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Een van de vragen die bij de gedachtenvorming over de herziening van onze rechterlijke organisatie een rol speelt, is of deelname
van leken aan rechtspraak, zoals die bijvoorbeeld bestaat bij de raden van beroep en de
pachtkamers, moet blijven gehandhaafd. Dit
nummer van Justitiele Verkenningen heeft
de deelneming van leken aan rechtspraak in
het algemeen tot thema. De inleiding bestaat
deze keer uit twee artikelen. Het eerste van
mr. P.F. van der Heijden geeft een begripsafbakening, beziet de grondwettelijke grondslag en geeft een overzicht van het voorkomen
van lekendeelname in Nederland. Het tweede
van drs. O.R. de Lange beziet historische en
theoretische achtergronden van het verschijnsel. Bij de totstandkoming van deze artikelen
is dankbaar gebruik gemaakt van het documentatiesysteem van het secretariaat van de
Staatscommissie Herziening rechterlijke
organisatie. In het artikel van mr. N.H.M. Roos
komen een aantal onderzoeken naar het
functioneren van leken in de rechtspraak
aan de orde. Verder is een aantal samenvattingen van buitenlandse artikelen opgenomen, dat iets weergeeft van de buiten onze
grenzen gevoerde discussie over het onderwerp.
Tenslotte zijn ter orientatie enige schematische
overzichten van de organisatie van de rechtspleging in onze buurlanden West-Duitsland,
Belgie, Engeland en Frankrijk opgenomen.
Deze overzichten zijn overgenomen uit een
uitgave van de Raad van Europa, 1975,
Judicial Organisation in Europe.

Deelname van leken
aan rechtspraak in Nederland
door mr. P.F. van der Heijden
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lnleiding
In ons land kennen we, in tegenstelling tot de
ons omringende buurlanden (zie de in dit
nummer bijgevoegde overzichten), hide
civiele noch in de strafrechtspleging juryrechtspraak. In de regel worden de eerste
associaties bij het horen van het begrip
rechtspraak gevormd door beelden van
rechters in toga die, van overheidswege aangesteld, beroepshalve strafrechtspraak
bedrijven. Na enige reflectie wordt het beeld
minder onvolledig en komt de rechter naar
voren die geschillen tussen burgers onderling
berecht en aldus beroepsmatig civiele rechtspraak beoefent. Strafrechters en burgerlijke
rechters, werkend in het verband van kantongerechten, rechtbanken, gerechtshoven of
de Hoge Raad als derde, onafhankelijke
rnacht in het staatsbestel: dat is het
vertrouwde beeld.
Toch is in Nederland deelname van niet tot de
rechterlijke macht behorende personen aan de
rechtspraak niet onbekend. Zelfs rechtspraak
geheel zelfstandig door niet tot het orgaancomplex van de derde macht behorende
mensen uitgeoefend, bestaat hier sinds jaar en
dag. Het beeld echter van een rechter die
rechtspreken niet als dagelijks beroep uitoefent, niet door de overheid voor het leven
benoemd is, in een aantal gevallen geen jurist
is en derhalve als leek wordt aangeduid zal bij
velen niet door scherpe contouren worden
gekenmerkt. Het is dit beeld dat wij in het
navolgende willen trachten scherp te stellen.
Begripsafbakening
Hierboven is met een aantal negatieve omschrijvingen aangegeven waardoor de lekerechter
zich kenmerkt. Het begrip leek is niet eenduidig te omschrijven. Zoals hierna zal blijken
bestaan er vele `soorten' leken, waar het de
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deelname aan rechtspraak betreft. Zo wordt
met het begrip leek wel aangegeven ieder '
ander dan de juridisch gevormde professionele
overheidsrechter (Verpaalen, 1974)*. Uit de
samenstelling van de meeste colleges die
lekenleden tellen, blijkt dat toch niet zomaar
iedereen aan de rechtspraak kan deelnemen.
Veelal worden leken op grond van hun
specifieke deskundigheid tot hun incidentele
rechterstaak geroepen. Dat is bijvoorbeeld
het geval bij de pachtkamers, de ondernemingskamer en de kwekerskamer. In weer
andere colleges worden leken benoemd als
vertegenwoordigers van maatschappelijke
,groeperingen waaruit leden bij de te berechten
conflicten zijn betrokken. Dat kunnen we
constateren bij de raden van beroep en het
college van beroep voor het bedrijfsleven.
Ook wordt lekenrechtspraak gepleegd in de
vorm van arbitrage en bindend advies, nu eens
in vaste scheidsgerechten of branchegeschillencommissies, dan weer in ad hoc verband. Hier
zijn de leken vaak juristen-niet-beroepsrechters
wie een bepaalde deskundigheid wordt toegeschreven. De vlag waaronder het lekenschip
vaart dekt aldus een rijk geschakeerde lading.
In ons onderzoek van die lading zullen we het
begrip in allerlei hierb oven al aangestipte
vormen tegenkomen en voldoet de omschrijving als `anderen dan de professionele overheidsrechter' het best.
De term rechtspraak is niet goed af te
bakenen, zonder daarbij de aard en werkwijze
van het rechtersambt te betrekken, aldus de
Proeve van een nieuwe grondwet (1966) in
hoofdstuk 6 over de rechtspraak. De meest
bekende en beproefde invulling van de term
is die, welke het berechten van geschillen en
het opleggen van straffen en maatregelen
eronder laat vallen. Meer bestuurlijke vormen
van burgerlijke rechtspraak (benoeming tot
voogd, curator, ontheffing uit de ouderlijke
macht e.d.) alsmede administratief beroep
vallen dan buiten de terminologie. Evenals
deze behoren vele varianten van rechtspraak
die meestentijds met voorvoegsels a1s oneigen* De literatuurverwijzingen zijn te vinden in de
literatuurlijst opgenomen achter het artikel van
drs. O.R. de Lange, op blz. 39 Om 42.
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lijk, pseudo- of semi- worden aangegeven
wel degelijk tot de rechtswerkelijkheid. Er
bestaat rechtspraak in velerlei soort en maat.
Voor ons duel voldoet de invulling van Polak
(1977): groepeer de `echte' rechtspraak
(berechting geschillen en opleggen straffen/
maatregelen) in het midden en zet de andere
vormen eromheen. Naannate er minder
elementen van echte rechtspraak en haar
waarborgen kunnen worden onderkend en de
afstand van het midden toeneemt is er minder
sprake van rechtspraak. De grens van de ruinne
waarbinnen de plaatsing geschiedt wordt
gevonnd door de algemene beginselen van
behoorlijke rechtspraak, een aantal minimum
nonnen waaraan rechtspraak behoort te
voldoen. In het navolgende zullen'voornamelijk gernstitutionaliseerde varianten aan
de orde komen die zich op een plaats niet
al te ver van het midden bevinden.
Na aldus de kembegrippen van ons onderwerp
enigszins te hebben afgebakend, bezien we nu
het grondwettelijk fundament voor lekendeelname aan rechtspraak en het feitelijk
voorkomen ervan.
Grondwet
Grondwettelijk is lekendeelname aan civiele
rechtspraak sinds 1922 mogelijk. In dat jaar
komt.namelijk een grondwetsherziening tot
stand die overigens, naar het woord van
P.J. Oud, het yolk zo koud als ijs laat. Het
betrof onder andere artikel 169. ,
Dit artikel werd uitgehreid met een tweede lid,
zodat het thans in zijn geheel luidt: 1. De
rechterlijke macht wordt alleen uitgeoefend
door rechters welke de wet aanwijst. 2. De
wet kan bepalen, dat aan de berechting van
door haar aan te wijzen gedingen als in
art. 167 bedoeld, mede wordt deelgenornen
door niet tot de rechterlijke macht behorende
personen.
De toenmalige grondwettelijke bepalingen
maakten het de gewone wetgever onmogelijk
niet tot de rechterlijke macht behorende
personen aan reehtspraak in civilibus te laten
deelnemen. Artikel 167 Grondwet luidde
immers: `Alle twistgedingen over eigendom
of daaruit voortspruitende rechten, over
schuldvordering en andere burgerlijke rechten
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behoren bij uitsluiting tot de kennisneming
van de rechterlijke macht'. Ten aanzien van de
rechterlijke macht bestaan en bestonden de
onafhankelijkheidswaarborgen: benoeming
voor het leven en vaststelling van het salaris
bij wet. Men wilde leken laten deelnemen aan
rechtspraak om juist een nauwere aansluiting
met in de maatschappij levende opvattingen
te bewerkstelligen die de professionele
rechters op eigen kracht niet of nauwelijks
konden verkrijgen. Benoeming voor het leven
van leken zou te veel starheid imPliceren.
Benoeming zou moeten geschieden buiten de
rechterlijke macht en daartoe was grondwetswijziging nodig (Huart, 1925).
Deelname van leken aan strafrechtspraak was
bij gebreke van een grondwettelijke toedeling
van de strafrechtelijke jurisdictie . door de
gewone wetgever mogelijk te maken. De
Grondwet bevat voor het strafreCht namelijk
geen exclusieve toedelingsclausule zoals
artikel 167 die voor het civiel recht geeft.
De indieners van de wijzigingsvoorstellen van
1922 waren echter van mening dat ook in het
strafrecht alleen door beroepsrechters kon
worden rechtgesproken. Om in ieder geval
alle onzekerheid op dit punt weg te nemen
bevatte het wijzigingsvoorstel de zinsnede
dat de wet kan bepalen dat aan de berechting
van burgerlijke of strafgedingen mede kan
worden deelgenomen door niet tot de
rechterlijke macht behorende personen. Door
amendering echter verdwenen de strafgedingen
helemaal en werd voor de burgerlijke gedingen
de verwijzing naar artikel 167 overgenomen.
Het woordje `mede' in de huidige redactie
van artikel 169 Grondwet is een overblijfsel
uit het oorspronkelijke voorstel van 1922
de mogelijkheid tot deelname van leken aan
zowel civiele als strafrechtspraak te bieden.
Door opneming van dat woord wilde men
voorkomen dat juryrechtspraak mogelijk
gemaakt zou kunnen worden met een geheel
zelfstandig beslissende jury. Men wilde
uitdrukkelijk alleen mede beslissen met de
gewone rechters als mogelijkheid bieden.
In het eindrapport van de staatscommissie
Cals/Donner die adviseerde over een algehele
grondwetsherziening is, met de bepaling dat
aan de werkzaamheden van de rechterlijke

macht mede kan worden deelgenomen door
personen die niet tot die rechterlijke macht
behoren, lekendeelname aan zowel straf- als
burgerlijke rechtspraak vastgelegd. De staatscommissie heeft de voor- en nadelen van
juryrechtspraak overwogen. Wisselvalligheid
in de strafrechtspleging (de jury wordt van
geval tot geval bijeen geroepen), emotionele
ontvankelijkheid in sterker mate dan bij
de beroepsrechter en daardoor geen evenwichtige rechtsbedeling zijn de nadelen aan
juryrechtspraak verbonden. De voordelen
als grotere begrijpelijkheid van rechtspraak
voor de burgers en meer participatie bij de
werkzaamheden van de overheid wegen daar
niet tegen op. Bovendien, zo meent de staatscommissie, ontwikkelen de denkbeelden over
deelneming door het publiek aan rechtspraak
zich meer in de richting van toevoeging
van deskundigen aan professionele rethters.
Om deze redenen wil de commissie het
woordje `mede' niet weglaten en wordt zelfstandige juryrechtspraak grondwettelijk
onmogelijk.
Oat de grondwet slechts relatieve waarde bezit,
waar het een beschrijving van het feitelijk
functioneren van het rechtsbestel betreft, is
thans weinig meer omstreden. Het blijkt ook
uit het volgende.
Voor de grondwetsherziening van 1922 op het
stuk van lekendeelname aan rechtspraak tot
stand kwam, bestond deze deelname allang.
In de Ongevallenwet van 1901 en de Beroepswet van 1902 werd ten aanzien van de samenstetting van de raden van beroep bepaald dat
daarin werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers zitting moesten hebben. Zij
werden gezien als vertegenwoordigers uit de
praktijk die nodig waren om bij de professionele rechter ontbrekende kennis op het gebied
van de arbeid aan te vullen (Noorddam, 1977).
Op ander gebied was er at sinds 1838 lekenrechtspraak mogelijk. In dat jaar werd namelijk
het wetboek van burgerlijke rechtsvordering
van kracht, waarin de arbitrage geregeld werd.
Als arbiters hadden de leken het geheel voor
het zeggen: er bestond en bestaat zelfs een
verbod voor professionele rechters om als
arbiter op te treden (zie artikel 29 lid 3
Rechtsvordering). Verpaalen vindt (en Polak

sluit zich daarbij aan) dat dit verbod snel
dient te worden opgeheven (Verpaalen, 1976).
Twee vormen dus van lekenrechtspraak die
al sinds lang bestaan. Er zijn veel meer vormen
van lekendeelname aan rechtspraak. Aan de
hand van de bekende indeling van rechtsgebieden in een civielrechtelijk, strafrechtelijk
en administratiefrechtelijk gebied zullen we
nu bezien welke dat zijn.

Het voorkomen van lekendeelname aan
rechtspraak in Nederland
Civielrechtelijk gebied
In de Pachtwet wordt rechtspraak ten aanzien
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van geschillen in pachtzaken in eerste aanleg
opgedragen aan de paehtkamers bij de kantongerechten (artikel 115 Pachtwet). Die pachtkamers bestaan uit de kantonrechter als voorzitter en twee niet tot de rechterlijke macht
behorende leden, die op titel van deskundigheid worden benoemd voor 5 jaren. Zij zijn
herbenoembaar. De lekenleden van deze
pachtkamers zijn aflcomstig uit de wereld van
eigenaars/verpachters en uit die van boeren/
pachters. Hoger beroep van uitspraken van
kantonpachtkarners is mogelijk bij de pachtkamer bij het gerechtshof te An -them. Dit
college bestaat uit drie raadsheren van het
hof en twee lekenbijzitters, raden geheten
(artikel 125 Pachtwet), wederom benoemd
op titel van deskundigheid.
Een vergelijkbare vorm van lekenrechtspraak
zien we bij de zogeheten kwekerskamer. Deze
instelling vindt zijn wettelijke grondslag in
artikel 60 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet
(1966). Het is een kamer bij het hof te Den
Haag bestaande uit drie raadsheren van dat
hof en twee raden, die deskundig dienen te
zijn op het gebied van het kwekersrecht. Deze
kwekerskamer behandelt in hoger beroep
kwesties die in eerste aanleg door de Raad
voor het Kwekersrecht zijn beslecht. Deze
Raad bestaat geheel uit leken, zij het dat
een juridisch geschoold secretaris wordt
toegevoegd. Kwekers van nieuwe rassen van
bepaalde planten of gewassen kunnen zich het
kwekersrecht verwerven, wat te vergelijken is
met het meer bekende octrooirecht. Conflicten
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betreldcing hebbend op dat kwekersrecht worden door bovengenoemde instanties beslist.
Sinds 1971 kennen we in ons land de
ondernemingskamer (artikel 72 R.0.). Dit is
een kamer bij het gerechtshof te Amsterdam,
bestaande uit leden van het hof en twee niet
tot de rechterlijke macht behorende deskundige raden. De laatsten worden benoemd voor
vijfjaar, en zijn herbenoembaar. Bij dit
college kan iedere belanghebbende die van
oordeel is dat de jaarrekening van een onderneming niet beantwoordt aan hetgeen daaromtrent is bepaald in de Wet op de jaarrekening van ondernemingen, vorderen die
jaarrekening in te richten volgens door de
rechter te geven aanwijzingen. In de praktijk
belangrijker is het bestaan van de andernemingskamer voor de toepassing van het
enqueterecht van artikel 344 en volgende
van het B.W. Op schriftelijk verzoek van
(bepaalde) aandeelhouders of vakverenigingen
kan de ondernemingskamer een of meer
personen benoemen ten einde een onderzoek
in te stellen naar het beleid en de gang van
zaken bij een onderneming/rechtspersoon.
Vormen van rechtspraak door leken niet-leden
van de rechterlijke macht alleen, ook wel
particuliere rechtspraak genoemd, vinden we
bij de arbitrage en het bindend advies.
Arbitrage is geregeld in de artikelen 620-657
van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Bindend advies is een niet wettelijk geregelde jurisprudentieel gesanctioneerde
vorm van geschillenbeslechting. Beide zijn
gegrond op de mogelijkheid dat de strijdende
partijen afspreken hun geschil door particuliere
scheidsmannen te laten berechten. Het terrein
waarop particuliere rechtspraak in ons recht
is toegelaten, is groot (Van der Grinten, 1974).
Het omvat het gehele vermogensrecht met
inbegrip van het erfrecht en huwelijksgoederenrecht. In het begin van deze eeuw was
men er zelfs voor beducht dat de arbitrage in
handelszaken de rechtspraak van de gewone
rechter zou verdringen (Fransen van de Putte,
1968). Over de omvang van deze vomi van
lekenrechtspraak thans bestaan geen exacte
gegevens. Gedurende het jaar 1977 werden
bij het Nederlands Arbitrage lnstituut te
Rotterdam 45 arbitrages gemeld,.in werkelijk-
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heid moeten het er een zeer fors aantal meer
zijn geweest. In een enquete inzake arbitrage
over de jaren 1965 en 1966 bedroeg het aantal
bij de rechtbanken gedeponeerde arbitrale
vonnissen resp. 680 en 733.
Zowel met het bestaan van ad hoc arbitragecolleges als dat van vaste scheidsgerechten
zijn we in Nederland vertrouwd. De Visser
geeft in zijn dissertatie over de deelneming
van deskundigen aan de rechtspraak (1971)
een lijst van 91 vaste scheidsgerechten. Of
deze gerechten veel of weinig zaken behandelen
is niet bekend. In totaal heeft volgens Van der
Grinten de overheidsrechtspraak de overhand
en neemt de particuliere rechtspraak in
vergelijlcing met de civiele overheidsrechtspraak een bescheiden positie in.
Grote gebieden worden niettemin door
particuliere rechtspraak beheerst. Zo kennen
vele collectieve arbeidsovereenkomsten een
regeling, waarbij de geschillen over de toepassing of uitleg van de c.a.o. dienen te worden
voorgelegd aan daartoe aangewezen geschillencommissies, die soms in de vorm van een
bindend advies of arbitraal vonnis uitspraak
doen. Conflicten in de bouwwereld, bijvoorbeeld tussen opdrachtgevers en aannemers
c.q. architecten of tussen aannemers en bouwmaterialenleveranciers worden dikwijls via
arbitrage of bindend advies beslecht (Polak,
Drupsteen en Rozemond, 1976).
In opkomst is het instituut van de branchegeschillencommissies. Dat zijn commissies
die in de vorm van arbitrage of bindend advies
uitspraken doen in geschillen die hun oorsprong
vinden in consumentenklachten en die per
branche worden gevormd. De commissies
bestaan uit, in het algemeen, drie leden,
namelijk een van de kant van de consumentenbond, een voorgedragen door de brancheorganisatie in kwestie en een onafhankelijke
voorzitter. In de jaren 1970-1975 zijn bij de
commissies in totaal 8000 zaken aanhangig
gemaakt, die tot meer dan 5750 bindende
adviezen hebben geleid (Stork, Praktijkgids
1977). In 1975 is een Erkennings- en subsidieringsregeling voor deze consumentenklachtencommissies in het leven geroepen
door de ministers van economische zaken
en justitie. Naar mondelinge mededeling van
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het ministerie van economische zaken bestaan
er thans vijf erkende branchegeschillen
commissies, te weten op het gebied van
reizen, recreatie, bontwaarborg, chemisch
reinigen en woninginrichting. Om voor
erkenning en subsidiering in aanmerking te
komen moet men aan enkele algemene
beginselen van behoorlijke rechtspraak
voldoen, zoals onpartijdigheid, onafhankelijkheld voorzitter, gelijke vertegenwoordiging
representanten van bedrijfsleven en van
consumentenorganisaties,.schriftelijke
procedurevastlegging waarin een aantal procesrechtelijke minimumnonnen is geformuleerd
en de aanwezigheid van een rechtsgeleerde
voorzitter of secretaris.
Het bestaan van deze erkenningsregeling is een
teken dat de overheid toch een zekere invloed
wit kunnen uitoefenen waar het de particuliere
rechtspraak betreft. Gezien de enorme groei
van het aantal zaken dat aan de overheidsrechter wordt voorgelegd, de zich snel uitbreidende rechtsgebieden, wetten en regelingen
en de van alle zijden klinkende roep om rechtsbescherming is het bestaan van particuliere
rechtspraak onmisbaar. Aan de vereisten van
het 'due process' moet toch zoveel mogelijk
worden voldaan en de formulering van algemene
beginselen van behoorlijke rechtspraak als in
bovengenoemde rninisteriele beschikking zou
daarom een hogere plants in de wettenhierarchie verdienen.
Administratiefrechtelijk gebied

