevolg kan hebben. (Van Houten, 42) 

De rechter dient zich van ggn en ander bewust te zijn en ernaar 

te streven in de gevoelens van de verdachten door te dringen. 

Hij kan hierbij geholpen worden door een grotere sociaal-psycho-

logische en sociologische kennis. Langemeyer ziet hier een taak 

liggen voor het Studiecentrum Rechtspleging (61). 

Abspoel constateert dat bij vergelijking vandeverschillende gerech=-- 

ten de meervoudige kamer zich het minst leent tot het voeren van 

een gesprek,.en dat dit eerder mogelijk is bij de politierechter, 

doch het meest bij de kinderrechter (1). De kinderrechter oefent 

ook functies uit die bij de meervoudige kamer of politierechter 

aan andere personen zijn opgedragen. De kinderrechter vervult 



tevens de functie van rechter-commissaris en raadkamer tegelijk 

(Van Bemmelen, 6). Ondermeer hierdoor kan er bij de kinderrechter 

een gesprek ontstaan met de verdediger en de Off icier van 

justitie, waarbij ook de ouders en de verdachte betrokken worden, 

over een oplossing die -en voor de dader en voor de gemeenschap 

het meest zinvol is, aldus Abspoel (1). . 



2. Vertrouwen in de rechter  

Ale het begrip vertrouwen in de rechter in de literatuur ter 

sprake komt, worden onveranderlijk de in 1966 en 1967 gehouden 

enqugtes van (het blad) Revu genoemd. Wel zijn er onderzoeken van 

jongere datum die erop duiden dat er nog een groot onbegrip heerst 

ten aanzien van de strafrechtspleging (100 9 99). 

Heel recent is een onderzoek onder clienten van een rechtswinkel 

dat ook een vraag over de onpartiAigheid van de rechter bexatte(34). 

Hoekema heeft het oudere onderzoek naar het vertrouwen in de 

rechter verzameld en vergeleken (40). H et blijkt dat in 1966 en 1967 

vijf maal een vrijwel gelijkluidende vraag is gesteld aan personen 

behore'nd tot verschillende steekproeven uit de Nederlandse bevol-

king. Het betrof hier twee enquetes van het weekblad Revu in sep-

tember 1966 en augustus 1967, een onderzoek van het Seminarium van 

Hamel in november 1966 dat ale voorfase diende van een groat onder-

zoek rond havendiefstallen, het hoofdonderzoek rond havendiefstal 

van het S.v.H. in november 1967 en een onderzoek van de VII Amster-

dam in februari 1967. 

Op de vraag e.g. vergelijkbare vraag of de rechter in Nederland 

met twee maten meet,werd in de vijf onderzoeken nagenoeg dezelfde 

percentages gevonden: 40 a 50% was van mening dat de rechter inder-

daad met twee maten meet. Volgens H oekema is het antwoord op een 

dergelijke vraag over de rechtspleging nauw verweven met de andere 

overtuigingen die de ondervraagde is toegedaan, met name zijn 

visie op de mens en matschappij en het menselijk gehalte van de 

maatschappij. Hij destilleert dit verband o.a. uit de vele signi-

fic ante samenhangen die de manier van beantwoorden van de kern-

vraag (meet de rechter met twee maten) heeft met persoonskenmerken 

als beroep, inkomen, opleiding, politieke kleur e.d. Zo blijkt 

dat havenarbeiders veel kritischer tegenover de rechtsbedeling 

staan dan de "gemiddelde" Nederlander. O p  grond hiervan komt hij 

tot de stelling dat er een positivere kijk op de rechtspreging zal 

bestaan naarmate opleiding, c.q. beroep, c.q. inkomen (of welstand) . 

hoger is (40, 39). 



In een onderzoek in 1972 onder de clienten van een rechtswinkel 

te Rotterdam in Spangen werd ook een vraag opgenomen over de 

rechter. Ondervraagd werd een groep van 215 clienten, die overigens 

niet representatief was voor de Nederlandse bevolking. Deze 

clienten waren voornamelijk afkomstig uit de lagere en laagste 

milieu's en een groot deel van hen was niet in het arbeidsproces 

opgenomen. De vraag luidde: als over uw probleem door de rechter 

zou moeten worden beslist, heeft u dan vertrouwen of geen ver-

trouwen in de onpartijdigheid van de rechter (34). 

