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Voorwoord 

De laatste jaren is de discussie over het functio-
neren van de advocaat in strafzaken, zowel 
binnen als buiten de balie, steeds meer op 
gang gekomen. Met dit themanummer van 
Justitiele verkenningen wil de redactie nog 
eens extra de aandacht vestigen op recente 
ontwikkelingen in de strafrechtelijke advoca-
tuur. 
Na een inleidend artikel van drs. M.W. Bol en 
mr. L.J.M. d'Anjou volgt een artikel van mr. 
P.J. Baauw, waarin deze aantoont dat toevoe-
ging van een raadsman in de vroegste fase van 
het strafproces van zeer groot belang kan zijn. 
Ook voor drs. L.R. Bergsma staat deze eerste 

3 	fase centraal; de schrijver schetst de relatie 
tussen verdachte, politie en advocaat. Uit de 
bijdrage van dr. D. van Ooijen is te lezen, hoe 
Nederlandse politiechefs zelf denken over 
rechtsbijstand in de beginfase van het straf-
proces. Het artikel van mr. P.J.W. de Brauw, 
mr. P. Mout en mr. H. Kuyper heeft betrek-
king op de opleiding tot advocaat in straf-
zaken. De schrijvers zetten nader uiteen wat 
de achtergronden en doelstellingen zijn van de 
door hen opgerichte Stichting Strafrechtprak-
tijk. Nu de bemoeienis van de advocaat steeds 
vroeger in het strafproces gaat plaatsvinden, 
en ook vanuit de reclassering in toenemende 
mate `vroeghulp' wordt verleend, is het van 
belang dat advocatuur en reclassering onder-
ling tot een duidelijke taakafbakening komen, 
teneinde een vruchtbare samenwerking te 	• 
bevorderen. In de beschouwing van drs. L.C.M. 
Tigges wordt op dit onderwerp nader ingegaan. 
Tot slot een artikel van mr. G.A.C. Enkelaar 
over de wel zeer nadelige positie waarin de 
buitenlandse verdachte in ons land verkeert. 

Voor het — al dan niet in verkorte vorm — 
opnemen in dit nummer van reeds eerder in 
andere Nederlandse tijdschriften gepubliceer-
de artikelen werd zowel door de auteurs als 
door de uitgevers toestemming verleend. 



De advocaat in strafzaken 

door drs. M.W. Bol en mr. L.J.M. d'Anjou 

De feitelijke rot van de advocaat in het straf-
proces is beperkt 
Evenals in de meeste andere landen is het in 
Nederland zo, dat iemand die het strafproces 
moet doorlopen, er recht op heeft om zich te 
laten bijstaan door een advocaat. Dit straf-
proces begint met een politieverhoor; daarna 

. 	kunnen volgen inverzekeringstelling, voorgelei- 
ding voor de rechter-commissaris, voorlopige 
hechtenis, rechtszitting en strafexecutie. 
Aanwezigheid van de advocaat bij het politie-
v.erhoor is in ons land een hoge, uitzondering 
(hoewel art. 28 Sv..deze mogelijkheid open-
laat; Josephus Jitta, 1975). Ook was het tot 

5 	1 januari 1974 niet vanzelfsprekend dat iedere 
inverzekeringgestelde door een raadsman werd 
bijgestaan. Hoewel al sinds 1921 de mogelijk-
heden tot contact tussen raadsman en verdach-
te zijn uitgebreid, was het in 1969 nog steeds 
niet zo, dat een frequent contact met de 
gedetineerde, of het bijwonen van de verhoren 
door de rechter-commissaris een gewoonte was 
geworden (Van Veen, 1969). Tot nu toe ligt 
het zwaartepunt van de bemoeienis door de 
advocaat bij de rechtszitting. 
De bijstand is echter niet alleen in kwantitatief 
opzicht beperkt gebleven. De activiteiten van 
de raadsman op de terechtzitting behelzen 
vaak niet meer dan het pleiten voor clementie. 
Ook van een serieus juridisch verweer is 
meestal,geen sprake; velen komen aan een 

• poging om de visie van de verdachte op het 
gebeuren naar voren te brengen niet of nauwe-
lijks toe (Boersma, 1977), zeker niet wanneer 
het buitenlandse verdachten betreft (zie het 

• artikel van Enkelaar op blz. 62 e.v.). Gelukkig 
is.de  laatste jaren de discussie over het functio-
neren van de advocaat in strafzaken zowel 
binnen als buiten de balie op gang gekomen. 

Mogelijke oorzaken van deze beperktheid 
Hoe komt -net nu dat de rol van de advocaat 
in de hele strafrechtelijke procedure zo beperkt 



is gebleven? Hiervoor wordt een aantal 
redenen aangevoerd. Volgens sommigen is dit 
een gevolg van het feit dat het civiele recht 
interessanter is. Er valt immers voor juristen in 
zaken waarin van tevoren alles al vastligt, 
zoals vaak in het strafrecht het geval is, weinig 
eer te behalen (Van Veen, 1969). Anderen 
wijzen erop dat de strafrechtspraktijk financi-
eel weinig aantrekkelijk is door enerzijds het 
kleine aantal betalende clienten en anderzijds 
de tot voor kort geringe vergoedingen voor 
pro deo zaken. Een mogelijke reden zou ook 
het milieuverschil tussen de advocaat en de 
gemiddelde verdachte kunnen zijn. Dit maakt 
het moeilijk voor de advocaat om zich met de 
verdachte te identificeren en om samen met 
hem de verdediging te voeren. 
De belangrijkste oorzaalc van deze beperkte 
taakopvatting van de advocaat lijkt ons de visie 
van de bij de strafrechtspleging betrokkenen, 

6 	zowel op de aard van het strafproces als op de 
rol van de rechter, de officier en de verdachte 
en zijn raadsman daarin. Packer (1968) onder-
scheidt twee diametraal tegenover elkaar 
staande visies op het strafrecht. In het ene 
— het crime control model — staan de misdaad-
bestrijding en de beveiliging van de maatschap-
pij voorop. In het andere — het due process 
model — staan een behoorlijke procesvoering 
en de bescherming van de rechten van de 
verdachte centraal. Het strafproces wordt in 
de eerste benadering primair gezien als een 
middel om de doelstellingen van de criminele 
politiek te venvezenlijken. Rechter, officier en 
raadsman proberen dan elk op hun eigen wijze 
hieraan een bijdrage te leveren. In de tweede 
orientatie dient het strafproces primair de 
bescherming van de rechten van de verdachte 
burger tegen de aanspraken van de overheid, 
gepersonifieerd door het O.M. De raadsman 
heeft in deze visie tot taak, de verdachte 
gelijkwaardige partij te maken voor het O.M. 
De rechter is in de eerste plaats rechtsbescher- 
mer, onafhankelijk van de vraag of zijn 
beslissingen de doeleinden van de criminele 
politiek bevorderen of benadelen. 
In zuivere vorm komt geen van beide modellen 
voor. Ze vormen in feite de polen van een 
continuum; in de pralctijk vertoont elk type 



strafproces kenmerken van beide modellen. 
Ook in Nederland is dit het geval en waarschijn-
lijk ligt daarbij de nadruk eerder op de crime 
control dan op de due process gedachte. Dit is 
bijvoorbeeld te Zien in de ruime interpretatie 
door de rechter van de bevoegdheden van 
justitiele en politiele organen, waardoor de 
waarborgen van het strafprocesrecht voor de 
verdachte burger ingeperkt werden. Zo wordt 
bijvoorbeeld het begrip `ernstige bezwaren' 
uit art. 56 Sv. nogal ruim geihterpreteerd; 
Myjer (1975) wijst op een arrest van de Hoge 
Raad, waarin deze het feit dat iemand verbleef 
in een ruimte waar op grote schaal verdovende 
middelen werden gebruikt en verhandeld, 
voldoende achtte om fouillering gerechtvaar-
digd te vinden. Een ander voorbeeld is de mime 
interpretatie van art. 33 WvW, waardoor het 
praktisch mogelijk wordt, de op grond van dit 
artikel gegeven bevoegdheden voor andere 

7 	doeleinden dan alleen het verkeersbelang te 
gebruiken (Myjer, 1975). Ook de bij de 
Angelsaksische landen vergeleken actieve rol 
van de rechter ter terechtzitting doet vermoe-
den dat de'rechter zichzelf niet alleen ziet 
als een controleur van beleidsvoerende 
instanties als het 0.M., maar ook als mede-
uitvoerder van het strafrechtelijke beleid. De 
advocaat lijkt in deze ontwikkeling de rechter 
te zijn gevolgd en heeft.zich helaas aan de rol-
opvatting van de rechter aangepast. Heel 
duidelijk is deze — binnen het crime control 
model passende — rolverdeling te vinden in het 
prae-advies voor de Nederlandse Orde van 
Advocaten van Van Buuren (1969). Van 
Buuren ziet de officier en de advocaat als 
adviseurs van de rechter en niet als exponenten 
van vaak tegengestelde belangen, nl. die van de 
overheid en van de verdachte. Ms we er met 
hem van uitgaan, dat de advocaat in het straf-
recht geleid wordt door twee verantwoordelijk-
heden, namelijk die ten opzichte van de recht-
spraak en die ten opzichte van zijn client, dan 
kunnen we zeggen dat de eerste verantwoorde-
lijkheid het zwaarst lijkt te wegen. 

Het belang van de verdachte 
Het feit dat de rol van de advocaat zowel in 
kwantitatief als in kwalitatief opzicht beperkt 



is gebleven heeft voor de verdachte een aantal 
nadelige gevolgen gehad. De afwezigheid van 
iuridische steun in de eerste fase van het straf-
proces is voor vele verdachten een root nadeel 
omdat in deze fase'al belangrijke straftoeme-
tingsbeslissingen genomen worden, zoals die 
tot voorlopige hechtenis of voorwaardelijke 
sepot (Claessens e.a., 1970). Voor een zorg-
vuldig afwegen van de geoorloofdheid en 
wenselijkheid van deze beslissingen zou het 
voordelig zijn als de vervolgende instanties 

, reeds in dit stadium inlichtingen zouden kun-
nen krijgen omtrent de persoon van de dader 
(Abspoel, 1972; zie diens artikel op blz. 24). 
Ook zou de verdachte er veel aan kunnen 
hebben om met zijn advocaat te bespreken of 
het verstandig is om de aan hem gestelde vragen 
te beantwoorden. Nu dat niet zo is, komt 
het herhaaldelijk voor dat verdachten in late-
re stadia van het proces beweren dat hun 

8 	verklaring in het procesverbaal niet juist is 
weergegeven, of op onjuiste wijze afgenomen 
(Beerling, 1975). Van de zijde van de politic 
is men niet erg geporteerd voor een vroegtijdige 
bemoeienis van de advocaat. hen advocaat die 
een ontkennende verdachte bezoekt kan 

, namelijk, althans in de ogen van de recher-
cheur, de kans vergroten dat een eventuele 
bekentenis uitblijft. Ook zou door aanwezig-
heid van een raadsman het vertrouwen tussen 
verdachte en rechercheur worden geschaad. 
Dat voor de politie de crime control benade-
ring overheerst is, gezien de aard van dit soort 
politiewerk, niet zo verwonderlijk. Voor nade-
re beschouwingen over dit onderwerp zij 
verwezen naar het artikel Van Bergsma (1975) 
op blz. 37. Uit een door Van Ooijen (1975) 
verrichte enquete onder Nederlandse politic- 
chefs bleek dat 83 procent de aanwezigheid van 
een advocaat bij het politieverhoor niet op prijs 
stelde. Baauw (1975) .wijst crop dat feitelijk 
de hele eerste fase van het strafproces in 
Nederland een inquisitoir karakter heeft, waar-
door de verdachte geen aan het 0.M.selijk- 

. waardige procespartij is (zie verder diens 
artikel op blz. 18 e.v.). Ook tijdens de zitting 
is het vaak zo dat de verdachte en zijn raads-
man niet als aan het 0.M. gelijkwaardige partij 
beschouwd kunnen worden (Baauw, 1975; 



- Van Veen, 1969). Hierbij wreekt het zich dat 
de advocaat zich hoogstens beperkt tot een 
formed l juridische verdediging of zelfs niet 
verder komt dan tot een pleiten voor clementie. 

Veranderende opvattingen 
In deze voor de verdachte maar ook voor de 
gehele rechtspleging nadelige situatie lijkt echter 
de laatste jaren duidelijk verandering te komen. 
Zo is sinds het eind van de zestiger jaren door 
een aantal juristen de due process gedachte 
sterk op de voorgrond geplaatst. Schuyt (1975) 
zet de instrumentele opvatting van het recht, 
gericht op ordehandhaving en legitimering 
van de bestaande machtsuitoefening, af tegen 
de opvatting waarin het recht vooral in zijn 
(machts) regulerende en garantiescheppende 
functie wordt gezien (rechtshandhaving). Bij 
de door hem voorgestane orientatie op de 
handhaving van de fundamentele beginselen 
van rechtspleging en rechtsstaat, zal het accent 
komen te liggen op een functie-opvatting door 
de rechter, waarbij deze in de eerste plaats 
dient toe te zien of het strafproces wel volgens 
de regels verloopt en waarbij aan de rechten 
van de verdachte geen afbreuk wordt gedaan. 
De rechter is er niet om de situatie zodanig te 
beinvloeden dat er bepaalde (maatschappelijk 
wenselijke) doeleinden kunnen worden 
bereikt. Hij is er evenmin om beleid (criminele 
politiek) mogelijk te maken of zelfs mede uit 
te voeren, noch om therapie te bedrijven. 
Enschede (1974) stelt dat de rechter voor alles 
de hoeder van de door de wet erkende rechten 
van het individu is en dit ook blijft. Deze toe-
nemende nadruk op de rechtsbescherming is 
niet zonder gevolgen gebleven voor de partijen 
in het strafproces. Het Openbaar Ministerie is 
meer de vertegenwoordiger van de overheid - 
geworden, belast met het voor een deel voeren 
van criminele politick. De advocaat is zich 
meer op de verdachte gaan concentreren. 
Een taak voor strafrecht-advocaten die niet 
mede strekt tot voordeel van de rechten van 
de verdachten wordt dan ook tegenwoordig 
we! ontkend (o.a. d'Oliveira-Prakken, 1973). 
Dit naar voren brengen van de rechtsbescher-
ming van de verdachte burger en de aandacht 
voor de regulering van de overheidsmacht 
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heeft feitelijk de noodzakelijke, maar min of 
meer vergeten, speler in het strafproces 
opnieuw in de aandacht gebracht. Zo wordt 
in het baanbrekend nummer van Ars Aequi 
over de leemte in de rechtshulp gesteld dat 
een rechtvaardige en democratische samen- 
leving waarvan ook de verdachte deel uitmaakt 
een optimale garandering van de rechtsbilstand 
vereist (Claessens e.a., 1970). Er wordt op 
gewezen dat de verdachten een selectie vormen 
uit het totaal aantal daders van strafbare 
feiten en dat het zwaarste strafrechtelijke lot 
meestal toch al de maatschappelijk minst be-
deelden treft (Beerling, 1975). Meer algemeen 
maatschappelijk gezien past deze veranderende 
orientatie op de strafrechtspleging en op de 
centrale figuur daarin — de verdachte — ook 
in de aan het eind van de zestiger jaren op-
gekomen politieke stromingen die de rechten 
van onderdrukten in de samenleving op de 
voorgrond stelden. 

Veranderingen in de praktijk sinds ongeveer 
1970 

. liet verbod dat werd opgelegd aan enkele 
stagiaires om als raadsman op te treden in de 
Amsterdamse Maagdenhuisprocessen, heeft als 
katalysator gewerkt voor de latente onvrede bij 
sommige advocaten over hun eigen functione-
ren. Meer en meet overwegend jonge advoca-
ten zijn zich kritisch gaan bezighouden met 
de rechtshulpverlening (Bergsma, 1975). De 
inspanningen tot verbetering zijn niet vruchte-
loos gebleven en een belangrijk succes dat 
behaald werd was het felt dat per I januari 
1974 toevoeging van een advocaat aan alle 
inverzekeringgestelden — voor de duur van de 
inverzekeringstelling — wettelijk geregeld werd 
(art. 40 Sv.). Belangrijk in dit artikel is, dat 
het instellen van piketdiensten voor advocaten, 
waardoor een snelle rechtsbijstandverlening 
mogelijk wordt, een wettelijke basis heeft 
gekregen. 
Met piketdiensten was al in 1970 te Amsterdam 
bij wijze van experiment gestart vanuit het 
Juridisch Consultatie Bureau (J.C.B.). Dit was 
opgericht op gezamenlijk initiatief van de 
Balie en het Criminologisch Instituut van de 
Vrije Universiteit. Het werd voor een periode 
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van anderhalf jaar gesubsidieerd door het 
Ministerie van Justitie. Om een idee te geven 
van de werkwijze citeren we Bakker Schut 
(1971): 'Door de Amsterdamse recherche 
worden twee soorten brieven van het J.C.B. 
uitgereikt. De van misdrijf verdachten, die na 
verhoor naar huis worden gestuurd, krijgen 
een stencil, wiarin het J.C.B. wijst op zijn 
onafhankelijk bestaan en doelstelling. Diege-
nen, die behoefte hebben aan een gesprek met 
of inlichting van een advocaat, psycholoog of 
maatschappelijk werker kunnen aankloppen 
op het aangegeven adres. De verdachten die in 
verzekering worden gesteld ontvangen een 
stencil waarin hen wordt verteld dat zij de 
politie kunnen verzoeken het J.C.B. te bellen, 
waarna op korte termijn een advocaat hen 
zal komen opzoeken om hun zaak te bespre-
ken.' 
Bij het aflopen van het experiment bleek dat 
het J.C.B. niet meer weg te denken viel uit de 
Amsterdamse rechtshulpverlening. Het werd 
na een jaar van voorbereiding met het 
Bureau van Consultatie en de Raad voor 
Rechtsbijstand samengevoegd tot het huidige 
Bureau voor Rechtshulp (Bergsma, 1975). 
Inmiddels zijn er in 18 arrondissementen door 
de overheid betaalde piketdiensten ingesteld; . 
deze zijn in de meeste gevallen ondergebracht 
in de bureaus voor rechtshulp, en in enkele 
arrondissementen wordt geprobeerd tot samen-
werking te komen met de reclasseringspiket-
diensten (Duintjer-Kleijn, 1976). 
Vanuit de V.U. wordt momenteel een lande-
lijk onderzoek verricht m.b.t. het functioneren 
van de piketdiensten; binnenkort zal een eind-
rapport uitkomen. Volgens van Ooijen, van 
wiens onderzoek een samenvatting is te vinden 
op blz. 43 e.v., wordt de toevoeging van een 
raadsman aan inverzekeringgestelden door de 
overgrote meerderheid van de Nederlandse 
politiechefs geaccepteerd. Dit is frappant, 
want zoals we al zagen staat slechts een kleine 
minderheid positief tegenover de aanwezig-
heid van de raadsman bij het politieverhoor. 
Een tweede stap in de goede richting is een 
verhoging van de financiele vergoeding 
geweest. Het tarief voor de rechtsbijstand 
aan een verdachte werd in oktober 1976 



verhoogd van f 315,— naar f 500,— (voor de 
politierechter) en van f430,— naar f 935,— 
(voor de meervoudige kamer). Uit de toelich-
ting op het besluit (Staatsblad 528) blijkt, 
dat hierrnee een verbetering wordt beoogd in 
de kwaliteit van de rechtsbijstand enerzijds 
doordat het specialisatie in strafzaken aan-
trekkelijker zal maken en anderzijds doordat 
deze verhoging het mogelijk zal maken 
hogere eisen aan de rechtsbijstand te stellen. 
Naast deze kwantitatieve maatregelen kan ten-
slotte nog worden gewezen op een belangrijke 
poging tot kwalitatieve verbetering van de 
advocaat in strafzaken. Deze is tot uitdrukking 
gekomen in de oprichting van de Stichting 
Strafrechtpraktijk in 1975. Zij heeft tot doe! , 
advocaten in het strafrecht te scholen en op te 
leiden, al of niet in dienstverband van de 
stichting, alsmede experimenten te onderne-
men en te stimuleren met betrekking tot de op 

12 	het strafrecht gerichte rechtspraktijk (Duintjer- 
Kleijn, 1976). In 1976 is in Nijmegen en 
Den Haag begonnen met de realisering hiervan. 
In het artikel van de Brauw e.a. (1975) op 
blz. 49 wordt nader uiteengezet wat de 
achtergronden en doelstellingen van de 
stichting zijn. 

Nog niet alle problemen zijn opgelost 
De hierboven gereleveerde kwantitatieve en 
kwalitatieve verbeteringen van de rechtshulp 
in strafzaken geven aan dat de goede weg is 
ingeslagen. Men moet hier echter niet de 
conclusie aan verbinden dat de problemen 
rond de rechtshulp aan van misdrijven verdach-
ten nu zijn opgelost. Zo is rechtsbijstand in 
alle fasen van het strafproces nog lang niet 
gerealiseerd. Dit is m.n. niet het geval in de 
executiefase. Voorzover rechtsbijstand wel 
aanwezig is, laat de kwaliteit ervan'img al eens 
te wensen over. Het observatieonderzoek van 
Boersema (1977) naar het functioneren van 
de advocaat aan de rechtbank in Groningen is 
hieromtrent nogal onthullend. 
Wat zou er nu moeten gebeuren om de huidige 
situatie nog verder te verbeteren? Om hierop 
een antwoord te kunnen geven is bet nodig 
iets nader in te gaan op de taak van de advo-
caat in strafzaken: 



De taak van de advocaat in strafzaken 
In het strafrecht is de advocaat, anders dan 
in het civiele recht, niet de vertegenwoordiger 
van zijn client in rechten, maar zoals de naam 
al zegt is hij zijn raadsman. Degene, die in het 
strafproces optreedt, is de verdachte zelf en 
hij kan zich naar verkiezing laten bijstaan 
door een raadsman (art. 28 Sv.). Daaruit 
vloeit naar onze mening voort dat de taak van 
de raadsman primair bepaald en begrensd 
wordt door de belangen en verlangens van zijn 
client. De rol van de advocaat in strafzaken is 
a.h.w. afgeleid van die van de verdachte. Dit 
wil niet zeggen dat de raadsman geen eigen 
verantwoordelijkheid heeft, maar wel dat hij 
zonder de verdachte of buiten hem om niet 
behoort op te treden. Centraal staat in die 
taak de verplichting Om de verdachte zodanig 
bij te staan dat diens positie zoveel mogelijk 
gelijkwaardig wordt aan die van de vertegen- 
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	woordigers van de overheid: het Openbaar 
Ministerie en de politie. 
— Een eerste taak van de raadsman is, dat hij 
de verdachte helpt zijn visie op het gebeuren 
in alle fasen van het strafproces en in de ver-
slagen daarvan naar voren te brengen. Hier-
voor is het nodig dat hij de strafzaak uitge-
breid met de verdachte doorpraat, hem voor-
bereidt op de komende gebeurtenissen in de 
strafrechtelijke procedure, met hem overlegt 
over de te volgen strategie, hem daarbij wijst 
op mogelijke gevolgen van elke strategie en .de 
verdachte op deze wijze in staat stelt om 
verantwoord te kiezen. 
— Ten tweede moet de advocaat erop toezien 
dat steeds aan de juridische voorwaarden voor 
het ingrijpen door het justitiele apparaat vol-
daan wordt. 
— Een derde bijdrage kan de raadsman geven 
door invloed uit te oefenen op de straftoeme-
ting van de rechter. Enerzijds kan hij dit doen 
door in reactie op het requisitoir van de offi-
cier de redenen (de doeleinden) van de straf-
oplegging aan te tasten. Anderzijds kan de 
raadsman samen met zijn client — eventueel 
in samenwerking met reclassering of met 
andere hulpverleners — een aanbod voor een 
sanctie of regeling uitwerken. Dit aanbod kan 
bestaan uit schadevergoeding, het ondergaan 



van een behandeling of het aangaan van hulp- 
verleningsrelatie met reclassering enz. 
— Ten slotte behoort de advocaat menselijke 
steun te verlenen aan zijn client, alhoewel 
erkend moet worden dat organisaties als de 
reclassering daar beter voor uitgerust zijn. Een 
goede samenwerking met de reelassering is 
daarom gewenst. Nu de advocaat steeds vroe-
ger in het strafproces gaat optreden is het 
vooral voor die eerste fase van belang dat er 
een steeds duidelijker taakafbakening komt 
tussen advocatuur en reclassering. Zie hierover 
verder het artikel van Tigges, dat is opgenomen 
op blz. 56 e.v. 

De meeste onderdelen van de taak van de , 
advocaat in strafzaken vereisen in principe 
een antagonistische opstelling tegenover de 
politie en de justitie. In bepaalde gevallen kan 
zo'n opstelling echter de belangen van de 
client schaden en is een cooperatieve houding 

14 	voor hem voordeliger. Hierboven kwam dat al 
tot uiting toen het ging over het voorstellen 
van een sanctie aan de rechter. Ook in eerdere 
fasen van de strafrechtelijke procedure kan 
cooperatie in het belang van de client zijn. 
Een voorbeeld daarvan is het opnemen van 
contact met de Officier van Justitie, teneinde 
een al of niet voorwaardelijk sepot te verkrij-
gen. Zoals Schuyt (1971) aangeeft blijft er 
een spanning bestaan tussen de antagonistische 
en de coOperatieve rolopvatting van de advo-
caat. Waarschijnlijk is het opheffen van deze 
spanning niet mogelijk en moet de advocaat 
per zaak, afhankelijk van de verlangens en 
belangen van zijn client, kiezen voor een van 
beide benaderingen. Het mag er echter nooit 
op neer komen dat hij zijn waalchondfunctie, 
als controleur van de overheid, opgeeft. 