In 1955 is in Den Haag opgericht het college
van beroep voor het bedriffsleven. Het college
bestaat uit drie leden-rechters en twee ledenlekerechters. De laatsten worden benoemd op
voordracht van de organisaties die bij deze
rechtspleging zijn betrokken, de produkt-,hoofdbedrijf- en bedrijfschappen, organisaties
die we kennen uit de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties. Dij dit college kan men onder
andere opkomen tegen besluiten en handelingen van deze publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties. De lekenleden van het bij de Wet
administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
(1954) ingestelde college worden niet uitdrukkelijk op titel van deskundigheid benoemd,
als men althans de wettekst (artikel 13-15)

als uitgangspunt neemt. In de Memorie van
Toelichting echter (geciteerd bij De Visser)
lezen we dat deskundigheid van de bijzondere
leden op sociaal-economisch gebied juist
wordt gezien als welkome aanvulling op de
juridische deskundigheid van de gewone leden.
In theorie zien we hier dus lekerechters in een
dubbelrol van deskundige-belangenvertegenwoordiger. In de praktijk schijnt het met de
deskundigheid van de bijzondere leden niet
mee te vallen getuige een opmerking in het
rapport van de werkgroep-Wiersma dat, vanwege de in de wet genoemde benoembaarheidsvereisten (geen bestuurder van de
schappen) juist de mensen die betrekkelijk
weinig van de bedrijfstakken weten in het
college worden benoemd.
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Lekerechters als belangenvertegenwoordigers
zien we in de administratieve rechtspraak ook
bij de raden van beroep (artikel 9 Beroepswet).
Deze raden zijn onder andere belast met de
rechtspraak in eerste aanleg in sociale
verzekeringszaken. Zij bestaan uit een voorzitter-beroepsrechter en twee lekerechters
respectievelijk afkomstig uit de werkgeversen werknemersorganisaties. Hoewel deelname
van leken aan deze rechtspraak al vanaf het
begin van de opkomst van het sociale verzekeringsstelsel bestaat, wordt het niet alom
positief gewaardeerd. Men stelt dat de inbreng
van de lekenleden miniem is, zeker na een
aantal wijzigingen in de Beroepswet, die
samenstelling en werking van de raden regelt.
De voorzitter van de raad heeft ruime bevoegdheden gekregen zaken als unus iudex af te
doen. Het systeem van de Beroepswet dwingt
nauwelijks tot inschakeling van de leken in het
beslissingsproces. De argumenten voor inschakeling (vertrouwen van justitiabelen in de
rechtspraak, deskundigheid) zijn nog te zeer
gebonden aan de voorbije situatie waarin het
werkterrein van de raden van beroep beperkt
was (Noorddam, 1977). De vakbeweging
gevraagd naar haar mening over eve ntueel aan
te brengen veranderingen in het systeem van
de lekenbijzitters antwoordt slechts dat het
moeilijk is een eenmaal verworven positie
prijs te geven en dat men nagegaan wil zien
of dit systeem in de ogen van beroepsrechters,

bijzitters en justitiabelen voldoet (rapport
Werkgroep-Wiersma, 1972). Een sterke
verdediging van de lekendeelname aan deze
vorm van rechtspraak valt hierin niet te lezen.
De raden van beroep fungeren ook als
ambtenarengerechten (artikel 4 en 5 Ambtenarenwet 1929); de lekerechters zijn mensen
die deskundig worden geoordeeld op het gebied van het ambtenarenrecht. In militaire
ambtenarenzaken zitten bovendien nog twee
militaire leden in het gerecht, afkomstig uit
marine, land- of luchtmacht, al naar gelang
het krijgsonderdeel van de klager.
In de sfeer van de belastingrechtspraak kennen
we, voor wat betreft het lekenelement, nog de
Tariefcommissie te Amsterdam. Deze
commissie is belast met de administratieve
rechtspraak op het gebied van invoerrechten
en accijnzen. Ze bestaat uit een voorzitter
en ondervoorzitter die beroepsrechter zijn,
gewone leden die hetzij beroepsrechter zijn
14 hetzij wegens bijzondere deskundigheid voor
het leven benoemd zijn en bijzondere leden
die voor bepaalde tijd worden benoemd op
titel van deskundigheid.
Op administratiefrechtelijk gebied bestaan
vele normen van pseudo-rechtspraak. In de
enqate die de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid onder de adviesorganen
van de regering heeft gehouden is ook
ganventariseerd welke van deze adviesorganen
rechtspreken tot hun taak rekenen. Als voorbeeld van rechtspraak werd in de enquete
genoemd de behandeling van geschillen en
beroepen (Polak, Voorstudies en achtergronden WRR, 1977). Niet minder dan 12
adviesorganen meenden rechtspraak mede tot
hun taak te moeten rekenen, te weten:
— de Centrale Raad van advies voor het
gevangeniswezen, de psychopatenzorg en
de reclassering;
— de Verzekeringskamer;
— de Kiesraad;
— de Spaarraad;
— de Raad van Toezicht van het Algemeen
burgerlijk pensioenfonds;
— de Academische Rand;
— de Universitaire Kiesraad;
— de Onderwijsraad;
— de Centrale cultuurtechnische commissie;

•
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— de Sociale Verzekeringsraad;
— de Reclameraad;
— de Ziekenfondsraad.
Hoewel dergelijke raden soms officieel alleen
een adviserend karakter hebben, gelet op de
wettelijke opdracht, is de feitelijke invloed
op de beslissing veelal van doorslaggevend
belang. Zo heeft de commissie voor beroepszaken van de Ziekenfondsraad van de Raad
de bevoegdheid van artikel 76 Ziekenfondswet gedelegeerd gekregen om advies uit te
brengen aan de raden van beroep inzake
geschillen betreffende een verstrekking of
vergoeding (Rang, 1975).
Ook adviezen van commissies die geen deel
uitmaken van een de regering adviserende
Raad zijn vaak beslissend voor de rechterlijke
besluitvorming: De adviezen van de Huuradviescommissie inzake geschillen over de
hoogte van de huurprijs die voor de kantonrechter moeten worden uitgevochten zijn van
cruciaal belang voor het uiteindelijke vonnis.
De ontslagcommissie die de directeur van het
Gewestelijke arbeidsbureau moet adviseren
over het al dan niet verlenen van een gevraagde
ontslagvergunning (bij ontbreken van wederZijds goedvinden tussen partijen noodzakelijk
om tot ontslag te kunnen komen, artikel 6
BBA 1945) doet werk waar veel rechtspraakaspecten aan te onderkennen zijn. Officieel is
het `slechts' een adviesinstantie samengesteld
uit de arbeidsinspectie en representanten van
de werkgevers- en werknemersorganisaties.
Praktisch neemt deze commissie de beslissing
of een ontslagvergunning al dan niet wordt
verleend. Algemene beginselen van behoorlijke
rechtspraak op het niveau van een formele wet
geformuleerd zouden de justitiabelen de
garantie moeten geven ook bij de behandeling
van hun zaak in `rechtsprekende' adviesinstanties een aantal minimumnormen van
behoorlijke procesvoering en derhalve besluitvorming toegepast te zien.

Strafrechtelijk gebied
Zoals al gezegd is de meest bekende vorm van
lekendeelname aan de rechtspleging, juryrechtspraak in strafzaken, in Nederland onbekend
en onbemind. Dat wij wat dit betreft een
uitzonderingspositie innemen in de West-

•
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europese rechtsplegingscultuur blijkt uit de
overzichten van de organisatie van rechtspleging in de ons omringende landen zoals die
in dit nummer zijn opgenomen.
Sinds enige tijd kennen we toch vormen van
lekendeelname aan de strafrechtspraak in de
executiefase. In artikel 73 Wet R.O. wordt bij
het gerechtshof te Arnhem een brizondere
(penitentiaire) kamer belast met de behandeling
van beroepszaken ingeval het ministerie van
justitie cen verzoek urn voorwaardelijke invrijheidstelling heeft afgewezen. Deze bijzondere
kamer bestaat nit leden van het gerechtshof en
twee niet tot de rechterlijke macht behorende
personen als deskundige leden. Voorts kent
de gedetineerde sinds 1976 het recht van
beklag en beroep ten aanzien van een aantal
door de directie van de inrichting waar men
verblijf houdt genomen maatregelen. Het
betreft hier kwesties als het opleggen van een
disciplinaire straf, het weigeren tot uitreilcing
of verzending van post of andere maatregelen
waarbij wordt afgeweken van de rechten die
de gedetineerde aan de in het gesticht geldende
voorschriften kan ontlenen. Beklag hiertegen
kan worden gedaan bij de bij ieder gesticht
bestaande Commissie van Toezicht die uit
haar midden een bijzondere commissie
benoernd, de beklagcommissie. Deze houdt
zitting met drie leden, waarvan de voorzitter bij voorkeur tot de rechterlijke macht
behoort en de andere twee leken zijn. Van de
beslissingen van deze beklagcommissie is
beroep mogelijk, zowel voor de directie als
voor de gedetineerde bij de berocpscommissie.
Dat is een commissie bestaande uit leden van
de sectie gevangeniswezen van de Centrale
Rand van Advies voor het Gevangeniswezen,
de Psychopathenzorg en de Reclassering,
, gevestigd te Den Haag.
In de militaire strafrechtspraak tenslotte
zien we lekendeelneming aan de rechtspraak
door militairen. In de arrondissementskrijgsraad (land- en luchtmacht) en de zeekrijgsraad (marine) is de voorzitter een tot de
rechterlijke macht behorende burgerjurist,
de twee andere rechters zijn niet tot de
rechterlijke macht behorende militairen.
Het Hoog Militair Gerechtshof kent drie
militaire lekerechters op totaal vijf leden.

Op het met het strafrecht verwante gebied
van de tuchtrechtspraak komt lekenrechtspraak veelvuldig voor. Het zou te ver voeren
daarvan hier een overzicht op te nemen.
Een grote verscheidenheid aan vormen van
lekendeelname aan rechtspraak in Nederland
is aldus de revue gepasseerd. In het hierna
volgende artikel van De Lange worden historischl
en theoretische achtergronden van het
verschijnsel besproken.
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Deelname van leken
aan rechtspraak
achtergronden van het verschijnsel
door drs. O.R. de Lange
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Inleiding
In het kader van het streven de organisatie
van de rechtspraak in ons land zo doorzichtig
mogelijk te maken, gaan de gedachten van
sommigen nit naar de mogelijkheid van
concentratie (het bijeenbrengen van gerechten van dezelfde soort) en integratie (het
samenvoegen van gerechten van verschillende
soort) (rapport werkgroep-Wiersma, 1972).
Aansluitend bij deze gedachten stelde Blom
(1977) voor om de administratieve rechtspraak
op het gebied van arbeidszaken onder te
brengen bij de gewone rechter. Hierbij kwam
onder meer de vraag naar voren of de deelname van leken aan de rechtspraak zoals
deze plaatsvindt bij de raden van beroep ook
in de nieuwe opzet zou moeten worden
gehandhaafd. Deze gedachten maken de vraag
naar de zin en achtergronden van deelname
van leken aan rechtspraak weer actueel.
In het voorafgaande artikel van Van der
Heijden werd een overzicht gegeven van de
verschillende vormen van lekenrechtspraak
welke wij in ons land kennen. In dit artikel
willen wij ingaan op enkele achtergronden
van het verschijnsel lekenrechtspraak. Wij
zullen daartoe eerst enkele hoofdlijnen
schetsen van de veranderingen welke zich op
het gebied van lekendeelname aan rechtspraak
in de loop der tijd hebben voorgedaan. Tegen
deze achtergrond wordt vervolgens een aantal van de meest gehanteerde argumenten pro
deelname van het lekenelement aan rechtspraak
besproken, waarbij wordt nagegaan in hoeverre
deze argumenten van invloed zijn geweest op
deze deelname. In een volgende paragraaf
worden de veranderingen in de geschiedenis
van de lekenrechtspraak vanuit theoretisch
perspectief bezien. Wij eindigen met een
kort overzicht van de wijze waarop de verschillende vormen van lekenrechtspraak in
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deze eeuw onderwerp van discussie zijn
geweest en ronden het geheel af met enkele
slotopmerkingen.
Voordat wij Inlovergaan tot het schetsen van
enkele hoofdlijnen in de ontwikkelingen welke
zich op het gebied van de deelname van leken
aan rechtspraak hebben voorgedaan, moet
eerst worden opgemerkt dat het eigenlijk niet
goed mogelijk is een overzicht te geven van
de ontwikkelingen van 'de' lekenrechtspraak.
In de eerste plaats zijn er namelijk verschillende soorten lekerechters, zoals: leken-volksvertegenwoordigers, leken-belangenvertegenwoordigers/standsvertegenwoordigers en
leken-deskundigen. In de tweede plaats zijn
er in de loop der tijd verschillende vormen
van lekenrechtspraak geweest, zoals: uitsluitend leken, leken samen met beroepsrechters
(of gezamenlijk over alle aspecten van een
zaak beslissend, of ieder voor een deel), en
tenslotte lekendeelname ad hoc of permanent.
In de derde plaats hebben leken in de
geschiedenis verschillende functies gehad.
In de hierna volgende schets van enkele
hoofdlijnen van de geschiedenis van de
lekenrechtspraak kan echter aan deze drie
aspecten niet telkens uitdrukkelijk aandacht
worden besteed, omdat anders het artikel
een te grote omvang zou aannemen. Voor een
overzicht van de verschillende functies welke
het lekenelement zou kunnen hebben, zij
verwezen naar het artikel van Riiggeberg
(1970), waarvan op blz. 66 een verkorte
weergave is te vinden.
Het is tenslotte overbodig te zeggen dat het
onderstaande niet meer dan een schets kan
zijn. Volledigheid is uitgesloten. Zo heeft de
volgende paragraaf alleen betrekking op de
ontwikkelingen binnen het continentale deel
van West-Europa, tenzij expliciet anders
vermeld is.
Geschiedenis in hoofdlijnen
Als men de geschiedenis van de lekenrechtspraak in zijn geheel overziet, kan worden
gezegd dat de veranderingen die zich in de
loop der tijd hebben voorgedaan gekenschetst
kunnen worden als een proces van een steeds
verdere afname van het lekenelement in de
rechtspraak (Dawson, 1960), zij het dat deze