Oordeel rechter: 

1. geen vertrouwen 	18,1% 

2. een beetje vertrouwen 52,6% 

3. vertrouwen 	 23,7% 

(geen antwoord) 	 5,6% 

A. Mulder stelt naar aanleiding van de studie van Hoekema dat hij 

die de rechter verwijt dat hij met twee maten meet, nog geenszins 

een aversie tegen de rechter heeft: de meesten van degenen die een 

verwijt maken zijn alleen maar teleurgesteld in wat er in de prak-

tijk terechtkomt van het ideaal (67). Hij verwijst hierbij naar 

de uitkomsten van onderzoek naar de rechtspleging in Italig waarin 

een duidelijke ambivalente houding van het publiek tegenaver de 

rechtspleging naar voren kwam: aan de ene kant de uitzonderlijk 

hoge waarde, die men aan het recht en aan de rechter toekent, aan 

de andere kant de teleurstelling die men ondervindt bij het funge-

ren van recht en rechter (91). 

Intussen constateren de vakcentrales zowel in het juridisch advies-

werk als in het overige contact met de leden dat in Nederland het 

vertrouwen in de rechterlijke macht de laatste jaren duidelijk aan 

het dalen is (44). 

Goffin en en Tsamadou hebben recentelijk in B elgie een onderzoek 

ingesteld naar de meningen en attitudes van de bevolking ten aanzien 

van het strafrecht (102). Hoewel de •onderzochte steekproef niet 

helemaal representatief genoemd kan worden, geven de uitkoms ten toch 

wel enige indicatie over de meningen in Belgie. En van de vragen 

had betrekking op een mogelijke partijdigheid van de rechtersbij 

de uitoefening van hun functie. 



55% van de ondervraagde personen achtte de rechter onpartijdig, 

24% vond hem wel partij dig en het percentage "geen antwoord" be- 

droeg 21. Oder de arbeiders was het vertrouwen in de onpartijdig-

heid van de rechters het minst - 42%, vond de rechter onpartijdig - 

maar in deze groep was ook het hoogste percentage "geen antwoord" 

(37%)• 

Men kon ook zijn mening geven over de rechters ten aanzien van een 

aantal goede en minder goede eigenschappen. Dat leverde het volgende 

resultaat op (meer dan 1 antwoord was mogelijk): 

37% gewetensvol, nauwgezet 

routine-achtig 

ontvankelijk voor menselijke 
aspecten 

niet ontvankelijk voor mense-
lijke aspecten 

32% 

28% 

10% 

geen antwoord 	 13% 

In 1970 is in West-Duitsland door Kaupen c.s. een knowledge and 

opinion about law-onderzoek uitgevoerd onder een representatieve 

steekproef van de bevolking (1100) (53). In de vragenlijst waren 

o.m. een aantal eigenschappen opgegeven waarop men de rechter met 

behulp van een vijfpunts-schaal kon waarderen, waarbij de score 1 de 

positiefste waardering inhield en de score 5 de negatiefste. 

Dat gaf het volgende beeld: 

63 b. 73% vindt de rechter objectief, grondig en rationeel. Zijn 

vriendelijkheid en behulpzaamheid werden door 49% van de ondervraag-

den als positief ervaren. De positieve beoordeling van de objecti-

viteit van de rechter varieerde van 56% in de laagste sociale klasse 

tot 69% in de hoogste sociale laag. 

`ei 



Samenvatting  

onafhankelijkheid 	De formele onafhankelijkheid voor de rechterlijke macht in Nederland 

• wordt door niemand betwist. Er kan zich in de toekomst wel de vraag 

• voordoen of de door sommigen gewenste controle op de rechterlijke 

macht (bijvoorbeeld door een ombudsman) deze onafhankelijkheid aan-

tast. Volgens een aantal auteurs openbaart zich de onafhankelijkheid 

• van de rechterlijke macht niet alleen in haar wettelijke geregelde 

positie maar spelen ook de persoonlijkheid van de rechter, zijn op-

leiding, het benoemingssysteem en de apparaatzorg een rol. De invloed 

van het departement van justitie willen zij teruggedrongen zien. 

rechtsvinding 	Van diverse zijde wordt erop gewezen dat de functie van de rechter 

een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Van de pure wetstoepasser van 

weleer naar de naar redelijkheid en billijkheid oordelende scheidsman 

van tegenwoordig. 