Slotbeschouwing 
In het voorgaande wordt een uiterst moeilijke 
taak geschetst voor de advocaat in strafzaken. 
Aan welke voorwaarden zal er voldaan moe-
ten worden, wil de advocaat aan deze hoge 
eisen kunnen voldoen? 
In de eerste plaats moet er gezorgd worden 
voor de aanwezigheid van rechtsbijstand in 
alle fasen van het strafproces. Het is vooral 



wenselijk dat de piketdiensten op peil worden 
gehouden en verder uitgebreid, o.a. naar de 
fase van het politieverhoor. Daarnaast is het 
van belang dat de praktische bereikbaarheid 
van spreekuren voor mensen met strafrechts-
moeilijkheden wordt vergroot. Hierbij denken 
wij bijvoorbeeld aan samenwerking tussen de 
bureaus voor rechtshulp en de reclassering 
en aan het verbinden van een vaste advocaat 
aan elke rechtbank, die in zaken waarin geen 
raadsman aanwezig is, op zou kunnen treden 
als procesbewaker. Ook in de fase van de 
tenuitvoerlegging zou rechtsbijstand gemakke-
lijker bereikbaar gemaakt moeten worden, 
bijvoorbeeld door het instellen van juridische 
spreekuren in huizen van bewaring* en in alle 
andere justitiele inrichtingen. 
In de tweede plaats moet de kwaliteit van de 
rechtsbijstand nog verbeterd worden. Heel 
belangrijk is hiervoor natuurlijk de opleiding. 

15 	Wij zouden dan ook willen pleiten voor 
voortzetting en uitbreiding van opleidingen 
tot gespecialiseerde strafrecht-advocaten. 
Voor de niet gespecialiseerde advocaten zou 
men kunnen denken aan het verzorgen van 
postdoctorale cursussen en aan het instellen 
van keuzevakken in de juridische opleiding, 
die studenten zo realistisch mogelijk opleiden 
voor dit werk. 
Tenslotte zijn er voldoende financien nodig 
om dit alles mogelijk te maken. Met de dras-
tische verbetering van de tarieven voor toe-
voegingen, de financiering van de piket-
diensten en de subsidiering van de Stichting 
Strafrechtpraktijk en van de bureau's voor 
rechtshulp heeft het Ministerie van Justitie 
de infrastructuur van de strafrechtelijke advo-
catuur al aanzienlijk verbeterd. 
Het is zowel voor de verdachte als voor de 
maatschappij als geheel te hopen dat van de 
geschapen mogelijkheden door de advocaten 
een optimaal gebruik zal worden gemaakt. 

* Zie het artikel van Frid en Von Brucken Fock 
over zo'n spreekuur te Amsterdam in Justitiele 
verkenningen nr. 4, 1976, blz. 161-169. 
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Raadsman in 
kritieke faSe* 

door mr. P.J. Baauw 

Op 26 september 1975 vergaderde de Neder-
landse Orde van Advocaten over het onder-
werp 'Taak en functie van de advocaat in het 
eerste stadium van het strafproces'. 

Allereerst twee opmerkingen vooraf 
1. Sinds 1968 is de rechtshulp steeds meer in 
de belangstelling komen te staan. Met name 
jongeren als rechtswinkelier en leden van de 
jonge balie vestigden de aandacht op wat 
genoemd werd 'de leemte in de rechtshulp'. 
De overheid reageerde hier het eerst op met 
een voorzichtige subsidiering van experimen-
ten (wetswinkels, advocatencollectieven) en 

18 	het scheppen van een wettelijke basis voor 
nieuwe vormen van rechtshulp, zoals de piket- 
dienst. Het is verheugend dat de Orde, zij 
het wel wat verlaat, alsnog deze nieuwe ont- 
wikkelingen ter bespreking naar voren brengt. 
2. De betrekkelijke uitzonderingstoestand in 
Nederland, waar een enigszins onafhankelijke 
groep van advocaten een ten opzichte van de 
overheid gevoelig onderwerp zelf openlijk 
kan bespreken, zou de advocatuur moeten 
nopen de bestaande grondrechten extra zorg-
vuldig te behoeden en te beschermen. De 
overheid immers richt zich primair op het 
bestrijden van de criminaliteit, d.w.z. op het 
handhaven van de bestaande sociale orde. 
Dit is de `primaire functie van het strafrecht'. 
Door het strafrecht zo als machtsinstrument 
te hanteren, doet de overheid niet veel anders 
dan opzettelijk teed toevoegen en aantasten 
van de grondrechten. De raadsman moet in 
dit proces niet de objectieve onpartijdige 
advocaat zijn, maar dient het overheidsbeleid 
juist kritisch te toetsen, d.w.z. dat hij zorg 
moet dragen voor de normering van de 

* flit is een verkorte weergave van een artikel dat 
onder dezelfde titel werd gepubliceerd in het 
Advocatenblad, 55e jrg., or. 10,105, blz. 650-664. 
De auteur is als wetenschappelijk medewerker vex-
bonden aan het Willem Pompe lnstituut te Utrecht. . 
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criminaliteitsbestrijding. Dit is de `secundaire 
functie van het strafrecht'. Ligt bij politie en 
justitie de nadruk op bescherming tegen 
aantasting van de objectieve rechtsorde, bij de 
raadsman moet de nadruk liggen op bescher-
ming tegen aantasting van de subjectieve 
rechten van zijn client. 

Geschiedenis van het wetboek 
In het oude, uit 1838 daterende wetboek had 
het vooronderzoek een sterk inquisitoir 
karakter, d.w.z. dat de verdachte als object 
werd behandeld, geen rechten had en versto-
ken was van enig recht op een raadsman. Het 
eindonderzoek was openbaar en mondeling 
en de verdachte had enige rechten, o.a. op 
enige rechtsbijstand. De rechten van de ver-
dachte tijdens het vooronderzoek achtte men 
voldoende gewaarborgd door het optreden 
van een onafhankelijke actieve rechter-com-
missaris. 
In 1926 werd het huidige Wetboek van Straf-
vordering ingevoerd. Dit kenmerkte zich door 
het zgn. gematigd-accusatoire karakter als 
compromis tussen voorstanders van een zuiver 
inquisitoir en voorstanders van een zuiver 
accusatoir proces (Engels model). Men beoog-
de hiermee de bestrij ding van de criminaliteit 
te bevorderen (primaire functie van het straf-
recht) en tegelijkertijd de individuele rechten 
*van de verdachte te beschermen (secundaire 
functie van het strafrecht). De eindfase van 
het strafproces, de berechting, werd opgedra-
gen aan de onafhankelijke rechter. De raads-
man kreeg in dit stadium vrij onbeperkte 
bevoegdheden. Het vooronderzoek hield 
echter zijn sterk inquisitoire karakter. Er wer-
den nieuwe dwangmiddelen gecreeerd en 
eventuele rechten van verdachte en verdediger 
konden niet worden gecontroleerd of konden 
telkens worden beperkt 'in het belang van het 
onderzoek'. De onaffiankelijke rechter-
commissaris zocht in het niet-openbare voor-
onderzoek actief mee naar de materiele 
waarheid. Het optreden van de raadsman 
werd nu gekoppeld aan het werk van de 
rechter-commissaris, met name bij het gerech-
telijk vooronderzoek en de toepassing van de 
voorlopige hechtenis. Het O.M. hield de 



bevoegdheid te beslissen over het al dan niet 
vervolgen. 
In zijn totaliteit lag de nadruk van het optre-
den van de raadsman in het laatste deel van 
het strafproces. Het vooronderzoek werd 
blijkbaar voor het gehele proces niet erg be-
langrijk geacht, het accent lag immers op de 
zitting van de rechter. 

De praktijk 
Dit theoretisch compromis is in de praktijk 
geheel anders uitgevallen. Sinds de invoering 
van het wetboek zijn er een aantal wijzigingen 
doorgevoerd die het bovengenoemde systeem 
hebben doorkruisd; 
1. Toelating van de-auditu-verklaringen, 
d.w.z. verklaringen van horen zeggen, als 
bewijs. Hierdoor kan, volgens Pompe, de hele 
strafzitting tot een formaliteit worden. De 
rechter kan er immers nu genoegen mee nemen 

20 	processen-verbaal van het vooronderzoek op 
de zitting te laten voorlezen. Dit is dan wette-
lijk bewijs, waartegen de verdachte en zijn 
raadsman in feite niets kunnen doen. 
2. Het strafproces wordt steeds meer een 
schriftelijke aangelegenheid. Door het vooraf 
bestuderen van het strafdossier, waarin 
meestal zijn opgenomen het politie-proces-
verbaal (met bekentenis) en verklaringen van 
getuigen (de-auditu, nl. gehoord door de 
politic) zonder aanwezigheid en steun van de 
raadsman afgelegd, gaat de beslissende beteke-
nis van het voor de verdachte met waarborgen 
omidede eindproces verloren. 
3. Het strafrecht wordt steeds meer gehan-
teerd als beleidsinstrument voor crimineel-
politieke doeleinden. Men denke hierbij met 
name aan richtlijnen m.b.t. vervolgings- en 
straftoemetingsbeleid voor het O.M. Het vast-
stellen hiervan, alsmede de praktische toepas-
sing, bijv. van het vervolgingsbeleid, is niet 
openbaar controleerbaar. De raadsman kent 
zelfs vaak de richtlijnen niet. 
4. De politie moet zijn werk steeds zelfstandi-
ger verrichten. De laatste tientallen jaren is 
het aantal strafbepalingen sterk toegenomen 
en daarmee ook het aantal potentiele ver-
dachten. Noodgedwongen moet de politie nu 
selecteren. Zij selecteert echter niet alleen 



potentiele verdachten, maar door de steeds 
belangrijker plaats van het proces-verbaal van 
de politie, zonder controle opgemaakt, selec-
teert zij ook potentiele veroordeelden. Daar-
naast blijkt dat sinds de invoering van de 
wet de politie in de praktijk geheel zelfstandig, 
wederom zonder effectieve controle, het 
verstrekkende dwangmiddel van de inverzeke-
ringstelling toepast. 

Concluderend kan gesteld worden, dat het 
accent van het strafproces verschoven is van 
eindonderzoek rechter naar vooronderzoek, 
waarbij de raadsman verder geen of weinig 
invloed heeft. De wettelijke verbetering van 
1974 in de rechtspositie van verdachte en 
raadsman (verdachte moet voor hij verhoord 
wordt meegedeeld worden dat hij niet tot 
antwoorden is verplicht en de advocaat kan in 
een eerder stadium van het vooronderzoek, 

21 	nl. bij de inverzekeringstelling worden ingescha- 
keld) biedt in deze nog lang niet voldoende 
tegenwicht. 

Constitutioneel recht 
Het sinds 1954 in ons land geldende Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden (Rome, 
1950) geeft een theoretisch wel belangrijke 
mogelijkheid tot tegenwicht. Dit verdrag heeft 
zelfs voorrang boven afwijkend Nederlands 
recht. 
Bij de twee bepalingen over het strafproces-
recht, als constitutioneel recht geregeld, staat 
de bescherming van de individuele grond-
rechten voorop. Hierdoor opteert het Verdrag 
in feite voor een zuiver accusatoir proces en 
staat daardoor op gespannen voet met ons 
strafprocesrecht, ondanks de Memorie van 
Antwoord II bij de Kamerbehandeling van 
het Verdrag, waarin ontkend wordt dat dit 
het geval is en ondanks de opvatting van de 
Hoge Raad sindsdien dat in ons democratisch 
staatsbestel ook de wetten die grondrechten 
beperken per definitie nodig zijn in het belang 
van de objectieve rechtsorde. 
Met name het inquisitoire vooronderzoek 
bevat elementen die strijdig zijn met de begin-
selen van 'fair trial', de aanname van onschuld 



tot het tegendeel is bewezen en van gelijk-
waardige proceskansen voor aanklager en 
verdachte. 

Het kritieke moment 
Vergelijking met een systeem waar de subjec-
tieve rechten ook in de praktijk van de straf-
rechtspleging voorop staan, i.e. de Verenigde 
Staten, geeft te zien dat ook daar het zwaarte-
punt van de openbare contradictoire terecht- 
zitting, verschoven is naar het nauwelijks 
controleerbare vooronderzoek. Wel heeft 
het Amerikaanse Hooggerechtshof een aantal 
uitspraken gedaan am de positie van de 
verdachte gedurende het vooronderzoek te 
verbeteren, zoals het uitsluiten als bewijs van 
verldaringen van de verdachte als hem niet 
tevoren is gewezen op het zwijgrecht en het 
recht op rechtsbijstand. Hiermee gaf het 
Hooggerechtshof te kennen dat het recht van 

22 	de verdachte op erkenning van eigen, 
subjectieve belangen tevens staat of valt met 
het recht op rechtsbijstand. Voor de raadsman 
houdt dit in dat zijn taak en functie daar ligt 
waar het proces een zgn. `kritiek moment' 
doormaakt, d.w.z. op die tijdstippen waar de 
gebeurtenissen een al of niet beslissende 
invloed kunnen hebben op de uiteindelijke 
beslitsing. Deze beslissing van het Hoog-
gerechtshof heeft tot nu weinig invloed gehad 
op de politiepraktijk, doordat in de V.S. een 
enorme structurele ongelijkheid bestaat. De 
mate waarin het recht de machtsverhoudingen 
in de maatschappij rechtvaardig weet te regu-
leren hangt immers af van de mate waarin er 
in de sarnenleving zelf reeds een rechtvaardige 
machtsverdeling is. 

Slotbeschouwing 
Uit het voorgaande valt het volgende te con-
cluderen: 
— Het huidige strafproces kenmerkt zich door 
een gematigd accusatoir karakter, een compro-
mis tussen de primaire functie (de misdaad-
bestrijding) en de secundaire functie van het 
strafrecht (garantie van individuele rechten). 
De taak van de raadsman is gekoppeld aan de 
door het recht vastgestelde kritieke momen- 
ten, te weten de behandeling ter terecht- 



zitting door de rechter en het optreden van de 
rechter-commissaris in het vooronderzoek. 
— In de praktijk is gebleken dat in feite het 
accent, en daardoor ook de kritieke momen-
ten, is verschoven van eindonderzoek/rechter, 
naar vooronderzoek/politie/justitie, zodat de 
raadsman niet meer op de kritieke momenten 
aanwezig is. 
— Door de garantie van de individuele rechten 
vereist het Europees Verdrag van 1950 echter 
een geheel accusatoire procedure, en met 
name gelijkwaardige proceskansen, ook tijdens 
het vooronderzoek. 
— Uit vergelijking met het Amerikaanse sys-
teem is gebleken dat voor een realisering van 
een doeltreffende bescherming van individuele 
rechten de noodzakelijke voorwaarden zijn: 
a) een rechtvaardige machtsverdeling in de 
'samenleving, die essentieel is voor 
b) een rechtvaardige en gelijke rechtsbedeling, 

23 	die pas werkelijkheid kan worden door 
c) een effectieve rechtsbijstand op de kritieke • 
momenten in het strafproces, wanneer het 
eindoordeel wezenlijk beihvloed kan worden. 
In de Nederlandse situatie betekent dit o.m. 
dat normering en controle daar aangebracht 
moeten worden, waar de nadruk van de 
criminaliteitsbestrijding in feite ligt, d.w.z. 
bij het optreden van politie en justitie. Dit 
zou kunnen gebeuren door invoering van een 
contradictoire procedure in het vooronder- . 
zoek, door middel van uitbreiding van taak en 

. functie van de onafhankelijke en onpartijdige 
rechter. Even belangrijk in deze is ook het 
uitbreiden van de mogelijkheden tot effectieve 
rechtshulp in alle situaties die voor verder 
verloop van de strafrechtprocedure beslissend 
kunnen zijn. Dit betekent dat de taak van de 
raadsman ook ligt bij het politieverhoor, als 
dit verhoor van beslissende betekenis voor het 
proces kan zijn. 



Communicatie 
in het strafproces* 

Een variant op het Zwarte Pieten-spel 

door mr. J.J. Abspoel 

Bij het Zwarte Pieten-spel heeft men een 
kaart, de Zwarte Piet, die nergens bij past. Het 

.spel gaat er om de Zwarte Piet zo snel moge-
lijk aan een ander kwijt te raken, zodat men 
aan het eind van het spel er niet mee blijft 
zitten, want dan heeft men verloren. 
Men schuift hem zo snel mogelijk aan elkaar 
door zonder daarbij als spelers onderling in 
overleg te treden. 

Het is duidelijk wie in het strafproces de 
Zwarte Piet is, namelijk de dader van het be- 

24 	trekkelijk emstige criminele feit, dat in de regel 
met gevangenisstraf wordt bestraft en waar-
voor preventieve hechtenis wordt toegepast. 
Ziet men het maatschappelijk leven als een 
verdeling in alle mogelijke rotten, zoals de 
kaarten in het kaartspel, dan is de ernstige 
delinquent de Zwarte Piet, die in dat maat- 

• . schappelijk leven niet meer past, er buiten valt. 
En precies als in het kaartspel begint onmid-
dellijk het doorgeven van de niet gewenste van 
de eon naar de ander. 
De door de surveillerende agenten op hetet-
daad betrapte inbreker wordt door hen naar 

. het bureau gebracht en voor de hulpofficier 
van justitie geleid. Deze stelt hem in verzeke-
ring en stoot hem onmiddellijk voor verhoor 
en nader onderzoek af naar de rechercheurs. 
Vervolgens stelt de hulpofficier zich in ver- 
binding met de Officier van Justitie en 
bespreekt met deze de voorgeleiding. Hij 
deelt de Officier enige summiere gegevens 
mede, die hij zelf meestal ontleent, niet aan 
een uitvoerig verhoor van de verdachte, wat 
door hem zelf gehouden wordt, waarbij hij 

* Dit artikel is overgenomen uit Proces, 51e. jrg., 
nr. 5, mei 1972. 
De auteur is Hoofd-officier van Justitie to Alkmaar. 
Zie ook diens artikel in Proces, 56e jrg., nr. 6, 
juni 1977, blz. 97-105. 



althans,zelf aanwezig is, maar aan de gegevens 
• die de verhorende rechercheurs hem verschaf-

fen. Hier is al direct een mogelijkheid voor 
communicatiestoornis; de Officier van Justitie 
die op de.  gegevens van de hulpofficier beslist 
dat een voorgeleiding zal plaats vinden, is 
slechts onvolledig ingelicht, beschikt in feite 
niet over alle gegevens. 
'De Officier van Justitie ontvangt het proces- 

• verbaal, leest dit, beslist na lezing dat hij een 
bevel tot bewaring zal vorderen, maakt een 
vordering tot bewaring, eventueel eeri vorde-
ring tot gerechtelijk vooronderzoek, hoort 
daarna pas de verdachte. Hij heeft dus al twee-
maal een beslissing genomen, welke van 
ingrijpend belang is voor de dader, zonder hem 
van te voren te hebben gezien, laat staan te 
hebben gesproken, namelijk een keer de 
beslissing tot voorgeleiding, de tweede keer de 
beslissing bewaring te zullen vorderen. De 

25 	eerste keer doet hij dit op basis van een aantal 
zeer summiere rnondelinge mededelingen, de 
tweede.keer op een proces-verbaal, dat in de 
regel een zeer eenzijdig beeld geeft, namelijk 
wel uitvoerig de daad belicht, maar niet de 
persoon van de dader. Omtrent de - persoon-
lijkheid van -de dader kan de Officier bij deze 
zelf nadere inlichtingen inwinnen, maar de 
mogelijkheid•om deze te verifiEren ontbreken 
hem. Er is bovendien noch een raadsman, 
noch iemand van de reclassering, die hem in 
dit stadium inlichtingen omtrent de dader 
verstrekken kan. Gezien de termijnen waaraan 

• hij gebonden is ontbreekt hem veelal de tijd 
om met de verdachte uitvoerig te spreken en 
helemaal de gelegenheid om uitvoerige  much- 
tingen omtrent diens persoon elders te gaan 
inwinnen. Hij stuurt, ingeval hij besluit bewa-
ring te vorderen, de man door naar de Rechter-
Commissaris, voorlopig is hij de Zwarte Piet 
weer kwijt. Indien deze de beslissing tot 
bewaring neemt (ook deze moet nog steeds 
genomen worden binnen de termijnen voor de 
inverzekeringstelling gesteld, zodat ook de 
Rechter-Commissaris nauwelijks in de gelegen-
heid is om meer te doen, dan een vrij opper-
vlakkige lezing van het proces-verbaal en een 
weinig diepgaand verhoor van de verdachte), 
dan gaat de verdachte in de regel binnen de 



termijn van zes dagen door naar de Raad-
kamer. Die termijn kan naar gelang het tijdstip 
van de inbewaringstelling en de zittingsdag van 
de raadkamer zelfs aanzienlijk worden inge-
kort, de raadkamer beslist over de gevangen-
houding, waama de zaak weer terug gaat naar de 
Rechter-Commissaris. Indien de Officier slechts 
de bewaring gevorderd heeft, gaat het dossier • 
weer direct terug naar de Officier, anders houdt 
de Rechter-Commissaris het dossier voor het 
gerechtelijk vooronderzoek. Gedurende die 
tijd van het gerechtelijk vooronderzoek is de 
Officier in de regel zijn greep op de zaak kwijt, 
hij weer, dat er ergens een man op zijn 

' vordering gevangen zit, hij weet, dat een 
Rechter-Commissaris bezig is met een voor-
onderzoek tegen die man, maar daar blijft het 
meestal ook bij. Naar gelang de tijd die er 
verloopt met het gerechtelijk vooronderzoek, 
de sluiting en betekening daarvan, de dag- 

26 

	

	vaarding, de appointering ter zitting en de 
uiteindelijke zitting zelve, wordt de verdachte 
nog enige malen tussen de Officier en de 
Raadkamer heen en weer geschoven, waarbij 
met name op een groot Parket als het 
Amsterdamse, waar het vorderen van de 
verlenging der gevangenhouding in de meeste 
gevallen een administratieve beslissing is, de 
Officier zich nauwelijks bewust is van het 
feit, dat hij met dit heen en weer schuiven 
bezig is, tenzij de Raadkamer hem er bij de 
behandeling van de vordering tot bewaring 
bijroept. Gedurende al die tijd bevindt de 
verdachte zich in de feitelijke macht van het 
gevangeniswezen, waaronder immers ook het 
Huts van Bewaring ressorteert, waarbij het 
opmerkelijk is, dat men daar niet over het 
dossier van de verdachte beschikt, nauwelijks 
weet, waarvoor hij vast zit en ook over weinig 
gegevens betreffende zijn persoon beschikt. 
Uiteindelijk komt de verdachte dan op de 
zitting, de Zwarte Piet belandt bij de politie-
rechter of de meervoudige kamer, waarna hij •  
of direct weer in de maatschappij terugkeert 
of eerst nog het restant van een vrijheidsstraf 
moet uitzitten, dus weer bij het gevangenis-
wezen terecht komt. Als de dader uiteindelijk 
vrijkomt met nog een voorwaardelijk gedeelte 
on reclasseringstoezicht, krijgt de maatschap- 



pelijk werker van de reclassering de Zwarte 
Piet toegespeeld, met de opdracht hem dus-
danig te verbeteren, althans te beihvloeden, 
dat hij zich beter bij de maatschappij aanpast, 
opdat hij bij een nieuwe verdeling van het 
maatschappelijk rollenspel niet opnieuw de 
rot van de Zwarte Piet te vervullen krijgt. 
Gezien het grote recidivepercentage is de kans 
om opnieuw deze rot toegespeeld te krijgen 
echter eerder vergroot dan verldeind, zodat 
vaak binnen niet al te lange tijd het trieste 
doorgeefspel opnieuw kan beginnen. Reeds 
meermalen heb ik het meegemaakt, dat ik 
het telefoontje, waarin de hulpofficier de 
nieuwe voorgeleiding besprak, ontving binnen 
24 uur nadat de man de gevangenis verlaten 
had. Opmerkelijk nu is bij dit spel het groot 
aantal deelnemers er aan en de geringe 	• 
communicatie die er tussen deze spelers onder-
ling en van elk van hen met de verdachte 

27 	bestaat. In hoeverre op het politiebureau aan 
de beslissing van de hulpofficier om de 
Officier van Justitie in de zaak te betrekken 
en een voorgeleiding te bespreken een intensief 
overleg tussen de hulpofficier en de recher-
cheurs die de zaak in onderzoek hebben voor-
afgaat, onttrekt zich aan mijn waarneming. 
Het is mu, ik sprak daar in de aanvang ook 
reeds over, evenmin bekend of er een intensief 
contact heeft plaatsgevonden tussen de hulp- 

, officier en de verdachte. Het contact tussen 
hulpofficier en Officier blijft vrij beperkt. De 
Officier neemt eerst uitgebreid kennis van de 
zaak door lezing van het proces-verbaal, wat 
hij doet alvorens met de verdachte te spreken. 
Hij heeft zich dus al een oordeel over de zaak 
gevormd, waarbij hij, dat is onvermijdelijk, 
hoe summier de gegevens over de dader ook 
zijn, zich ook een oordeel over diens persoon 
gaat vormen, een oordeel wat zich in feite 
baseert op datgene wat de dader blijkens het 
proces-verbaal gedaan heeft. In feite is dat 
niets anders dan een vooroordeel. 
Dat is jets wat in het verdere verloop van de 
zaak steeds opnieuw gebeurt. Alleen de 

• rechercheurs spreken eerst uitvoerig met 
verdachte alvorens tot het opmaken van een 
proces-verbaal over te gaan, maar daarna gaat 
dit proces-verbaal, met alles wat daar in de 



loop van het proces aan toegevoegd wordt, 
. een volstrekt zelfstandig leven leiden, het gaat 

steeds aan de Zwarte Piet vooruit, het wordt 
door de ontvanger gelezen alvorens met 
de verdachte zelf te gaan spreken, water dus 
onvermijdelijk toe leidt dat iedere ontvanger 
zelf reeds een indruk van de man heeft 

• 	gelcregen alvorens hem te hebben ontmoet. In 
de hele loop van het proces ontmoet de 
verdachte geen enkel onbevooroordeeld 
iemand meer. Erger nog: ieder met wie hij in 
de loop van het proces heeft gesproken en die 
hij derhalve een andere indruk van zichzelve 
heeft kunnen geven dan bij de lezing van de 
stukken zich aan de ontvanger opdringt 
verdwijnt uit zijn gezichtsveid, behoudens 
misschien de Officier bij wie hij is voorgeleid, 
als deze tenminste zelf op de zitting optreedt. 
Hi] krijgt steeds nieuwe figuren tegenover zich 
aan wie hi] moet proberen duidelijk te maken, 