20

ontwikkelingen niet steeds rechtlijnig zijn
verlopen, maar meer het karakter hebben van
een golfbeweging (Drabbe, 1955). lYe (organisatie van de) rechtspraak weerspiegelt hiermee
de schoksgewijze veranderingen welke zich in
het algemeen maatschappelijk gebeuren hebben voorgedaan.
Recht en rechtspraak zijn echter niet alleen
een afspiegeling van de maatschappelijke
ordening. De organisatie van de rechtspraak
heeft op haar beurt een grote invloed gehad
op de politieke en maatschappelijke structuur
van de samenleving. Door de oudtijds zo sterke
verwevenheid van bestuurlijke, wetgevende
en rechtsprekende functies, waren de gerechten ean van de belangrijkste instrumenten van
sociale controle. Totdat de rechtspraak een
overheidsmonopolie werd van de nationale
staten is de strijd om het bezit van gerechten
met een eigen jurisdictie altijd hevig geweest.
Hiermee is een van de belangrijkste oorzaken
van het proces van vervanging van leken door
beroepsrechters aangegeven. De `eigenaar'
van een gerecht had rechtstreeks belang bij de
keuze van degenen die uit zijn naam rechtspraken. Dat dit belang van de machthebbers
bij de rechtspraak ertoe leidde dat de voorkeur uitging naar de benoeming van gezagsgetrouwe (afzetbare) ambtenaren boven de
veel minder manipuleerbare lelcen-vollcsvertegenwoordigers spreekt voor zich.
Met deze tendens tot verambrelijking in de
uitoefening van overheidstaken is een van de
hoofdlijnen aangegeven. Deze verambtelijking
werd nog versterkt door de steeds toenemende
schaalvergroting van de sarnenlevingsverbanden
(van de maagschappen nit de oudgermaanse
tijd naar de nationale staten) en de hiermee
samenhangende noodzaak van steeds rationelere gezagsvonnen, van steeds grotere bureaucratisering, weLke vooral in de 19e en 20e eeuw
in toenemende mate plaatsvond.
Een tweede lijn welke men zou kunnen trekken
is de toenemende delegatie van taken aan
mensen welke op een bepaald terrein een
zekere deskundigheid bezitten. Met het
complexer worden van de maatschappij (van
boerensamenleving naar hoog geihdustrialiseerde maatschappij) neemt ook de taakverdeling in het arbeidsproces toe. Er ontstaat
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hoe langer hoe meer (de noodzaak tot en de
behoefte aan) gespecialiseerde kennis.
Dit proces van toenemende arbeidsverdeling
en `professionele' deskundige kennis heeft zich
ook op het gebied van de rechtspraak voorgedaan.
•
Zoals algemeen bekend was alle rechtspraak
oorspronkelijk een zaak van leken', hetzij in de
vorm van bemiddeling in een geschil door een
neutrale derde (een op arbitrage gelijkende
vorm van rechtspraak), hetzij in de,vorm van
volksrechtspraak zoals het volksding in de
oudgermaanse tijd. De deelname van alle vrije
en weerbare mannen aan deze volksrechtspraak
was mogelijk zolang iedereen het (gewoonte)
recht met zijn natuurrechtelijke eeuwigheidskarakter (de `ewa') `wise. Na verloop van tijd werd
deze kennis echter steeds meer een zaak van 'deskundigen': de oordeelvinclers (in het latijn `scabini',
bij ons `schepenen'). Aan hen werd de bewaring
en overlevering van de ewa toevertrouwd (Gerbenzon en Algra, 1969).
Omdat de dingplicht na verloop van tijd tot
een steeds grotere last werd, bepaalde Karel
de Grote in zijn capitularia (de door de vorst
bevolen rechtsregels) dat voortaan alleen een
vertegenwoordiger van het yolk op het ding
aanwezig hoefde te zijn. Dit waren de schepenen, welke sindsdien de rechtspraak verzorgden.
Door deze gang van zaken was een grond voor
deelname van het yolk aan de rechtspraak
komen te vervallen, namelijk de kennis van
wat als recht gold.
Behalve het feit dat de kennis van het
gewoonterecht hoe langer hoe minder een
zaak was van alien, werd de invloed van het
gewoonterecht zelf hoe langer hoe minder
groot ten gevolge van de invloed 'van het
kerkrecht (het zogenaamde canonieke recht)
en in verband daarmee ook van allerlei
Romeinse rechtsregels (immers: de kerk leefde
volgens de regels van het Romeinse recht).
Deze invloed van het canonieke recht was
natuurlijk te danken aan de toenemende
kerstening van West-Europa (in de Frankische
tijd was de koning `defensor ecclesiae'). Maar
ook de verstarring van het gewoonterecht en
de ongeschiktheid ervan (in verband met het
feit dat het voornamelijk landrecht betrof
gebaseerd op agrarische samenlevingsverban-
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den) voor de eisen die de handel ging stellen
(de opkomst der steden) speelde een belangrijke rol in dit proces.
Na de verbrokkeling van het Frankische centrale
g,ezag in de landshecrlijke tijd stijgt in de 13e en
14e eeuw het gezag van de vorsten weer nit
boven dat van de leenmannen. Wat betreft onze
streken warden Holland en Zeeland in de 14e en
15e eeuw opgenomen in steeds grotere
conglomeraten van landen, totdat Karel V een
gebied onder zijn gezag heeft dat vrijwel de
gehele tegenwoordige Benelux bestrijkt
(Gerbenzon en Algra, 1969). Karel V en Philips II
trachtten het aan hun gezag onderworpen gebied
zoveel mogelijk tot een eenheid te vormen,
Waarbij zij in sterke mate gebruik maakten van
de ondertussen tot bloei gekomen rechtswetenschap.
Ln Italie vond namelijk in de 12e eeuw op de
universiteiten de bestudering van de oude
Romeinse rechtsbronnen plaats, waarvan de
belangrijkste het Justiniaanse Corpus luris
was. De invloed van deze rechtswetenschap
zou zich vanaf de 13e eeuw bij ons hoe langer
hoe meet doen gevoelen. Rechtskennis werd
steeds meer een kwestie van geleerd in plaats
van geweten recht. Naast deze opkomst van de
wetenschap van het Romeinse recht nam de
invloed van het canonieke recht steeds meer toe.
Met name de interpretatie door de canonisten
van het Corpus luris is van grate invloed geweest op het canonieke recht en daardoor,
zoals wij zullen zien, oak op de organisatie van
de rechtspraak (Dawson, 1960).
Door hun (noodzakelijkerwijze) wat
beperktere historisch perspectief, waren zij
niet voldoende in staat de nodige reserve in
acht te nemen tegenover de keizerlijke vernieuwingen ten opzichte van de gang van zaken
ten tijde -van de Romeinse republiek, welke vernieuwingen in het Corpus Loris zodanig werden
gepresenteerd dat het leek alsof deze volledig
in harmonie waren met de rechterlijke
organisatie nit de eerdere republikeinse
periode. Zodoende raakte het twee-fasenproces van praetor en iudex — een unieke
vorm van lekenrechtspraak welke 500 jaar
Lang in een periode van onstuimige groei en
bloeiende handel gehandhaafd bleef — vrijwel
volledig in de vergetelheid, en daarmee het arbi-
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tragekarakter van dit proces met de sterke betrokkenheid van partijen bij het gebeuren. Behalve
door hun gebrek aan historisch overzicht,
*speelde het feit dat de keizerlijke rechterlijke
organisatie (ambtenaren-rechters in keizerlijke
gerechten) en de eraan ten grondslag liggende
opvattingen ten aanzien van een sterk centraa1
gezag (principaat en dominaat) goed overeenstemden met het streven van de canonisten
naar de organisatie van een universele roomskatholieke kerk onder sterk pauselijk centraal
gezag een grote rol.
Niet alleen de kerk hanteerde het recht als
instrument ter vestiging en versteviging van
haar gezag, ook de wereldlijke overheid . kon
uit de Justiniaanse wetgeving machtige
wapens halen ter versteviging van zijn positie
(een beroemde uitspraak van Ulpianus luidt
bijvoorbeeld: wat de vorst behaagt, heeft
kracht van wet). Met name de koningen uit
Frankrijk en Engeland trachtten door middel
van leuzen welke hen door rechtsgeleerden
werden geleverd hun gezag juridisch te funderen (Gerbenzon en Algra, 1969). Met name ook
de canonieke procedures waren een belangrijk
werktuig voor het centraal gezag.
Het systeem van hoger beroep stelde de
koningen in staat door middel van koninklijke
gerechten welke als hoger beroepsinstantie
gingen gelden enige greep te krijgen op de
gerechten van de feodale heren.
De aanstelling van ambtelijke rechters was niet
alleen een logische stap in het kader van het
streven van het centraal gezag naar meer
eenheid. Het was ook hoe langer hoe meer
een noodzakelijkheid ten gevolge van het feit
dat men diende te beschikken over juridische
specialisten vanwege de toenemende verwetenschappelijking van de rechtswetenschap, de
opkomst van de canonieke procedure
(schriftelijk) met zijn `moderne' bewijsrecht
(getuigenverhoor) en de groeiende assimilatie
van romeinsrechtelijke regels met het inheemse
recht. Bij een zo sterke opkomst van `geleerd'
recht, dat zo sterk verbonden was met het
centraal gezag, was er vanzelfsprekend voor
het lekenelement hoe langer hoe minder
plaats in de rechtspraak.
In onze streken nam het aandeel van de juristen
in de Hoven van Justitie tegen het eind van de
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Middeleeuwen steeds meer toe. Hoe langer hoe
vaker werd de eis gesteld dat de raadsheren
rechtsgeleerden moesten zijn. Buiten deze
Hoven werd de rechtspraak echter nog veelal
uitgeoefend door niet-juristen. Maar ook in de
gerechten waarin het lekenelement nog ruim
schoots vertegenwoordigd was, werd de invloed
van de juristen vanaf de 16e eeuw, maar vooral
in de 17e en 18e eeuw, steeds groter. Dit was
een gevolg van het feit dat de procespartijen
zelf hoe langer hoe vaker juridisch consult
inwonnen. In hun adviezen werd meestal
Romeins recht verwerkt waarmee de leken
geen raad wisten, zodat ook zij juridisch advies
moesten inwinnen. Zo’n beslissing behelsde
meestal een concept-vonnis, met als gevolg
dat deze juridisch adviseurs in feite de
beslissing namen. Later werden de juristen als
adviseurs in het college opgenomen, soms
zelfs op grond van wettelijk voorschrift. Ook
benoemde men wel een jurist tot griffier,
welke men dan de vonnissen liet maken.
Zodoende werd een zichzelf versterkend proces
in gang gezet: de opkomst van het Romeinse
recht leidde tot de inschakeling van juristen,
en dezen verwerkten in hun (concept)vonnissen
Romeins recht, hetgeen weer een grotere druk
op professionalisering betekende. Onze 19e
eeuwse rechterlijke organisatie, waarbij de
rechtspraak is opgedragen aan juristen,
betekent in feite het formaliseren van een
situatie welke het gevolg was van een lange
ontwikkeling (De Monté ver Loren, 1961).
De lijn van steeds grotere verambtelijking en
professionalisering werd in landen als Frankrijk,
België en Duitsland (Engeland ging een geheel
eigen weg zoals wij nog zullen zien) door de
Franse Revolutie voor een deel weer omgebogen
in de richting van een grotere deelname van het
lekenelement aan de rechtspraak. Onder invloed
van de gedachte van de volkssouvereiniteit werd
op het gebied van de strafrechtspraak de jury
rechtspraak ingevoerd, naar Engels model
(zoals meer ideeën voor en tijdens de Franse
revolutie aan de sterk geidealiseerde
Engelse staatsinrichting waren ontleend).
De jury was in Engeland na verloop van tijd
uitgegroeid tot een in de ogen van de burgers
belangrijke garantie tegeh willekeurig overheids
optreden. Deze ‘garantie-functie’ van de jury
—

—
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voor de bescherming van de burgerlijke vrij
heden tegen willekeurig overheidsoptreden
sprak de bevolking in die landen waar men
kennis had gemaakt met absolutistische gezags
uitoefening sterk aan. Voor het eerst sinds de
volksrechtspraak in het oude Athene werd
bewust gekozen voor een inschakeling van
de bevolking bij de rechtspraak.
De gedachte van de deelname van het volk
aan de rechtspraak is echter in onze streken
niet zo aangeslagen als bijvoorbeeld in Frankrijk,
België en Duitsland. Onze rechterlijke organisatie
was tot aan de Franse tijd hoofdzakelijk
gelijk aan die der Middeleeuwen met zijn veel
vormigheid aan gerechten (stads-, gilde-, leengerechten en dergelijke). Hoewel formeel het
lekenelement bij ons in de vorm van schepencolleges nog tot in de 19e eeuw stand heeft
gehouden (Drabbe, 1955), nam zoals wij al
zagen het deskundigenelement (juristen) steeds
meer toe. De stroomlijning van onze rechterlijke
organisatie naar Frans model in de Franse tijd
bracht daar geen wezenlijke verandering in.
Van een systematische deelname van het volk
aan de (straf)rechtspraak in de vorm van
jury-rechtspraak is alleen sprake geweest ten
tijde van de inlijving bij het Franse keizerrijk
(1811-1813).
Nederland neemt ten gevolge van het feit dat
wij de juryrechtspraak niet kennen wel een
tamelijk uitzonderlijke positie in (Knittel
(1970), zie de verkorte weergave van diens
artikel op blz. 74). De vraag dringt zich in
verband hiermee op of wij hierdoor ‘voor’ of
‘achter’ lopen. Bij de beantwoording van deze
vraag moet men rekening houden met het feit
dat de keuze voor de invoering van de juryrecht
spraak (voorzover er al sprake was van een
bewuste keuze) zeer sterk bepaald werd door
allerlei factoren van tijdelijke en plaatselijke aard..
Zo verklaart Drabbe (1955) het feit dat wij voor
de deelname van het volk aan de strafrechts
pleging geen plaats hebben willen inruimen uit
de omstandigheid dat de rechters kennelijk
voldoende vertrouwen genoten, uit de
historische gang van zaken (de gedachte van
de volkssouvereiniteit leefde bij ons minder
sterk en de verhoudingsgewijs veel mildere
vormen van staatsabsolutisme bij ons riepen
in mindere mate als reactie de juryrechtspraak
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open tenslotte uit de aard van ons yolk (een
tekort aan 'public spirit').
Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de
invoering van de juryrechtspraak ook gezien
moet worden tegen de achtergrond van een
sterke gelaagdheid van een maatschappij,
welke juist een van de oorzaken was van de
Franse Revolutie. Deze revolutie was in wezen
een reactie van de gezeten burgers tegen de
privileges welke de add en geestelijkheid
bezaten. De tegenstellingen waren bij ons echter
minder scherp en vertoonden een ander
patroon. Het lijkt ook niet onwaarschijnlijk
dat de invloed van het Calvinisme bij ons
een belangrijke rol heeft gespeeld. Was het
drijvende beginsel van de Franse Revolutie
niet `ni Dieu, ni maitre'? Het yolk was de
hoogste souverein en in deze opvatting paste ,
de volksrechtspraak ook zeer wel. Maar was
juist dit leidende beginsel voor mensen nit
gereforrneerde kring niet de hoofdreden om
zich `antirevolutionaie te noemen?
De spoedige afschaffing in ens land van de juryrechtspraak na de inlijving bij Frankrijk kan
natuurlijk ook ingegeven zijn door een afkeer
van alles wat deed denken aan de Franse overheersing. Het terugvallen op de vanouds
bestaande instellingen kan bovendien behalve
nit nationalistische gevoelens ook nog verklaard
worden uit het feit dat men in het algemeen van
mening was dat de gerechten behoorlijk
functioneerden.
Beziet men de ontwikkelingen van de juryrechtspraak van de laatste 100 jaar ook buiten
onze landsgrenzen, dun kan gesteld worden dat
het instituut van de juryrechtspraak in de recht
werkelijkheid een steeds minder grote plaats
inneemt. Allereerst heeft er ten gevolge van
het feit dat men na verloop van tijd hoe
langer hoe sterker de nadelen van de juryrechtspraak ging inzien een verschuiving
plaatsgevonden van juryrechtspraak naar
schepenrechtspraak, waarbij leken (de
schepenen, Duits: Schöffen, Frans: echevins)
tesamen met beroepsrechters zitting hebben i
het rechterlijk college (men dient deze schepe
gerechten wel te onderscheiden van die nit de
Middeleenwen). Afgezien hiervan valt tegenwoordig daar waar men de justitiabele de vrij
• keuze biedt tussen rechtspraak door beroeps-