Als e'en van de oorzaken van deze ontwikkeling noemt men de vlucht in 
een •wetgevingstechniek met blanco normen. De vrijere rechtsvinding 

die dit tot gevolg heeft gehad, impliceert wel dat de verantwoorde-

lijkheid voor wat recht is in toenemende mate bij de rechter is komen 

te liggen. Sommigen achten deze situatie bedenkelijk. Het heeft 

echter ook tot gevolg dat volgens velen de rechter zich niet langer 

kan verschuilen achter de wet bij zijn beslissingen in gevallen 

waarin de wet onduidelijk is of regels ontbreken. 

Hij kan dan niet pretenderen dat hij slechts de wet toepast en geen 

eigen visie -levert. 

De grootste strijdvraag is natuurlijk welke normen de rechter moet 

hanteren en waar hij deze vandaan haalt als wettelijke normen ont-

breken of althans voor velerlei interpretatie vatbaar zijn. De 

vele rechtsvindingstheorieen trachten hier een antwoord op te geven. 

In ieder geval betekent deze ontwikkeling dat de rechter meer dan 

• voorheen als wetstoepasser bloot staat aan kritiek. 



	

conflictoplossing 	En van de belangrijkste functies van de rechter is het beeindigen 

•van conflicten. Het aantal situaties waarin zijn tussenkomst minder 

vanzelfsprekend wordt geacht neemt echter toe. 

Sommige problemen wil men liever op andere wijze opgelost zien, het- 

	

- 	zij om bijvoorbeeld ongewenste bij-effecten (zoals in het straf- 

recht stigmatisering) te voorkomen, hetzij om redenen van efficiency 

• • 	 - de transactiebevoegdheid van politie en O.M. - of eenvoudig omdat 

• oplossing via andere kanalen meer geeigend lijkt, bijvoorbeeld van 

drugproblemen, of omdat de rechter niet in staat zou zijn een 

straftoemetingsbeleid te voeren. 

strafrechtssysteem 	Een aantal auteurs vinden de positie van de rechter in het straf- 

rechtssysteem te onduidelijk. Hi] •zou een aantal taken hebben die on-

verenigbaar zijn: namelijk zowel bescherming van de maatschappij als 

de rechtsbescherming van het individu, waarbij zij dan opteren voor 

de bescherming van het individu en de bescherming van de maatschappij 

overlaten aan het O.M. 

Zelfs wordt incidenteel wel getwijfeld aan de rechterlijke deskundig-

held ten aanzien van de straftoemeting, een activiteit die gedrags-

wetenschappelijke kennis zou vereisen die de rechter niet bezit. 

G.E. Mulder heeft getracht de ontwikkeling in de visies op de straf-

rechtspleging in een theoretisch kader te plaatsen. Hierbij onder-

scheidt hi] globaal twee modellen: het klassieke of juridische model 

en het alternatieve zogenaamde stuurmodel. In het juridische model 

is de rechter nog het exclusieve orgaan aan de' top van de pyramide 

die als enige recht doet, rechtspreekt. In het alternatieve, stuur-

model is de rechter zijn exclusiviteit kwijt en hangt het van de 

omstandigheden af welk onderdeel van de sttafrechtspleging met het - 

rechtdoen belast wordt. In deze visie is elke beslissing van een on-

derdeel van de strafrechtspleging al een vorm van rechtdoen en niet 

langer een voorbereiding op de uiteindelijke rechterlijke beslissing. 

herkomst 	Een zo geschakeerd mogelijk samengestelde rechterlijke macht achten 

velen vooral van belang voor het vertrouwen dat de bevolking in het 

werk van de rechterlijke macht kan stellen. Is deze geschakeerdheid 

niet voldoende aanwezig, dan zijn onvermijdelijk beschuldigingen van 

klassejustitie te verwachten. Overigens valt er over de samenstelling 

van de rechterlijke macht in Nederland weinig concreets te zeggen, 

daar in tegenstelling tot bijvoorbeeld West-Duitsland, Italie en de 

Verenigde Staten, sociologisch onderzoek naar de rechterlijke macht in 

feite nooit van de grond is gekomen. 
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klassejustitie 

politieke 
rechtspraak 

Het , begripliassejustitie of - de verschijnselen die onder deze noemer 

gebracht worden, hebben in de literatuur veel aandacht gekregen. 