28 	dat hi] niet zo zwart is als nit de stukken 
blijkt. De indmk, die hij gemaakt heeft op 
degenen met wie hi] gesproken heeft, wordt 
ook door dezen niet aan elkaar doorgegeven, 
zij bespreken de zaak niet uitvoerig met elkaar, 
dit blijft beperkt tot hoogstens enige telefoni-
sche mededelingen. De Officier overlegt niet 
met de Rechter-Commissaris, de Rechter-
Commissaris niet met de raadkamer en de 
raadkamer niet met de rechter ter zitting. De 

. Rechter-Commissaris, respektievelijk de 
Officier die de reclassering inschakelt doet 
dit in de regel slechts door het verstrekken van 
een schriftelijke opdracht om een rapport uit 
te brengen. De Officier zal dit natuurlijk, 
dat hopen we althans, lezen alvorens de zaak 
ter zitting te dagvaarden; of de Rechter-
Commissaris er jets anders mee doet dan het in 
ontvangst nemen en bij de stukken voegen is 
mij niet bekend, ik zou het in ieder geval 
volkomen begrijpelijk vinden als hi] het niet 
las, want zijn kennisname van dit rapport 
dient nergens toe, immers na de sluiting van 
het gerechtelijk vooronderzoek is hi] volkomen 
uitgeschakeld, trouwens voor wat de vrijheids-
beneming betreft ook al tijdens dit vooronder-
zoek, de gevangenhouding en de verlenging 
daarvan is een zaak tussen de Officier en de 
raadkamer. Tussen de Officier en de raad- 



kamer bestaat in de regel ook al weinig 
communicatie, wanneer de verdachte geen 
voile kamer verzoekt wordt de Officier in de 
regel niet opgeroepen, en de mogelijkheid 
dat de Officier die bij de raadkamer fungeert 
een Officier is die het dossier nauwelijks en 
.de verdachte•helemaal niet kent, is zeer groot. 
Ook de communicatie tussen raadkamer en 
verdachte is in de regel gering, door de 
mogelijkheid van de raadkamer het horen van 
de verdachte aan.een lid te delegeren is het 
niet uitgesloten dat iemand maanden gevan-
gen zit, zonder dat twee van de drie rechters 
die daarover beslissen hem ooit gezien hebben. 
'Aileen in het geval van een gerechtelijk voor-
onderzoek waarbij het om de een of andere 
reden nodig is dat de Rechter-Commissaris 
de verdachte uitgebreid en herhaaldelijk hoort 
is er in dit stadium een man die in staat is 
nauwer contact te leggen met de verdachte 

29 	en een wat diepergaande indruk van zijn 
persoon en zijn mogelijkheden te verkrijgen. 
Deze kennis van de Rechter-Commissaris 
strekt echter dan weer niet tot enig voordeel, 
noch voor de maatschappij, noch voor de 
verdachte, omdat hij van de zitting wordt 
uitgesloten. Op deze zitting wordt de verdach-
te overgeleverd aan een, respectievelijk drie 
nieuwe onbekenden, die zich in de korte tijd 
van de ziiting een oordeel over hem moeten 
vormen en daarbij moeten afgaan op de stuk-
ken, waarbij het aanwezig zijn een persoon-
lijkheidsonderzoek van de verdachte, hetzij 
door de reclassering, hetzij door psychiater 
of psycholoog niet eens dwingend is voor-
geschreven. Toch moeten zij recht doen, let-
tend niet alleen op de feiten, doch ook op de 
persoon van de verdachte. Daartoe leent de 
zitting zich niet, zeker niet die van de meer- . 
voudige kamer, waarop het voeren van een 
werkelijk gesprek met de verdachte vrijwel 
onmogelijk is, hoe van goede wille de 
presidenten van de strafi(amers soms ook 
mogen zijn. De verdachte verkeert ter zitting 
niet in een toestand, die het hem mogelijk 
maakt zijn ware persoonlijkheid te tonen, hij 
is verkrampt, wantrouwig, op zijn hoede, onze-
ker. Bovendien wordt er te lang en uitgebreid 
gesproken over juridische aangelegenheden, 
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die hij ofwel niet begrijpt, of waarvan hij,' 
speciaal in het geval dat hij in het vooronder-
zoek volledig heeft bekend, niet inziet, wat zij 
nu nog ter zake doen. 
Hoe men ook over het belang van de openbare 
zitting moge denken, in den opzicht hebben 
mensen als Hoefnagels en Hulsman volkomen 
gelijk, als gelegenheid tot het voeren van een 
behoorlijk gesprek, als gelegenheid tot 
communicatie van personen is zij volkomen 
ongeschikt. Er vindt geen werkelijk gesprek, 
geen werkelijke communicatie plaats op de 
zitting, geen wezenlijk overleg, niet alleen niet 
met de verdachte maar ook niet tussen de 
deelnemers onderling. De maatschappelijk 
werker, die een eventueel aanwezig reclasse-
ringsrapport heeft uitgebracht, is zelden ter 
zitting aanwezig en als hij dat wel is dan krijgt 
hij nauwelijks de gelegenheid om zijn visie 
uiteen te zetten en zeker niet om in gesprek te 
treden met de rechters over wat er gebeuren 
moet, hoogstens moet hij enige vragen beant-
woorden. In dezelfde positie verkeren 
psychiater of psycholoog. De Officier en de 
raadsman houden allebei een redevoering, 
waarbij men mag hopen dat zij naar elkaar en 
de rechtbank naar hen beiden luistert, maar ik 
weet niet of die hoop altijd in vervulling gaat. 
Len groot deel van de zitting wordt besteed 
aan het vervullen van allerlei fOrmaliteiten, die 
in het geval van een volledig bekennende 
verdachte, in dit stadium nauwelijks enige zin 
meer hebben. 
Bij de politierechter ligt de zaak vaak heel 
anders en ontspint zich een echte dialoog 
waarbij een bekwame politierechter, helaas 
niet zoveel voorkomende verschijning als wen-
selijk zou zijn, er menigmaal in slaagt een ver-
zoening tussen de dader en het slachtoffer-
getuige tot stand te brengen. Hierbij komt dat 
slachtoffer, de vergeten man in ons straf-
proces, ook beter tot zijn recht als bij de meer-
voudige kamer, waarbij hij meestal niet anders 
fungeert dan als een stukje noodzakelijk 
bewijs, waarbij hij als mens nauwelijks aan-
dacht krijgt. 
Ik bracht hierboven voor het eerst de verdedi- 
ger ter sprake, hij doet denken aan een figuur 
uit een ander spel, een balspel wat wij vroeger 



lummelen plachten te noemen, waarbij de 
deelnemers de bal naar elkaar toewerpen en 
een, de lummel genaamd, deze moet trachten 
te onderscheppen, en daarbij van de een naar 
de ander rent. Zo rent de raadsman van de 
Officier naar de Rechter-Commissaris, van de 
Rechter-Commissaris naar de raadkamer en 
weer terug naar de Officier. Hij doet verwoede 
pogingen om de bal te pakken, dat wil zeggen 
de verdachte op vrije voeten te krijgen, maar 
komt meestal te laat zodat men hem er niet 
eens altijd een verwijt van kan maken, dat hij 
in het vooronderzoek niets doet, maar zich 
beperkt tot het afsteken van een verhaal na 
het requisitoir van de Officier ter zitting. In 
dat vooronderzoek stuit hij immers ook 
telkens op deelnemers, die van de zaak maar 
een bepaald gedeelte weten. 
Nu doet zich het merkwaardige feit voor dat 
het door mij geschetste strafproces, met zijn 

31 	gebrekkige communicatie en zijn groot aantal 
deelnemers slechts in werking treedt wanneer 
de verdachte 18 jaar is. Pleegt hij zijn vergrijp 
ook maar een dag eerder dan zijn achttiende 
verjaardag, dan,krijgt men opeens een heel 
ander gebeuren. Het doorgeefsysteem voltrekt 
zich slechts in zijn eerste fasen, en houdt 
eensklaps op, wanneer de verdachte aan de 
kinderrechter als Rechter-Commissaris is 
overgeleverd. 
Deze is zijn eigen raadkamer, beslist telkens 
over verdere gevangenhouding en fungeert 
veelal ook als rechter op de zitting, en heeft 
zich wanneer de zaak ter zitting komt reeds 
een grote kennis omtrent de persoon van de 
dader eigen gemaakt. Daarbij komt dat niet 
wordt volstaan met het inwinnen van een 
rapport maar een vertegenwoordiger van de 
Raad voor de Kinderbescherming ter zitting 
aanwezig is, die daar ook aan het woord komt. 
Hier ontstaat op de zitting werkelijk jets van 
een gesprek, waaraan ook de verdediger en de 

• Officier deelnemen, waarbij ook de ouders 
van de verdachte betrokken worden. 
Gezamenlijk wordt gestreefd naar een oplos-
sing die en voor de dader en voor de gemeen-
schap het meest zinvol is Het ontgaat mij nog 
steeds, waarom vanaf het ogenblik, dat een 

• dader 18 jaar is, dit zinvol gebeuren niet meer 



mag plaatsvinden, waarom, om maar den facet 
te belichten, dan eensklaps slechts gerechtig-
heid kan geschieden met behulp van 5 of 7 
rechters, Rechter-Commissaris, raadkamer, 
politierechter of meervoudige kamer, in plaats 
van die ene. 
Wat is de gemeenschappelijke taak van alle 
deelnemers aan het strafproces? Deze kan en 
moet m.i. geen andere zijn, dan.de  grootst 
mogelijke zekerheid te scheppen, dat de 
delinquent niet opnieuw in conflict met de 
samenleving zal komen. Dit gaat uit boven de 
beperkte doelstellingen die elke deelnemer in 
zijn fase van het proces nastreeft en mag 
daarom door geen van de deelnemers uit het 
oog worden verloren. Hiervoor is in elk 
stadium, ook die van het politieonderzoek 
nodig dat zoveel mogelijk gegevens verzameld 
worden. Nu is de opvatting dat wanneer een 
strafbaar feit aan het licht is gekomen en een 

32 	dader bekend is geworden, deze dader ook 
vervolgd en bestraft dient te worden een 
verouderde. Vervolging en bestraffing hebben 
in de regel slechts zin, wanneer daardoor de 
bovenomschreven taak kan worden gediend. 
Hierbij moet echter niet uit het oog verloren 
worden dat vervolging en bestraffing oOk 
geboden kan zijn uit een oogpunt van generale 
preventie of om de onrust door de daad in 
de maatschappij veroorzaakt te bestrijden en 
het slachtoffer niet het gevoel te geven dat 
aan hem geen recht wordt gedaan. Bij deze 
vervolging en bestraffing is er een duidelijke 
tegenstelling tussen datgene wat reclassering 
en verdediging beogen en wat de justitie na- 

- 

	

	streeft en zal met alle waardering voor het 
door de reclassering gedane werk de justitie 
een afwijkende koers moeten volgen. 
Aangezien de Officier niet alleen over de ver-
volging maar ook in zekere zin over de bestraf-
ring beslist, de rechter immers kan in de regel 
wanneer de Officier de zaak aanbrengt, niet 
van een bestraffing afzien, dient de Officier 
als eerste at het materiaal wat verzameld kan 
worden ter beschikking te krijgen, hetgeen 

• impliceert, dat of de politie ook tot taak heeft 
materiaal te verzamelen omtrent de persoon-
lijkheid van de dader, of dat in het stadium 

• voorafgaande aan het ogenblik, waarop de 
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Officier zijn beslissing neemt, anderen in staat 
gesteld worden dit materiaal aan te brengen. 
In het geval van voorgeleiding en een bevel tot 
bewaring ontbreekt hiertoe in de meeste 
gevallen door het verstrijken van de termijnen 
de tijd, vandaar dat ik op het congres van de 
Jonge Balie over de preventieve hechtenis • 
gepleit heb voor het verlengen van die termij-
nen met twee dagen, bestemd voor een onder-
zoek naar de persoonlijkheid van de dader. 
Indien men dat niet aanvaardbaar acht, dan 
moet in een ander stadium tijd vrijgemaakt 
worden voor het verzamelen en beoordelen 
van het materiaal, betrekking hebbende op 
die persoonlijkheid en de daarvan mede ' 
afhangende wenselijkheid van vervolging en 
bestraffing. 
Hiervoor is ruimschoots gelegenheid wanneer 
er geen preventieve hechtenis wordt toegepast, 
dan is er nog niets onherstelbaars geschied, 
vandaar dat bij het toepassen van de preven-
tieve hechtenis de grootst mogehjke terug-
houdendheid in acht genomen dient te 
warden. Past men echter de preventieve 
hechtenis wel toe, dan dient zo snel mogelijk 
na het ingaan van de bewaring gelegenheid 
geschapen te worden voor het verzamelen en 
beoordelen van bovengenoemd materiaal, 
aan de hand waarvan niet alleen beoordeeld 
moet worden of de preventieve hechtenis 
moet worden voortgezet, maar ook of verdere 
vervolging noodzakelijk is. Dit onderzoek 
moet plaats vinden voordat het bevel tot 
gevangenhouding, hetgeen in de regel een 
termijn van vrijheidsberoving voor dertig da-
gen inhoudt, gegeven wordt. In verband hier-
mede is het wenselijk, dat de Officier in de 
regel niet alleen de bewaring vordert aan de 
Rechter-Commissaris, maar ook de verlenging 
daarvan met zes dagen, wat de nodige ruimte 
schept voor dit voorlopig onderzoek. In dit 
stadium zou na gezamenlijk overleg tussen 
Rechter-Commissaris, raadsman, reclassering, 
eventueel psychiater en psycholoog, bij welk 
overleg ook de verdachte zou moeten worden 
betrokken, beslist moeten worden wat verder 
dient plaats te vinden. 
Waar het aspect van de maatschappelijke 
orde en het belang van het onderzoek ook van 



betekenis is voor toepassing van de preventie-
ve hechtenis zou ook de hulpofficier van 
justitie die het onderzoek geleid heeft bij dit 
overleg betrokken dienen te worden. 
Deze beslissing zou naar mijn opvatting dan 
wel zo verantwoord wezen, dat het niet 
noodzakelijk is dat bij een bekennende ver-
dachte een raadkamer, dat wil zeggen weer 
drie nieuwe figuren, , ingeschakeld behoeft te 
warden. 
,Voldoende lijkt mij, dat bij een beslissing tot 
verdere gevangenhouding, die door de Rechter-
Commissaris na dit overleg genomen zou kun-
nen worden op vordering van de Off -Icier, 
beroep openstaat bij het Hof. Bij dit bevel tot 
gevangenhouding zou de Rechter-Commissaris 
in overleg met partijen de datum van de 
terechtzitting kunnen vaststellen en daarbij 
bepalen of de zaak bij de enkelvoudige, dan 
wel de meervoudige kamer zal dienen. Die 

34 	enkelvoudige kamer kan in dit geval ook zeer 
goed uit hemzelf bestaan, als de rechter die 
reeds volledig met de zaak op de hoogte is en 
communicatie heeft gehad met alle betrokken 
deelnemers. In het geval, dat naar het oordeel 
van deze deelnemers reeds voldoende materiaal 
aanwezig is bij het eerste overleg gedurende 12 
dagen bewaring zou hij dan ook onmiddellijk 
vonnis kunnen wijzen, respectievelijk de 
datum waarop hij na beraad dit vonnis zal 
wijzen kunnen vaststellen. Hierdoor wordt 
de preventieve hechtenis door te brengen in de 
voor maatschappelijke aanpassing volgens 
algemene opvatting volstrekt ongeschikte 
huizen van bewaring tot het uiterste beperkt. 
Verdachte en diens raadsman zouden van-
zelfsprekend het recht moeten hebben de 
Rechter-Commissaris als rechter af te wijzen 
en een behandeling voor de gewone rechter 
te vorderen. 
Dit alles is slechts een grove aanduiding van de 
mogelijkheden, maar omdat hiervoor wets-
wijziging noodzakelijk is en wetten ofwel 
nooit, ofwel veel te laat gewijzigd plegen te 
worden, zal ik niet nader in details treden, 
maar mijn betoog besluiten met het poneren 
van een aantal wenselijkheden die zonder wets-
wijzigingen verwezenlijkt kunnen worden. 
Geschapen is in Amsterdam de mogelijkheid 



van juridische bijstand tijdens de inverzeke-
ringstelling*, waardoor het mogelijk is dat de 
raadsman ofwel reeds bij de Officier interve-
nieert, ofwel bij de Rechter-Commissaris en 
er enige waarborg geschapen wordt dat de 
belangrijkste beslissing voor de dader, de 
vrijheidsberoving niet reeds plaats vindt zon-
der dat hem enige bijstand is verleend. Deze 
waarborg is in de praktijk niet voldoende 
gebleken, omdat niet in alle gevallen waarin 
de dader om rechtskundige bijstand verzocht 
heeft, deze ook werkelijk verleend wordt in 
.die zin, dat een raadsman bij de beslissing van 
de Rechter-Commissaris aanwezig is en in nog 
veel meer gevallen om een of andere niet na te 
trekken reden geen verzoek tot rechtskundige 
bijstand de juridische s.o.s. dienst van de zijde 
van verdachte heeft bereikt. Inschakeling van 
de reclassering in dit stadium is tot dusver 
een vrome wens gebleven. 

35 	Ik geef daarom het volgende in overweging. 
le Van de zijde van de Balie wordt elke 
week een raadsman aangewezen die het 
verhoor van elke verdachte tegen wie de 
Officier bewaring heeft gevorderd bij de 
Rechter, mits die niet reeds door een raads-
man wordt bijgestaan, bijwoont en aan wie de 
Rechter-Commissaris de gelegenheid heeft 
gegeven het dossier voor dit verhoor in te 
zien. 
2e Van de zijde van de reclasseringsraad 
wordt eveneens een vertegenwoordiger aan-
gewezen die deze verhoren door de Rechter-
Commissaris bijwoont en die door de Rechter-
Commissaris geraadpleegd kan worden voordat 
deze zijn beslissing tot bewaring geeft. 
3e In alle gevallen waarin de Rechter-Com-
tnissaris een bevel tot bewaring heeft gegeven, 
vindt alvorens de zaak voor gevangenhouding 
bij de raadkamer wordt aangebracht, een 
tweede verhoor van de verdachte plaats, 
waarbij zijn raadsman, de reclassering en de 
Officier van Justitie aanwezig zijn. 
4e Op elke openbare terechtzitting is ofwel 
de maatschappelijk werker die een reclasserings-
rapport heeft uitgebracht, ofwel een vertegen- 

* Zoals bekend wordt sinds 1 januari 1974 aan iedere 
in verzekering gestelde een raadsman toegevoegd 
(red.). 



woordiger van de reclasseringsraad aanwezig. 
Is geen reclasseringsrapport uitgebracht dan 
is in ieder geval de reclasseringsraad vertegen- 

• woordigd. 
5e Op elke openbare terechtzitting is een 
door de balie aangewezen raadsman aanwezig, 
die in de gevallen, waarin de in vrijheid zijnde 
verdachte zichzelf niet Nan rechtskundige 
bijstand heeft voorzien, in de gelegenheid 
gesteld wordt desgewenst ter zitting te inter- 
venieren en een verdediging te voeren. 

Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn dat 
ik het strafproces, zoals dat thans is geregeld, 
niet ideaal vindt en het voor velerlei verbete-
ring vatbaar acht. Ons Wetboek van Straf- 
vordering dagtekent uit 1926, een tijd waarin 
een boer nog met paard en wagon naar zijn 
akker ging, met de zeis het koren maaide en 
met de hand de schoven bond. Die boer werkt 

36 	thans met heel andere middelen en been zijn 
arbeidsproces aanzienlijk verbeterd en versneld. 
Het wordt misschien toch tijd onze•eerbied-
waardige proceswagen te vervangen door een 

. modemer apparaat, waarbij sneller en 
menselijker gerechtigheid geschiedt en voor 

• de dader en voor het slachtoffer. Nu komt 
de dader vaak onder de wielen en naar het 
slachtoffer wordt verder niet omgekeken. 
Niet ten onrechte •wordt ook aan de straf-
rechthervormers, onder wie ik mij gaame reken, 
verweten dat zij wet al te veel bewogen zijn 
met het lot van de dader en te weinig met het 
slachtoffer. 
Maar hoe waar dat ook moge zijn, een systeem 
waarbij het hoofdresultaat bestaat tiit het 
Iced veroorzaken voor de dader, brengt ook 
het slachtoffer weinig baat. 



Politie en advocatuur* 

37 

door drs. R.L. Bergsma 

In 1974 is de gewijzigde wet op de preventie-
ve hechtenis van kracht geworden. Dit was het 
sluitstuk van een ruim driejarig experiment 
met een piketdienst van advocaten, georgani-
seerd binnen het Juridisch Consultatie 
Bureau (JCB) te Amsterdam. 
Then bij het aflopen van het experiment bleek 
dat het JCB niet meer weg te denken viel uit 
de rechtshulpverlening, werd het bureau 
samengevoegd met het Bureau van Consultatie 
en de Raad voor Rechtsbijstand tot het huidi-
ge Bureau voor Rechtshulp. 
In de jaren '60 is een proces op gang gekomen 
dat ertoe leidde dat steeds meer, vooral jonge 
advocaten, zich kritisch gingen bezighouden 
met rechtshulpverlening in strafzaken. Het 
niet overnemen door de regering van een 
voorstel van de commissie Feber, dat voorzag 
in de toevoeging van advocaten aan de 
inverzekering gestelde verdachten — in haar 
wetsontwerp van 1969 t.a.v. de preventieve 
hechtenis — oogstte dan ook veel kritiek. 
In 1970 werd met de opening van het JCB de 
eerste steen voor een dergelijke regeling gelegd. 
Zo werd voor het eerst de politie geconfron-
teerd met de aanwezigheid van advocaten op 
het politiebureau. Voor 1970 was het beeld 
dat de politieman had van de advocaat niet 
onverdeeld gunstig. De praktijk leerde de 
rechercheurs dat verdachten die konden 
beschikken over een gekozen raadsman 
veelal van het professionele type waren en 
in de ogen van menig politieman is zo'n 
`eigen' advocaat iemand die van de verdediging 
van `misdadigers' zijn beroep maakt en daarom 
gewantrouwd moet worden. Met de komst 
van het JCB wijzigt zich dit beeld enigszins. 

* Dit is een verkorte weergave van een artikel dat 
onder dezelfde titel werd gepubliceerd in Proces, 
54e jrg., nr. 4, april 1975, blz. 85-98. 
De auteur is als wetenschappelijk medewerker ver-
bonden aan het Criminologisch Instituut van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam.' 
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Van het optreden van de advocaat wordt 
minder belemmering ondervonden dan men 
verwacht had. Zo blijkt uit een onderzoek 
van 1971 dat slechts 5,3% een advocaat wenst 
te raadplegen m.b.t. de tegenover de politie 
af te leggen verklaring. Achteraf bezien is dit 
begrijpelijk, want de advocaat komt vaak pas 
de derde dag na de aanhouding met zijn client 
in contact. 

De positie van de verdachte 
In het onderzoek 'Verdachten onder stress' 
(Bergsma, 1970), dat de beleving van de eigen 
situatie van de verdachte op het politiebureau 
tot object had, werd die situatie gekenmerkt 
als een stress-situatie. Dit geldt met name voor 
degene die voor het eerst als verdachte op het 
politiebureau verschijnt. 
Factoren die deze stress, welke veroorzaalct 
wordt door een gepercipieerde dreiging vanuit 
de nabije toekomt, in de hand werken, zijn 
onzekerheid, de inperking van de fysieke en 
psychische vrijheid, het verhoor, de cel, de 
afhankelijkheid en de vele kleinigheden waar-
door de verdachte voortdurend geconfron-
teerd wordt met zijn machteloosheid en 
situatieve beperkingen. Een enkeling is op 
zijn arrestatie bedacht en heeft maatregelen 
getroffen, de meesten zijn dit echter niet. 
Van het ene moment op het andere wordt de 

• verdachte geplaatst in een situatie van onvrij-
heid en isolering van de buitenwereld. Aan-
vankelijk wordt het verlangen om vrij te zijn 
gekoppeld aan bezergdheid over allerlei vaak 
triviaal aandoende zaken die men zou willen 
zien geregeld, zoals een hond uitlaten en een 
deur die op slot moet. 
Vervolgens is er het sociale relatiepatroon dat 
herstel behoeft; er kunnen bijv. personen zijn 
die gewaarschuwd moeten worden. Bij alle 
onzekerheid van de verdachte over zijn eigen 
situatie komt nog de zorg voor de ongerust-
heid die door zijn wegblijven in zijn directe 
omgeving zal zijn ontstaan. Uit onderzoek 
blijkt dat het verblijf in de cel tot veelvuldig 
optreden van regressieve tendensen leidt. 
De verdachte trekt zich terug en gaat zich 
alhankelijk stellen van de rechercheur, die 
een soort van vaderlijke autoriteit voor hem 



personifieert. De gevoelens van machteloos-
heid, afhankelijkheid en vernedering worden 
tenslotte nog eens in hoge mate versterkt door 
datgene wat de verdachte zich moet laten wel-
gevallen. Hij moet zijn eigendommen afgeven, 
er worden vingerafdrukken gemaakt en hij 
wordt gefotografeerd, er zijn nauwelijks of 
geen voorzieningen op het gebied van de 
persoonlijke hygiene. 
Dit alles werkt depersonaliserend, omdat men 
over niets meer vrij kan beschikken, van elke 
verantwoording wordt ontheven. Nergens 
in het strafproces is de onvrijheid, isolering, 
afhankelijkheid en machteloosheid geconcre-
tiseerd in de fysieke en psychische `ontmante-
ling' van de verdachte zo groot als in de drie 
a vier dagen op het politiebureau. 