27

rechters (juristen) of door een jury, deze keuze
in de overgrote meerderheid -der gevallen (98%
van de civiele en 97% van de strafzaken) op de
rechtspraak door de beroepsrechter (Copley,
1974).
Ms wij dan nu de ontwikkelingen in het
continentale West-Europa overzien, kan worden opgemerkt dat de lijn van de steeds
sterkere afname van het lekenelement slechts
tijdelijk door de opkomst van de juryrechtspraak is `verstoord'. In Nederland is de
gedachte van deelname van het yolk aan de
rechtspraak eigenlijk in het geheel niet
aangeslagen. De belangrijkste vorm van
lekenrechtspraak die wij kennen is die van de
leek-belangenvertegenwoordiger, zoals het
geval is bij de raden van beroep.
Of de afname van de deelname van leken aan de
rechtspraak verder zal doorzetten, is de vraag.
Bepaalde spanningen in de rechtspraak (welke
in paragraaf 3 zullen worden geschetst)
zouden wellicht voor een 'revival' van de lekenrechtspraak kunnen zorgen. In verband met
mogelijke toekomstige ontwikkelingen is het
interessant na te gaan in hoeverre de keuze
tussen rechters-juristen en rechters-leken in de
geschiedenis een rationele is geweest. Wij zullen
deze vraag in de volgende paragraaf aan de orde
stellen.
Argumenten pro en contra in historisch
perspectief
In navolging van Dawson (1960) willen wij
enkele van de meest gehanteerde argumenten
pro deelname van leken aan de rechtspraak in
historisch perspectief plaatsen en bezien welke
rol deze argumenten in de loop der tijd hebben
gespeeld. Voor een overzicht van de belangrijkste argumenten pro en contra verwijzen wij
naar de verkorte weergave van het artikel
van Baur (1968) op blz. 83. Wij zullen hier
volstaan met deze verwijzing ter vermijding
van doublures.
Een aantal argumenten pro lekenrechtspraak
vindt zijn grond in de stelling dat de gemeen-

schap aanspraak kan maken op deelname aan
de rechtspraak. Het bestaan van instituties
en procedures om geschillen op te lossen is
van primair belang voor een gemeenschap.
Deze betekenen immers een middel tot het
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bereiken van sociale orde. Aan eigen richting
(bloedwraak) gaat elke gemeenschap op den
duur ten gronde. Dit geldt vooral voor de nog
weinig hecht georganiseerde gemeensehappen.
Maar ook al kent een gemeenschap zo'n
organisatiegraad dat de conflictoplossing hoofdzakelijk eon gemeenschapsaangelegenheid is
waarbij gebruik kan worden gemaakt van
sanctiemiddelen van `overheidswege', clan
nog blijft de rechtspraak van zo vitaal belang
veer de leden van die gemeenschap dat zij
recht hebben op deelname daaraan. Dit is de
grondgedachte achter de democratisering van
de rechtspraak. Volksrechtspraak als een van
de terreinen waarop de burgerij zichzelf
waarin tegelijkertijd eon garantie ligt
besloten tegen eon te grote macht van de
staat en de magisstraten. Het enige voorbeeld
uit de geschiedenis van een bewust gekozen
gedemocratiseerde rechtspraak waaraan uitsluitend leken deelnamen, is het oude Athene
ten tijde van Pericles, zij het dat alleen de
vrije burgers in aanmerking kwamen.
In de oudgennaanse tijd namen weliswaar
ook alle vrije en weerbare mannen deel aan de
rechtspraak, maar dit was waarschijnlijk niet
op grond van een bewust gekozen democratisch
ideaal. Maar de praktijk gal (zeker in de
vroegste fasen) eon voorbeeld van democratic
in actie op het gebied van de rechtspraak. Wij
zagen hierboven al dat de invloed van het
gewoonterecht na verloop van tijd steeds
minder greet word. Bij het ontbreken van
eon bewust democratisch ideaal van yolksrechtspraak viel hierdoor elke basis voor
deelname van het yolk aan de rechtspraak weg.
Wij zagen ook•dat pas na de Franse Revolutie
de gedaehte van de deelname van het yolk
aan de rechtspraak op het continentale deel
van West-Europa (zij het ook elders en afgezien
van de geheel eigen ontwikkelingen in Engeland)
weer terrein won, maar dit heeft niet geresulteerd in pure volksrechtspraak zonder enige
bemoeienis van ambrelijke beroepsrechters.
De juistheid van eon tweede argument, namelijk
dat door de deelname van leketz de acceptatie

van het oordeel veer partijen gemakkelipter is,
valt moeilijk aan to tonen. Het zou echter eon
onderliggende reden kurmen zijn geweest em
ook in de publieke rechtspraak eon arbitraal

•
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element te handhaven, zoals in de praetoriale
procedure in de Romeinse republiek. In het
licht van grotere acceptatie van het oordeel
kan men ook het recht op een beslissing door
gelijken (het zogenaamde 'iudicium parium')
zien. Of dit privilege een motief is geweest
om zodoende het overheidsgezag te beperken
valt niet te bewijzen. Wel was het zo dat de
vasallen in de feodale verhoudingen in de
landsheerlijke tijd het privilege van het
iudicium parium wisten te verwerven. Dit
bood in de conflicten met de landsheer een
zekere bescherming tegen willekeurig optreden
van deze. In verschillende landen verkreeg de
adel als geheel een dergelijk privilege, terwijl ook
de leden van de universitaire gemeenschap en de
gilden hun eigen rechtspraak hadden.
In Engeland kende de Magna Charta het
privilege toe aan alle vrije burgers. Het desbetreffende artikel was weliswaar vooral
bedoeld als een beperking van de bevoegdheden van de koning ten opzichte van de
'court-keeping lords', maar de vage termen
waarin het artikel was gesteld, tesamen met de
vermelding dat dit privilege gold in verband
met het recht van de landstreek, leidde ertoe
dat in latere tijden het recht op een oordeel
door gelijken (de juryrechtspraak) een symbool
werd van menselijke vrijheid, in het bijzonder
ten opzichte van de centrale overheid. De
gedachte van het iudicium parium is buiten
de gebieden van het 'common law' niet in
die mate aangeslagen als daarbinnen. Jury en
schepenrechtspraak werd op het continentale
West-Europa uitsluitend op het gebied van de
strafrechtspraak ingevoerd. Hoewel wij de juryrechtspraak niet hebben overgenomen, kimnen
wij de gedachte van het oordeel door gelijken
wel terugvinden in verschillende vormen van
particuliere rechtspraak, waarvan de tuchtrechtspraak wel het meest sprekende voorbeeld is.
Een andere pijler waarop een aantal argumenten
pro deelname van leken aan de rechtspraak
steunen, is de gedachte dat het niveau van
rechtspraak kan verbeteren als men gebruik
maakt van de kennis van leken, zowel hun
technische kennis alsook hun kennis van
maatschappelijke achtergronden. De variatie
in billijkheidsopvattingen in verschillende

kringen, beroepsgroepen en sociale lagen leidden
er in de loop der geschiedenis herhaaldelijk toe
dat vonnen van rechtspraak met een op arbitrage gelijkend karakter in de gerechtelijke
procedures werden toegepast. Wij venneldden
al het praetoriale systeem van rechtspraak ten
tijde van de republiek Rome. Maar ook
tegenwoordig kennen verschillende landen met
een relatief hoog ontwikkeld rechtsstelsel de
rechtspraak door gemengde colleges (beroepsrechters-juristen tesamen met leken-bijzitters).
De argumeriten om deze leken in te schakelen,
lijken veel op die welke wel worden aangevoerd
ter verdediging van de arbitrage. Het betreft
de technische kennis en gespecialiseerde
ervaring en (daardoor) het inzicht in de
specifieke maatschappelijke achtergronden op
verschillende vakgebieden. Het woord 'leek'
is in dit verband zeer misleidend, omdat het
juist leken-deskundigen (op het betreffende
vakgebied) betreft.
De vraag kan nu gesteld worden in hoeverre
deze argumenten van invloed zijn geweest op
het al dan niet betrekken van leken bij de
rechtspraak. Met andere woorden in hoeverre
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de deelname van leken aan de rechtspraak een
kwestie is geweest van rationele afweging van
voor- en nadelen.

.

In het algemeen kunnen wij stellen dat er
geen rationele keuzen op grond van de hierboven genoemde argumenten zijn gemaakt.
Het was eerder de concrete maatschappelijke
en politieke situatie welke de ontwikkelingen
in een bepaalde richting stuurden, ten gevolge
waarvan met het verstrijken van de tijd de
keuzemogehjkheden hoe langer hoe beperkter
werden.
Dawson (1960) geeft als zijn hypothese dat de
deelname van het yolk aan de rechtspraak in
Engeland uit pure noodzaak plaatsvond.
Sinds de inval van Willem de Veroveraar
(1066) kende Engeland een aantal sterke
koningen welke crop uit waren hun gezag zo
snel mogelijk over het gehele gebied te vestigen
en te consolideren. De rechtspraak was
(vatiouds) een belangrijk middel hiertoe. Maar
omdat er in Engeland weinig beroepsrechters
waren en deze al snel overbelast dreigden te
raken, schakelden de koningen de zogenaamde
egoede mannen', de `gezworenen', de `probi
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et legales homini') in de districten in (Drabbe,
1955). De macht van de koningen was groot
genoeg om deze locale jury's tot medewerking
te krijgen. Zodoende is er de paradoxale
situatie ontstaan dat de grote macht van de
Engelse koningen (in zo'n betrekkelijk vroeg
stadium van de geschiedenis; (eind) lie, 12e
en 13e eeuw) uiteindelijk via de inschakeling
van de locale jury's bij de overheidsrechtspraak tot een grote mate van zelfbestuur
op locaal niveau leidde. Dawson ziet hierin
zelfs de bakermat van de parlementaire
democratie.
In Frankrijk daarentegen, waar men ook de
instelling van de locale 'jury's' kende
(Karel de Grote had dit systeem van het
inwinnen van inlichtingen bij de plaatselijke
bevolking al ingesteld, welk systeem weer
door Willem de Veroveraar in Engeland werd
ingevoerd), was het gezag na de ineenstorting
van het centrale gezag in de 9e en 10e eeuw
(invallen der Noormannen!) zeer versnipperd.
Elke landsheer bezat zijn eigen jurisdictie.
Bij de wederopkomst van de monarchie in
Frankrijk ontbrak een systeem van rechtspraak
waarop de koning enige greep zou kunnen
krijgen. Ondertussen nam de invloed van het
canonieke recht hoe langer hoe meer toe.
De grote druk die hiervan uitging op professionalisatie van de rechters is reeds aan de
orde geweest. Door de onmacht van de koning
kreeg het canonieke proces en bewijsrecht
alle kans om zijn grotere efficientie dan de
juryrechtspraak op het gebied van de feitenvaststelling te bewijzen. Hierdoor werd het
steeds moeilijker om de ontwikkeling naar
een meer professioneel-ambtelijke rechterlijke
macht terug te draaien, gesteld al dat men dit
had gewild. Het was voor een zwak centraal
gezag immers ook veel gemakkelijker een
beroep te doen op enkele ambtelijke rechters
dan op het minder manipuleerbare lekenelement. Een en ander leidde uiteindelijk tot
een ambtelijk hierarchisch geordende professionele rechterlijke organisatie, de vernietiging
van het locale zelfbestuur en de verscherping
van de maatschappelijke gelaagdheid (juristenstand, gepriviligeerde adel), welke een van de
oorzaken zou zijn van de Franse Revolutie.
Ook in Duitsland was de ontwikkeling in

essentie hetzelfde als in Frankrijk (zij het
200 jaar later): de oorspronkelijke zwakte
van het centraal gezag was paradoxaal
genoeg uiteindelijk mede de oorzaak van het
vorstelijk absolutisme.
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Enkele theoretische kanitekeningen
Na bovenstaande historisch getinte benadering
van het vraagstuk van de lekenrechtspraak,
when wij in deze paragraaf de problematiek
vanuit een meer theoretisch perspectief bezien.
Het is verleidelijk aan te knopen bij de tegen
het eind van de vorige eeuw ontwikkelde
gedachteri van de bekende Duitse socioloog
Weber (Weber, uitgave 1972). Deze was
van mening dater in de loop der tijd een
ontwikkeling had plaatsgevonden van
irrationele vormen van gezagsuitoefening
(traditioneel bepaald of op charismatisch
leiderschap berustend) naar meer rationele
gezagsvormen (bureaucratie). Parallel hiermee
zou zich een ontwikkeling hebben voorgedaan
van irrationele rechtstoepassing, zowel op het
gebied van het fonnele recht (orakels, godsoordelen) als op het terrein van het materiele
recht (willekeurige oordelen, oordelen uitsluitend op basis van de concrete billijkheid:
de zogenaamde `kadirechtspraak'), naar
meer rationele wijzen van rechtstoepassing
(het aan de hand van vaste abstracte regels
door middel van een logische redenering
tot een oordeel komen).
Het lekenelement zou in deze gedachtengang
kunnen worden gezien als een irrationeel
moment in de rechtspraak en (dus) niet
passend in de ontwilckeling van irrationeel
naar rationed'. Leken lijken immers de
neiging te hebben om te oordelen op grond
van hun billijkheidsgevoelens ten aanzien van
het concrete geval (de zogenaamde `Einzelfallgerechtigkeit'). Hoewel Weber zijn begrippen
voornamelijk gebruikt als instrumenten voor
de analyse en als beschrijvingen van modellen
(ideaaltypische situaties), en hoewel hij niet rept
over een vooruitgang (met andere woorden:
geen uitspraak doet over goed of slecht), spreekt
uit zijn betoog toch sterk de geest van zijn
tijd (het evolutionistisch denkende 19e eeuwse
West-Europa) en ziet hij veranderingen toch
vooral als ontwikkelingen.

Afgezien van het feit dat de veranderingen
zoals wij al zagen een golfpatroon vertoonden
en er dus geen sprake is van een rechtlijnige
ontwikkeling, heeft de grote belangstelling van
sociaal-wetenschappelijke onderzoekers
gedurende de laatste decennia voor de persoon
van de rechter-beslisser aan het licht gebracht
dat het oordeel niet louter een proces is van
logische redenatie aan de hand van rechtsregels. Ook allerlei niet-rationele factoren
spelen bij de beslissing een rol: de beslisser
selecteert en waardeert de gegevens, `gestuurd'
door zijn attitude (Hogarth, 1971). Zijn
mens- en maatschappijbeeld bepalen mede de
uiteindelijke beslissing (Van Hoecke, 1975).
Het verschil tussen de `irrationele wijze
waarop leken beslissen en de `rationele' oordeelsvorming van de beroepsrechters is zodoende wat minder groot dan men zou menen
op het eerste gezicht, hoewel er wel degelijk
een verschil in benadering blijkt te bestaan
33 (Roos (1978), zie diens artikel op blz. 43).
Ook al gebruikt men de begrippen rationeel
en irrationeel in de betekenis welke Weber
daaraan geeft, en ook al lijkt het vennoeden
• gewettigd dat leken geneigd zijn om minder te
oordelen aan de hand van de regels van de wet
(Rtiggeberg, 1970), dan nog zou het misleidend
zijn om het verschil in benadering tussen leken
en beroepsrechters te kwalificeren in terrnen
van irrationeel of rationeel. Beiden hebben hun
inbreng. Deze eigen inbreng hoeft niet te
betekenen dat deze benaderingen elkaar uitsluiten. Zij kunnen ook als aanvulling van
elkaars zwakke punten worden beschouwd.
Afgezien verder van het feit dat men door de
gelijkstelling van het lekenoordeel met een
irrationele besluitvorming al te gemakkelijk
ertoe zou kunnen besluiten het lekenelement
hoofdzakelijk te zien als een overblijfsel uit
een `primitiever' (minder `geevolueerd')
stadium, gaat een al te globale benadering al
snel voorbij aan het feit dat de lekenrechtspraak zoals wij al zagen in verschillende
vormen heeft bestaan en dat het lekenelement
vele, soms zeer uiteenlopende, functies kan
hebben. Men leze in verb and hiermee de
verkorte weergave van het artikel van
Riiggeberg (1970) op blz. 66, waarin deze
verschillende mogelijke functies opsomt en ze
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• in een theoretisch kader plaatst (zij het met een
nog zeer rudimentair karakter). Zonder een
systematische analyse van de verschillende
functies welke het lekenelement in de rechtspraak kan hebben, lijkt het weinig zinvol om
te trachten de inbreng van het lekenelement
in de rechtspraak te etiketteren als `irrationeer.
Een andere onderscheiding welke door Weber
wordt gemaakt, lijkt voorshands een aantrekkelijker aanknopingspunt te bieden voor een
analyse van de deelname van leken aan de
rechtspraak. Het betreft de door Weber
beschreven spanning welke bij een toenemende
rechtstoepassing aan de hand van abstracte
rechtsregels ontstaat tussen deze formele
rationaliteit (de Normgerechtigkeit') en de
materidle rechtvaardigheid (de billijkheid in
concreto, de tinzelfallgerechtigkeit'). De rol
van de rechter is tengevolge hiervan
ambivalent. Moet het accent bij de beoordeling komen te liggen op de conflictoplossing aan de hand van de billijkheid in
de concrete situatie, of op het nastreven
van. handhaving van de norm (Aubert, 1964)?
Daarbij komt dat naarmate de probleemoplossing meer juridisch is (reductie van een
geschil tot een juridische vraagstelling) en er
dienovereenkomstig wordt geoordeeld aan de
hand van rechtsregels, de beslissing eerder een
zwart/wit karakter zal hebben. Dit terwijI
bij een geschil in feite vaak partijen zijn
betrokken die elk voor een deel het geLijk aan
hun kant hebben, waardoor een bemiddeling
op basis van de redelijkheid en billijkheid tot
een acceptabelere oplossing zou kunnen
leiden ('do ut des').
Viel in vroeger tijd recht en billijkheid nog
semen (de `ewal), met het complexer en
pluriformer worden van de maatschappij neemt
de spanning tussen de algemene regel en de
per situatie verschillende billijkheidsgevoelens
toe. Enkele loplossingen' om deze spanning
te verminderen zijn: de particuliere rechtspraak
waarbij men elkaar naar de eigen biilijkheidsnorm beoordeelt; een `vrije' rechtsvinding door
de overheidsrechter waarbij de billijkheid als
aanvulling op de (achterlopende, lacuneuse of
vage) wet of soms zelfs tegen de wet in het
oordeel aanvaardbaarder moet maken; de
informatieverstrekking over maatschappelijke