Klassejustitie in de zin van een marxistische maatschappij-beschouwing, 

met een heersende en een onderdrukte klasse achten de meeste auteurs 

niet aanwezig (in Nederland). De tegenstellingen tussen rechter en 

justitiabele zijn vaak van andere aard, leeftijd of beroepsinstelling 

bijvoorbeeld. Wel wordt een duidelijk gebrek aan communicatie tussen 

rechter en justitiabele geconstateerd. 

Uitingsvormen van selectiejustitie worden door diverse auteurs waar- - 

genomen, zij het dat de een meent dat dit bewust plaatsvindt - o.a. 

het buitensluiten van dissenters - en dat de ander de eenzijdige sa-

menstelling verklaart uit het feit dat het beroep van . rechter be-

paalde menstypen aantrekt of vooral mensen uit een bepaalde sociale 

laag. Hierbij kan aangetekend worden dat reeds rechtenstudenten •niet 

representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. Een aantal schrij-

vers is voorts van mening dat er in Nederland sprake is van establish-

mentsjustitie, o.a. in de hand gewerkt door de door selectiejustitie 	- 

ontstane nogal uniforme samenstelling van de rechterlijke macht. In 

dit verband wordt ook de stelling bestreden dat het juist de taak van 

de rechter is om conserverend op te treden. Aandacht vestigt een auteur 

op de mogelijkheid dat de juridische opleiding op zich reeds conser-

verend gericht is, d.w.z. is afgestemd op de voorstellingen, ver-

wachtingen en normen van de gevestigde orde. 

Het begrip politieke rechtspraak geeft aanleiding tot vele verschil-

lende definities en wordt al 's gevolg hiervan ook verschillend gewaar-

deerd. Voor de een is politieke rechtspraak zelfs noodzakelijk als 

de delicten een politiek karakter hebben, voor de ander is zij uit den 

boze en worden politieke motieven nadrukkelijk uitgesloten of krijgen 

althans geen bijzonder gewicht. In een nog andere opvatting moet de 

rechter zich zelfs kunnen onttrekken aan het beoordelen van geschillen 

met een politiek karakter. 

communicatie 	In het algemeen wordt een goede communicatie tussen rechter en justi- 

tiabele van veel belang geacht. Op basis van een onderzoek stelt een 

projectgroep van het Criminologisch instituut Utrecht dat de communi-

catie slechts in 1/3 van het aantal onderzochte gevallen (216) optimaal 

genoemd mag worden. 

De belangrijkste factoren die de communicatie in de weg staan zijn het 

tijdgebrek van de rechters en het feit dat de verdachten over het 

algemeen te gespannen zijn i.v.m. •allerlei factoren om een normale 

communicatie mogelijk te maken. 
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Grieven als vermeld in het boek van Rijksen "Meningen van gedetineer-

den", zoals het tutoyeren van de verdachte, fluisteren met andere 

rechters en het tot spoed manen, blijken nu niet zo vaak meer voor te 

komen. 

Over het afschaffen van toga's en een eventuelp andere opstelling 

van verdachten, getuigen, advocaten en off icieren van justitie zijn 

de meningen verdeeld. 

vertrouwen 	Het vertrouwen in de rechterlijke macht dat volgens sommigen de laatste- 

jaren bij bepaalde bevolkingsgroepen aan het dalen is, is vooral in 

de jaren 1966 en 1967 voorwerp van onderzoek geweest. 	 1 

In deze onderzoeken werd gevonden dat zo'n 40 a 50% van mening was dat 
de rechter in Nederland met twee maten meet. 

Een veel recenter onderzoekje geeft een wat gunstiger beeld. 

Empirisch is ook vastgesteld dat het vertrouwen in de rechter toeneemt 

naarmate opleiding, c.q. beroep, c.q. inkomen (of welstand) hoger is. 

Als oorzaak voor het gebrek aan vertrouwen in de rechter wordt ook 

wel de teleurstelling genoemd die men ondervindt bij het functioneren 

van recht en rechter. 

‘‘. 
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