De positie van de rechercheur 
De aanhouding van de verdachte is in de 

39 	interactie tussen hem en de opsporingsambte-. 
naar een belangrijk moment. Dit zal dan ook 
zo tactvol mogelijk dienen te geschieden. In 
principe kan de rechercheur op drie manieren 
in contact komen met `zijn' verdachte: hij kan 
aan de betrokkene het verzoek richten op het 
bureau te verschijnen; hij kan hem zelf gaan 
halen of de verdachte kan na op heterdaad 
betrapt te zijn aan hem worden overgedragen. 
De eerste twee typen aanhoudingen hebben 
het meest rustige verloop. De rechercheur 
kan zelf tijd en plaats lciezen en de verdachte 
uitnodigen voor een gesprek. Waar het gesprek 
ophoudt en het verhoor begint en wanneer 
de aanhouding plaatsvindt, is vaak onduidelijk. 
Het hele verloop van het contact hangt niet 
alleen af van hun beider karaktertypen maar 
ook van de aard van het misdrijf en de om-
standigheden waaronder het gepleegd is, de 
cooperatie van de verdachte etc. 
M.b.t. de toepassing van art. 29 Sv. kan dan 
ook gesteld worden dat van bovenvermelde 
factoren afhangt hoe aan de mededelings-
plicht wordt voldaan. Een feit is dat veel 
rechercheurs de eisen van zowel art. 29 als 
art. 40 Sv. percipieren als een evidente inper-
king van de mogelijkheden hun werk naar 
behoren te doen. 
De gegevens m.b.t. het tijdstip van het eerste 



bezoek van de raadsman aan de inverzekering-
gestelde tonen duidelijk dat na de wets-
wijziging een uitermate significante verschui-
ving plaatsvond: bijna alle bezoeken van de 
advocaten in 1974 vonden year de verlenging 
plaats. 
De rechercheur wil de zaak rond krijgen. 
Daarbij geldt als voornaamste criterium dat 
de waarheid aan het licht moet komen. Hierin 
ligt de kern van het wantrouwen t.a.v. de 
advocaat. Een liegende of zwijgende verdachte 

' is voorstelbaar, maar een advocaat die daarin 
zo'n verdachte steunt handelt in strijd met de 
opvatting van de rechercheur over recht en 
wet. Afgezien van het feit dat het aantal 
advocaten dat bewust de client adviseert te 
zwijgen Idein is, lijkt een discrepantie tussen 
de taak van de raadsman en die van de 
politie inherent aan het systeem. 
In twee opzichten heeft de gewijzigde wet 

40 	voor de rechercheur verandering gebracht in 
de uitoefening van zijn taak: het aantal mel-
dingen van gevallen voor de piketdienst is 
aanzienlijk gestegen, hetgeen een extra belas-
ting in tijd en moeite betekende. Van meer 
belang is waarschijnlijk de omstandigheid dat 
de rechercheur het bezoek van de advocaat 
niet meer kan ophouden tot de derde of vierde 
dag maar hem nu veel eerder moet toelaten 
nl. zo snel mogelijk na het ingaan van de 
inverzekeringstelling. Het is om meer dan eon 
reden aannemelijk dat dit laatste door de 
rechercheur als bedreigend kan worden gezien 
voor zijn werk. Dat er een verschil zal zijn in 
het aantal ontkennende verdachten aan het 
begin en aan het einde van de inverzekering-
stelling zal ieder, die enige verwachting koes-
tert t.a.v. de effectiviteit van het opsporings-
onderzoek, duidelijk zijn. Advocaten die 
direct na de melding naar het politiebureau 
gaan zullen derhalve relatief meer ontkennen-
de verdachten tegenkomen dan advocaten 
die op een later tijdstip komen, en een advo-
caat die een ontkennende verdachte bezoekt 
kan, althans in de ogen van de rechercheur, 
de kans vergroten dat een eventuele bekente-
nis uitblijft. De rechercheur voelt zich onder 
de sinds januari 1974 gewijzigde omstandig-
heden misschien nog in eon ander opzicht 



benadeeld. In vroeger dagen was de recher-
cheur de enige die de onzekerheid, welke bij 
de verdachte ontstaat over gezin, werk etc., 
enigermate kon wegnemen door het geven van 
inlichtingen, het leggen van contacten naar 
buiten toe etc. Uiteraard vormt dit wegnemen 
van onzekerheden een aantrekkelijk ruilmiddel 
in de verhoorsituatie. 
Nochtans blijkt uit het voorlopige onderzoek 
betreffende de piketdienst van advocaten 
niet dat de houding van de politie ten opzich-
te van de advocaten een wezenlijke verande-
ring heeft ondergaan. Uit gegevens verstrekt 
door de aan de piketdienst deelnemende 

• advocaten kan op geen enkele wijze worden 
opgemaakt dat de wetswijziging een dusdanige 
belemmering in het werk van de recherche 
zou betekenen, dat dit zou doorwerken in 
haar houding tegenover de advocatuur. 

41 De positie van de raadsman - 	 • 
In het experiment met het JCB werd destijds 
de formule gehanteerd dat de piketadvocaat 
zich op verzoek van de verdachte aan het 
politiebureau kon vervoegen en hem daar 
onder vier ogen spreken om zich van de zaak 
op de hoogte te stellen. 
Van Hattum wijst op het belang van deze 
mogelijlcheid. Hij stelt dat de verdachte juist 
in deie eerste periode van zijn detentie op 
het politiebureau naast mogelijke rechtsbij-
stand vaak behoefte zal hebben aan morele 
steun. 
Hierbij zij op te merken dat het van rechts 7  
wege bijstaan van een verdachte in het straf-
proces en het uitoefenen van de vereiste 
controle op dat zelfde proces strijdig met 
elkaar kunnen zijn. 
De schrijvers van `Verdediging in de aanval'* 
merken op dat het voor het verdere verloop zo 
belangrijke proces-verbaal niet door de raads-
man kan worden beihvloed. Hiermee beheerst 
het opsporingsonderzoek in feite vaak de 
volgende fasen van het strafproces. Men vindt 
dat de zaken nog te veel door het opsporings- 
apparaat panklaar worden gemaakt voor de 

Verdediging in de aanval; een analyse van doeleinden 
en middelen van de advocatuur binnen de strafrechts-
pleging. Studiegroep Strafrechtspleging, 1972. 



officier, zonder dat de verdediging daar eniger-
lei vorm van controle of invloed op kan uit-
oefenen. De politic vindt dat het bijwonen van 
de verhoren door advocaten vooral zou verhin-
deren dat een door veel politieambtenaren on-
misbaar geachte sfeer van vertrouwen tussen 
recherche en verdachte wordt gecreeerd. De 
auteur heeft meermalen van nabij kunnen 
observeren hoe in het voortgezette verhoor 
een band ontstond tussen recherche en 
verdachte die men inderdaad niet beter kan 
omschrijven dan als vertrouwelijk. Dat is 
echter niet zo verwonderlijk waar het de 
bekennende verdachte betreft. Bij stukjes en 
beetjes biecht hij zijn fouten op. Het is een 
proces van geleidelijke overgave, hetgeen een 
zich afhankelijk maken betekent en dat houdt 
in dat men — noodgedwongen — een zeker 
vertrouwen moet gaan stellen in degene van 
wie men zich afhankelijk heeft gemaakt, wil 

42 	men nog enige eigen activiteit behouden. Men 
dient zich echter te bedenken dat die vertrou-
wensband pas ontstaat nadat de verdachte 
begonnen is te bekennen. Misbruik ervan door 
de politic lijkt dus niet er mogelijk. 
Nu overigens de advocaat een regelmatige ver-
schijning op het politiebureau is geworden zou 
hij zeer wel de vertrouwensband met de 

• verdachte kunnen gaan claimen en daarmee 
zijns wens om het verhoor bij te wonen, kracht 
bijzetten. 

Terugziende op een jaar ervaring met de wets-
wijziging, kan gezegd worden dat de kwantiteit 
van de rechtsbijstand aan inverzekeringgestelde 
verdachten gegarandeerd lijkt. De vraag om-
trent de kwaliteit van deze vorm van rechts-
hulp is nog open. 



• Meningen van 
Nederlandse politiechefs 
over rechtsbij stand aan 
verdachten* 

door dr. D. van Ooijen 

Van de zijde van de Nederlandse orde bereikte 
de auteur het verzoek om een bijdrage te 
leveren aan het op 26 september 1975 te 
houden jaarcongres, waarvan het hoofdthema 
luidde: 'Mak en functie van de advocaat in 
het eerste stadium van het strafproces'. Het 
beste middel om deze inbreng te verwezen-
lijken leek een enquete onder de Nederlandse 
politiechefs. 
Drs. R.L. Bergsma en drs. J.M.Th. Toebosch 

43 waren behulpzaam bij het samenstellen van 
de enquetevragen. Aan de enquete werd inte-
graal meegewerkt door het Korps Rijkspolitie; 
van de 130 aangeschreven politiekorpsen 
hebben 121 politiechefs hun medewerking 
verleend. In de einduitslag is niet verdiscon-
teerd dat de gemeentelijke politiechefs twee-
derde van het Nederlandse politiepersoneel 
vertegenwoordigen en de districtscomman-
danten van het Korps Rijkspolitie ongeveer 
eenderde. 

Enquete-uitslag 
De eerste vraag luidde: 'Hoe ervaart U als 
korpschef/districtscommandant de vroeg- 
tijdige rechtsbijstand ingevolge de per 
1-1-1974 ingevoerde bepalingen m.b.t. de 
preventieve hechtenis?'. Op deze vraag 
reageerde 2% van de politiechefs negatief, 
52,2% neutraal en 45,6% positief, hetgeen 
aannemelijk maakt dat de Nederlandse 
politiechef in het algemeen weinig moeite 
heeft met de vroegtijdige rechtsbijstand aan 
inverzekeringgestelden. 

_ 
* Dit is een verkorte weergave van een artikel dat 
onder dezelfde titel werd gepubliceerd in: Tijdschrift 
voor de politie, 37e jrg., nr. 11, november 1975, 
blz. 377-389. De auteur is Commissaris van Politie 
te Middelburg. 



Vraag 2 luidde: `Indien U vraag I met 
`negatier hebt beantwoord, kunt U dan heel 
kort aangeven waarom?'. Deze vraag leverde 
een aantal antwoorden op, welker waarde 
de lezer zelf beoordele. 
Voorbeelden: 
— omdat er geen behoefte aan een advocaat is; 
— van rechtsbijstand is nog geen sprake (kan 
nog geen sprake zijn); 
— kans op emstige belemmering of verstoring 
van opsporingsonderzoek is groot; 
— belang maatschappij dient zwaarder te 
wegen. 
De derde vraag luidde: 'Is er voor Uw mede-
werkers, die directe contacten met de advo-
caten onderhouden, sprake van een belasting 
qua tijd?'. Van de respondenten vond 72,4% 
dat het bezoek van de advocaat geen hinder-
lijke belasting oplevert qua tijd; 23,2% was van 
mening dat toch wel enige hinder ondervonden 
wordt en slechts ± 4% voila het bezoek, qua 
tijd, tamelijk of uitgesproken belastend. 
De vierde vraag was als volgt geredigeerd: `Kunt 
U een schatting maken (uitgedrukt in percen-
tages) over het verloop van het contact tussen 
de advocaten en het politiepersoneel?'. Uit de 
antwoorden blijkt dat politiechefs slechts in 
een gering aantal gevallen (± 5%) het verloop 
van het contact als minder plezierig qualifi-
ceren. Meer dan 94% spreekt over een neutraal 
of plezierig contact. Uit een onderzoek van 
Bergsma blijkt dat dit laatste ook geldt voor 
98,5% van de advocaten. 
Vraag vhf was als volgt geformuleerd: 'Is er 
verschil in aanvaarding van de nieuwe 
bepalingen te constateren tussen oudere en 
jongere politieambtenaren?'. Deze vraag werd 
gesteld omdat men veel hoort, dat het de 
oudere politie-ambtenaar, in tegenstelling tot 
de jongere, steeds moeilijker valt om de moder-
ne hantering van het strafrecht (vroeger 
strenger straffen voor abortus, pornografie 
etc.) en het door het O.M. gehanteerde 
beleid (lartgzamerhand van `vervolgert, tenzij 
er reden is tot sepot' naar `seponeren, tenzij 
er reden is tot vervolging') te kunnen waar-
deren. Als het hierboven veronderstelde juist 
zou zijn, zou men mogen verwachten dat bij 
de onderhavige vraag de hoogste score geno- 



teerd zou zijn voor `jongeren accepteren de 
nieuwe bepalingen gemakkelijker dan ouderen'. 
Uit de uitslag blijkt echter dat 80% meent dat 
er geen verschil in acceptatie is tussen ouderen 
en jongeren. De vragen 6 en 7 houden zo veel 
verband, dat ze tegelijkertijd behandeld worden. 
Vraag 6 luidde: Windt U dat de politie in de 
gelegenheid moet zijn om het gesprek tussen 
de advocaat en de verdachte bij te wonen?'. 
Vraag 7 fungeerde als tegenvraag: Windt u 
dat de advocaat in de gelegenheid moet zijn 
om aanwezig te zijn bij het verhoor van de 
verdachte door de politie?'. In het opening-
commentaar van de Algemeen Deken van de 
Nederlandse Orde van Advocaten stelt deze: 
'Het ideaal van de verdediging is zeker nog 
niet verwezenlijkt. Alleen al de nog voort-
durende afwezigheid van de raadsman bij het 
politieverhoor blijft de balie als een tekort 
jegens de verdachte beschouwen'. Tegenover 
deze mening staan de antwoorden op de 45 

•vragen 6 en 7, als volgt toegelicht door een 
van de politiechefs: 'De politie erkent het 
recht van de advocaat om met zijn client een 
vertrouwelijk gesprek te hebben, maar claimt 
datzelfde recht ook voor zichzelf. De beant-
woording van de vragen 6 en 7 geeft duidelijk 
aan dat de Nederlandse politiechefs de aan-
wezigheid van de advocaat bij het politie-
verhoor in het algemeen afwijzen, waarbij 
aangetekend dient te worden dat 6,5% van de 
geenqueteerden de aanwezigheid van de politie 
bij het gesprek advocaat-verdachte claimen. 
Deze claim is bij de rijkspolitie duidelijk 
groter dan bij de gemeentepolitie (respec-
tievelijk 21,8 en 4,2%). 
Vraag 8 luidde als volgt: Windt U het contact 
onder vier ogen met de advocaat, zoals dit 
sinds 1-1-1974 plaatsvindt, voor de verdachte 
nuttig?'. Ongeveer 65% van de respondenten 
vindt het contact nuttig. Ruim 35% van de 
politiechefs oordeelt dit contact nauwelijks 
nuttig of zelfs van geen enkel nut, hetwelk 
toch een groot percentage genoemd mag 
worden. De motiveringen waren onder meer 
als volgt: 
— volgens uitspraken van de verdachte 
besteedt de raadsman te weinig tijd aan de 
zaak. 



— Wat de raadsman over de rechten van de 
verdachte vertelt is hun reeds door de 
verhorende politieambtenaar gezegd. 
— De advocaat kan zo vroeg nog niets voor 
verdachte doen. Het enige nut is dat de ver-
dachte tegen een politieman niet kan aan-
praten. 
De redactie van vraag 10 luidde: 'De wets-
wijziging van 1-1-1974 kan van invloed zijn op 
de betrokkenheid van de opsporingsambtenaar 
bij het werk (achterhalen der waarheid, het 
rond krijgen van de , zaak). Is die betrokkenheid 
naar Uw mening toegenoinen, afgenomen of 
gelijk gebleven?'. Er blijkt dat de score voor 
`toegenomen' het hoogst is. Mogelijk is dit te 
verklaren uit het feit dat, zoals uit de enquete-
formulieren blijkt, de advocaat de verdachte 
adviseert te bekennen, als de bewijslast over-
duidelijk is. Als dit gebeurt nadat de politie-
ambtenaar daartoe at heeft geadviseerd, kan dat 

46 

	

	een verklaring zijn voor de grotere score 
`toegenomen'. 
Vraag 11 had de tekst: `Sinds 1-1-1974 geeft 
de politie door dat een verdachte in verzekering 

. is gesteld. Kunt U een schatting maken (in 
percentages uitgedrukt) met betrekking tot 
het tijdsverloop waarbinnen de advocaat zich 
op het politiebureau vervoegde?'. Het blijkt 
dat in ongeveer de helft van de gevallen 
(± 53%) de advocaat zich binnen 6 uur op het 
bureau vervoegt. In ruim 47% van de gevallen 
duurt dit 6 uur of meer, waarbij clan een 
grote verscheidenheid optreedt. Bij de rijks-
politie scoort een geringer percentage tinnen 
6 uur'. Dit is begrijpelijk in verband met de 
geringe bezettingsgraad van advocaten op het 
platteland en de grotere afstanden. 

Nadere statistische bewerking 
Om de . betrouwbaarheid van de enquete te 
testen, hebben we enkele variabelen tegen 
elkaar afgezet, uitgaande van de hypothese 
dat als respondenten op bepaalde vragen 
positief (of negatief) scoren, zij dit op soort-
gelijke vragen evenzo zuLlen doen. Op de 
aldus verkregen kruistabellen is de chi-kwa- 
draat toets toegepast. Uit de gevonden 
resultaten blijkt dat de op de vragen gegeven 
antwoorden consistent waren, zodat aan de 
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enqueste een redelijke mate van betrouwbaar-
heid mag worden toegekend. 

Co nclusie 
Ten aanzien van de per 1-1-1974 van kracht 
geworden regeling inhoudende dat de 
advocaat de op het politiebureau inverze-
keringgestelde verdachte bezoekt: 
1. De regeling wordt door de overgrote 
meerderheid van de Nederlandse politiechefs 
geaccepteerd; 
2. Er zijn tekenen die er op wijzen dat de 
nieuwe regeling bij de politie meer begrip en 
waardering heeft bewerkstelligd over de 
persoon en functie van de advocaat; 
3. Hoewel de politiechefs in meerderheid • 
overtuigd zijn van het nut van het bezoek 
van de advocaat, zijn er toch signalen die er 
op kunnen duiden dat de verdachten dit be-
zoek als weinig nuttig ervaren; 
4. De enquete geeft geen aanleiding te ver-
onderstellen dat de betrokkenheid van de 
opsporingsambtenaar bij zijn werk nadelig 
is beihvloed door de nieuwe regeling; 
5. De nieuwe regeling heeft weliswaar bevor-
derd dat aan iedere inverzekeringgestelde een 
raadsman wordt toegevoegd, doch hier staat 
tegenover dat een nieuw stuk rechtsongelijk-
heid is ingebouwd tengevolge van de sterke 
verschillen die zijn te constateren m.b.t. het 
tijdstip waarop de raadsman zich op het 
bureau vervoegt. 
— Wat betreft het bijwonen van het politie-
verhoor van de advocaat vindt de meerderheid 
(83,2%) van de politiechefs dat de advocaat 
niet in de gelegenheid moet zijn om het 
verhoor bij te wonen, ongeveer eenzesde 
(16,8%) vindt dat dit in bepaalde gevallen 
zou dienen te geschieden, terwijl een te ver-
waarlozen aantal (0,2% bij de rijkspolitie en 
0% bij de gemeentepolitie) vindt dat dit wel • 
zou kunnen plaatsvinden. 
— Wat betreft de aanwezigheid van de politie 
bij het onderhoud advocaat-verdachte vindt 
de politic, zij het minder uitgesproken, dat 
zij van haar kant niet zonder meer aanwezig 
hoort te zijn bij dit gesprek (47,1% 'in prin-
cipe nooit' en 46,4% `alleen in bepaalde 
gevallen'). Een minderheid (6,5%) vindt dat 



De stichting 
strafrechtpraktijk* 
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door mr. P.J.W. de Brauw, mr. P. Mout en 
mr. H. Kuijper 

In de rubriek Tit de Algemene Raad' 
(Advocatenblad 1975, afl. no. 2) werd de 
lezer reeds summier op de hoogte gesteld van 
het voornemen van de Raad op korte termijn 
te geraken tot een verbeterde opleiding van 
advocaten, die zich in het bijzonder op de 
strafpraktijk zouden toeleggen. Inmiddels is 
op 17 februari 1975 de Stichting Strafrecht-
praktijk opgericht en zijn wij in staat U nader 
te informeren omtrent achtergrond, doel-
einden en voorgenomen realisatie van onze 
plannen. 

Achtergronden 
Reeds lang wordt binnen de balie, doch ook 
daarbuiten in brede kring het optreden van de 
advocaat in strafzaken als onvoldoende 
ervaren. Dit geldt niet een verwijt dat aan 
iedere advocaat persoonlijk gericht kan wor-
den, omdat menig advocaat zich — ook in 
strafzaken — met veel inzet en energie van 
zijn taak vvil kwij ten. Veeleer kan men spreken 
van een structurele achterstand. De strafprak-
tijk kan zich veelal niet verheugen in de aan-
dacht en belangstelling van de `echte' jurist, 
voor wie het civiele werk toch tot de fraaiste, 
en ook meest voordelige praktijk leidt. Daar-
tegenover geniet de strafpraktijk binnen de 
balie slechts weinig aanzien. In het straf-
rechtelijke veld hebben zich in het laatste 
decennium grote ontwikkelingen voorgedaan. 
Meer dan als crimineel buitenbeentje wordt de 
verdachte gezien als een underdog van de 
maatschappij. De samenleving is zich bewust 
geworden van de onrechtvaardigheden in het 
systeem. 
Anderzijds is de puur strafrechtelijke speciali-
satie en O.M. duidelijker geworden. Speciali- 

* Dit artikel is overgenomen uit het Advocatenblad, 
55e jrg., nr. 5,1975, blz. 258-263. De auteurs zijn 
advocaten rest). te Den Haag, Den Haag en Arnhem. 
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satie die ook voor de zittende magistratuur 
niet onbekend meer is. Politie wordt beter 
toegerust. Hulpverlening wordt deskundiger 
toegerust. Aileen de advocatuur lijkt zich niet 
mee te ontwikkelen. 
Optisch is het zo dat met de Maagdenhuis-
processen de strafrechtpraktijk van de 
jongere advocaten meer aandacht krijgt. Hun 
motivatie om strafzaken te behandelen stijgt. 
Het advocateninitiatief van de piketdienst 
leidt in korte tijd tot een ingrijpende wets-
wijziging. 
De aandacht van de advocatuur is gewekt; er 
zijn nu nieuwe taken. De advocatuur zal de 
kaders moeten scheppen om de hernieuwde 
aandacht voor het strafrecht te kunnen 
opvangen. 

Doe lste Bing 
Veel van de zooven genoemde ontwikkelingen 
hebben de start gegeven tot de totstand-
koming van het rapport Werdediging in de 
Aanval', verschenen in januari 1 972 . 
Dit rapport bevat een analyse van doeleinden 
en middelen van de advocatuur binnen de 
strafrechtspleging. De samenstellersvan het 
rapport hebben zich echter niet bepaald tot 
een analyse alleen, doch deden ook vele 
suggesties om te geraken tot een beter 
functioneren van de advocatuur binnen de 
strafrechtspleging. Len aantal suggesties 
hebben betrekking op de specifieke opleiding 
van advocaten, die zich voornamelijk met de 
strafrechtpralctijk zullen bezighouden. 
Het rapport gebruikt in dit verband ook wet 
de term strafrechtspecialisten, doch het is 
beter deze term in dit verband niet meer te 
gebruilcen, omdat verwarring zou kunnen ont-
staan met discussie over `specialisatie', die zich 
thans binnen de Orde ontwikkelt en die met 
name gaat over de vraag of het specialisme als 
zodanig gefonnaliseerd moet worden en over 
het creeren van een specialistenstatus. 
De strafrechtspecialisatie, die in het rapport 
Werdediging in de Aanval' wordt bedoeld, 
is primair een gerichte opleiding, die zou 
kunnen leiden tot een gerichte praktijk-
uitoefening. 
De Algemene Raad heeft zich overtuigd 



geacht door de gedachte dat een gerichte 
opleiding voor de strafrechtpraktijk een kader 
kan scheppen voor geihteresseerde advocaten, 
die daarna blijvend voor de strafrechtpraktijk 
behouden zouden kunnen blijven. Tevens zou 
daarmee een standaard worden geschapen voor 
een behoorlijke beoefening van deze praktijk. 
De denkbeelden uit `Verdediging in de Aan-
val' zijn verder uitgewerkt, hier en daar ook 
gewijzigd, door de Adviescommissie Straf-
recht. Ze hebben uiteindelijk geresulteerd in 
een verzoek van de Algemene Raad aan het 
Ministerie van Justitie om een specifieke 	• 
opleiding mogelijk'te maken. Op dit verzoek 
is inmiddels positief gereageerd. 

Realisering van de denkbeelden 
Bij de uitwerking van de plannen is reeds 
dadelijk onderkend dat de opleiding voor een 
groot gedeelte praktisch moest zijn, ook in die 
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te geschieden. De aanvullende theoretische 
vorming is van belang, doch behoeft niet het 
merendeel van de tijdbesteding uit te maken. 
Wel kan het voor de op te leiden advocaat 
van belang zijn dat hij buiten de advocaten- 
praktijk ervaringen opdoet e.g. een stuk 
vorming ontvangt door stages bijv. bij de 
reclassering, bij de politie, of op een parket. 
Voorts is het van belang dat de op te leiden 
advocaat niet op zichzelf is aangewezen, 
doch zijn ervaringen terstond kan delen met 
een lotgenoot, terwijl het voorts van belang 
is dat hij zich niet isoleert van de advocatuur. 
Uiteraard is het van belang waarborgen in te 
bouwen dat de op te leiden advocaat kan 
beschikken over een voldoende bestand aan 
strafzaken, dat hij behandelt. Daarnaast dient 
hij tijdens zijn opleidingsperiode verzekerd te 
zijn van een enigszins redelijk inkomen, mede 
gezien zijn inmiddels verkregen praktijkervaring. 
Tenslotte dienen de waarborgen te worden 
geschapen dat de betrokken advocaat op 
een onafhankelijke wijze zijn opleiding kan 
volgen, terwijl hij tijdens die opleiding vol-
doende wordt begeleid en gesteund, en zo-

_ nodig ook kritisch wordt gevolgd. 
Vanuit deze uitgangspun ten zijn de navolgende 
.gedachten verder ontwikkeld. 
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Welke advocaten 
Het lijkt niet juist om advocaten in opleiding 
te nemen, die inmiddels als advocaat geheel 
zijn gevormd en hun `opleiding' reeds geheel 
in een andere richting hebben voltooid en 
mogelijk ook op andere wijze werkzaam zijn. 
Anderzijds kan men ook geen aanvangende 
stagiaires in opleiding nemen. 
De Algemene Raad meent mitsdien dat de 
opleiding zich bij voorkeur dient te richten 
tot advocaten die reeds als stagiaire onge- 
veer 11/2 a 2 jaar opleiding achter de rug hebben. 
Zij hebben in die tijd reeds voldoende ervaring 
in de advocatuur en zijn anderzijds nog niet 
zozeer in een andere richting gevormd dat de 
opleiding slechts een marginaal karakter zou 
kunnen hebben. 