achtergronden door een getuige-deskundige;
en tenslotte het inbrengen van het billijkheidsoordeel in de rechtspraak door de benoeming
van leken-bijzitters welke deskundig zijn ten
aanzien van de thaatschappelijke achtergronden
van het verschil.
We krijgen zo de eigenaardige paradox dat een
verdere rationalisering van de rechtspraak ten
gevolge van de noodzakelijke kennis van de
rechtsregels die dit met zich meebrengt aan de
ene kant een afstotende werking heeft op het
lekenelement, terwijl aan de andere kant bij
de toenemende spanning tussen de formele
regel en de concrete billijkheid welke van deze
rationalisering het gevolg is het lekenelement
juist weer een rol kan gaan spelen in de rechtspraak ter vermindering van deze spanning.
Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het
`taai bestaan' (Van Hamel, 1908) van de
lekenrechtspraak juist in een tijd waarin er
voor dit `eigenaardige' element steeds minder
35 plaats lijkt te zijn op grond van verschillende
argumenten welke er tegen het instituut van
de lekenrechtspraak zijn aan te voeren (Baur,
1968).
Juist de stelling dat leken zich nogal vrij tegenover de wet opstellen, wordt door voorstanders
van de lekenrechtspraak nogal eens als argument
pro te berde gebracht (bijvoorbeeld Knittel,
1970). Een wet welke niet (meer) in overeenstemming is met het rechtsgevoel zou zodoende
daaraan kunnen worden aangepast. Het behoeft
geen betoog dat de rol van de wetgever op deze
wijze danig kan worden uitgehold en dat de
rechtszekerheid flunk in het gedrang kan komen,
problemen welke bij de vrije rechtsvinding ook
een belangrijke rol spelen.
Slotopmerkingen
Het is opmerkelijk dat — voorzover wij hebben
kunnen nagaan — noch in de discussie over de
klassejustitie, noch in die over de vrije rechtsvinding de laatste jaren aandacht is be steed aan
de (on)mogelijkheden welke de inbreng van het
lekenelement in de rechtspraak in deze contexten zou kunnen bieden. Is dit een van de
tekenen hoe weinig de lekenrechtspraak tot
de verbeelding spreekt? Of heeft men de
mogelijkheid wel overwogen maar onmiddellijk
als zijnde te onwerkelijk weer van de hand
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gewezen? Waarschijnlijker lijkt het dat men de
mogelijke inbreng van het lekenelement in dit
verband in het geheel niet heeft onderzocht,
ten gevolge van de in het algemeen geringe
bekendheid bij de mbeste mensen van dit
fenomeen. Geheel anders ligt bijvoorbeeld de
situatie in West-Duitsland, waar men op
veel groter schaal dan bij ons de inschakeling
van de leken in de rechtspraak kent (zie de
bijlage betreffende de rechterlijke organisatie
van de Duitse Bondsrepubliek), getuige het
feit dat men in de Duitse literatuur wel tot een
bewuste afweging van deze lekeninbreng komt
(zie de artikelen van Baur en'Rtiggeberg).
De lekenrechtspraak is in ons land natuurlijk
niet geheel onbediscussieerd geweest. In deze
• , paragraaf gaan we zeer in het kort in op due
• typen leken die in de rechtspraak een rot
kunnen spelen en de discussies welke er
rondom deze lekenrechtspraak hebben plaatsgevonden. We ronden dit artikel af met een
enkele opmerking over de gevolgen die de
inschakeling van leken-deskundigen zou
kunnen hebben op het karakter van de rechts-

pleging.
Volksrechtspraak

De deelname van leken aan de rechtspraak
heeft in ons land rond 1900 een rot gespeeld
in de politieke strijd en in de discussie over
de `klassejustitie' welke ook toen al werd
gevoerd. Sommigen waren van mening dat het
in de rechtspraak veelal onbewust tot uiting
komende verschil in maatschappelijke achtergrond tussen de meeste rechters en de
justitiabelen (vooral in de strafrechtspraak)
zou kunnen worden gecompenseerd door ook
leken (uit alle sociale lagen) deel te laten
nemen aan de rechtspraak. De deelname van
leken aan de rechtspraak was daarom ook een
programmapunt van de toenmalige S.D.A.P.
(Drabbe, 1955). Deze gedachten vindt men
ook terug bij een enkele woordvoerder op de
vergadering van de Nederlandse Juristen
Vereniging in 1908 tijdens de beraadslagingen
over het vraagstuk of het aanbeveling verdiende
het lekenelement aan de rechtspraak te cioen
deelnemen, zij het dat deze politick getinte
opmerkingen wel voor enige opschudding
zorgden. De volksrechtspraak in de vorm van

juryrechtspmak vond toen nog een warm
pleitbezorger in de persoon van preadviseur
Van Hamel, hoewel deze de invoering van de
juryrechtspraak uiteindelijk toch onmogelijk
en onwenselijk achtte op grond van het feit dat
er in ons yolk geen belangstelling voor zou bestaan.
Overigens werd Van Hamel's pleidooi voor
deelname van het lekenelement aan de rechtspraak vooral ingegeven door het feit dat in
zijn ogen zovele rechters zich zo dogmatisch
opstelden en niet de zijns inziens noodzakelijke vrijere houding tegenover de wet
durfden aan te nemen. Rechters zouden zich
volgens Van Hamel net zo vrij tegenover de
wet moeten durven opstellen als leken, wil
de rechtspraak voor de burgers aanvaardbaar
zijn en wil de bevolking het vertrouwen in de
rechtspraak niet verliezen (Van Hamel, 1908).

Belangenvertegenwoordigers
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Rond de eeuwwisseling speelde zich ook de
discussie af hoe het rechterlijk college dat een
oordeel moet geven over geschillen op het gebied
van de Ongevallenwet (1902) er uit moest zien.
Er werd inspiratie gevonden in de corporatistische
gedachte van de Duitse •`Berufsgenossenschaften',
waarin werkgevers en werknemers verenigd waren.
Na toepassing van dit model in de Beroepswet
van 1902 (in 1955 vernieuwd), in de vorm van
de raden van beroep waarin onder voorzitterschap van een jurist een vertegenwoordiger van
werkgevers en werknemers als leden-bijzitters
zitting hebben, heeft men bij de uitbreiding
van de sociale verzekeringrechtspraak aan dit
model tot nog toe vastgehouden. Van Hamel
(1908) zag in deze op het harmoniemodel
berustende constructie een streven omde op.
komende arbeidersbeweging in te kapselen.
Nu, bij de herziening van de rechterlijke
organisatie doet zich zoals wij in de inleidende
paragraaf al opmerkten de vraag voor of bij een
integratie van de administratieve en de gewone
rechtspraak het lekenelement moet worden
gehandhaafd. De discussie over de waarde van
de lekenrechtspraak wordt hiermee weer actueel.

Deskundigen
De laatste jaren heeft de discussie over de
deelname van leken aan de rechtspraak vooral
plaats gevonden in het kader van de vraag-
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stukken betreffende de specialisatie van de
rechter en de problematiek van de inbreng
van deskundige kennis van niet specifiek
juridische aard voOr of achter de groene
tafel, en de kwesties betreffende de verhouding
tussen rechter en deskundige.
Evenals de discussie pro en contra de deelname
van leken aan de rechtspraak is die pro of Contra'
de deskundige voor of achter de groene tafel
tamelijk stereotiep.
Wat betreft de `deskundigheids-discussie' moeten wij de geinteresseerde lezer venvijzen naar
de literatuur.* Het betreft hier meer een
afzonderlijke problematiek, hoeveel raakvlakken er ook zijn met ons onderwerp. Het
zou te ver voeren er in het kader van dit artikel
uitgebreiti op in te gaan.
Wij willen slechts een enkele opmerking maken
welke verband houdt met de aanwezigheid van
deskundigen/leken-bijzitters in de rechterlijke
colleges, zoals bij de pachtrechtspraak onder
meer het geval is.
Naast deze interne deskundigen kennen wij ook
de externe deskundigen (de getuige-deskundige).
Vanwege de grote invloed die de deskundige
kan hebben op de beslissing wordt er wel voor
gepleit om de deskundigeninbreng zoveel
mogelijk in het openbaar te doen plaatsvinden.
De leken-bijzitters brengen hun'deskundigheid
echter ook in raadkamer in. Tengevolge van het
feit dat in ons land de beraadslagingen in raadkamer geheith zijn (art. 28 Wet R.0.) en wij
dienovereenkomstig niet het instituut van de
'dissenting opinion' kennen, valt de invloed die
deze deskundige heeft gehad op de beslissing
door partijen niet precics te achterhalen.
Doze gang van zaken doet afbreuk aan de
gedachte dat het proces moot berusten op
spraak en tegenspraak. Het accusatoire karakter
van het proces kan zodoende worden ondergraven. Fuller (1964) ziet in het accusatoire
karakter de toetssteen voor het rechtsgehalte
van de rechtspraak. Vanuit dit oogpunt zou het

* Men leze in verband met de problematiek betreffende
de inbreng van de deskundigen onder andere: Handelim
gen der Ned. Jur. Vereniging (1970), De Visser (1971)
Van Veen (1971), Rapport van de Werkgroep Herziening Rechterlijke Organisatie (1972), Polak J.M.
(1975), Verpaalen (1976) en Van Andel (1976).
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derhalve de voorkeur verdienen om de deskundigeninbreng door externe getuige-deskundigen te doen plaatsvinden.
Dit alles betekent niet dat het lekenelement in
de rechterlijke colleges geen zinvolle bijdrage
zou kunnen leveren aan de rechtspraak. Zo
noemt bijvoorbeeld RUggeberg (1970) een
aantal mogelijke positieve functies van de
deelname van leken aan de rechtspraak. Hij
wijst er daarbij op dat, wil men een gefundeerd
antwoord geven op Vragen betreffende de zinvolheid van de lekenrechtspraak, men eerst
een theoretisch model ten aanzien van mogelijke functies van lekenrechtspraak dient te
ontwerpen. Op basis hiervan zal door middel
van empirisch onderzoek nagegaan moeten
worden in hoeverre deze functies in feite
bestaan en hoe de leken in werkelijkheid
functioneren. Pas dan kunnen wij een gefundeerd oordeel uitspreken over de bijdrage
van leken aan de rechtspraak. In het hierna
opgenomen artikel van Roos wordt nader ingegaan op het empirisch onderzoek dat op het
onderhavige terrein is verricht.
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Empirisch onderzoek
naar het functioneren
van het lekenelement
in de rechtspraak : een
kritisch overzicht*
door mr. N.H.M. Roos
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`Juist in onze wetenschappelijk georienteerde
samenleving schijnt de idee, dat een leek een
bijdrage levert aan de rechtspraak, even
natuurlijk te zijn als de weerstand die kwakzalvers oproepen', aldus de bekende Noorse
rechtssocioloog V. Aubert I . Een `natuurlijk'
idee is het misschien staatkundig gezien, maar
onder juristen blijkt het sinds jaar en dag
diepe emoties op te roepen 2 teken' zijn
immers een creatie van de juristen zelf. De
geschiedenis van het lekenelement in de
rechtspraak is de keerzijde van de ontwikkeling van een rechtsgelecrde stand en diens rol
in de totstandkoming van nationale staten en
bun bureaucratisch bestuur. Leken en juristen
zijn juist altijd `natuurlijke' vijanden geweest 3
Aubert heeft echter gelijk dat het nogal
paradoxaal is dat de rcchtsgeleerden de eerste
academici waren, die op basis van bun
wetenschappelijke kennis een grote praktische
invloed in de samenleving gingen uitoefenen,
nu de wetenschap als maatschappelijke
factor tot voile ontplooiing is gekomen, soms
in aanzienlijke mate afhankelijk zijn van nietprofessionelen op het gebied van het recht.
Paradoxaal is ook dat dit feit enerzijds
gerechtvaardigd wordt door te wijzen op het
gevaar van professionalisme, anderzijds
echter juist door te wijzen op het gebrek aan
.

•

* Van dit artikel bestaat een uitgebreidere versie,
die opgenomen zat worden in het verslag (eind 1978)
van een onderzoek naar het funetioneren van het
lekenelement bij de Raden van Beroep, dat thans
door de autcur (wetensehappelijk medewerker aan
de K.U. te Nijmegen) wordt uirgevoerd.
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professionalisme bij de juristen-rechters (hun
maatschappelijke ondeskundigheid).
Hoewel het lekenelement in de rechtspraak,
zeker in een land als Nederland weinig maatschappelijke betekenis heeft, roept de discussie pro- en contra het lekenelement emoties
*op die ten diepste verbonden zijn met de
geschiedenis van de juristenstand en met de
sociale en wetenschappelijke waarde van het
juridisch denken. Ook principiele vragen van
staatkundige aard, zoals de machtenscheiding,
de onafhankelijkheid van de rechter en de
verhouding van staat en maatschappij zijn
belangrijke elementen in de discussie rond
het lekenelement in de rechtspraak.
Behalve door emotionaliteit is deze discussie
ook altijd , gekenmerkt geweest door een
sterke uitwisselbaarheid van argumenten,
doordat wat voor de een een voordeel
genoemd werd, door de ander moeiteloos als
een groot nadeel kon worden afgeschilderd.
Oorzaak daarvan is in de eerste plaats het
feit dat de verschillende functies die men aan
het lekenelement toeschreef en de waarden
die men aan deze functies verbond, niet of
nauwelijks in een voor wetenschappelijke
discussie noodzakelijke analytische structuur
werden gebracht. In de tweede plaats is een
oorzaak dat men uitging van allerlei onbewezen en veelal op subjectieve impressies
berustende opvattingen over hoe het lekenelement feitelijk al dan niet zou (kunnen)
functioneren.
Enigszins bescheidener begint men reeds te
worden in de jaren vijftig 4 , maar bepaald luid
wordt de roep om empirisch onderzoek terzake pas in de laatste jaren 5 Men ziet als de
taak van empirisch onderzoek duidelijk slechts
het verschaffen van wat onbekend feitenmateriaal, dat de discussie in deze dan wel een
andere voorspelbare richting zal beslechten.
Toch dreigt `Rechtstatsachenforschung' 6
zoals dit soort onderzoek met een Duitse term
wordt aangeduid, maar al te gauw problemen
op te roepen die een rechtspolitieke discussie
er niet gemakkelijker op maken.
Een zekere nalviteit van de roep om empirisch
onderzoek blijkt ook uit het feit dat niemand
bekend schijnt te zijn met enig reeds verricht
onderzoek op dit terrein, terwijl toch minstens
.