• Welke setting 
Allereerst komt het onze Raad gewenst voor 
dat de op te leiden advocaat niet alleen zit. 
Wij denken aan tandems of koppels van 2 op te 
leiden advocaten. Zij zijn in staat om tezamen 
als een klein kantoortje te functioneren en 
te leren van elkanders ervaringen. 
Bovendien ligt het voor de hand aan te nemen 
dat de administratieve bezetting ten behoeve 
van het tandem op te leiden advocaten niet 
bijzonder groot behoeft te iijn. Ingewikkelde 
technische apparatuur, zoals die voor de 
commerciele praktijk noodzakelijk is, kan het 
tandem missen, terwip anderzijds voor de 
behandeling van strafzaken vermoedelijk niet 
behoeft te worden beschikt over een uitge-
breid administratief apparaat. De taxatie van 
Werdediging in de Aanval' en de Advies-
commissie Strafrecht is dat voor 2 op te 
leiden advocaten den administratieve kracht 
toereikend zal blijken. De Algemene Raad 
acht het daarenboven wenselijk dat in begin-
sel het tandem advocaten zijn plaats vindt, 
via een kantoorcombinatie, op een reeds 
bestaand kantoor. Hiennede wordt bevorderd 
dat de contacten met de advocatuur in al haar 
geledingen in stand blijft. Overigens kan ook 
eventueel worden geexperimenteerd met een 
tandem dat zich nauwer zal aansluiten bij 
maatschappelijke hulpverlenende instanties, 
terwijI op zichzelf 6ok er aan zou kunnen 



worden gedacht dat het tandem totaal op 
zichzelf staat. 

Welke praktijkuitoefening 
In overleg met het Ministerie van Justitie is 
gedacht aan een tijdsbesteding van de op te 
leiden advocaat die voor 60% zou zijn gericht 
op de strafrechtpraktijk, voor 20% op de 
behandeling van civiele toegevoegde zaken en 
eventuele andere zaken, en voor 20% op de 
opleiding. 

Welk toevoegingssysteem 
Een van de eisen voor de opleiding is dat de 
betrokken advocaat inderdaad voldoende 
emplooi vindt in strafzaken. Daartoe zal het 
noodzakelijk zijn dat hij kan beschikken over 
een voldoende aantal toegevoegde zaken. In 
overleg met het Ministerie van Justitie is van 
die zijde genoemd een aantal van 140 toege- 

53 voegde strafzaken per jaar; hoewel dit onze 
Raad hoog voorkomt, acht onze Raad het 
toch geen bezwaar om van zulk een aantal 
uit te gaan. 
Plaatselijk, waar het tandem is 
gevestigd, zullen intern door Orde en President 
van de rechtbank afspraken moeten worden 
gemaakt dat het beginsel van gelijke distributie 
van toe te voegen zaken aan alle advocaten 
wordt doorbroken ten behoeve van de advo-
caten in opleiding. 
De Algemene Raad ontveinst zich niet dat dit 
in sommige arrondissementen mogelijk tot 
moeilijkheden zou kunnen leiden. Daarom is 
ook er voor geopteerd dat de experimenten 
allereerst niet zullen plaats vinden in de klein-
ste arrondissementen. Gedacht is aan een 
groot arrondissement in de randstad en aan 
twee middelgrote arrondissementen. De 
Adviescommissie Strafrecht heeft met inacht- 

, neming van de plaatselijke situaties gesugge-
reerd dat de experimenten in de eerste plaats 
zouden starten in 's-Gravenhage en voorts in 
het arrondissement Arnhem — standplaats 
Nijmegen — en in het arrondissement Breda 
— standplaats Tilburg — vanuit welke laatste 

• plaats mogelijk ook zaken in het arrondisse-
ment 's-Hertogenbosch zouden kunnen wor-
den behandeld. 



Welke rechtspositie 
De op te leiden advocaat zal gedurende zijn 
opleidingsperiode van 3 jaar in dienst moeten 
zijn van een instantie, die enerzijds zijn in-
komen garandeert, doch anderzijds de inkom-
sten ontvangt, die de op te leiden advocaat 
verdient. Ms zodanige rinstantie is thans 
opgericht de Stichting Strafrechtpraktijk, 
ten doel hebbende het bevorderen van het 
deskundig beoefenen van de strafrechtpraktijk 
door advocaten. Deze Stichting tracht blijkens 
artikel 3 van haar statuten, haar doel te be-
reiken door onder meer: 
a. de opleiding en scholing van advocaten in 
het strafrecht, al of niet in dienstverband 
van de Stichting; 
b. het stimuleren en ondernemen van experi-
menten met betreklcing tot de op het strafrecht 
gerichte rechtspraktijk. 
Deze Stichting, waarvan het bestuur op dit 

54 	moment wordt gevormd door de drie onder- 
getekenden, is voornemens de op te leiden 
advocaten inderdaad in haar dienst te nemen 
voor de duur van de opleiding ofzoveel eerder 
als mocht blijken dat de opleiding niet zinvol 
is, zulks tegen een inkomen dat vergelijkbaar 
is met een inkomen in overheidsdienst van 
juristen in de rechtspraktijk met een gelijke 
ervaring. 
Wanneer het experiment, dat zal worden 
gestart met 3 tandems, verspreid in den lande, 
voor uitbreiding vatbaar mocht blijken, dan 
zullen in meerdere plaatsen in Nederland op 
te leiden tandems worden gevormd. 
Na afloop van de opleidingsperiode wordt het 
dienstverband met de Stichting beeindigd en 
zal de opgeleide advocaat verder op eigen 
benen moeten staan. 
Aan de Stichting zal door de overheid een 
garantie worden gegeven voor de eventueel 
noodzakelijke suppletie van inkomen aan de in 
dienst van de Stichting zijnde opgeleid worden-
de advocaten. 

Welke begeleiding 
Het is de taak van de Stichting om ook ter 
plaatse voor een goede begeleiding van de op 
te leiden advocaten zorg te dragen. Daarvoor 
zal plaatselijk vanuit de advocatuur een bege- 



leidingscommissie moeten worden samenge-
steld, die regelmatig contact houdt met de 
advocaten, ook overleg pleegt met openbaar 
ministerie en strafsecties van de gerechten en 
toezicht houdt op het volgen van de op te 
leiden advocaten van de nodige cursussen. 
Vanuit het bestuur van de Stichting zal met 
de plaatselijke begeleidingscommissies 
regelmatig overleg moe ten plaats vinden om-
trent te nemen maatregelen en bijstelling van 
de te volgen werkwijzen en programma's. 

De eerstvolgende stappen 
Het is duidelijk dat voor een welslagen van 
het opleidingsexperinent de medewerking 
van de gevestigde kaders van de advocatuur 
onmisbaar is. Het bestuur van de Stichting 
stelt zich voor om allereerst te geraken tot 
een selectie van plaatsen waar het experiment 
kan worden gehouden, waaronder uiteraard 

55 	begrepen contact met Presidenten van rechts- 
colleges en Raden van Toezicht ter plaatse. 

• Daarna zullen binnen de advocatuur door 
middel van advertenties de op te leiden 
advocaten moeten worden aangewezen. 
Wanneer de selectie is voltooid, kan gezocht 
worden naar huisvesting voor de betrokken 
advocaten, zoals uit het bovenstaande volgt 
bij voorkeur op bestaande kantoren, en het 
treffen van aanvullende regelingen en voor-
zieningen, zowel in de sfeer van begeleiding 
alsook in de sfeer van theoretische vorming 
etc. etc. 
Uiteindelijk wordt er naar gestreefd om in 
de herfst van 1975 met de opleiding van 
start te gaan. 
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tussen reclassering en 
advocatuur in de 
vroeghulpfase 
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door drs. L.C.M. Tigges* 

Itheidende opmerkingen 
De samenwerking tussen de reclassering en de 
advocatuur is een onderwerp waar veel over 
gesproken wordt en dat in voile ontwikkeling 
is. Met name de samenwerking in de zoge-
noemde vroeghulpfase ten behoeve van een 
inverzekeringgestelde verdachte lijkt nog 
maar nauwelijks van de grond te komen. 
Deze situatie — op de oorzaken waarvan hier 
slechts zijdelings in zal worden gegaan — is 
verwonderlijk, juist omdat men recentelijk 
meer en meer doordrongen raakte van het 
belang van een vroegtijdige rechts- en 
reclasseringsbijstand aan de verdachte. Dit 
gegroeide besef bleek onder meer uit enige, . 
met ingang van 1 januari 1974 ingevoerde, 
wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering, 
waardoor de mogelijkheid geschapen werd de 
inverzekeringgestelde direct te voorzien van 
de genoemde bijstand. 
In dit artikel zullen enige gedachten geformu-
leerd worden over de mogelijke punten van 
samenwerking tussen de advocaat en de 
reclasseringsmaatschappelijk werker in de 
eerste fase van de vervolging. Daarbij zal 
uitgegaan worden van een korte analyse van 
de taken van beide functionarissen. Tevens zul-
len enige suggesties gedaan worden om de 
genoemde samenwerking te stimuleren. 

Samenwerking in de vroeghulpfase 
Onderzoekgegevens over de bedoelde samen-
werking zijn helaas nog niet voorhanden. 
(In het door de schrijver dezes uit te-voeren 

* De auteur, die werkzaam is als onderzoeker op het 
W.O.D.C., verricht momenteel een landelijk onder-
zoek naar het functioneren van de zogenaarnde 
vroeghulp. 
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vroeghulponderzoek wordt aandacht aan dit 
aspect besteed). Niettemin bestaat de indruk 
dat de contacten tussen de advocaten en de 
reclasseringsmaatschappelijk werkers in de 
vroeghulpfase doorgaans summier zijn. Men 
kan zich afvragen of deze situatie wel zo 
wenselijk is. De belangen van beide functio-
narissen kunnen immers grotendeels identiek 
zijn, wat duidelijk kan worden uit een korte 
analyse van hun taken. 
Wat zijn de taken van de reclassering in de 
vroeghulpfase? Meestal worden er drie 
onderscheiden, te weten: 
1. de inverzekeringgestelde bijstaan inzake 
acute problemen; 
2. voorlichting geven aan de justitiele autori-
teiten, teneinde een bijdrage te leveren aan het 
justitiele beslissingsproces en 
3. indien wenselijk, de client motiveren tot een 
hulpverleningsrelatie. 
Wat zijn nu de taken van de advocatuur in de 
vroeghulpfase? Op basis van het rapport 
Terdediging in de aanval'* kunnen er twee 
genoemd worden: 
1. het verlenen van juridische bijstand aan de 
client, en 
2. het verlenen van menselijke steun. 
Het is wenselijk deze taken van advocaat en 
reclassering nader te preciseren. Ten aanzien 
van de eerste taak van de advocaat, het ver-
lenen van juridische bijstand aan de client, 
kunnen een tweetal aspecten onderscheiden 
worden, namelijk: is de politie, respectievelijk 
het Openbaar Ministerie en de rechter-
commissaris uit formeel juridisch oogpunt 
bevoegd tot optreden (de vraag naar de forrnele 
competentie) en is het wenselijk dat de 
respectieve strafrechtelijke diensten, gegeven 
hun formele bevoegdheden, ook gebruik malcen 
van deze actiemogelijkheden (de vraag naar de 
materiele competentie)? 
Welke overeenkomsten zijn er tussen de 
eerste taak van de advocaat en die van de 
maatschappelijk werker? Het zal duidelijk zijn 
dat de formele competentie het terrein van de 

* Verdediging in de aanval; een analyse van doel-
einden en middelen van de advocatuur binnen de 
strafrechtspleging. Studiegroep Strafrechtspleging, 
1972. 
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advocaat is, daar hier slechts formeel-juridische 
aspecten in het geding zijn. Anders ligt het op 
het vlak van de materiele competentie. Hoe-
wet hier de raadsman leidinggevend zal zijn, 
kan de inbreng van de reclassering zeer 
wezenlijk zijn. Daar de advocaat moet nagaan 
wat het te verwachten effect is van de acties 
van de strafrechtelijke diensten op de client, 
is de informatie van de maatschappelijk wer-
ker zeer gewenst. Eerst bij een goede analyse 
van de voor- en nadelen van een verdere 
vervolging of preventieve hechtenis — waar-
voor de reclassering bouwstenen kan aan-
dragen — is het mogelijk de vraag te beant-
woorden of het wenselijk is dat de justitiele 
diensten hun bevoegdheden .  ten aanzien van de 
verdachte hanteren. De reclasseringsman kan 
met name infommtie verschaffen over het te 
verwachten effect van de vervolging en de 
voorlopige hechtenis op de client, zijn werk 
en zijn primaire relaties. Teneinde een opti-
maal effect van de door de reclassering ver-
zamelde infonnatie te kunnen verkrijgen, is 
het wenselijk dat zij deze informatie, alsmede 

,eventuele afspraken met de client voor toe-
komstig contact, zelfstandig, in de vorm van 
een mondelinge of schriftelijke rapportage, 
meedeelt aan de officier van justitie en de 
rechter-commissaris. Wanneer de tijd hiervoor 

. zou ontbreken — de inverzekeringstelling 
duurt immers maximaal vier dagen — zou ecn 
goede oplossing kunnen zijn dat de reclasse-
ring mondeling het door haar verzamelde 
materiaal verschaft aan de raadsman. Deze 
infommtie kan de advocaat vervolgens 
inbrengen tijdens de voorgeleiding van de 
verdachte aan de officier en eventueel aan 
de rechter-commissaris wanneer beslist wordt 
over de preventieve hechtenis. Deze infonna-
tieverschaffing door de reclassering is tevens 
haar tweede taak in de vroeghulpfase (zie 
boven). 
De tweede taak van de advocaat is het ver-
lenen van menselijke steun. In het bovenge-
noemde rapport wordt gesteld dat de 
advocaat deze taak op de volgende wijze uit 
moet voeren. Hij moet de client goed op de 
hoogte hoyden van de ontwikkelingen in zijn 
zaak; hij moet hem infomiatie over zijn 



rechtspositie verstrekken; en hij moet, indien 
hij geconfronteerd wordt met een ernstige 
psychische of sociale problematiek van de 
verdachte of diens gezin, zoveel mogelijk ver-
wijzen naar de instanties die competent zijn 
ten aanzien van het onderhavige probleem. 
Daarbij kan de raadsman controleren of de 
hulpverlening bevredigend verloopt. 
Uit deze beschiijving blijkt dat de opstellers 
van het hierbovengenoemde rapport erg terug-
houdend zijn geweest om de advocaat een 
uitgebreide taak op het gebied van de mense-
lijke steunverlening toe te denken. Naar mijn 
mening is dit gebied primair de taak van de 
reclassering. Dit ligt ook voor de hand, daar 
de maatschappelijk werker vanuit zijn 
opleiding en ervaring daartoe beter geequipeerd 

• is. Wanneer de menselijke hulpverlening voor- 
namelijk de taak voor de maatschappelijk 
werker is, betekent dit ook dat hij degene 

59 	moet zijn die de bijstand inzake acute proble- 
men van de client zoveel mogelijk verzorgt. 
Hij zal degene zijn die de client geestelijk 
`opvange en die tevens allerhande noodzake-
lijke handelingen verricht om de problemen 
die ontstaan zijn door de inverzekeringstelling 
te minimaliseren. Gedacht wordt hier aan het 
opnemen van contact met de primaire relaties 
van de client en bijv. zijn werkgever; voorts het 
erop toezien dat bijv. huisdieren'of de woning 
niet onverzorgd achterblijven etc. 

Nog onbesproken is de derde taak van de 
reclassering, nl. het, indien wenselijk, moti-
veren van de client tot een hulpverlenings-
relatie. De advocaat kan hier echter ook een 
aandeel in hebben, zeker wanneer hij gen 
goed vertrouwen geniet van de client. 

Op basis van bovenstaande summiere analyse 
zal men geneigd zijn te concluderen dat de 
taken en belangen van de beide functionarissen 
elkaar gedeeltelijk overlappen. Wat die belan-
gen betreft: zij kunnen wel eens uiteenlopen, 
wat voortvloeit uit het feit dat de raadsman 
primair de verdediging van zijn client als 
doel stelt, terwijl voor de reclasseringsmaat-
schappelijk werker ook maatschappelijke of 
hulpverleningsbelangen een rol spelen. Meestal 



echter zullen de raadsman en de maatschappe-
lijk werker streven naar het voorkamen van 
voorlopige hechtenis vanuit het besef dat 
plotselinge vrijheidsbeneming een desociali-
serende werlcing heeft. 
Uit de gedeeltelijke overlapping van de 
beschreven taken kan taakverwarring voort-
vloeien, hetgeen vervolgens de hulpverlening 
kan belemmeren. Dcze taakverwarring kan 
voorkomen worden wanneer de maatschappe-
lijk werker en de raadsman goed met elkaar 
overleggen. In dit overleg zou onder meer 
aan de orde moeten komen wie welke acties 
op welk moment onderneemt. Daardoor wordt 
de kans kleiner dat bepaalde zaken blijven 
liggen, omdat de eon veronderstelt dat de 
ander hiermee bezig is. Voorts kunnen 
doublures vermeden worden. Tevens dient 
in dit overleg gestreefd te worden naar een 
op elkaar afgestemde gedragslijn, opdat geen 

60 	verschillende of tegenstrijdige dingen bepleit 
worden bij de justitiele autoriteiten. Dergelijke 
discrepanties zullen irnmers hoogstwaarschijn-
lijk in het nadeel van de client werken. 
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat het 
tot stand komen van goed overleg tussen de 
advocaat en de reclasseringsmaatschappelijk 
werker staat of valt met de bereidheid van 
beiden om open te staan voor elkaars taak-
opvattingen en denkwijzen. Wanneerinen op 
cen starre wijze elkaars rol en taken definieert, 
en te bang is dat de een zich bemoeit met de 
werkzaamheden van de ander, zal de samen-
werking nioeizaam blijven verlopen. 

Slotopmerkingen 
Zoals wordt verondersteld zijn de contacten 
tussen de reclassering en de advocatuur in de 
vroeghulpfase weinig frequent. Deze situatic 
zal zeker niet los gezien kunnen worden van 
het door Kuijper* beschreven verschil in 
denkwereld tussen beide functionarissen (men 
denke hierbij aan verschil in opleiding en vor-
ming; vakjargon en invalshoek). 
Hoe kan nu deze sociaal-psychologische af- 

* Kuijper, H. De advocaat als hulpverlener naast de 
reclasseringsmaat sehappel k. wcrk cr. 
In: Hoelnagels, G.P. (red.). Help, ik word( geholpen. 
Deventer, 1973, biz. 69-76. 
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stand verkleind worden en kunnen de moge-
lijkheden tot samenwerking in met name de 
vroeghulpfase worden vergroot? Ten aanzien 
van deze vraag kunnen twee suggesties worden 
gedaan. Ten eerste lijkt een gestructureerd 
overleg, dat bijv. tweemaandelijks plaatsvindt, 
een goede mogelijkheid, een en ander naar 
analogie van de in een aantal arrondissementen 
bestaande contactcommissies rechterlijke 
macht-reclassering. Ten tweede lijkt het van 
belang dat de hiema te noemen activiteit 
van het Bureau voor Rechtshulp te Amsterdam 
in andere arrondissementen navolging onder-
vindt. Dit bureau organiseert periodiek cur-
sussen voor advocaten die participeren in de 
piketdienst voor de inverzekeringstellingen. In 
deze cursus wordt onder meer de taak en werk-
wijze van de recldssering belicht door een 
vertegenwoordiger ervan. 
Tenslotte zij opgemerkt dat het groeien van de 
samenwerking tussen advocatuur en 
reclassering in de vroeghulpfase een sociaal 
proces is en derhalve geleidelijk verloopt. 
Wanneer deze beide instanties eerst gewend 

• zijn aan hun eigen taken in deze fase, mag 
worden verwacht dat daarmee de samen-
werking steeds vruchtbaarder zal worden. 



De positie van de 
buitenlandse verdachte* 
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door mr. G.A.C. Enkelaar 

Ons strafrechtelijk apparaat is nauwelijks op 
de buitenlander ingesteld, en ondanks de 
garanties die de Grondwet en het Verdrag 
van Rome op het vlak van de rechtsgelijkheid 
lijken te bieden, verkeert de buitenlandse 
verdachte in een underdog-positie. Het Wet-
bock van Strafrecht en dat van Strafvorde-
ring zijn niet voor hem geschreven. In het 
nu volgende wil ik proberen een aantal 
plaatsen aan te stippen, waarop die ongelijk-
heid naar mijn mening het meest schrijnend 
naar voren komt. . 
Voor elke buitenlandse verdachte die op het 
politiebureau verhoord wordt en die de neder-
landse taal of het engels van de politic niet 
voldoende machtig is, moet een tolk inge-
schakeld worden. Voordat het echter zover 
is heeft de verdachte zich vaalc al het een 
en ander laten welgevallen. Tegen grappen, 
beledigingen of opmerkingen aan zijn adres 
heeft hij geen weerwoord. 
Wordt er in afwachting van de tolk vooruit-
gelopen op het verhoor, dan zal dit de 
verdachte kunnen schaden. Telefonisch 
contact opnemen met familie of werkgever 
is er niet bij. (Veel `gasfarbeiders kunnen 
nauwelijks zeggen hoe bun werkgever 
precies beet — ze weten alleen hoe ze er 
moeten komen). 
be LU1K is op het bureau een goede bekende 
(We hebben d'r weer een paar voor je). Een 
zekere compassie met de tolk die alweer moet 
komen opdraven en een soort gevoel van 
solidariteit (we zitten er allemaal mee, met 
dat zootje) maken de tolk gemakkelijk tot een 

* Dit is een vrijivel ongewijzigde vcrsie van deel 1 
uit het artikel: Onbewaalcte grenzen van vreemde-
lingenrecht en strafrecht. 
In: Proces, 54e jrg., nr. 1, januari 1975, blz. 1-9. 
Voor een korte samenvatting zie excerpt nr. 143 in 
JustitiEle verkenningen nr. 3, 1975. 
De auteur is advocaat te Amsterdam en lid van het 
Bureau voor Rechtshulp aldaar. 
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vertrouwensfiguur van de politie (en: we 
moeten samen nog verder). 
De verdachte daarentegen ziet in de tolk juist 
vaak iemand die zijn vertrouwensfiguur kan 
zijn. Zij spreken immers dezelfde taal, zijn 
vaak uit hetzelfde land afkomstig. Veel 
tolken hebben dezelfde beroepsdeformatie als 
politiemensen wel krijgen: ten koste van alles 
het verbaal te willen `rond' krijgen l ). 
(Beken nu maar, dat is beter voor je). 
Verklaringen van de verdachte worden tegelijk 
met de vertaling geihterpreteerd of zelfs 
becommentarieerd (zie art. 29 Sv.). 
De beeldvertekening die altijd al optreedt bij 
een verhoor wordt door de aanwezigheid van 
de tolk nog eens door een extra spectrum 
vervormd - veelal ten nadele van de verdachte. 
Sommige tolken `excuseren' zich tegenover 
de politie voor het feit dat er (alweer) een 
landgenoot van hen is opgepakt, of dat de 
man `nou eenmaal niet wil bekennen'. 
De bijstand van een advocaat op het politie-
bureau is voor een buitenlander vaak minder 
effectief vooral wanneer die advocaat zijn 
taal niet spreekt. 
Veel van hetgeen zojuist over de bijstand van 
de tolk werd opgemerkt, geldt evenzeer voor 
die van de advocaat. 
Piketdiensten functioneren, geschraagd door 
de nieuwe wetsbepalingen over de voorlopige 
hechtenis, in alle grote steden - gelukkig. Toch 
is de effectiviteit van de vroeghulp (zoals dat 
met een vreselijk woord heet) van de 
advocaat aan buitenlanders veel geringer dan 
die aan Nederlandse verdachten. 
Van de beinvloeding door de advocaat van 
de beslissingen van de Officier van Justitie en 
de Rechter-Commissaris komt in zaken met 
buitenlandse verdachten zelden iets terecht. 
Naast de vraag immers of de client terecht 
verdachte is en dientengevolge ingesloten 
en later berecht moet worden, blijft de 
omstandigheid dat de client buitenlander is 
levensgroot overeind - een soort verdenkings-
grond op zich, een moeilijk te weerleggen 
vermoeden van schuld. 

Zie hierover G.P.N. Schilling, Proces, januari-
nummer 1974. 



De buitenlandse verdachte is een voor de 
advocaat veelal lastig te verdedigen client, 
een 'ondankbare' zaak die veel extra energie 
vereist. 
Buitenlanders die van een strafbaar feit ver-
dacht worden blijven vrijwel altijd in voorlo- 
pige hechtenis tot aan hun berechting. 
De voomaamste grond waarop de Rechter-
Commissaris in strafzaken de buitenlander 
in bewaring stelt is het 'emstig gevaar voor 
vlucht'. Het simpele buitenlander-zijn is in de 
praktijk vaak voldoende reden voor preventie- 
ve hechtenis. %fie niet voldoende in de 
Nederlandse samenleving geworteld is, zal wel 
snel de benen nemen nu hi] door de Justitie 
betrapt is', moet die redenatie luiden. 
Formeel luiden de gronden in het bevel tot 
bewaring natuurlijk mooier: geen vaste 
woon- of verblijfplaats, illegaal hier te lande 
verblijvend etc. En dit komt voor in gevallen 

64 dat een buitenlandse werknemer al jaren 
hier woont en werkt, zij het soms zonder 
officiele verblijfsvergunning. 
Of ook: de legale buitenlander die in een stad 
wordt aangehouden waar hi] geen woonplaats 
heeft, maar elders in Nederland keurig 
domicilie heeft met zijn gezin. 
In het kader van de snellere bijstand aan 
verdachten is voorlichting zijdens de raads-
man en/of reclassering ter beinvloeding van de 
beslissing van de R.C. voor buitenlanders dik-
wijIs moeilijk. Taalproblemen spelen hier weer 
een remmende rol. 
Van alle hi] de bejegening van de buitenlandse 
verdachte betrokkenen, is de reclasserings-
ambtenaar met de gevangenisfunctionaris 
degene die de grootste communicatieproble-
men heeft. Hulp Van een tolk is voor hen veel- 

- 	al niet weggelegd en vele spreken als vreemde 
talen alleen Engels en Duits. 
Reclasseringsambtenaren die contacten leggen 
en samenwerken met instellingen van bijstand 
aan buitenlandse werknemers zijn er gelukkig 
steeds meer. In veel gevallen echter blijft de 
hulp die de vreemdeling ontvangt beperkt tot 
een schouderklop van de cipier. 
'Bij de berechting van verdachten van vreemde 
nationaliteit leggen het Openbaar ministerie 
en de rechter dezelfde maatstaven aan als ten 



aanzien van Nederlanders', zegt de Memorie 
van Toelichting (op de begroting van Justitie 
1974, blz. 9). Het is niet meer dan wishfull 
thinking, maar ook niet minder; zoiets als 
artikel 4 van de Grondwet, dat gelijke aan-
spraak op bescherming van personen en 
goederen garandeert aan alien die zich op ons 
grondgebied bevinden. 
Bij de berechting van vreemdelingen staat de 
daad voorop, vervolgens komt de categorie 
waartoe de verdachte behoort aan de orde en 
uiterst subsidair de verdachte als individu. 