,

een van de publikaties over dergelijk onderzoek,
'The American Jury' 7 een beroemd werk
mag heten.
Vergelijkt men het kwantitatieve gewicht van
de rechtspraak waarbij lekenrechters betrokken
zijn, met die waarbij dat niet het geval is, dan
is het niet onaannemelijk dat het eerste groter
is dan het tweede (zie de overzichten achter
in dit nummer). Dat het lekenelement desondanks zo weinig aandacht heeft gekregen,
heeft zijn oorzaken, behalve in de reeds aangeduide problematiek, in de doginatische inslag
van de rechtswetenschap, waardoor men zich
vanzelf vooral op de hogere instanties richt,
waar de lekenrechters bijna altijd ontbreken 8
Bovendien was tot de tweede wereldoorlog
de empirische rechtssociologie nog erg weinig
ontwiklceld, zodat het ook niet meeviel om op
een andere, niet-dogmatische wijze lets zinnigs
over lekenrechtspraak te zeggen. Het strekt
de rechtssociologie tot eer dat het eerste grote
onderioeksproject, het 'Chicago jury project',
gericht was op het functioneren van lekenrechters. De bekendste publikatie die uit dit
projekt is voortgekomen is het reeds genoemde
The American Jury', waaraan we nu enige aandacht zullen besteden 9.
,

.
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Amerika
Het door H. Kalven en H. Zeisel gedane
onderzoek betreft 3576 jury-zaken, waarover
rapport is uitgebracht door 555 rechters uit
alle delen van de Verenigde Staten. De rechters
moesten talrijke vragen beantwoorden over de
aard van de zaak en het verloop van de procedure. Zij moesten hun eigen oordeel geven
alvorens de zaak terugkwam van de jury en
moesten bij eventueel verschil van mening
oorzaken hiervoor aangeven. In 25% van de
gevallen was er verschil van mening tussen
rechter en jury. In 5% van de gevallen was er
sprake van een 'hung jury' d.w.z. van een jury
die niet tot een oordeel met de vereiste
meerderheid van stemmen kon komen. Voor
de overige 20% bleek de jury in 16% van de
gevallen milder —, in 4% van de gevallen
strenger te zijn dan de rechter. Daaruit volgt
niet dat de jury in het algemeen meer proverdachte zou zijn dan de rechter. De verdachte
is immers vrij om te kiezen voor een proces met

of zonder jury en uit een ander onderzoek is
gebleken, dat de advocaten bijzonder goed op
de hoogte blijken te zijn met de voordelen en
de nadelen van een jury-proces voor hun
clienten. De redenen die de rechters opgaven
voor verschillen van mening waren als volgt
verdeeld: 1°
Sentiments on the law
Sentiments on the defendant
Issues of evidence
Facts only the judge knew
Disparity of counsel

29%
11%
54%
2%
4%
100%

45

Dit zijn gewogen percentages, omdat verschillende redenen vaak tezamen optreden.
Beziet men dit samengaan van redenen, dan
blijkt dat de jury, die in theorie alleen over
de feiten moet oordelen, slechts in een
derde deel van de gevallen uitsluitend op
grond van 'issues of evidence' tot een afwijkend
oordeel komt. In een vijfde deel van alle
`onenigheid' wijkt de jury volgens de
rechters uitsluitend af op grond van 'sentiments
on the law' of van 'sentiments on the
defendant'. In de overige gevallen is er sprake
van een vermenging van bewijs- en andere
factoren. Kalven en Zeisel houden het erop
dat in die gevallen de twijfels over het bewijs
als `bevrijdende' voorwaarde werken voor het
tot gelding komen van de andere factoren.
Bij zuivere bewijskwesties blijkt via kruistabellen, dat tweederde hiervan verklaard
kan worden via de 'credibility hypothesis',
d.w.z dat de jury meer waarde hecht aan het
feit dat de verdachte geen strafblad heeft, een
waarde die duidelijk toeneemt naarmate het
om ernstiger delicten gaat. Het restant van
zuivere bewijskwesties verldaren Kalven en
Zeisel via de 'reasonable doubt hypothesis',
d.w.z. dat de jury hogere maatstaven aanlegt
voor de overtuigingskracht van het bewijs.
Wat betreft de 'sentiments on the law' signaleren de auteurs van 'The American Jury' het
volgende: de jury stelt nogal eens minder
strenge eisen dan de wet voor de erkenning
van `noodweer'. Ook de factor `eigen schuld'
(van het slachtoffer) wordt door de jury wat
al te ruim in rekening gebracht, vooral in

gevallen van verkrachting en dronkenschap.
Verder is de jury enigszins terughoudend als
delicten weinig gevolgen hebben gehad en als
het slachtoffer kennelijk geen prijs stelt op
vervolging, de schade reeds door de dader
vergoed is of de dader al genoeg gestraft is,
zelfs als die `straf geen gevolg is van het
delict. Ook weigert de jury nog wel cens tot
het oordeel `schuldig aan doodslag' te komen
bij verkeersongelukken. Verder houdt zij
rekening met de verwachte strafmaat en de
gevolgen van een verwachte straf. Tenslotte
wil zij als dronkenschap of krankzinnigheid
een mitigerende factor is, deze wel eens
buiten de grenzen van hun wettelijke omschrijving uitbreiden.
4% van alle meningsverschillen konden worden
toegeschreven aan een surplus aan kwaliteit
van de advocaat ten opzichte van de aanklager.
In 1 op de 11 gevallen waar sprake was van
'superior counsel', gaf deze factor de doorslag.
46 Aangezien er ongeveer even vaak sprake was
van een 'superior prosecutor', nemen Kalven
en Zeisel aan dat er in die gevallen sprake is
van een evenredig effect in de voor de verdachte ongunstige richting.
In ongeveer een zevende van alle meningsverschillen is er sprake van 'cross-over', d.w.z.
dat de jury strenger oordeelt dan de rechter.
In dat geval is de rechter echter niet gebonden
aan de uitspraak van de jury. Slechts in 14%
van de gevallen maakt hij echter gebruik van zijn
bevoegdheid om de uitspraak van de jury te desavoueren en wet eerder in geval er sprake is van
een veroordeling vanwege een ernstig misdrijf
en vooral als de rechter meent, dat de jury niet
mede op grond van mogelijke twijfels ten aanzien van de overtuigingskracht van het bewijs
tot zijn oordeel is gekomen. In 96% van de
'cross-over'-gevallen blijken overigens 'issues
of eVidence' een rol gespeeld te hebben, waarbij het bewijs weer in tweederde deel van de
gevallen als 'bevrijdende' voorwaarde fungeert
voor de 'sentiments on the defendant' of voor
'sentiments on the law' (narcotica- en kinderverwaarlozingszaken, het weigeren om bijstand
te verlenen in noodsituaties en delicten van
ambtenaren in functie en sexuele delicten waar
kinderen het slachtoffer van zijn). Verder zijn
voormalige officieren van justitie strengere

rechters dan de gemiddelde, terwijl voormalige
advocaten veel soepeler zijn. In hun waardering
voor het instituut van de jury als. zodanig maakt
dat echter niets uit. Een zeer belangrijke stelling
van Kalven en Zeisel is dat 'for the law's
practical purposes the jury does understand
the case' en wel blijkens de volgende kruistabel
(t.a.p. p. 157):
clear case

close case

easy difficult easy difficult
judge and jury
disagree
aantal zaken
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9% 8%
618 57

41% 39%
406 110

Bij deze stelling gaan zij uit van de hypothese
dat, als de jury de neiging zou hebben de zaken
verkeerd te begrijpen, er meer meningsverschil
zou moeten zijn in moeilijke zaken dan in
eenvoudige zaken. Dat blijkt niet het geval;
wel is er groot verschil in 'clear' en 'close cases'
(de al dan niet eenduidigheid van het bewijs).
Kalven en Zeisel noemen de cijfers 'a stunning
refutation of the hypothesis that the jury does
not understand'. Naar onze mening zijn ze
echter wat al te 'stunning'. Het valt irnmers
op dat in moeilijke zaken niet alleen niet
meer maar zelfs minder meningsverschil
te constateren is, des te opvallender, omdat
men ook onder juristen mag verwachten, dat
moeilijke zaken wat meer aanleiding geven tot
meningsverschil. Eenduidigheid van het
bewijs en moeilijkheidsgraad van een zaak zijn
geen onafhankelijke vahabelen: in 'clear
cases' is de verhouding van 'easy' en
difficult' 11:1, in 'close cases' is dat 4:1. .
Als de jury de zaken werkelijk zo goed begrijpt,
zou er van instructie van de jury door de
rechter in feite geen effect mogen uitgaan.
Uit de cijfers die Kalven en Zeisel daarover
geven, blijkt echter dat in 'clear cases' door
instnictie meningsverschillen zo goed als
verdwenen zijn, terwijl de onenigheid in
'close cases' door instructie bijna een keer
zo groot wordt. 11
Een andere verklaring van deze cijfers is m.i.
mogelijk, maar zou in dit bestek te ver voeren.
Er zijn redenen genoeg om aan de steekhoudend-
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heid van Kalven en Zeisel’s stelling te twijfelen,
want aan het eind van hun boek stellen de
auteurs twee methodologische vragen, waarmee
zij (impliciet en) in de dubbele zin des woords
terug te komen op hun stelling dat de jury zo’n
goed verstand van (straf)zaken heeft. Hun
eerste vraag is of het belangrijkste niet verwaar
loosd is, de gevallen namelijk waarin rechter
en jury het met elkaar eens waren: ‘There is
some reason to think that the jury, even when
it agrees with the judge, may follow a process
that is more intuitive and less explicitly
rational’ (t.a.p. p. 476). Zij gaan zover te
stellen dat ‘in the end, agreement and
disagreement turn out to be littie more than
opposite sides of a coin’ (t.a.p. p. 482), hoe
wel dat bepaald niet uit hun cijfers is af te
leiden. Op veel geloof in het rationele gehalte
van de beraadslagingen van de jury wijst het in
ieder geval niet.
De tweede vraag is: ‘wat gebeurt er eigenlijk
in de raadkamer’? Wat de auteurs daarover
zeggen geeft wel inzicht in hoe zij tot de
zojuist weergegeven stelling komen, maar
doet wederom afbreuk aan het idee dat het
rationele element in de jury veel invloed heeft.
Kalven en Zeisel hebben naar het stemgedrag
gekeken: nooit slaagt één afwijkende stem
erin om uiteindelijk de meerderheid achter
zich te krijgen en maar in één op de tien
gevallen slaagt een aanvankelijke minderheid
erin om uiteindelijk de meerderheid achter
zich te krijgen. De auteurs concluderen dat:
• .‘lf this is true, then the real decision is
often made before the deliberation begins’,
zodat ‘the factors we have designated as
sources of disagreement decide the first
ballot votes’. The social process of the jury
deliberation then carries these first ballot
votes to the first verdict’ (t.a.p. p. 489).
Sinds het verschijnen van ‘The American Jury’
is een grote hoeveelheid onderzoek gedaan
naar bepaalde aspecten van het functioneren
van de jury. Een goed overzicht van dit onder
zoek krijgt men in het boek van R.J. Simon,
‘The jury system in America’. 12 Hoewel in dit
boek heel interessant materiaal verzameld is,
o.a. (door J.B. Kessler) over de sociale
psychologie van de jury en (door C. Stephan)

over de invloed van persoonskenrnerken van
juryleden en verdachten, stelt de laatste dat
‘the relationships reported can be entirely
spurious and the actual relationships may be
under the control of entirely different
variables’. Dat neemt niet weg dat een deel
van de resultaten van dit onderzoek toch
zijn nut kan hebben en opgehelderd kan
worden bij toekomstig onderzoek naar het
lekenelement.
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Duitsland
Op basis van dezelfde methodologie als in
‘The American Jury’ heeft Zeisel samen met
G. Casper een onderzoek ingesteld naar het
functioneren van het lekenelement in de
Duitse strafrechtspraak in de deelstaten
Baden-Württemberg, Hessen en Hamburg. 13
Verder heeft Zeisel een dergelijk onderzoek
ook ingesteld naar de Oostenrijkse strafrechtspraak, 14 waarover pas dit jaar iets gepubli
ceerd zal worden. 15 Veel verschil met de
resultaten van het Duitse onderzoek schijnt
er echter niet te zijn. Wel verschillen beide
sterk van een nog te bespreken Pools
onderzoek.
Enige overeenkomst met ‘The American
Jury’ is te constateren op de volgende punten:
72% van de zaken werden door de rechters
als eenvoudig, 22% als enigszins moeilijk en
6% als zeer moeilijk gekwalificeerd (A.J.:
resp. 86, 12 en 2%); net als bij de Amerikaanse
jury duren de beraadslagingen even lang in
uren als het aantal dagen dat de zitting in
beslag heeft genomen. Verder is er ook een
vat minder strikte toepassing van de wettelijke
regels voor de factor dronkenschap, de op
gevolgen gerichte benadering van sexuele
delicten, grotere strengheid waar het om
delicten van functionarissen dan wel beroepsmisdadigers gaat, een zekere terughoudend
heid t.a.v. delicten in de meer private sfeer
(echtelijke ruzies e.d.), en een zekere soepel
heid als de dader ‘al genoeg gestraft’ lijkt.
Opvallend strenger dan zowel de Duitse als
de Amerikaanse jury zijn de Duitse leken in
geval van eigendomsdelicten, vooral als dat
met geweld of bedrog gepaard gaat. In Duits
land is een per saldo 4% pro-verdachte-gezind
heid te zien (A.J.: 16%). 16 Was er in de V.S.
—

—

.
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in 'close cases' vijf keer zoveel meningsverschil.
als in 'clear cases', in Duitsland is het (aanvankelijke, niet het uiteindelijke) meningsverschil in `close cases' zelfs twaalf keer
groter dan in 'clear cases'," waarbij het net
als in de V.S., geen verschil maakt of het
om `nonnale' meningsverschillen gaat, dan wel
om 'cross-overs'.
De lekerechters stelden in 46% van de zaken
op de terechtzitting een vraag. Minder dan de
helft van deze vragen werd door de beroepsrechter als goede vragen gezien. Een groot
verschil is er op het punt van de hoeveelheid
meningsverschillen, waarbij er een onderscheid
moet worden tussen het `SchOffengerichf
(twee leken, 1 jurist) de `Grosse Strafkammee
(3 juristen, 2 leken) en het `Schwurgerichf
(3 juristen, 6 leken, het `Schwurgerichf houdt
zich vooral bezig met misdrijven tegen het leven
intussen heeft het `Schwurgeriche dezelfde
samenstelling gekregen als de 'Grosse Strafkammer'). Rekent men de gevallen waarin de
verdachte een volledige bekentenis heeft
afgelegd niet mee, dan is er over de schuldvraag
aanvankelijk een verschil van mening van 10%
bij het `Schoffengerichf , van 13% bij de
'Grosse Strafkammer' en van 30% bij het
`Schwurgerichf. Het hogere percentage bij
de `Grosse Strafkammer' kan verklaard worden
door het feit dat de leken vooral dan geen
eensluitend standpunt hebben, als er ook
onder de juristen onenigheid is.
Omdat de leken juist een wat minder soepele
houding vertonen naarmate het om ernstiger
delicten gaat, veronderstellen Casper en Zeisel
dat het zoveel hogere percentage onenigheid
bij het `Schwurgeriche niet door de ernst
van de misdrijven, die voor het `Schwurgerichl
komen, verklaard kan worden, maar door het
felt dat daar de kans veel groter is om een
bondgenoot te vinden voor een afwijkend
standpunt, een sociaal-psychologisch feit dat
ook door onderzoek bevestigd is. 18 Opgemerkt
client echter dat er maar 22 `Schwurgerichfgevallen in het onderzoek betrokken zijn.
Ten aanzien van de onenigheid over de straftoemeting zijn de cijfers resp. 21,19 en 53%,
waarbij voor het `Schwurgerichf de aanmerkelijk grote vrijheid in de straftoemeting van
invloed zal zijn.

Bezien we nu wat er van al deze onenigheid
uiteindelijk overblijft: Bij het `Schoffengericht' en de 'Grosse Strafkammer' geven de
leken in 70% van de gevallen hun oppositie op,
in 10% worden zij overstemd en in 20% winnen
zij het pleit. Wat de strafmaat betreft geldt
•
hetzelfde, echter met dit verschil dat er
bovendien in 12% van de gevallen een
compromis bereikt wordt. Per saldo oefenen
de lekerechters aldus maar in 1,4% van alle
gevallen invloed uit op de schuldvraag 19 (d.w.z.
zonder rekening te houden met de 41% zaken
met een volledige bekentenis) en in 6,2% van
alle gevallen hebben zij invloed op de straftoemeting.'
Polen
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In Oostenrijk lagen deze cijfers ongeveer gelijk,
in Polen veel hoger. (zie noot 19 en 20.)
Mogelijke oorzaken van deze verschillen zijn
het feit dat in Polen de griffier en niet de
rechter het verslag van de beraadslagingen
maakte, dat de Poolse rechter strenger is
voor de verdachte, dat de Poolse lekerechter
een maand achtereen aan de rechtspraak deelneemt en dat de beroepsrechter het recht
van 'dissenting opinion' heeft.
In die gevallen waar de beroepsrechter van
deze mogelijkheid gebruik maakte, werd hij
in hogere instantie in 58% van de gevallen in
het gelijk gesteld. Op grond van observatie
onderscheidden de Poolse onderzoekers 21
vier typen beraadslagingen: 1) de autoritairdominerende rechter en de volgzame leken:
28%, 2) de dominerende rechter die de formele
regels voor de beraadslagingen in acht neemt,
maar, zodra hij met wat actievere bijzitter te
maken heeft, meteen voor iedere zaak, als
vanzelfsprekend gepresenteerde oplossingen
formuleert: 31%, 3) de rechter die de bijzitters
in de gelegenheid stelt om hun mening ten
beste te geven, maar geen respons krijgt: 8%
en 4) eerst de lekerechters en daarna de beroepsrechter geven hun mening te kennen, waarna
een werkelijke discussie plaats vindt: 43%.
Aan de selectie van de lekerechters schijnt het
nodige te mankeren door het fejt, dat het
lekerechterschap weinig sociaal prestige gee ft
en door het grote publiek a1s en zuiver
decoratieve functie wordt gezien. De leke-
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rechters zelf denken daar anders over. 75%
vindt het werk interessant en een zelfde percentage gaf ook bij de observatie blijk van
interesse. Een zelfde percentage lekerechters
is ook overtuigd van het fejt, dat het lekenelement goed is tegen burocratische verstarring
en foimalisme bij de rechters. Op de zitting
stelt 30% van de bijzitters een vraag aan de
verdachte. Slechts 30% is er echt van overtuigd dat zij invloed uitoefenen op de
beslissingen, terwijI 55% daar slechts in
beperkte mate aan gelooft.
De meeste lekerechters hebben het gevoel,
dat de bij de rechtspraak betrokken juristen
nogal op de leken neerzien en dat de rechters
proberen hun mening op een nogal autoritaire
wijze door te drijven. Anderzijds klagen er
maar weinig over een slechte samenwerking,
zodat men deze houding van de rechters
kennelijk als norrnaal en gerechtvaardigd
opvat. De grotere meerderheid van de rechters
is voor handhaving van het lekenelement.
Positief waarderen zij vooral de levens- en
beroepservaring van de leken, het effect
van hun loutere aanwezigheid, die noopt
tot uitleg en daarmee tot (her)overweging
van een zaak, dat naar buiten toe de indruk
wordt gewekt dat de beslissing in overeen.stemming is met de publieke opinie en ten, stone de vergroting van de rechterlijke onafhankelijkheid. Als negatieve punten van het
lekenelement werd genoemd: een gebrek aan
objectiviteit, het onvermogen om een zaak
in zijn geheel te overzien en een zekere
partijdigheid.
De officieren van justitie staan veel minder
positief tegenover het lekenelement, (omdat
de lekerechter vooral in Polen wat milder voor
de verdachten is dan de rechter). Hoewel de
Poolse lekerechters inderdaad per saldo wat
milder zijn voor de verdachte, is het tegendeel het geval als het gaat om gewelddadige
delicten, grotere diefstal of verduistering van
publiek eigendom en bij eigendomsdelicten
in de private sfeer. In tegenstelling tot de bij