De overal aangehangen scheiding tussen de 
feiten en de persoon in het strafrecht (vgl. 
350 Sv.) is iiberhaupt al kunstmatig en 
vertroebelend (vlg. Enschede Beginselen, 
blz. 20) maar ten aanzien van de vreemdeling 
geldt dat eens te meer. De verdachte staat 
terecht als species van een genus dat zich extra 

65 	netjes behoort te gedragen. 
`Dat doe je thuis toch ook niet', zegt de 
berispende conducte'ur in de trein tegen de 
student die met zijn schoenen op de bank 
zit, en dat hoor je vaak doorklinken in het 
requisitoir van de Officier van Justitie. 

De vreemdeling wordt zeer vaak berecht 
'op de stukken', lees de processen-verbaal 
van de politie en de R.C., die hem op de 
zitting niet worden voorgelezen. Door het 
vertragende effect van de aanwezigheid van 
een tolk ter zitting, wordt de verdachte 
veelal door tijdgebrek weinig ruimte gelaten 
jets te zeggen. De persoonlijke achtergronden 
van de dader blijven vaak volkomen in het 
duister. Hetgeen de verdachte daaromtrent 
zelf mocht aanvoeren vindt weinig gehoor, 
want rechters houden niet van informatie 
die niet 'lift de stukken' blijkt en niet door 
derden is geverifieerd. De verdachte is in die-
zelfde stukken — het strafdossier — niet veel 
meer dan 'de Marokkaan' of 'de Turk' met 
de onuitsprekelijke naam. 
De Meier heeft hem bij de voorgeleiding 
(gesteld al dat hij die zelf deed) vijf minuten 
gezien en (meestal zonder tolk) gesproken. 
De rechter krijgt de verdachte ter zitting voor 
het eerst te zien (net als in elke andere zaak) 



en heeft in het summiere, vertaalde verhoor 
nauwelijks gelegenheid zich van de man een 
beeld te vormen; wanneer hij zijn vonnis maakt 
in de raadkamer is de man Wederom niet veel 
meer dan 'de (zoveelste) Marokkaan', 'de 
buitenlander' tout court. 
De strafmaat bij buitenlandse verdachten heeft 

als minimum de tijd die reeds b ji de 
uitspraak in voorlopige hechtenis is doorge-
bracht. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
van meerdere maanden voor geringe vemmgens-
delicten is bij buitenlandse verdachten 
gemene zaak. 
Een geldboete is voOr de meeste buitenlandse 
verdachten Met weggelegd - in weerwil van het 
eindrapport van de Commissie Vermogens-
straffen. 

Een gedeeltelijk voorwaardelijke straf wordt 
al evenmin gemakkelijk opgelegd aan een 

66 	buitenlander. 
C17  Het gebrek aan houvast dat de rechter ter  

bepaling van de straf naar soort en maat altijd 
al heeft, voelt de buitenlander onevenredig 
zwaar terug in het vonnis. De gevolgen van 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zijn 
daarbij voor een vreemdeling nog eens extra 
emstig door de consequenties die hij tijdens 
en na de executie ondervindt krachtens het 
vreemdelingenbeleid. 
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pelijk onderzoek- en documentatiecentrum 
van het Ministerie van Justitie, Plein 2b, 
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Algemeen 

1 
Ball, M. Issues of violence in family casework. 
Social casework, 58e jrg., nr. 1, januari 1977, 
blz. 3-13 (U.S.A.). 

De schrijfster bespreekt de bemiddeling van de Family 
Service in Detroit en Wayne County, zoals deze de 
laatste jaren heeft plaats gevonden. Hierbij werd 
bijzondere aandacht gegeven aan clienten die het 
slachtoffer waren van geweld en mishandeling. 
De auteur geeft voorbeelden van gewelddadigheid 
in vier verschillende situaties en zet uiteen hoe deze 
behandeld worden door gezinsmaatschappelijk 
werkers. Zij maakt een schatting van het aantal 
gevallen waarbij van geweld sprake is geweest. 
Deze worden vergeleken met de andere gevallen 
waarmee de Family Service te maken krijgt. De 
personen die slachtoffers van geweld waren blijken 
de hulpverlenende instantie meer op eigen initiatief 
te zoeken en zij ontvangen ook meer hulp. 
De schrijfster bespreekt hoe deze hulpverlening in 
zijn werk gaat. 



• 2 
Baron, RA. The reduction of human aggression: 
a field study of the influence of incompatible 
reactions. 
Journal of applied social psychology, 6e jrg., nr. 3, 
september 1976, blz. 260-274 (U.S.A.). 

Uit experimenten is volgens de schrijver gebleken, 
dat stimuli of condities, die diencn om bij agressieve 
mensen reacties op te wekken welke niet verenig-
baar zijn met boosheid of openlijke agressie, zeer 
effectief kunnen zijn om agressief gedrag te 
verminderen. De schrijver heeft self een onderzoek 
gedaan teneinde daze stelling te toetsen. Honderd-
twintig voorbijkomende automobilisten werden 
gedurende 15 seconden opgehouden bij een stoplicht, 
nadat het op groan gesprongen was, doordat de 
wagen voor hen bleef stilstaan. Hieraan voorafgaand 
warden automobilisten uit due groepen blootgesteld 
aan experimentele behandelingen, die er op gericht 
waren bij hen gevoelens los te malcen die strijdig 
waren met boosheid of openlijke agressie (bdv. 
medelijden, humor, lichte seksuele opwinding). Uit 
de resultaten blijkt dat de automobilisten uit de drie 
groepen minder via geneigd waren om tegen de 

68 	. stilstaande wagen te toeteren en dat ze minder 
openlijke irritatie ten toon,spreidden dan de twee 
controle-groepen, die niet de behandelingen onder-
gingen. De geneigdheid om te toetcren ward verder 
verhoogd door seer warm weer. De auteur besluit 
met een discussie over de resultaten van het 
onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

3 
Joscelyn, K.B. The role of our legal system in 
influencing driver behavior. 
H.S.R.I. Research, 6e jrg., nr. 3, 1976, blz. 7-15 
(U.S.A.). 

De schrijver bekijkt welke invloed het rechtssystecm 
in Amerika heeft op het rijgedrag, met name met 
betrekking tot het verrninderen van het gevaar op de 
weg. Hij onderscheidt binnen dat systeem vier 
categorieen: wetgeving, wetshandhaving, berechting 
en bestraffing en wijst op de problemen die zich bij 
de verwezenlijking van de doelstellingen van deze 
categorieen voordoen. Voor de wetgeving bestaan 
deze daaruit, dat de bcstaande wetten ingewikkeld 
en verwarrend zijn en niet voldoende in verband 
staan met het veroorzalcen van gevaar. Bovendien 
is de uitvoering van de wetten door de verschillende 
instanties inconsequent, waardoor de verwarring 
nog wordt vergroot. Tenslotte meent hi] dat het 
gebruik van de strafwet een bepaalde procesgang 
vereist, die problemen voor het strafrechtssysteem 
met rich mcebrengt. De schrijver is dan ook een 
voorstander van het decriminaliseren van dit gedrag. 
De problemen YOGI de wetshandhaving zijn volgens 
hem onder andere dat de effecten van wetshand- 
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having op het rijgedrag niet voldoende bekend zijn 
en dat het gebruik van het strafproces hoge kosten 
met zich meebrengt, die ertoe bijdragen dat de 
activiteiten, gericht op het beheersen van het gevaar 
op de wet, afnemen. Bovendien wordt er geringe 
prioriteit verleend aan activiteiten ter handhaving 
van de verkeerswetten. Dit hangt vermoedelijk sarnen 
met de opvatting binnen het politie-apparaat over 
de respectievelijke gevaren die een gewone misdadiger 
en een verkeersovertreder veroorzaken. Met betrek-
king tot de berechting zegt hij, dat de doelstelling 
van fundamentele billijkheid onvoldoende wordt 
bereikt. Tenslotte signaleert hij de problemen met 
betrekking tot de bestraffing. Ook de uitwisseling 
van gegevens tussen de rechtbanken en de betrokken 
administratieve instellingen laat te wensen over. 
Het is volgens de auteur vooral van belang dat er een 
tot nu toe ontbrekende coordinatie komt tussen 
deze instanties. Hij besluit met enkele aanbevelingen 
aan het adres van onderzoekers en beleidsfunctio-
narissen. 
Voor een uitgebreidere weergave zie Justitiele 
verkenningen nr. 4, 1977, blz. 91-96. 

4 
Kern J.C., W.R. Schmelter en S.R. Paul. Drinking 
drivers who complete and drop out of an alcohol 
education program. 
Journal of studies on alcohol, 38e jrg., nr. 1, 
januari 1975, blz. 89-95 (U.S.A.). 

Van de 855 personen die uitgenodigd werden voor 
een serie van 12 voorlichtingsbijeenkomsten over 
alcohol, verliet 11% voortijdig het programma. 
De deelnemers waren gearresteerd wegens dronken 
rijden en hoopten via de cursus snel hun rijbewijs 
terug te krijgen. Dit artikel gaat in op de kenmerken 
van de groep die de cursus niet afmaakte. Deze 
groep bleek relatief veel jongeren te bevatten en 
personen met een hoog bloedalcohol-gehalte. Juist 
zij zouden het meest gebaat kunnen zijn met het 
programma. De auteurs bevelen strengere negatieve 
sancties aan voor niet-deelname en pleiten verder 
voor het zoveel en zo vroeg mogelijk betrekken van 
deelnemers bij de cursus. 
Met literatuuropgave. 

5 
Klein, D. Social aspects of exposure to highway 
crash. 
Human factors, 18e jrg., nr. 3,1976, blz. 211-220 
(U.S.A.). 

De schrijver levert kritiek op de meeste onderzoe-
kingen naar determinanten van verkeersgedrag en 
verkeersveiligheid. Hij draagt suggesties aan voor 
verder onderzoek en tracht aan te geven waardoor 
de voorgestelde benadering tot nog toe nog weinig 
in de praktijk wordt toegepast. Het meeste 
bestaande onderzoek is te specifiek gericht op 
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deelaspectcn van het probleemgebied. Er wordt 
vanuit een groot aantal uiteenlopende disciplines 
aan gewerkt zonder dat men tot voldoende samen-
werking en gezamenlijke conclusies komt. Men 
treedt niet voldoende buiten het bestaande systcem 
en beperkt hierdoor de mogelijkheden van onder-
zoek. De auteur zou ecn benadering willen nastrevcn 
vanuit een algemeen standpunt betreffende de 
volksgezondheid, waarbij factoren die significant 
correleren maar niet op het ecrste gezicht samen- 
hangen met verkeersgedrag, nader onderzocht 
worden. Zo denkt hij aan variabelen als werksatis-
factie, sociale status, leeftijd, overtredingen buiten 
het terrein van de wegenverkeerswet, betrokkenhcid 
bij geweldsdelicten en kenmerken van minderheids-
groepen. 
Voor een uitgebreidere weergave zie Justitiele 
verkenningen nr. 4, 1977, blz. 27-31. 

6 
Shapiro, A.E. Law in the kibbutz: a reappraisal. 
Schwartz, R.D. Law in the kibbutz: response to 
professor Shapiro. 
Law & society review, 10e jrg., nr. 3, voorjaar 1976, 
blz. 415-438 en blz. 439-442 (U.S.A.). 

Ruim twintig jaar geleden heeft Schwartz een 
artikel gepubliceerd dat was gcbaseerd op een 
onderzoek naar de controle-systemen die in twee 
gemeenschappen, een kibbutz en een moshav, 
ontwikkeld waren. De kibbutz ontbrak het aan 
juridische instituties hetgeen de schrijver toen 
verklaarde door het bestaan van cen aantal voor-
waarden die de ontwikkeling van informele controles 
vergemakkelijkte. In dit artikel gaat Shapiro uitge-
breid in op de ontwikkelingen die zich sinds 1954 
hebben voorgedaan in de kibbutzim, aan de hand 
van een kibbutz waar de schrijver sinds 1955 heeft 
gewoond. ,Zeer gedetailleerd beschrijft hij de 
wettelijke controle, zoals deze nu in een kibbutz 
functioneert, grijp t daarbij steeds terug op uitsp ralcen 
van Schwartz en vergelijkt deze met de huidige 
situatie. 
Met literatuuropgave. 
In het tweede artikel geeft Schwartz commentaar 
op het artikel van Shapiro. Zeer minutieus gaat 
de schrijver in op uitspraken van Shapiro en relateert 
deze aan eerdere uitspraken van hemzelf, die hij 
mcestentijds nog nader toelicht. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

Zie ook excerpt nr. 47. 

7 
Balkerna, LP. De eerste tien uitspraken van de 
Arnhemse penitentiaire korner. 
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Delikt en delinkwent, 7e jrg., nr. 1, januari 1977, 
blz. 15-30 (N.). 

De auteur geeft in het kort aan wat de taak en 
bevoegdheden zijn van de penitentiaire kamer van 
het hof te Arnhem. De kamer oordeelt over de 
beroepen die worden ingesteld tegen de beslissingen 
omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.). 
Op de eerste tien uitspralcen van deze kamer geeft 
de auteur zijn commentaar. Hij gaat hierbij o.a. 
nader in op de tijdsduur van de behandeling van 
het beroep, op de ontvankelijkheid van de kamer 
en op de criteria die het Hof bij zijn beslissing aanlegt. 
Er moeten volgens de Memorie van Toelichting 
relevante omstandigheden zijn op grond waarvan het 
Hof kan beslissen toch een v.i. te verlenen. Hierbij 
hoeft het Hof zich niet te beperken tot een marginale 
toetsing. De schrijver concludeert dat hier de onaf-
hankelijke rechter in het administratieve recht in 
feite als een beleidsvormer optreedt. 

8 
Christie, N. Conflicts as property. 
British journal of criminology, 17e jrg., nr. 1, 
januari 1977, blz. 1-15. 

De criminologie heeft het proces versterkt volgens 
hetwelk conflicten in de samenleving worden afge-
leid van de direct betrokkenen instanties, en 
functionarissen maken zich van deze confliCten 
meester. Daardoor wordt het voor de direct 
betrokkenen moeilijk of onmogelijk het conflict 
in positieve zin te gebruiken. De auteur gaat in op 
achtergrond en aard van dit verschijnsel en pleit 
voor een oude procedure bij rechtszittingen. Centraal 
daarbij staat dat het slachtoffer meer bij de rechts-
gang betrokken moet worden. Een tweede voorstel 
is het op veel grotere schaal betrekken van leken bij 
de rechtspraak. 
Met literatuuropgave. 

9 
Church jr., T.W. Plea bargains, concessions and the 
courts: analysis of a quasi-experiment. 
Law & society review, 10e jrg., nr. 3, voorjaar 1976, 
blz. 377-401 (U.S.A.). 

Het onderzoek probeert het gevolg vast te stellen van 
een selectieve afschaffing van een vorm van plea-
bargaining (heeft betrekking op het uitwisselen van 
concessies tussen O.M. en verdachte) aan een recht-
bank in het midden-westen van de V.S. Een quasi-
experimentele onderzoeksituatie werd gecreeerd door 
een nieuw gekozen Officier van Justitie. Deze had de 
order uitgevaardigd, dat er geen plea-bargaining mocht 
plaatsvinden als het zaken betrof die gingen over de 
verkoop van drugs. Uit het onderzoek blijkt dat 
'plea-bargaining' moeilijk is af te schaffen, omdat het 
de onzekerheden en risico's die inherent zijn aan een 



proces voor alle deelnemers, inclusief dc verdediging, 
vermindert. Ondanks het bevel van de officier blecf 
green vomi van onderhandeling bestaan; vaak nam 
de rechter doze taak van het O.M. over. 
Met literatuuropgave. 

10 
.Doelder, H. de en A.J.A. van Dorst. Sport en straf-
recht. 
Nederlands juristenblad, 52e jrg., nr. 7,12 februari 
1977, blz. 164-170. 

De schrijvers gaan na in hoeverre m.b.v. de artt. 300 
en 307/308 Sr. spelverruwing in de (voetbal)sport 
tegengegaan zou kunnen worden en of or plaats is 
voor wettelijk tuchtrecht. Zij menen dat de poging 
om spelverruwing to juridiseren slechts bij extreme 
misdragingen effect zullen sorteren. Voor mishande-
ling (300 Sr.) is nodig dat de betreffende gedraging 
opzettelijk geschiedde, waarbij het niet voldoende is 
dat men zich de mogelijkheid van het kwalijk gevolg 
realiseerde. Voorts wordt gesteld dat de weder- 

. rechtelijkheid pas aanwczig is wanneer de gedraging 
zo in strijd met de normen van behoodijkheid in dc 
betreffende tak van sport is, dat van mishandeling 

72 	gesproken kan worden. Ook bij de vraag of or sprake 
is van eon culpoos misdrijf zal bekeken moeten 
worden of doze het gevolg is van onaanvaardbaar 
spelgedrag; eerst na vaststelling daarvan komt de 
vraag naar de verwijtbaarheid aan de orde. De 
schrijvers concluderen dat de tuchtrechter goon 
principieel ander doel bcoogt dan de strafrechtcr. 
Zij vinden goon argumenten aanwezig om over to 
gaan tot het instellen van con wcttelijk tuchtrecht 
en pleiten dan ook voor handhaving van de bestaande 
situatic. 

11 
Hart, A.C. 't en J.G. van der Meijs. De justitiele 
aftapkraan. Enkele aantekeningen 	crake( 125g Si'. 
Delikt en delinkwent 7e jrg., or. 2, februari 1977, 
blz. 68-78 (N.). 

De schrijvers gaan in dit artikel nader in op de juri-
dische aspecten van de regeling die het afluisteren 
en opnemen van telefoongesprekken ten behoove 
van de strafvordering door de justitie mogclijk maakt. 
Aanvankelijk heeft doze regeling moor in dc politieke 
dan in de juridische belangstelling gestaan. Bij de 

totstandkoming van de regeling is men or steeds 
impliciet vanuit gegaan, dat dcgcne die afgeluisterd 

wordt bier uiteindelijk van op de hoogte wordt 
gcbracht. Bij eon gerechtelijk vooronderzoek tegen 
cen onbekende verdachte is or naar de mening van de 
schrijvers editor goon garantic, dat de afgeluisterden 
hiervan later in kennis worden gcsteld. Ook t.a.v. 
bekende verdachten bestaan voor wat betreft do 
afluisterregcling nog wat onzckerheden, o.a. met 
betrekking tot de tijdsduur van het alluisteren. Tot 
slot concludcren de schrijvers dat eon voorschrift zoo 



moeten worden opgenomen, dat ertoe verplicht de 
verdachte of de abonnee van de telefoonlijn na 
afloop van het onderzoek van het afluisteren op de 
hoogte te brengen. 

12 
Hennessey, E.F. Disparity in sentencing. 
New England journal on prison law, 3e jrg., nr. 1, 
herfst 1976, blz. 5-14 (U.S.A.). 

Ondanks het feit dat de criminaliteit in het centrum 
van de belangstelling van velen staat, houden weinigen 
zich bezig met het straftoemetingsbeleid. De auteur 
gaat met name in op het verschijnsel dat verschillende 
rechtbanken voor vergelijkbare strafzaken zeer uit-
eenlopende sancties opleggen. Als mogelijke maat-
regelen om deze ongelijkheid te verminderen, 
bespreekt hij onder meet de verplichting het vonnis 
te motiveren, een scheiding (ook in de tijd) tussen 
schuldigverklaring en straftoemeting, inschakeling 
van penologen bij de straftoemeting, en het gebruik 
van in de wet geflxeerde minimum sancties voor 
bepaalde delicten. 

73 	13 
Hes, .1. De leemte in de rechtshulp. 
Intermediair, 13e jrg., nr. 7, 18 februari 1977, 
blz. 35-39 (N.). 

De schrijver vraagt zich af in hoeverre de oplossingen 
die momenteel voor de leemte in de rechtshulp 
worden aangedragen, blijk geven van een eenzijdige 
orientatie op de advocatuur. Hier tegenover wordt 
dan een op het welzijn georienteerde benaderings-
wijze gesteld. Aansluitend wordt getracht aan te 
geven waarom twee op die tegenstrijdige concepties 
gebaseerde, afzonderlijke rechtshulp verlenende 
instanties nodig zijn. Tenslotte wordt ingegaan op de 
wijze waarop die op het welzijn georienteerde 
benaderingswijze gestalte zou kunnen krijgen. 
Met literatuuropgave. 

14 
Hulsman, L.H.C. Gedramatiseerde werkelijkheid en 
het strafrechtelijk systeem. 
Delikt en dclinkwent, 7e jrg., nr. 2, februari 1977, 
blz. 59-68 (N.). 

De auteur gaat nader in op de verschillen en verbanden 
die cr bestaan tussen de alledaagse realiteit en de 
gedramatiseerde werkelijkheid. Binnen het straf-
rechtelijke systeem zien wij hetzelfde verschijnsel. 
Sommigen participeren in een face-to-face relatie 
met het strafrechtelijk systeem, de meesten echter 
beleven dit systeem als een drama. De manier waarop 
iemand op deze voorgestructureerde dramatische 
werkelijkheid reageert zegt nits over zijn reacties op 
dergelijke situaties in de alledaagse werkelijkheid. De 
massamcdia verschaffen hun publiek een voortduren- 



de stroom van dramatische producties. Met het voor-
beeld van de zaak Menten verduidelijkt de auteur 
het aangegeven onderscheid. De beperkte zichtbaar-
herd van wat or zich afspeelt binnen het strafrechte- 
lijk systeem maakt dat mensen voomamelijk reageren 
op de dramatische vorm die door de massamedia 
wordt gepresenteerd. 

15 
Lagerwaard, G.E. Het eedsbegrip. 
Algemeen politieblad, 126e jrg., nr. 7,26 maart 
1977, blz. 155-162 (N.). 

Het verschijnsel van de eedsaflegging komt volgens 
de auteur in vrijwel alle culturen voor. De vorm 
ervan is echter tijdgebonden, hetgeen hij illustreert 
aan de hand van de ontwikkeling die het ecdsbegrip 
in de loop der tijd heeft doorgemaakt. Na op de 
bezwaren tegen de eed to hebben gewezen, behandelt 
hij de eedwetten van 1911,1916 en 1971, waarbij 
tenslotte de mogelijkheid word geschapen in plants 
van de eed de belofte of bevcstiging alto leggen. 
Vervolgens bchandelt de schrijver de ecds-aflegging 
door getuigen, deskundigen on tolken in strafzaken, 
on vergelijkt doze met de ambtsced van met name 

74 	de politiebeambte. De schrijver is van mening dat 
vooral bij de getuigeneed en het op ambtsced opge-
maakte proces-verbaal de grootste precisie flood-
zakelijk is, met het oog op de bewijswaarde ervan in 
het strafproces. 
Met literatuuropgave. 

16 
Lonardo, F. Informazione giornalistica e segreto 
projessionale (Joumalistieke infonnatie on beroeps-
geheirn). 
La giustizia penale, 81e jrg., nr. 12, december 1976, 
blz. I 367-371 (I.). 

• 
Hoewel het beroepsgeheim van de journalist in Italie 
in 1963 bij de wet is geregeld, acht de schrijvcr de 
regoling niet duidelijk; het probleem wordt or nict 
werkelijk moo opgelost. De wet stelt dat het beroeps-
gehenn wordt begrensd door de eerbied voor de 
persoonlijke vrijheid van anderen on voor de waarheid, 
on door loyaliteit on goede trouw; het beroepsgeheirn 
geldt uitsluitend wanneer de vertrouwelijkheid van de 
feiten vereist dat de journalist voor het gerecht zijn 
bronnen niet vermeldt. Doze regeling is volgens de 
schrijver niet gecoordineerd met de bcpalingen uit 
het Wetboek van Strafvordering inzake de plicht 
tot getuigen. Er zijn in de laatste jaren verschillende 
wetsvoorstellen ingediend om die corirdinatie tot 
stand to brengen. De journalist behoort niet tot de 
categoric van geestelijken on artsen die zich altijd 
op hun beroepsgeheim kunnen beroepen. ln . de  
praktijk kan de journalist door de rechter worden 
gedwongen to getuigen wanneer doze laatste dat 
noodzakelijk acht voor de goede voortgang van de 
rechtszaak. De schrijver is het hiennee eons. 



17 
Meijs, J. van der. Jachtwet, dierenbescherming en 
strafrecht. 
Nederlands juristenblad, 52e jrg., nr. 12, 19 maart 
1977, blz. 293-296. 

De auteur bespreekt de verhouding tussen art. 254 
W.v.Sr. en de Jachtwet in het licht van het wets-
ontwerp tot wijziging van beide. Hij let hierbij 
speciaal op het belang van het dier. Hij geeft een 
toelichting op verschillende voorschriften en geboden 
die duidelijk voortkomen uit de zorg voor de bescher-
ming van het dier. Vervolgens geeft de auteur, met 
behulp van jurisprudentie, aan het nieuwe vereiste 
bij de toelaatbare verminking, te weten een redelijk 
doe!, een nadere inhoud. Tenslotte bespreekt hij 
de vraag of de jacht zo'n redelijk doel of een toelaat-
baar middel vormt. De auteur komt tot de conclusie 
dat 'de jacht' als verzamelingsbegrip ter rechtvaardi-
ging van het toebrengen van pijn of letsel aan dieren 
te grof is. 