°Macre,' van justitie en advocaten levende
stereotype opvatting, dat de leken vooral
vat baar rife voor emotionele argumen ten,
bleken deze vooral gevoelig poor de rapporten
van getuige-deskundigen en in veel mindere

mate voor de argumenten Van de officier en
de advocaat. Hoewel zij stellen dat de leken
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niet erg geihteresseerd zijn, zegt niettemin
75% van de officieren en de advocaten
argumenten te prepareren die huns inziens
geschikt zijn om de leken te overtuigen. Op
grond van verslagen en observaties van
beraadslagingen, alsmede op grond van een
test-case, komen de Poolse onderzoekers
tot de conclusie, dat de lekerechters er op het
punt van de schuldvraag praktisch niet aan te
pas komen (50% is niet eens in staat om een
,opinie te vormen), maar dat zij wel een
duidelijke inbreng hebben als het gaat om de
straftoemeting. 22 Terwijl de rechters vooral
het gepleegde feit en de gevolgen daarvan in
rekening brengen op basis van precedenten en
uit het oogpunt van generale preventie, gaat
het de leken vooral om de persoon van de
verdachte, de speciale preventie, de resocialisatie en de rechtvaardigheid in het individuele
geval. De conclusie van de PooIse onderzoekers is, dat het functioneren van het lekenelementin sterke mate afhankelijk is van de
houding van de beroepsrechters. Deze is op
zijn beurt afhankelijk van de duidelijkheid
van de taak — en van de mogelijkheden van de
lekerechters. Deze mogelijkheden hangen weer
af van het intellectuele niveau, de sociale
interesse en de levenservaring.
Ook naar de werking van de geheel door leken
bemande geschillencommissies en strafrechtspraak in organisaties, buurten en bedrijven is
in Polen enig onderzoek gedaan. 23 Erg veel
is er niet over bekend. De structurele moeilijkheid bij dit soon instellingen schijnt te zijn,
dat zij tegelijkertijd onafhankelijk rnoeten zijn,
als ook een geringe sociale distantie moeten
hebben. Het vertrouwen en het respect van
degenen die aan de rechtsmacht van deze instellingen onderworpen zijn, is de conditio
sine qua non voor het bevredigend opereren
van deze instellingen. Het grootste succes
in Polen hebben de sociale geschillencommissies,
die op het meest elementaire niveau bemiddelende functies bij geschillen uitoefenen.
Ook in Tsjechoslowakije is onderzoek naar
het lekenelement gedaan, althans pogingen
daartoe, 24 maar dit onderzoek werd door
allerlei politieke factoren dermate gefrustreerd,

dat or van resultaten niet of nauwelijks gesproken kan worden.
Hongarije
Over het lekenelement in Hongarije is ons jets
meer bekend, dankzij eon artikel van
K. Kulcsar, 25 die het lekenelement in Hongarije
bestudeerd heeft vanuit de vraagstelling of
het lekenelement in staat geacht moot worden
om de bureaucratische tendensen van het
rechterlijk apparaat tegen to gaan. Dat blijkt
niet het geval to zijn, integendeel, wider de

lekerechters zelf was veeleer een tendons tot
setni-bureaucratisering constateerbaar.
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Kandidaten worden gekozen door de plaatselijke
radon, waaruit de rechtbank dan eon keuze kan
make n.
Wat men ziet is dat or onder de lekerechters
onevenredig veel hoofdarbeiders, oudere en
gepensioneerde mensen voorkomen. Steeds
vaker worden de zittende lekerechters herkozen. Aangezien eon lekerechter in Hongarije
gedurende 1 maand achtereen in functie is,
wordt de functie feitelijk vooral door gepensioneerden en huisvrouwen uitgeoefend. De
oudere generatie is veelal conservatiever,
terwiji huisvrouwen in de regel maar eon klein
deel van het maatschappelijk leven kennen.
In Budapest Week slechts 9% van de lekerechters eon afwijkende opinie kenbaar to maken,
terwijl afwijkend stemmen praktisch niet
voorkwam. Opvallend is dat de groep die
vaker eon afwijkende opinie kenbaar maakt,
ook voor 90% meende geregeld gehoor
gevonden to hebben bij de rechter, terwij1
de groep die slechts zelden eon afwijkende
mening ten beste geeft, ook slechts zelden
invloed meende uit to oefenen. Kennelijk
zijn de positieve instelling van de rechter en
de durf van de bijzitters wederzijds athankelijke
factoren. Ook de instelling on de interesse
van de lekerechters is echter eon factor van
belang. Van degenen die de stukken voor de
sitting gelezen hadden, stelde 33% tijdens
de sitting eon vraag en had 48% eon bijdrage
bij de beraads1agingen. Bij de niet-lezers was
dat resp. 12% on 18%. Ook in Hongarije
blijken de leken vooral geinteresseerd in de
moor persoonlijke aspecten van eon zaak en zij
werden vooral aktief aIs het om de straftoe-

meting ging. De grote meerderheid van de
lekerechters acht zijn bijdrage nuttig en doet
het werk graag. De mening van de beroepsrechters stemde hiermee overeen. In het land
waar de lekerechters blijkens het tot nu
gedane onderzoek de invloed van het lekenelement het kleinste is, denken de beroepsrechters er dus het positiefst over. Tenslotte
bestaat in Hongarije een rapportageplicht
voor de lekerechters. 40% van de lekerechters
blijkt echter nooit gerapporteerd te hebben.
31% heeft echter al drie keer of vaker een
referaat gehouden en in die groep vindt men
dan vooral de actieve kern van `beroepslekerechters'. De lekerechters blijken wel vaak
tangs informele weg vragen over hun werk te
krijgen (in 13% van de gevallen ook over
concrete zaken). Verder fungeren lekerechters
in hun omgeving vaak als erkend raadsman
voor juridische zaken.
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Weer terug naar Duitsland
Keren wij thans terug naar Duitsland, waar een
vergelijkend onderzoek naar alle vormen van
lekenrechtspraak in overheidsverb and gedaan
is door E. Klausa. 26 Klausa stelde een onderzoek in naar de invloed die uitgaat op het
functioneren van de lekerechters door toedoen
van de wijze van selectie, de aard van de rechtsmaterie, de institutionele waarden, de organisatie van de rechtspraak en de attitude van de
rechters. Daartoe vergeleek hij alle vormen van
lekenrechtspraak in overheidsverband: straf-,
administratieve, arbeids-, sociale verzekeringshandels- en belastingrechtspraak, alsmede de
aan administratieve of strafrechtspraaksorganen
verbonden bijzondere kamers voor ambtenarenzaken en voor medisch tuchtrecht. De o.i.

belangrijkste conclusies en resultaten van zijn
onderzoek zijn de volgende:
Er is in het algemeen een duidelijke relatie
tussen de mate van positiviteit in de de antwoorden op de vragen naar het nut van de
lekenrechtspraak, naar het begripsvermogen
van de lekerechters, de begrijpelijkheid van de
materie, het idee dat men door de beroepsrechter geaccepteerd wordt, de onderlinge
waardering van beroepsrechters en lekerechters
en de waardering van de lekerechters voor hun
medebijzitters, op de vraag of men invloed
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uitoefent op de uitspraak, en of de beroepsrechters wel eens overstemd zijn.
De kwaliteit van de deelname van de leken is
afhankelijk van de instelling van de beroepsrechter ten opzichie'van het lekenelement.
Deze instelling worth op zijn beurt bepaald
• door de visie op de plants en de taak van het
rechtsprekend orgaan; hoe abstracter deze
visie en hoe groter de sociale distantie ten
opzichte van de justitiabelen, des te minder
positief is de bonding ten opzichte van het
lekenelement. Echter oak de getalsverhoudingen binnen het rechterlijk college en het
al dan Met technisch-juridische karakter van
de rechtsmaterie zijn van grote invloed. Hetzelfde geldt voor het intellectuele niveau en
de speciale kennis en ervaring van de lekereehters, zodat ook de wijze van selectie een
belangrijke factor is. Om het simpel te stellen:
hoe minder bureaucraat en jurist de beroepsrechter en hoe minder de lekerechter een leek
is, des te beter gaat de samenwerking en des
te groter is de invloed van de lekerechters.
Onderaan de waarderingsschaal vindt men de
sociale-verzekeringsrechtspraak en vooral de
administratieve rechtspraak. Bij de eerste
spelen het technisch karakter van de rechtsmaterie en de kwalificaties van de lekerechters
cen belangrijke rol, bij de administratieve
rectitspraak bovendien de institutionele
waarden en de attitudes van de beroepsrechters.
Bij de belastingrechtspraak schijnt vooral de
technische aard van de materie verantwoordelijk
te zijn voor de geringere waardering van de
beroepsrechters voor de lekerechters. Bovenaan de waarderingssehaal vindt men de handelsrechtsspraak en de arbeidsrechtspraak. Bij de
eerste zijn het weinig technische en sterk
pragmatische karakter van de rechtsspraak
en de vrij hoge kwalificaties van de lekerechters
van belang, 21 bij het tweede gaat bovendien
invloed uit van het feit dat de rechtspraak in
gespecialiseerde vakkamers verdeeld is. De rol
van institutionele waarden en attitudes blijkt
duidelijk nit het feit, dat zowel aan de
positieve als aan de negatieve zijde van de
waarderingsschaal bij de beroepsrechters in
hogere instantie de positieve dan wel negatieve
waardering in versterkte mate terug gevonden
worth. 28 Het is een bekend en ook wel (rechts)-
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sociologisch bewezen feit, dat men in bureaucratische organisaties vooral diegenen in de
hogere posities aantreft, die zich het gemakkelijkst en het sterkst aanpassen aan de institutionele waarden en de heersende attitudes. 29
Opmerkelijk is dat dit ook nog in de cassatieinstanties het geval blijkt te zijn: bij het
`Bundesarbeitsgerichtshor zegt men uitgesproken goede ervaringen te hebben en bij het
`Bundessozialgerichtshor geldt eerder het
tegendeel. "
Van belang is ten slotte, dat zelfs de administratieve rechters uitgesproken positief staan tegenover het lekenelement in ambtenarenzaken.
Of hiervoor het feit verantwoordelijk is, dat
men dan als ambtenaar onder elkaar is, is
niet duidelijk, maar zou als stelling wel enige
plausibiliteit kunnen ontlenen aan A. Gorlitz'
Werwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland'. 31
Garlitz deed een onderzoek naar het functioneren van de administratieve rechtspraak in
Hessen, waarbij hij een enqudte hield onder
70 rechters. Ook het lekenelement werd daarin
aan de orde gesteld. Gorlitz komt tot de
conclusie dat de administratieve rechtspraak
een voorbeeld is van een sterk gebureaucratiseerde en gesloten organisatie, die zich
in hoge mate identificeert met de administratie
(waaruit 75% van de rechters gerecruteerd
wordt). De aanpassing wordt sterk bevorderd
door het formele en informele beoordelingsen toezichtssysteem. In Duitsland zijn deze
trekken nog extremer door de traditionele
identificatie van de staat en het ambtenarendom met het algemeen belang. Bijna 75% van
de administratieve rechters meent, dat de
burgers een verkeerd beeld hebben van de
administratie of dat, als de burger wel een juist
beeld heeft, dit niet rationeel gemotiveerd is.
In geval van twijfel verdient volgens de rechters
het staatsbelang de absolute voorrang. Hoe
sterker de rechters ontkennen, dat de burgers
enige rechtskennis hebben, des te sterker
ontkeimen ze ook dat zich wel eens interne
conflicten in de administratie voordoen. Hoe
hoger men in de hierarchie staat, des te aangepaster de attitudes, aldus Gorlitz.
Ook uit de antwoorden op andere vragen meent
Gorlitz op te mogen maken dat naarmate een
rechter een harmonischer beeld van de verhou-

.
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dingen binnen de administratie en de
administratierechtspraak heeft, hij ook meer
onderhevig is aan het `Eigengruppe/Fremdgruppe-Gefiihr. Hoe negatiever de rechters
over de burgers en over hun houding ten opzichte van de administratie denken, des te
negatiever is ook bun oordeel over de lekerechters. Juist de hogere rechters en de
rechters met een sterk rond hun beroep
geconcentreerde kenrdssenkring, zijn het
sterkst geneigd om te ontkennen, dat de
lekerechters een bijdrage aan de rechtspraak
leveren of wel eens afwijkend van de beroepsrechters stemmen. Zoals intussen uit ander
onderzoek gebleken is, hoeft dit laatste niet
op een vertekende waarneming van de realiteit
te wijzen, omdat de bijdrage van de leken afhankelijk is van de attitudes van de beroepsrechters. Garlitz' opmerkingen over de relatie
van 'in-groep' gevoelens en de afweerhouding
ten opzichte van buitenstaanders, zijn van
belang voor het empirisch onderzoek naar het
functioneren van het lekenelement. Daardoor
wordt namelijk de aandacht geconcentreerd
op de overeenkomsten en verschillen in de
houding van de rechters ten opzichte van de
justitiabelen, de burgerij en de lekerechters.
Juist die administratieve rechters die zeer
negatief denken over de bijdrage van het
lekenelement in de raadkamer, kennen er een
nuttige `bufferfunctie' aan toe in de verhouding
van de rechters ten opzichte van de justitiabele
en het publiek.
Slotbeschouwing

Een reden waarom wij de roep om rechtssociologic enigszins naibf noemden, was dat
men kennelijk niet bekend is met de resultaten
van reeds verricht onderzoek. Overziet men de
resultaten, dan kan gesproken worden van een
redelijk goed en ook internationaal redelijk
overeenstemmend beeld van de factoren die
van invloed zijn op het functioneren van het
lekenelement in de rechtspraak. De op p. 56
weergegeven conclusie bij het onderzoek van
Klausa is tegelijkertijd een tamelijk representatieve weergave van de betangrijkste resultaten
van het empirische onderzoek als men ze aanvult met de in 'The American Jury', het Duitse
onderzoek van Casper en Zeisel en het Poolse

onderzoek opgemerkte kenmerken van het
rechtsbewustzijn van de eken: concreet
persoonlijk en wat minder legalistisch, hoewel
zelden werkelijk `contralegem' gericht. Deze

resultaten laten o.L twee belangrijke negatieve
conclusies toe: 1) dat het lekenelement juist
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de minste kans van slagen lijkt te hebben waar
het bedoeld is als `anti-stor tegen rechterlijk
bureaucratisme en formalisme. 2) dat er
duidelijk grenzen zijn aan het vermogen van
lekerechters om op adequate wijze enigszins
complexe juridische problemen op te lossen.
Waar die grenzen echter precies liggen en onder
welke voorwaarden lekerechters verschillende
functies in de rechtspraak kunnen uitoefenen,
blijft een vrij onnauwkeurige beantwoorde
vraag.
De andere reden waarom wij de roep om rechtssociologie nogal naief noemden, was dat men
ervan uitging dat empirisch onderzoek de
bestaande discussiebasis onaangetast zou
kunnen laten en niettemin vrij tastb are resultaten zou kunnen leveren in de vorm van
eenvoudige antwoorden op de thans geformuleerde problemen. Klausa merkt over zijn
eigen onderzoek op dat `wegen der Komplexitat mOglicher Kausalbeziehungen', nur `ganzheitliche Diagnose' kon plaats vinden, waarbij
hooguit 'Stellen deutlich wurden, wo in
Zukunft der ROntgenschirm eines analytischen
Instrumentariums anzusetzen ware'. 32
Deze opmerking kan ook gelden voor het
grootste deel van het andere hier besproken
onderzoek. Een oorzaak van dit tekort aan
analytische scherpte Van het onderzoek is
misschien gelegen in het feit, dat men de
'Komplexitat moglicher Kausalbeziehungen'
nooit systematisch is nagegaan.
Een groot aantal functies van het lekenelement
kan onderscheiden worden, terwijl ieder van die
functies weer meerdere aspecten heeft. Functies
kunnen onderling op verschillende wijze
afhankelijk zijn: functies kunnen correlaat zijn,
zodat de een de ander veronderstelt, functies
kunnen (voldoende dan wel noodzakelijke)
voorwaarden voor andere zijn en ze kunnen
elkaar versterken of juist verzwakken.
Bedenkt men dan nog eens hoeveel factoren
van invloed zijn op het functioneren van het
lekenelement, hoe verschillend de waarde kan

zijn die aan de verschillende functies gehecht
kunnen worden en dat het nog steeds de vraag
is, hoe groot de invloed van de verschillende
factoren is en hoe zij onderling afhankelijk zijn,
dan is onderzoek misschien wel meet een
bedreiging voor de rechtspolitieke discussie
over het lekenelement dan een oplossing. De
illusie van het praktisch belang van onderzoek
is ook een gevaar voor de kwaliteit van het
onderzoek. In plaats van geduldig te werken
aan de toetsing van hypothesen, met een
primaire orientatie aan theoretische probleemstellingen, verzandt men dan in tamelijk nietszeggende opeenstapeling van feitelijke gegevens.
Ook een groot deel van het hier beschouwde
onderzoek maakt zich daaraan schuldig. Om dat
te voorkomen, zal lekenrechtspraak in verband
moeten worden gebracht met de in het begin
van deze beschouwing aangeduide kwesties,
die verantwoordelijk zijn voor de emotionaliteit
in de rechtspolitieke discussie over het leken60 element. Over deze kwesties bestaan genoeg
rechtstheoretische en -sociologische theorieen
om er het onderwerp lekerechtspraak op een
vruchtbare wijze bij te laten aanknopen.