18 
Palmer, J. Economic analyses of the deterrent 

75 	effect of punishment: a review. 
Journal of research in crime and delinquency, 
14e jrg., nr. 1, januari 1977, blz. 4-21 (U.S.A.). 

De schrijver presenteert het resultaat van een 
literatuurstudie waarbij 78 recente cconomische 
studies waren betrokken. Al deze onderzoekingen 
hadden be trekking op de generale preventie-hypo-
these. Economische theorieen veronderstellen dat de 
criminaliteit zal afnemen wanneer de kosten van de 
criminaliteit stijgen en/of de baten verminderen. 
De belangrijkste kostenfactor is de straf. Hierbij. 
spelen zowel de zwaarte als de waarschijnlijkheid 
een rol. Veel sociologen achten deze gedachtengang 
echter te simplistisch. De in dit artikel besproken 
onderzoekingen hebben de discussie over generale 
preventie verhevigd. De door economen gebruikte 
statistische technieken zijn waarschijnlijk een meer 
belangrijke bijdrage tot die discussie dan de door 
hen gehanteerde gedragsmodellen. 
Met literatuuropgave. 

19 
Pasman, H. en D. Vermunt. Strafbare hulpverlening. 
Proces, 56e jrg., nr. 4, april 1977, blz. 81-94 (N.). 

De schrijvers maken enige juridische kanttekeningen 
bij een eerder in Proces verschenen artikel van 
mr. J. van der Elsen over de Woorlopige Gedragslijn' 
ten aanzien van de problemen die kunnen ontstaan 
als cen ontvluchte t.b.r.-gestelde bij een reclasserings-
maatschappelijk liverker aanklopt om hulp. De 
beschouwingen, gebaseerd op de huidige stand van .  
wetgeving en jurisprudentie, maken duidelijk dat de 
juridische basis voor een autonomie van de reclas- 



serings-maatschappelijk worker intake zijn hulp-
verlening aan voortvluchtige t.b.r.-gestelden, zoals 
deze veronderstelt wordt in de 'Voorlopige Gedrags-
lijng , dubious is. 

20 
Ross, H.L. The neutralization of severe penalties: 
some traffic kw studies. 
Law & society review, 10e jm., nr. 3, voorjaar 1976, 
blz. 403-413 (U.S.A.). 

Mn de hand van gegevens van vier onderzoeken 
test de schrijver de hypothese dat con scherpe ver-
hoging van fomiele straffen effect mist ten gevolge 
van tegengestelde aanpassingen in het gedrag van hen 
die de wet toepassen. De gegevens waamiee gewerkt 
wordt, komen van vier onderzockcn van de schrijver 

• naar de effectiviteit van het veranderen van verkeers-
wetten. Aangczien doze onderzoeken niet ontworpen 
zijn am de hypothese van dit onderzoek to toetsen, 
is hun bewijskracht slechts indirect. Er blijkt, dat 
waar de discretionaire bevoegdhcid van de zijde van 
justitie relatief groot is, or con afzwakking of zelfs 
eon teniet doen van de verhoging van de formele 
straf optrecdt. Hicrvoor ziet do schrijver twee 

76 	(mogelijke) oorzaken. Ten °erste kunnen straffcn die 
gevestigde en geaccepteerde niveau's van zwaartc 
overschrijden, in conflict komcn met normen van 
'ecrlijkheid' en 'fairheid'. Ten tweede reageren 
wetshandhavers en -toepassers op de druk die op 
hen wordt uitgeoefend door andcren van wie zij, in 
hun dagelijks routinematig functioneren, athankelijk 
zijn. 
Met literatuuropgave. 

21 
Russo, F. Liberia personale e carcerazione preventiva 
(Persoonlijke vrijheid en preventieve opsluiting). 
La giustizia penale, 81e jrg., nr. 12, december 1976, 
blz. III 719-727 (I.). 

De rechter, die te beslissen heeft over preventieve 
opsluiting van verdachten, heeft in Italie nog ten dole 
te maken met wetten uit de tijd van het fascistisch 
regiem. Het fascisme respeeteerde de persoonlijke 
vrijheid van de onderdancn niet en buldigde oak 
niet het principe dat de verdachte onschuldig is tot 
aan het vonnis; daarmee anticipcert cen voorlopige 
hechtenis op de straf. In eon democratische staat 
is voorlopige hcchtenis in principe eon middel ten 
dienste van het proces. Het komt or in de praktijk 
echter op neer dat de rechter de verdachte oak we] 
laat opsluiten ander druk van sociale vcrontrusting 
of am eon voorbeeld to stellen. flat versterkt de 
verdenking van schuld en dit beinvloedt dan weer de 
loop van het proces. Tencinde to voorkomen dat 
wegcns de trage procesgang mensen uit preventieve 
hechtenis moeten warden ontslagen, hecft men in 
Italie het maximum ervan in 1974 bij wetswijziging 
verhoogd. De schrijver acht dit eon verdere inperking 
van democratische rechten. 
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22 
Sarat, A. Alternatives in dispute processing: 
litigation in a small claims court.' 
Law & society review, 10e jrg., nr. 3, voorjaar 1976, 
blz. 339-375 (U.S.A.). 

De schrijver geeft een casus-studie van de proces-
voering in een,rechtbank in Amerika (het.zogenaam-
de 'small claims court'). Het aanspannen van het 
rechtsgeding wordt door hem als uitgangspunt van 
het onderzoek genomen. Het verloop van de zaken, 
waarbij de partijen in het geding blijven kiezen uit 
alternatieven om het geschil te beeindigen, wordt 
beschreven en geanalyseerd. Het onderzoek richt 
zich op twee punten, waar zulke keuzen gemaalct 
worden. Het eerste punt heeft betrekking op de 
keus om wel of niet te verschijnen, als een zaak 
dient. Het tweede heeft betrekking op de keus uit 
twee verschillende procedures, namelijk die tussen 
berechting en arbitrage. Daarnaast bekijkt de schrijver 
nog de resultaten van de zaken, zoals.deze worden 
afgedaan door de in de small claims court aanwezige 
alternatieven om geschillen af te doen. Vooronder-
stelling bij de analyse is de stelling dat men rechts-
gedingen slechts kan begrijpen, als men zich richt 
op de kenmerken van de in het geding zijnde 
partijen. Deze kenmerken zijn onder meer of partijen 
eerder in een procedure betrokken zijn geweest, of 
ze vertegenwoordigd worden door een advocaat, 
en de soort relatie die partijen met elkaar hebben. 
Met literatuuropgave. 

23 
Van Dine, S., S. Dinitz en J. Conrad. The incapaci-
tation of the dangerous offender: a statistical 
experiment. 
Journal of research in crime and delinquency, 
14e jrg., nr. 1, januari 1977, blz. 22-34 (U.S.A.). 

Door diverse auteurs, onder andere Wilson en Van 
den Kaag, wordt als mogelijkheid de criminaliteit 
te verminderen, langdurige gevangenschap voor-
gesteld. Wanneer, zo redeneren zij, delinquenten 
langdurig gedetineerd worden, kunnen zij in die 
tijd in de vrije maatschappij geen delicten plegen. 
De schattingen over het effect van een dergelijke 
aanpak lopen uiteen van een vermindering van 
criminaliteit van 80% tot een vermindering van 10%. 
In het hier beschreven onderzoek word t langs 
empirische weg getracht een goede schatting te 
maken van het effect van sancties van uiteenlopende 
zwaarte. Het bleek dat zelfs het meest strenge 
beleid slechts een vermindering van 4% oplevert. 
Met literatuuropgave. 

24 
Williams, G. Theft, consent and illegality. 
The criminal law review, maart 1977, blz. 127-138 
(G.B.). 
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De auteur licht twee stellingen toe ten aanzien van 
de diefstal. Ten eerste kan zijns inziens niet van 
diefstal warden gesproken als de persoon die de 
diefstal pleegt, een onvervreemdbare aanspraak heeft 
op het bezit en de daad derhalve beschouwd kan 
warden als een toeeigening, niettegenstaande het 
felt dat hij te kwader trouw kan zijn. Ten tweede 
kan zijns inziens niet van diefstal worden gesproken 
als de daad niet onrechtmatig is (wider de geldende 
wet) ten Opzichte van de persoon aan wie het bezit 
behoort. Het probleem dat hierbij speelt, ligt in de 
relatie tussen het civiele en het strafrecht. Moet 
het begrip idiefstal' volgens het strafrecht ook een 
`niet wettige daad' volgens het privaatrecht zijn? 
Door na te gaan wat het verbintenissenrecht beoogt 
te regelen en wat het doe] van het strafrecht is, 
verdiept de auteur zich in de relatie tussen het 
strafrecht en het privaatrecht. Met eon verwijzing 
naar de betekenis van de begrippen toestemming 
en onwettigheid onderbouwt hij zijn twee 
stellingen. Hij besluit het artikel met de conclusie 
dat het onjuist is am het vasthouden van een goed 
strafbaar te noemen als er privaatrechtelijk niets 
tegen te doen is. 

Criminologie 

Zie oak excerpt nr. 60. 

25 
Casselman, J. Psychosociale implikaties van het 
kontakt met de strafrechtsbedeling. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 32e jig., 
nr. 1, januari 1977, blz. 15-20 (N.). 

De ongewenste psychosociale effecten veroorzaakt 
door de strafrechtsbedeling zijn zo omvangrijk dat 
niet gesproken kan worden van 'spijtige neven-
werkingen van de beschemiing van de maatschappij'. 
Op basis van deze vaststelling geeft de auteur een 
overzicht van de effecten van de strafrechtsbedeling, 
de vrijheidsberoving en de isolering op de geestelijkg 
gezondheid van de persoon, die deze ondergaat. 
Hij stelt vast dat de isolering tijdens gevangenschap 
op korte termijn paniekreacties, depressieve 
verschijnselen en overprikkelbaarheid te zien geeft, 
terwijI op lange termijn een gefixeerd interactie-
patroon tegenover de buitenwereld ontstaat. Met 
een verwijzing naar verschillende andere auteurs 
gaat hij nader op deze gedragsstoomissen in. 
De schrijver besluit met de conclusie dat op het 
veld van de.  psychosociale hulpverlening aan hen 
die met de praktijk van de strafrechtspleging in 
aanraking zijn geweest, nog veel werk moet warden 
verricht. 



26 
Ericson, R.V. Social distance and reaction to 
criminality. 
British journal of criminology, 17e jrg., M. 2, 
januari 1977, blz. 26-29. 

Een van de veronderstellingen waarop o.a. de 
labeling theorie is gebaseerd, is het toekennen van 
een stigma door conventionele anderen aan een 
persoon op wiens gedrag men jets heeft aan te 
merken. De gestigmatiseerde persoon ondervindt 
in zijn sociaal functioneren hinder van dit stigma. 
Een van de mogelijke gevolgen is dan het in toe-
nemende mate plegen van illegale handelingen. 
Veel theoretici zijn echter weinig specifiek over 
de personen en omstandigheden die bij de labeling 

• betrokken zijn. De auteur bespreekt mede aan de 
hand van observatiegegevens het belang van de 
sociale afstand tussen de gestigmatiseerde en de 
persoon die stigmatiseert. De hypothese dat hoe 
groter de sociale afstand is, hoe waarschijnlijker 
het wordt dat iemand als gestigmatiseerd wordt 
behandelt, blijkt juist te zijn. Ook wordt duidelijk 
dat de gestigmatiseerde zelf geen touter passieve 
rol speelt. 

79 	Met literatuuropgave. 

27 
Flynn, J.P. Recent findings related to wife abuse. 
Social casework, 58e jrg., nr. 1, januari 1977, 
blz. 13-21 (U.S.A.). 

Het artikel is een samenvattimg van een onderzoeks- 
verslag over mishandeling onder echtgenoten. Het 
onderzoek werd verricht in mei en juni 1975 in 
Michigan. Partnermishandeling wordt gedefinieerd 
als een daad van fysieke mishandeling van de ene 
partner door de andere. Hoewel zowel mannen 
als vrouwen mishandelaars en slachtoffers zijn, zijn 
toch meestal de vrouwen het slachtoffer. De schrijver 
bespreekt cultureel bepaalde attituden ten opzichte 
van geweld binnen het gezin. Het genoemde onder-
zoek was opgezet om de mate, waarin partner- 
mishandeling voorkomt en de kenmerken die het 
probleem aanneemt te bepalen. Een groep van 54 
personen die uit hoofde van hun beroep met het 
probleem te maken hadden werd ondervraagd, 
evenals een groep van 33 slachtoffers. De vragen 
hadden betrekking op het vOOrkomen van mishande-
ling, de plaats waar mishandeld wordt, de frequentie 
en de ernst, sociaal-economische factoren, vooraf-
gaande gewelddadigheid, situationele spanningen, 
factoren die een aanleiding vormen en de band met 
de hulpv,erlening. De auteur geeft op grond van de 
uitkomsten aanbevelingen voor hulpverlening,. 

28 
Gunther Mour, L. Het criminologisch instituut 
Tonger' aan de Universiteit van Amsterdam. 
Nederlands tijdschrift voor criminologie, 18e jrg., 
nr. 5, oktober 1976, blz. 245-247. 



Op 1 juli 1973 is aan de Universiteit van Amsterdam 
het zelfstandig criminologisch instituut 'Banger' 
opgericht. Het instituut is vemoemd naar de eerste 
Nederlandse hoogleraar criminologic aan deze 
universiteit. Binnen het instituut wordt criminologic 
niet als een aparte, zelfstandige wetenschap gezien, 
maar als een terrein waarop verschillende disciplines 
werkzaam kunnen zijn. Empirisch onderzoek en een 
sociologische benadering voeren bk de stafleden de 
boventoon. 1k onderzoeken warden in het algemeen 
door pragmatische overwegingen geleid, zoals mag 
blijken uit het feit dat bestaande instellingen op 
strafrechtelijk gebied als gegevenheden warden 
beschouwd. De schrijver besluit met een overzicht 
van lopende onderzoeken en een beschrijving van 
de in het instituut gevolgde onderwijsmethode. 

29 
Mawby, R.I. Kiosk vandalism: a Sheffield study. 
British journal of criminology, 17e jrg., nr. 1, 
januari 1977, blz. 30-46. 

In de afgelopen jaren is het vandalisme in diverse 
media als een steeds grater wordend sociaal probleem 
afgeschilderd. Men tracht dit probleem op drie wijzen 

80 	op te lossen, narnelijk door a) intensievere opspo- 
ring; b) zwaardere straffen; en c) gebruik van 
steviger materiaal en een zodanige bouw van flats 
ed. dat anonieme runntes vermeden warden. 
Anonieme ruimtes (defensible space) zijn ruimtes 
die aan niemand toebehoren en waar weinig toezicht 
is. De auteur kritiseert onderzoek van Newman, 
waarin de relatie tussen vandalisme en de aanwezig-. 
heid van anonieme ruimtes wordt onderzocht. 
Gebruik makend van materiaal dat werd verzameld 
door de G.P.O. (de Engelse P.T.T.) toetst de auteur 
een aantal hypotheses met betreklcing tot vemie-
lingen van telefooncellen. Onder meer bleek dat het 
aantal vemielingen samenhangt met de intensiteit 
van het gebruik van de eel, met de plaats en met de 
omvang van andere criminaliteit in hat betreffende 
gebied. 
Met literatuuropgave. 

30 
Scroggs, J.R. Penalties for rape as ci function of 
victim provocativeness, damage, and resistance 
Journal of applied social psychology, be jrg., nr. 4, 
october-december 1976, blz. 360-369 (U.S.A.) 

In dit artikel warden twee expetimenten besproken. 
In het eerste experiment worden de volgende hypo-
thesen getoetst:1) de aanrander van een uitdagend 
geklede vrouw krijgt een lichtere straf opgelegd, 
speciaal door mannen en in het bijzonder door oude 
mannen; 2) de aanrander die zijn slachtoffer zwanger 
maakt krijgt een zwaardere straf opgelegd, in het 
bijzonder door vrouwen. Het tweede experiment 
behandelt de weerstand die het slachtoffer geboden 
heeft tijdens de aanranding. In dit experiment 
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werden de volgende hypothesen getoetst: 1) bij 
roof zal het bij het opleggen van straf geen verschil 
uitmaken of er wel of niet weerstand getoond is; 
2) bij aanranding zal de aanrander een lichtere straf 
opgelegd krijgen wanneer er geen weerstand getoond 
is. Aan het eerste experiment deden 705 proefper-
sonen mee. Oudere personen gaven significant 
hogere straffen als het slachtoffer zwanger was, ter-
wijl jongere ondervraagden dit niet deden. Het 
uitdagend gekleed zijn gaf geen significante ver- 

Bij het tweede experiment gaven mannelijke 
ondervraagden significant lagere straffen als het 
slachtoffer geen weerstand geboden had, terwijl 
vrouwelijke ondervraagden zwaardere straffen 
oplegden als het slachtoffer geen weerstand geboden 
had. Deze interactie is significant voor beide 
misdrijven. De auteur komt tot de volgende 
conclusies: 1) voor zover jury's grotendeels bestaan 
uit oudere mensen, zal de verkrachter die zijn 
slachtoffer zwanger maakt gezien worden als iemand 
die meer straf verdient dan degene waarvan het 
slachtoffer niet zwanger is geworden; 2) voor zover 
jury's hoofdzakelijk uit mannen bestaan, en dan nog 
wel oudere mannen, zal het slachtoffer van een 
aanranding, dat geen weerstand bood, zich geplaatst 
zien tegenover een jury die meer clementie heeft 
met de verkrachter dan wanneer ze weerstand 
geboden had. Volgens de schrijver zouden rechters 
en jury's gelijkelijk uit beide seksen gerecruteerd 
moeten worden. 

31 
Stott, D.H. en D.M. Wilson. The adult criminal 
as juvenile. 
British journal of criminology, 17e jrg., nr. 1, 
januari 1977, blz. 47-57. 

De beste voorspeller van criminaliteit is eerder 
gepleegde criminaliteit. Hiermee is echter nog 
weinig gezegd over de oorzaak van recidive. In het 
in dit artikel beschreven onderzoek staan drie 
vragen centraal: 1) zijn delinquenten de typische 
leden van de binnenstad-subcultuur?; 2) wat onder- 
scheidt hen van de niet-criminele leden van deze 
subcultuur?; en 3) zijn de verschillen van dien aard 
dat vroegtijdige herkenning en preventie mogelijk is? 
De auteurs beantwoorden zowel de eerste als de 
derde vraag bevestigend. De sociale aanpassing 
(gemeten met de B.S.A.G.) bleek een belangrijke 
factor ter verklaring van de toekomstige recidive. 
Met literatuuropgave. 

32 
Walshe -Brennan, K.S. A socio-psychological 
investigation of young murders. 
British journal of criminology, I7e jrg., nr. 1, 
januari 1977, blz. 58-63. 

In dit onderzoek worden gegevens verzameld met 
betrekking tot 11 jeugdige moordenaars: een 



meisje en 10 jongens. Zij waren ten tijde van het 
delict tussen de 10 en 15 en een half jaar oud. 
Naast het eventuele criminele verleden werd de 
opvoedingssituatie bcstudeerd en werden persoon-
lijkheid en intelligentie vastgesteld. Enkele van de 
resultaten zijn: bij 8 van 10 jongens en bij het 
meisje speelde de moeder cen overheersende rol. 
De intelligentie en persoonlijkheid waren normaal. 
De onderzochten waren bij arbeidstherapie over het 
algemeen coaperatiever dan jongens en meisjes die 
minder ernstige delicten hadden begaan. 
Met literatuuropgave. 

33 
Wrigh t, W.E. en M.C. Dixon. Community prevention 
and treatment of juvenile delinquency. A review 
of evaluation studies. 
Journal of research in crime and delinquency, 
14e jrg., nr. 1, januari 1977, blz. 35-67 (U.S.A.). 

In de litcratuurstudie waarvan in dit artikel verslag 
wordt gedaan zijn ruim 6600 excerpten van artikelen, 
rapporten c.d. betrokken, alle betrekking hebbend 
op preventie van jeugddelinquentie. Slechts 96 
rapporten werden gevonden waarin empirisch 
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	materiaal werd gepresenteerd of resultaten besproken. 
De wetenschappelijkc validiteit en bruikbaarheid 
voor het belcid van doze rapporten is dos goring. 
De autcurs gaan in op de methodische, politieke on 
theoretische problemen die het magere resultaat 

• oriroept. Onder meer signaleren zij het probleem 
dat onder politieke druk soms wel het effect van 
eon project wordt onderzocht maar nict de inhoud 
van het project zelf. Andere gesignaleerde proble-
men hebben betrekking op het hanteren van on-
duidelijke en uiteenlopende definities on op een 
gebrekkige theoretische fundering. • 
Met literatuuropgave. 

Rechtssociologie 

34 
Maarseveen, H.Th.J.F. van. Ministeriele verantwoor-
delilkheid en Open bear Ministerie no 1976. 
Nederlands juristenblad, 52e jrg., in. 9, 26 februari 
1977, blz. 209-215. 

De schrijver Onderzoekt aan de hand van de zaken 
Bloemenhove, Prins Bernard en Menten in hoeverre 
de gevestigde leer, dat voor het doen on aten van 
O.M. de minister van Justitie primair vcrantwoorde-
lijk is, nog geldt. Zijn belangrijkste eonelusies zijn 
als volgt. De feitelijke relatie tussen minister on 
O.M. is in zoverre veranderd, dat de minister sneer 
direct° bemoeienis heeft gekregen met het algemeen 
beleid van bet O.M. en in de politick relevant° affai-
res ook met het dagelijks beleid. De controle en 
beinvloeding door het parlement t.a.v. het 0.M.- 



beleid houden geen halt meer voor individuele 
strafzaken. Het is meer dan voorheen denkbaar 
geworden dat het beleid van het 0.M. voor 
rekening en verantwoording van de ministerraad zal 
komen en daarmee voorwerp zal worden van politie-
ke programma's. De verhevigde actualisering van de 
ministeriele verantwoordelijkheid heeft het 0.M.- 
beleid in een ruimer dan alleen het strafrechtelijk 
kader geplaatst. Tenslotte signaleert de auteur een 
politisering van het O.M. Dit heeft volgens hem tot 
gevolg dat de vergadering van p.-g. '5 meer beleids-
voorbereidend en -uitvoerend zal worden i.p.v. 
beleidsbepalend. 

35 
d'Oliveira-Prakken, T. De weg naar het recht: ter 
opvulling van de leemte in de kennis van de leemte. 
Schuyt, C.J.M. en C.A. Groenendijk. Naschrift. 
Nederlands juristenblad, 52e jrg., nr. 9, 26 februari 
1977, blz. 216-223. 

De schrijfster bespreekt uitvoerig het boek '10e . weg 
naar het recht', geschreven door Schuyt, Groenen-
dijk en Sloot. Zij meent dat de vele wetenschappe-
lijke gegevens die dit onderzoek heeft opgeleverd 

83 	voorzien in een behoefte. De voorwaarden waaraan 
elk onderzoek volgens de schrijfster moet voldoen 
en aan de hand waarvan zij ook het onderzoek 
van Schuyt c.s. bekijkt, zijn de volgende: De gegevens 
moeten relevant en methodologisch juist verkregen 
zijn. Voorts moeten de theoretische en praktische 
conclusies door `harde' cijfers gedragen kunnen 
worden. In een naschrift op de bespreking van 
d'Oliveira stellen Schuyt en Groenendijk dat niet 
voldaan is aan de minimale en formele vereisten voor 
een boekbespreking. Zij menen dat er geen onder-
scheid wordt gemaakt tussen de weergave van de te 
bespreken resultaten, conclusies en beweringen en 
kritiek op de beweringen. De beweringen zelf 
worden op vele plaatsen onvolledig, onnauwkeurig, 
onjuist of eenzijdig verdraaid weergegeven. Ten-
slotte menen zij dat het onderzoek voor fundamen-
tele kritiek, die voldoet aan de redelijkeynaatstaven 
van wetenschappelijke kritiek, wel vatbaar is. 

36 
Roethof, H.J. De taak van het kamerlid bij de 
(strap wetgeving. 
Nederlands juristenblad, 52e jrg., nr. 14, 2 april 
1977, blz. 337-342. 

De schrijver geeft zijn visie op twee vragen. In de 
eerste plaats: Wat is de taak van een kamerlid bij de 
bewaking van nieuwe strafwetgeving? In de tweede 
plaats: Zijn kamerleden wel voldoende geequipeerd 
om hun recht van initiatief effectief uit te oefenen? 
Allereerst gaat hij in op de functie van het kamerlid 
in het algemeen, waarbij hij concludeert dat een 
kamerlid vooral een politieke figuur is. Dit betekent 
dat hij naast zaken betreffende zijn specialisme ook 
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meet kunnen oordelen over ander° zaken. Na bespre-
king van de problemen rend de beperking van straf-
baarstelling bij nieuwe strafwetgeving en de vuist-
regels die de regering hanteert voor strafbaarstelling, 
wijst de auteur op het veel wezenlijker probleem van 
het achterlopen van de strafwetgeving on in het 
algemeen van de van justitie uitgaande wetgeving bij 
de maatschappelijke ontwikkelingen on de in de 
praktijk gebleken behoeften. Ms oorzaken van dit 
achterlopen worden genoemd een onjuiste selectie 
on prioriteitenstelling door de minister van Justitie 
on het vooruit schuiven en verwijzen naar commissies 
van prineipieel-politieke problemen. Ook worden bij 
de hervorming van wetgeving de ongrijpbaarheid van 
het O.M. on haat richtlijnen gezien als eon obstakel. 
M.b.t. het recht van initiatief meent de schrijver dat 
slechts in uitzonderingsgevallen van dit recht ge-
bruik dient to worden gemaakt, omdat het Neder-
landse kamerlid niet kan besehikken over gekwalifi-
ceerde medewerkers. 

Gevangeniswezen 

37 
Cei, L.B. The indeterminate sentence at the cross-
roads. 
New England journal on prison law, 3e jrg., nr. 1, 
herfst 1976, blz. 85-96 (U.S.A.). 

•Oriclanks jaren van experimenteren kan van weinig 
rehabilitatie-programma's gezegd worden dat zij in 
staat zijn recidive to verminderen. Door gebruik to 
maken van vonnissen van onbcpaalde duur — doze 
duur wordt medc bepaald door de gevangenis- 
autoriteiten — kan beter ingespeeld worden op de 
individuele mogelijklieden van gedetineerden. De 
schrijver bespreekt de discussic rond dergelijke von-
nissen uitvoerig. Eon van de centra2c vragen hicrin 
is de vraag of gevangenissen het reeht hebben de 
persoonlijkheid van eon gedetineerde on zijn over-
tuigingen to veranderen. Ook worth vaak tegen dit 
soort vonnissen naar voren gebracht dat zij misbruik 
uitlokken. De auteur is van oordeel dat vonnissen 
van onbepaalde duur nuttig kunnen zijn, mits de 
tenuitvoerlegging strong gecontroleerd wordt. 
Met titeratuuropgave. 

38 
Genise, A. e.a. Un'esperienza di animazione di 
puppo edit bisogno di comunicazione in una 
comunita rieducatira (Eon experiment met grocps-
animering on de behoefte aan communicatie binnen 
een heropvoedings-gemeenschap). 
1-2sperienze di rieducazione, 23e jrg., nr. 2. aprilnuni 
1976, blz. 166-175 (I.). 

De auteurs trachten in hun dagelijks work van 
grocpsleider in con licropvoodingsinrichting voor 
jongens hot paternalistische en autoritaire herop- 
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voedingspatroon te doorbreken. Het woord herop-
voeding willen zij helemaal niet gebruiken. Ook van 
een starre dagindeling binnen een inrichting willen 
zij af. Zowel de leiding als de jongens moeten uit 
de anonomiteit treden en uit de passieve wederzijd-
se conditionering. Door vrije communicatie worden 
de jongens actief en creatief, en dat doorbreekt 
stereotype houdingen en vooroordelen. De schrijvers 
doen verslag van een experiment waarbij zij huri 
pupillen in drie groepen hebben verdeeld. Deze 
hebben de belevenissen van een wegens diefstal in 
een inrichting opgenomen jongen op verschillende 
wijze uitgebeeld: een groep maakte er een rollenspel 
van en voerde dat op, de tweede groep schreef er 
een verhaal over dat werd voorgezongen, en de derde 
groep maakte er via grafische technieken een voor-
stelling van. De groepen opercerden apart maar 
hadden wel contact. Het werkte bevrijdend en be-
vorderde zowel het inzicht in de eigen situatie als de 
onderlinge communicatie. 

39 
Murton, T. Shared decision-making as a treatment 
technique in prison management. 
New England journal on prison law, 3e jrg., nr. 1, 
herfst 1976, blz. 97-113 (U.S.A.). 

Het geven van inspraak aan personeel en/of gedeti-
neerden in het besturen van een gevangenis is een 
zeer emotioneel gelademonderwerp in de penologie. 
Veelal wijst men experimenten in deze richting bij 
voorbaat at Op basis van een literatuurstudie, een 
schriftelijke enquete en bezoeken aan inrichtingen 
poogt de auteur de discussie over dit onderwerp te 
stimulercn en feiten en mythen te onderscheiden. 
Alhoewel in vecl inrichtingen adviescommissies 
bestaan waarin gedetineerden en personeelsleden zijn 
vertegenwoordigd, is feitelijke deelname aan het 
besluitvorrningsproces vrijwel nergens mogelijk. 
Pogingen om het effect van deelname aan het be-
sluitvormingsproces vast te stellen, zijn niet gedaan. 

40 
, O'Brien, K.E. Tokens and tiers in corrections: an 
analysis of legal issues in behavior modification. 
New England journal on prison law, 3e jrg., nr. 1, 
herfst 1976, blz. 15-46 (U.S.A.). 

De toepassing van aan de leerpsychologie ontleende 
methodcn °in het gedrag van gedetineerden te ver-
anderen is nog betrekkelijk weinig betrokken in de 
discussies over het recht van de gedetineerde, een 
therapie te weigeren. In deze•discussies heeft men 
het meestal over psychochirurgie en gedragsverande- • 
rende drugs. Uitvoerig gaat de auteur in op de 
jurisprudentie rond de zogenaamde 'Token economy' 
en 'Tier advancement systems'. Beide methoden zijn 
toepassingen van Skinners theorie over operante • 
conditionering en zijn crop gebaseerd dat gewenst 
gedrag in frequentie toenecmt wanneer het beloond 
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wordt. Ondanks de beperkingen die voortvlocien uit 
de grondwet zijn de toepassingsmogelijkheden van 
de leerpsychologie veelbelovend. 

41 
Scott, E.M. Group therapy with convicts on work 
release in Oregon. 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 20e jrg., or. 3, 1976, 
blz. 225-235. 

Home) oral veel gepubliceerd is over groepstherapie, 
is or volgens de auteur nauwelijks jets bekend over 
het effect van doze therapie op het terrein van 
delinquent gedrag. Door eon aantal problemen te 
belichten die zich bij de groepstherapie onder gevan-
genen voordoen, tracht hij eon beeld to schetsen van 
de toepassingsmogelijkheden. Naar zijn mening 
spelen het gedwongen karakter van de behandeling, 
het noodzakelijke contact met andere toezicht-
houdende instellingen en de vaak eigenaardige finan-
ciering een bijzondere rol. Doze aspecten van de 
groepstherapic onder gevangenen maken haar echter 
niet onmogelijk. Met eon uitgebreide bespreking van 
begin-, midden- en de slotfase van de therapie toont 
de salt-river aan dat succes mogelijk is. Ms resultaten 
van de therapie noemt hij onder andere cen verbete- 
ring in het bespreken van hun problemen door de 
gedetineerden, eon hogere mate van zelfbewustheid 
en eon groter verantwoordelnkheidsgevoel. De auteur 
besluit zijn artikel met crop to wijzen dat hoewel de 
beschreven aanpak erg moeilijk is, het resultaat hier 
toch ruimschoots tegenop weegt. 

42 
Steele, E.H. en J.B. Jacobs. Untangling minimum 
security: concepts, realities and implications for 
correctional systems. 
Journal of research in crime and delinquency, 14e 
jrg., nr. l.januari 1977, blz. 68-83 (U.S.A.). 

Er bestaat eon )(rote varieteit aan gevangenissen, 
uiteenlopend van zwaar beveiligde forten tot kleine 
open inrichtingen. Gevangcnissen met eon minimale 
beveiliging worden stork gepropageerd, maar or is 
betrekkelijk weinig onderzoek gedaan aan de effec-
ten van dergelijke inrichtingen. Er bestaat grote 
verwarring over de inhoud van de regiems in derge-
lijke gevangenissen on over de selectie-criteria. In dit 
artikel gaan de auteurs in op de vooronderstellingen 
en doelstellingen. Zij ontwikkelen ideaal-typen met 
uiteenlopende doelstellingen on selectie-criteria. Zij 
benadrukken daarbij het belang van con goede 
selectie, eon duidelijk beleid en evaluatie van dit 
beleid. 

Reclassering 

Zie ook excerpt nr. 19. 
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Haaren, Th. van. Justitie en reclassering I. 
Proces, 56e jrg., nr. 4, april 1977, blz. 98-104 (N.). 

In het kader van de postacademische leergangen van 
de facultcit der rechtsgeleerdheid van de Rijksuni-
versiteit te Groningen is in de eerste drie maanden 
van 1977 een cursus justitie en reclassering gegeven. 
De schrijver gaat uitvoerig in op de gehouden 
inleidingen. Deze betroffen de volgende onderwer-
pen: 1) Vroeghulp aan inverzekeringgestelden en de 
politie-reclassering en 2) Het voorlichtingsrapport. 
Inleiders tot het eerste onderwerp waren een secreta-
ris van een reclasseringsraad en een hoofdinspecteur 
van gemeentepolitie. Het tweede onderwerp werd 
ingeleid door een regio-coordinator van de Algemene 
reclasseringsvereniging en een Officier van Justitie. 

44 
Kestenbaum, S.E. Women's liberation for women 
offenders. 
Social casework, 58e jrg., nr. 2, februari 1977, 
blz. 77-83 U.S.A.). 

Toen het arbeidsbureau in Washington de kans kreeg 
87 	cen arbeidsprogramma op te stellen voor vrouwelijke 

delinquenten, maakte men gebruik van de uitgangs-
punten van de vrouwenemancipatiebeweging. Deze 
had methoden en doelen ontwikkeld om de proble-
men van vrOuwelijke ex-delinquenten op te lossen. 
Hierbij werd volgens de schrijfster echter in geringe 
mate aandacht besteed aan de arme- en zwarte 
vrouwen. De meeste deelneemsters waren alleenstaan-
de vrouwen, hoofd van cen gezin, en vaak onafhan-
kelijk. De belangrijkste eisen die gesteld werden aan 
vrouwen die als ex-delinquent op de arbeidsmarkt 
kwamen, waren dat de vrouwen zelfstandig en 
onafhankelijk waren en een zekere geldingsdrang 
ontwikkeld hadden. Vervolgens bespreekt de 
schrijfster het programma en de wijze waarop ex-
gedetineerde vrouwen, die willen gaan werken, door 
vrouwelijke reclasseringsambtenaren begeleid worden. 
Tenslotte beschrijft zij de resultaten die met dit 
programma bereikt werden in de periode van herfst 
1974 tot januari 1976. 

45 
Millard, D. Constraints and strategies. 
Probation journal, nr. 1, maart 1977, blz. 2-9 (G.B.). 

De schrijver betoogt dat de reclasserings-maatschap-
pelijk werkers(rmw's) in Engeland meer en meer 
vervreemden van hun werk. Eerst worden de beper-
kingen beschreven die de ,rmw dagelijks in de uitoefe-
ning van zijn beroep.beleeft: deze liggen in zijn loop-
baan, de organisatie waarin hij werkt, zijn taken, zijn 
kennis en in zijn relatie tot Justitie. Daarna wordt 
ingegaan op de strategieen die de rmw's kUnnen 
volgen oin de beperkingen en de daaraan verbonden 
frustraties te reducercn. Voorts worden enige 



maatregelen besproken die door de biding van de 
reclassering genomen kunnen worden om het hoofd 
to bieden aan de spanningen binnen de organisatie. 
Geconcludeerd wordt dat de daarbinnen bestaande 
hierarchische verhoudingen omgezet moeten 
worden in horizontale verhoudingen. Meer vertrou-
wen moot gesteld worden in het professionalisme 
van de rmw's, teneinde bun vervreemding tegen te 
gaan. 

46 
Sturniolo, I. Dinamiche delle relazioni del detenuti 
con le famiglie e con gli assistenti volontari alla luce 
del nuovo ordinamento penitenziario (Dynam iek 
van de relaties van godetineerden met hun gezin/ 
famine en met de vrijwillige helpers in het licht van 
het nieuwe gevangenisreglement). 
Rassegna di studi penitenziari, 26c jig., nr. 5, 
september/oktober 1976, blz. 591-602 (I.). 

Het nieuwe gevangenisreglement ziet de relaties 
tussen de gedetineerde en zijn gezin of Camille als 
eon mogelijk element in de `behandeling' van de 
gedetineerde. Eveneens kent en erkent het de mcde-
werking van vrijwillige hulpkrachten. De auteur is 

88 	het met doze zaken geheel eons, maar hij wijst or op 
dat ze beide in de praktijk ook negaticf kunnen uit-
pakken. De gezins- on familieleden werken nict altijd 
moo met de gevangenisleiding, integendeel. Dat eist, 
vooral van de directcur, bijzonder veel takt en 
overwicht. De vrijwilligers zijn vaak onzcker, niet 
voldoende geschobld on niet objectief. Wannecr zij 
ech ter worden geselecteerd en opgeleid, en wanneer 
zij bereid zijn om zich to rich ten naar het belcid van 
de inrichting on om samen to werken met de staf, 
kunnen zij volgens de schrijver good work docn. 

47 
Veen, Th. W. van. Reclasseringsraden en voorwaar-
delijke invrijheidstelling (vi.). 
Proces, 56e jrg., nr. 4, april 1977, blz. 94-98 (N.). 

De schrijver bespreekt de meemmlen gedane sugges-
tie, eon mandaat aan de reclasseringsraden to geven 
om de vi.-verlening uit naam van de Staatssecretaris 
van Justitie af to docn. Dit mandaat lijkt niet hole-
maal theoretisch verantwoord. Aan de raden zou 
immers eon belangenafweging warden opgedragen 
tusscn het belang van de veroordeelde on dat van de 
handhaving van het recht. Daar de reclasseringsraden 
or primair op uit zijn het reclasseringsbelang to 
dienen, lijkt het nict good mogelijk dat de radon aan 
de eis van onalhankelijkheid on `gedistantieerdheid' 
voldoen en derhalve zullen de radon de bclangen-
afweging niet good kunnen vervullen. Overigcns 
vraagt de schrijver zich af of de tijd niet aangebroken 
is am de hole v.i.-regeling at to schaffen. 
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48 
Wilmut, R. What is rehabilitation? 
International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 20e jrg., nr. 3, 1976, 
blz. 246-254. 

De auteur-geeft een analyse van de traditionele bete-
kenis van het begrip `rehabilitatie'. Hij wijst op het 
sterk conformistische karakter van dit begrip; 
iemand is gerehabiliteerd als hij weer goed aangepast 
in de samenleving wordt opgenomen. Er is een zeke-
re tegenstrijdigheid in de begripsbetekenis. Ieinand 
die rehabilitatie behoeft, is iemand die zich tegen 
de druk van het systeem heeft gekeerd en daardoor 
buiten dat systeem is komen te staan. In de moder-
nere opvattingen wordt bij rehabilitatie niet direct 
meer gedacht aan het inpassen in het systeem. Er is 
dan ook een meer flexibele, op de gemeenschap 
gerichte aanpak. Toch wordt het succes van deze 
aanpak weer afgemeten aan het aantal ingepasten. 
De traditionele rehabilitatiegedachte werkt op deze 
manier door en zorgt voor het instandhouden van 
allerlei bestaande instituten die misschien hun 
legitimiteit in de samenleving verloren hebben. 
Volgens de auteur moet rehabilitatie een nieuwe 
betekenis krijgen en wel die van leerervaring, terwij1 
de clienten als potentiele 'social change agents' 
moeten worden gezien. Dit licht hij toe met een 
voorbeeld. Aan het artikel is een stukje van de redactie 
toegevoegd, waarin op de mening van de auteur wordt 
ingegaan. 

Psychiatrische zorg 

49 
Elders, F. De blinde vlekken van de dwangbehande-
ling (ofwel zeven stellingen ter bescherming van de 
kreupelen tegen de blinden). 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 32e jrg., nr. 
3, maart 1977, blz. 120-127 (N.). 

De auteur beschrijft in de inleiding het verschil in 
visie op de mens tussen de 17e en de 20e eeuw. Het 
gaat hier om de zieke, dus niet-productieve mens. 
Oorzaak hiervan is het centraal stellen van de 
economische waarde van het individu. Er wordt zo-
wel in de 17e als in de 20e eeuw geen principieel 
onderscheid gemaakt tussen gevangenisstraf en 
dwangbehandeling, dus: gedwongen isolatie. Ver-
volgens geeft de auteur een analyse van het begrip 
menselijke vrijheid. Als we spreken over dwangbe-
handeling zullen we duidelijk moeten zijn over de 
vraag naar de verhouding tussen dwang en vrijheid. 
Hij vindt dwangbehandeling onhoudbaar op filoso-
fisch-antropologische, morele en therapeutische 
gronden als we het vermogen van een mens tot 
zelfreflexie ernstig nemen. Hoewel de schrijver er 
zich van bewust is dat de (beknopte) analyse die hij 



90 

geeft nog geen elementen bevat die verband leggen 
tussen psychiatric en rechtspraak, burger en staat, 
individu en maatschappij, formuleert hij over dcze 
punten een zevental stellingen die hij elk afzoncier-
lijk toelicht. 
Met literatuuropgave. 

50 
Elders, J.L.M. Dwangbehandeling, juridisch be-
schouwd. 	• 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 32e jrg., 
nr. 3, maart 1977, blz. 137-143 (N.). 

Dwangbehandeling — of dit nu betreft opname met 
rechterlijke mach tiging of cell bevel van de straf-
rechter — HAI in tegenspraak met de vrijheid van de 
patient of delinquent. Volgens de schrijver is er in 
veel gevallen vOOr de opname ook al nauwelijks 
sprake geweest van vrijheid in de zin van vermogen 
tot zelfbepaling. Hierna bespreekt de schrijver de 
thans geldende Krankzinnigenwet, die uit 1884 
dateert en de voorgestelde wijzigingen in het nieuwe 
ontwerp van de Wet tot bijzondere opneming in 
psychiatrische ziekenhuizen van 1976, die de Krank-
zinnigenwet moet vervangen. In zijn kritiek op de 
TBR pleit de auteur ervoor dat in de nieuwe wet 
het recht van de patient op zo goed mogelijke hulp 
wordt opgcnomen. 

51 
Goldmeier, J., R.H. Sauer en V.E. White. A halfway 
house for mentally ill offenders. 
American journal of psychiatry, 134e jrg., nr. I, 
januari 1977. 

De auteurs beschrijven een halfway house voor de 
geestelijk gestoorde delinquent die herstellende is. 
Aan het eind van zijn behandeling kan de patient, 
om de overgang naar de vrije maatschappij minder 
schokkend te doen verlopen, enigc tijd in zo'n 
halfway house verblijven. De schrijvers bespreken 
enige doclen van het verblijf en de gebruikelijke 
interventies van de star. De nadruk wordt daarbij 
gelegd op het beschouwen van de patient als een 
gezond persoon, die daarom ook in staat moet war-
den geacht een baan te kunnen zoeken. Uit de 
evaluatie van het programma, drie jaar nadat het 
halfway house was opgerieht, bleek dat de recidive-
graad van de ex-bewoners lager ligt dan het gemiddel-
de bij dcrgelijke patienten. Voorts waren de kosten 
van de behandeling erg lang. Tenslotte werd duidelijk 
dat de voorspellingen t.a.v. de mogelijke gevaarlijk-
heid optimistischer mogen zijn wanneer het verblijf 
in een halfway house onderdeel is van het.behande-
lingsplan voor de beschreven patienten. 

52 
Heerma van Voss, A.J. Is de patient al genoeg 
gestraft? De argumenten in de zaak Hans de Groot. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 32e jrg., 
nr. 3, maart 1977, blz. 128-136 (N.). 



Dit is een inventariserend artikel over de argumenten 
pro en contra in de zaak Hans de Groot (het betrof 
hier brandstichting door een patient van het 
psychiatrisch centrum St. Bavo in Noordwijkerhout). 
De eigenlijke vraag was: moet een psychiatrische 
patient `gewoon' berecht worden omdat hij recht 
heeft op dezelfde bejegening als ieder ander, of 
moet hij uitsluitend door middel van de psychiatrie 
gestraft worden? Met andere woorden: is verpleging 
al voldoende straf? De schrijver eindigt met te 
concluderen dat De Groot slachtoffer is van selectief 
avant-gardisme. Hij kreeg een principieel recht 
waarom hij niet had gevraagd (het recht om terecht 
te staan), terwijl een ander belangrijk recht hem werd 
afgenomen, zonder dat hij daarom verzocht (recht 
op ontoerekeningsvatbaarheid). 
Met literatuuropgave. 

53 
Rengelink, A. Gevolgen van het maken van `vuile 
handen'. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 32e jrg., 
nr. 3, maart 1977, blz. 144-149 (N.). 

De schrijver stelt dat het bij de berechting van men- 
91 	sen die een strafbaar feit gepleegd hebben voor 

degenen die belast zijn met berechting uiterst 
belangrijk is, op de hoogte te zijn van de toereken-
baarheid en de verwijtbaarheid. Hij vindt de vraag 
waarom de delinquent jets niet heeft kunnen laten 
belangrijker dan de vraag: hoe heeft hij het kunnen 
doen? Hij vindt dat dwangbehandeling een verant-
woordelijkheid schept voor degenen, die deze 
opleggen en tenuitvoerleggen. Er moct volgens hem 
aandacht worden besteed aan de rechtspositie van 
de patient, die het beste gediend is met een inten-
sieve, curatieve behandeling. Wij realiseren ons, 
meent hij, onvoldoende wat het beste curatieve aan-
bod zou kunnen zijn; van een gelijke rechtsbedeling 
kan dan ook geen sprake zijn. 

Kinderbescherming 

54 
Adix Harbage, P. en W. McVisk. Juvenile transfer in 

Journal of criminal law and criminology, 67e jrg., nr. 
3, september 1976, blz. 287-309 (U.S.A.). 

Bij het overdragen van jeugdigen van het kinderrecht 
naar het strafrecht weegt men de voordelen van een 
bescheri-nende en resocialiserende behandeling, die 
de jeugdige binnen het kinderrecht heeft, af tegen de 
behoeften van de samenleving om beschermd te 
worden tegen personen (inclusief jeugdigen), die 
daden plege.i welke een bedreiging vormen voor de 
veiligheid van die samenleving. In dit artikel wordt 
bekeken of er van een rechtvaardige bescherming 



t.a.v. jeugdigen sprake is tijdens het proces waarin 
over een eventuele overdracht beslist wordt. Tot be-
ter begrip van de kinderrechtbank, zoals deze heden 
ten dage functioneert in Illinois en andere staten, is 
het volgens de schrijvers nuttig am de geschiedenis en 
de idcalen die aan de invoering van de kinderrecht-
spraak ten grondslag liggen te beschouwen en recente 
uitspraken van het Hooggerechtshof op het gebied 
van de kinderrechtspraak te bekijken. De wet, waar-
bij in Illinois de ovcrdracht geregeld is, gaat volgens 
hen niet ver gcnoeg am een voldoende beschermings-
niveau tijdens het proces te waarborgen. 

55 
BOlger-Schoenmakers, C. Raden voor de kinderbe-
scherming. Wet nu? 
Proces, 56e jrg., nr. 2, februari 1977, blz. 37-47 (N.). 

De auteur gaat naar aanleiding van het 75-jarig bestaan 
van de kinderwetten in op enkele ontwikkelingen met 
betrekking tot de raden voor de kinderbescherming. 
Zij geeft aan dat deze raden bij de reorganisatie van 
1956 zijn voortgekomen uit de voogdijraden, die 
sinds de kinderwetten van 1901 bestonden en dat ze 
eon centrale rol op het terrein van de justitiele 

92 	kinderbescherming vervullen. Zij beschrijft hoe de 
voogdijraad zich ontwikkelde van een college van 
door de Kroon benoemde particulieren, die het 
raadswerk in hun vrije tijd verrichtten, tot een college 
waar het zwaartepunt van de raadswerkzaamheden 
kwam te liggen bij het onderzoek van de maatschap-
pelijk werkers. De auteur licht toe dat deze ontwik-
keling leidde tot het instellen van enkele commissies 
en geeft haar mcning over een paar conclusies 
waartoe deze commissies kwamen. Verder laat zij 
zien, dat de raad naast een civielrechtelijke taak tot 
het voorbereiden van kinderbeschermingsmaatregelen, 
sinds 1956 tevens een voorlichtende taak in het 
kinderstrafrecht heeft. Zij illustreert dit met een 
aantal cijfers en gaat vervolgens in op de juridische 
positie van de raad. Dan komen aan de orde de 
functies van het raadsmaatschappelijk werk en de 
ontwikkeling hiervan. Tot besluit volgt de opmer-
king dat de wettelijke bepalingen duidelijke criteria 
dienen te geven voor het `belang van het kind', daar 
op grond van die algemene wettelijke formulering 
alle rechtetlijke beslissingen genomen worden. 

56 
Huijts, J.H. De rechten van minderjarigen; een 
psychosociale verkenning. 
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 32e jrg., 
nr. 2, februari 1977, biz. 59-68 (N.). 

In verschillende situaties zijn de rechten van minder-
jarigen in ons land onduidelijk. De auteur gaat in dit 
artikel nader in op eon aantal achterliggende vraag-
stukken, zoals de identiteitsonzekerheid van de 
jeugdigen en de kwetsbaarheid van de minderjarigen. 
Met een aantal cijfers geeft hij de omvang van het 
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Politie 

weglopen door minderjarigen aan. In een toelichting 
op dcze cijfers zet de auteur uiteen wat aan dit 
probleem ten grondslag ligt. Vervolgens gaat hij 
uitgebreid in op de relatie tussen het recht op zelf-
bepaling in de samenleving en de rechten van min-
derjarigen. Met een nadere beschouwing over de 
opvoedingssituaties en de identiteitsproblemen bij 
minderjarigen licht hij de verschillende fasen van 
zelfstandighcid bij de jongeren toe. In aansluiting op 
een aantal conclusies stelt de auteur in het slotwoord, 
dat de geleidelijke groei van jeugdigen naar zelfstan-
digheid moet worden ondersteund met het geleide-
lijk (aan leeftijd gebonden) toekennen van verschil-
lende rechten aan minderjarigen. 

57 
Koops, G.J. De Zweedse politie vergeleken bij de 
Nederlandse politie in haar relatie tot het publiek en 
in de samenwerking binnen het geheel van de maat-
schappekke dienstverlening. 
Algemeen politieblad, 126e jrg., nr. 5, 26 februari 
1977, blz. 107-115 (N.). 

In het eerste deel van dit artikel behandelt de schrij-
ver achtereenvolgens de Zweedse politie-organisatie, 
de relatie met het publiek met betrekking tot de 
taakuitvoering, het instituut van de wijkpolitie, de 
organisatie van het welzijnswerk waaronder die van 
de crisisinterventie, en tenslotte de samenwerking 
van de politic met de maatschappelijke welzijnszorg. 
In het tweede deel komen deze onderwerpen aan 
de orde in relatie tot de Nederlandse situatie. De 
auteur sluit het artikel af met enkele conclusies, 
waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de 
Nederlandse en Zweedse situatie met betrekking tot 
die onderwerpen. Hij merkt daarbij op dat de basis 
van vrijwilligheid in de samenwerking tussen de 
politic en het welzijnswerk in Nederland naast vele 
voordelen ook nadelen met zich meebrengt. Zijns 
inziens is bijvoorbeeld het ontbreken van een 
structurele samenwerkingsaanpak op het gebied van 
de hulpverlening in crisissituaties te wijten aan deze 
vrijwilligheidsbasis. 
Aan de Zweedse situatie afzonderlijk is nog een an-
der artikel van de schrijver gewijd. Het is te vinden 
in Justitiele verkenningen, nr. 9, 1976, blz. 454-458. 
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