Noten
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V. Aubert in `Proeven van rechtssociologie',
samengesteld en ingeleid door drs. B. Peper en
mr. drs. K. Schuyt, Rotterdam 1971, P. 80.
2 Men vergelijke bijvoorbeeld het preadvies van de
N.J.V. 1908 van J. Levy (waarschijnlijk het langste
preadvies uit de geschiedenis van de N.J.V.) en het
niet minder hartstochtelijke 'Hart en nieren van de
Nederlandse burgerlijke rechter', Zvvolle 1974,
geschreven door mr. O.A.C. Verpaalen.
• J.P. Dawson geeft in 'A history of lay judges',
Cambridge Mass 1960, onder andere een interessante
vergelijkende beschouwing over de staatkundige
betekenis van het lekenelement in Frankrijk,
Duitsland en Engeland. Helaas gaat het bock niet
verder dan de 18e eeuw.
• Men zie: mr. J. v.d. Ven in het `Verslag van de
vergadering van de vereniging voor arbeidsrecht' in
Sociaal Maandblad Arbeid, 1950, p. 345 en
mr. M. Gerlings in Lekespel, SMA 1958, p. 485489; het belang van onderzoek slaan zij duidelijk
nog veel minder hoog aan dan de auteurs genoemd
in noot 5.
Zo de vakbonden in het rapport van de Werkuoep
Wiersma, Gedachten over de toekomst van de rechtspleOng, Den Haag 1972, p. 71. Mr. L.J.M. de Leede
in `Taakverdeling tussen wetgever, uitvoerder en
rechter in de sociale verzekering, SMA 1976,
p. 786-787. Mr. P. Zonderland in Herzieningsplannen
voor de rechtspraak in arbeidszaken, lntermediair
31-12-1976. Ook mr. P. Noorddam wijst er in
`Enkele opmerkingen over het lekeneletnent bij de
Raden van Beroep', SMA 1977, P. 691 e.v. op dat
de kwestie van de mate van (on)deskundigheid van
de leken en de vraag in hoeverre zij het vertrouwen
in de rechtspraak beinvloeden, alleen door empirisch
onderzoek kan worden opgelost.
6 Men zie E. Blankenburg, `Empirische Rechtssoziologie'. Munchen 1975, p. 9; daarentegen is
'Eine theoretische geleitete Forschung nicht auf
die Feststellung von Fakten zu reduzieren, sondem
ihr Erkenntnisziel liegt in der Erkl5rung von
Zusammenhange'.
• H. Kalven en H. Zeisel, 'The American Jury',
Chicago 1966 en 1971.
• Dit geldt voor bijna alle landen, met uitzondering
van W-Duitsland, waar lekerechters ook in cassatieinstanties gevonden worden.
• Aan het onderzoek van ir. P. de Visser in zijn
Deelneming van deskundigen aan de rechtspraak,
Deventer 1971, pag. 88 en 102 e.v. zal in den beknopte
versie geen aandacht kunnen worden gegeven.
10 The American Jury, t.a.p. p. 30, noot 30.
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T.a.p. p.426, tabel 111.
" Het bock is verschenen in 1975 in Beverly Hills
en London.
13 G. Casper en H. Zeisel, lay judges in the German
criminal courts'. The Journal of legal studies, vol 1
(I), jan. 1972, p. 135-191.
2° H. Zeisel, I. Frassine, K. Piska, 'Die Rolle der
Schaffen in der Osterreichischen Strafgerichtsbarkeir
(ongepubliceerd, Wenen 1970).
Is Van Casper en Zeisel zal in 1978 bij CF. Muller,
Heidelberg het bock 'Der Laienrichter im Strafprozess' verschijnen, waarin in rechtsvergelijkend
perspectief vier empirische studies zijn opgenomen:
het onderzoek van Casper en Zeiscl in Duitsland en
Oostenrijk, The American Jury' en het straks nog
nader te bespreken onderzoek uit Polen. De inleiding
van dit bock is ons door prof. Casper ter beschikking
gesteld, waardoor wij over enkele cijfers betreffendc
de Oostenrijkse rechtspraak kunnen beschikken,
alsmede over enkele cijfers van het Poolse onderzoek,
die nog niet in ander° westerse bronnen vermeld
stonden.
16 Dit betreft uitsluitend de schuldvraag. De Oostenrijkse en de Poolse lekerechters zijn in nog sterkere
mate per saldo pro-verdachte. Anderzijds ziet men
in Duitsland een veel hoger percentage vrijspraken
(12 tegen 7%). Beziet men echter de houding van de
lekerechters bij de straftoemeting, dan net men dat
de l'oolse lekerechter in de grote meerderheid van
de gevallen, waarin zich in een meningsverschil met
de beroepsrechter voordeed, voor een mildere straf
is, terwijI de Duitse (vooral in de 'Grosse Strafkammer') en de Oostenrijksc lekerechter bijna net
no vaak voor een strengere straf pleit als voor cen
mildere.
" Het verschil lijkt groot, maar men bedenke dat van
de jury een selectief gebruik gemaakt kan worden.
1° S.E. Asch, 'Effects of group pressure upon the
modification and distortion of judgments', in
H. Guetzkow, 'Groups leade' ship and men',
Pittsburgh 1951; tegenover het feit dat men in een
grotere groep makkelijker een bondgenoot vindt,
staat eehter het fejt dat de bereidheid om een
afwijkend standpunt kcnbaar te maken, afneemt,
naarmate het aantal mensen dat het andere standpunt aanhangt groter is.
19 lets minder is dat nog in de 'Grosse Strafkammer'
(1,1%), waar de leken in de minderheid zijn. In
Oostenrijk (2 juristen, 2 leken) is over de schuldvraag
niet meer dan 4,5% aanvankelijk meningsverschil,
maar wel net zoveel uiteindelijk meningsverschil. In
Polen (1 jurist, 2 leken) zijn de cijfers 8,7% aanvankelijk en 5,2% uiteindelijk mcningsverschil, maar
het is niet duidelijk of daarbij wel of niet rekening
is gehouden met het percentage volledige
bekentenissen. Opvallend is dat de leken vooral het
pleit winnen, als ze pleiten voor schuldig verklaren
(met name in Polen).
2° En wel twee kecr zo vaak bij het 'Schaffengeriche
als bij de 'Grosse Strafkammee, waar de Jeken de
mindcrheid vormen. In Oostenrijk was over de
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strafmaat jets meer aanvankelijk meningsverschil,
maar het uiteindelijke percentage lag zelfs lager dan
bij de 'Grosse Strafkammer'. In Polen waren de
cijfers 50% en 34%.
21 Over het PooIse onderzoek kan men in de volgende
westerse bronnen jets vinden:
S. Zawadzki en L. Kubicki, 'L'element populair dans
la procedure penale en Pologne', in 'Revue de Droit
Penale en Pologne' 1969-1970, p. 919-935;
M. Borucka-Arctowa, 'Die Funktion der Laienrichter
in der Polnischen Gerichtsbarkeit', `Schriftenreihe
des Instituts fur Soziologie an der Universitat
Graz nr. 3, Graz 1970; van dezelfde auteur: 'Citizen
Participation in the Administration of Justice/
Research and Policy in Poland', in `Zur Soziologie
des Gerichtsverfahrens', Jahrbuch fur Rechtstheorie
und Rechtssoziologie nr. 4, Opladen 1976.
Van dezelfde auteurs: 'Lay Assessor Judges in Penal
Proceedings in the light of empirical research', in
'Polish Round Table' 1969, p. 97-111.
" Hoewel er in 50% van de gevallen onenigheid is
hebben de leken toch ook bij de straftoemeting in
30% van de gevallen geen eigen opinie. Gezien het
geringe aantal vrijspraken in Polen en het relatief
hoge percentage zaken waarin de lekerechters de
beroepsrechters overstemmen, zijn de PooIse beroepsrechters verdachten kennelijk weinig goed gezind.
" Men zie: M. Borucka-Arctowa. t.a.p. 1976.
A. Podgorecki, `Sociolocal analysis of the legal
experiment survey of workers courts', Polish
Sociological Bulletin 1962, p. 118-23 en dezelfde
auteur, 'Attitudes to the Workers Courts', in:
V. Aubert, Sociology of Law, Harmondsworth 1969,
p. 142-149.
24 Z. Krystufek, The function of the lay Judge in
Czechoslovakia', in: `Zur Soziologie des Gerichtsverfahrens', t.a.p. p. 31-306.
" K. Kulcsar, `Sozialer Wandel und die Mitwirkung
des Laienelementes in der Rechtspflege, in:
`Jahrbuch für Rechtstheorie und Rechtssoziologie 3',
Diisseldorf 1972, p. 491-508.
" E. Klausa, Threnarntliche Richter; Ihre Auswahl
und Funktion empirisch untersucht', Frankfurt 1972.
21 B.M. Blegvad heeft ook een onderzoek ingesteld
naar het functioneren van de lekerechters in de
Deense handelsrechtbanken, `S4 og Handelsrettens .
fagkyndige dommere', Forskningsrapport 1975, nr. 4
van het 'Institute of organisation and industrial
sociology' te Kopenhagen. Omdat mij nog geen
vertaling ter beschikking stond, kan ik alleen de
conclusie weergeven, namelijk, dat de lekerechters
vooral dan nuttig bleken als de advocaten niet zozeer
uit een juridisch vaatje tapten als wel naar een
pragmatische oplossing streefden. Terwill bij de
gewone rechtbank (de handelsrechtbank is facultatief
in Denemarken) 30% van de procedures wordt
ingetrokken wegens een bereikt compromis is dat
bij de handelsrechtbank 50%. Werd echter een
juridische conflictsoplossing gezocht, dan beperkte
de rol van de leken zich tot meer marginaal deskundig
advies. •

Fen feit dat door Klausa overigens nict is opgemerkt.
Men zie: W. Kaupen, Hiiter von Recht und Ordnung,
Neuwied 1969. W. Kaupen en Th Rasehorn, Die
Justiz zwischen obrigkeitsstaat und Demokratie,
Neuwied 1971. A. Gerlitz, Verwaltungsbarkeit in
Deutschland. Neuwied en Berlijn 1970.
3° Fen veel gehanteerd argument tegen het lekenelement is dat het niet in staat zou zijn om te oordelen
over `zuivere' rechtskwesties, waarbij men voor het
gemak maar even vergect dat zich in cassatie ook de
meest `zuivere' waarderingskwesties van vaak groat
belang voordoen. Mogelijk komt dit positivistisch
opportunisme voort uit de angst dat dit soort
waarderingskwesties door lekerechters gepolitiseerd
zouden warden. De kwestie was in Nederland na de
tweede wereldoorlog actueel, toen de vakbonden
na enkele hun onwelgevallige uitspraken van de
Centrale Raad van Beroep deelname aan dc rechtspraak van de Central° Raad verlangden. Daarop word
eon commissie Levenbach ingesteld, die al gauw met
het argument van de `zuivere rechtskwesties' kwarn
(hoewel de Centrale mad goon cassatie-instantie is)
en negatief adviseerde, De Duitse werkgevers en
werknemers sturen hun eerste garnituur naar het
BAG, waarvan 50% jurist is.
31 Zic noot 29.
T.a.p. p. 213.
29
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Over de functie van
lekerechters bij de
administratieve
rechtspraak*
door J. Ruggeberg
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Volgens de Westduitse wetgeving nemen de
lekerechters op gelijke voet als de beroepsrechters deel aan de rechtspraak. De rechtswerkelijkheid is echter anders: de lekerechters verkeren in een ondergeschoven positie.
Wanneer de waarde van het instituut van de
lekenrechtspraak aan een rechtspolitieke
beschouwing onderworpen wordt, kan daarom
beter de sociale werkelijkheid dan de wettelijke regeling als belangrijkste punt van uitgang
dienen. Bij een dergelijke beschouwing gaat
het niet zozeer om subjectieve ervaringen
maar veeleer om het aanwenden van sociaalwetenschappelijke methoden om de werkelijke
invloed van de lekerechters in de rechtspraak
op te sporen. Bij de rechtspolitieke discussies
van \to& 1970 in West-Duitsland over de
organisatiestructuren in de rechtspraak is het
probleem, in hoeverre deelname van de lekerechters aan de rechtspraak zinvol is, onvoldoende ter sprake gebracht. Een belangrijke
oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat er
nog geen eensgezindheid is bereikt over de
criteria, waarnaar het functioneren van de
lekerechters beoordeeld moet worden.
Wetgeving en functies van lekenrechtspraak
De wettelijke regelingen m.b.t. de benoemingsprocedures voor lekerechters en de mate van
deelneming der lekerechters aan diverse
rechtscolleges verschillen zodanig dat hieruit
geen overkoepelende conceptie van de wetgever over de functie van de lekerechters
* Dit is een verkorte weergave van: Zur Funktion
der ehrenamtlichen Richter in den offentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten, in: Verwaltungsarchiv,
61e jaargang, nr. 3, 1 juli 1970, blz. 189-218.

gedestilleerd kan worden. Afgezien van lekenrechtspraak bij tuchtcolleges en `gewone'
rechterlijke organen in straf-, pacht-, handelsen arbeidszaken treden in West-Duitsland
lekerechters op in rechtscolleges op het
gebied van het administratieve-, belasting- en
het sociale verzekeringsrecht. Ook de wetgeving met betrekking tot de organisatie van
de administratieve rechtspraak, tot welk gebied
dit artikel zich beperkt, verschaft geen denduidig beeld over de functie van de lekerechter
bij bovengenoemde drie takken van administratieve rechtspraak, waarvan de doelstelling
rd. het verlenen van rechtsbescherming aan de
individu tegen onrechtmatig of onzorgvuldig
overheidsoptreden wel denduidig is.

Formele typologie
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•

De wettelijke regeling met betrekking tot de
organisatie van de administratieve rechtspraak
verschaft — bij gebreke van een bestaande
functionele typologie — wel aanknopingspunten voor een meer formele typologie. Op
grond van de groepen personen, uit welke
lekerechters geselecteerd mogen worden, kan
het Jedermann-Prinzip (voor het Verwaltungsgericht), het Interessengruppen-Prinzip (voor
het Finanzgericht) en het SachverstandsPrinzip (in mindere mate voor het Finanzgericht en het Sozialgericht) onderscheiden
worden. Mede omdat gemaakte onderscheidingen niet zonder overlapping toe te passen
zijn, blijkt de betekenis van een dergelijke
louter formele typologie beperkt. Wel laat
zich op grond van de wettelijke regelingen
aangaande de kringen, waaruit lekerechters
gekozen mogen worden, een meer omvattend
(eveneens formeel) principe, het Reprasentationsprinzip, formuleren, wat inhoudt dat
bevolkingsgroepen, die onder een bepaald
gerecht ressorteren, ook in die gerechten vertegenwoordigd moeten worden. Hoe wijder
de jurisdictie van zo'n gerecht is, des te groter
moet dan ook de kring van personen zijn,
waaruit lekerechters kunnen worden verkozen.

Historische ontwikkeling
De huidige regeling van de deelneming van
lekerechters aan de rechtspraak op het gebied
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van het administratieve-, belasting- en sociale
verzekeringsrecht kan geheel uit de historische
wordingsgeschiedenis van deze gerechtstakken
verklaard worden. Zowel voor de Verwaltungsgerichte als voor de Finanzgerichte diende de
inbreng van lekerechters oorspronkelijk om
tegenwicht te bieden aan de nauw aan de
administratie gelieerde beroepsrechters. Tegelijk diende deze inbreng de idee van de politieke zelfbeschikking van de afzonderlijke
Duitse bondsstaten. Meer in het algemeen
bekeken werden in de 19e eeuw gerechten,
waarvan de binding met de administratie niet
in een twijfelachtig licht stond, ook niet van
lekerechters voorzien. Gedeeltelijk anders
was de ontwikkeling van de Sozialgerichte. In
de 19e eeuw was het sociale-verzekeringsrecht nog niet (als admistratief recht) losgemaakt van het arbeidsrecht, op welk gebied
recht gedaan werd door colleges, die paritair
samengesteld waren uit leden van werknemersen werkgeversorganisaties. In de huidige
Sozialgerichte is deze paritaire vertegenwoordiging van lekerechters bewaard gebleven.
Bovengenoemde historische motieven met
betrekking tot de deelneming van leken aan
deze takken van administratieve rechtspraak
zijn inmiddels achterhaald. Voor de
Verwaltungsgerichte en Finanzgerichte omdat
de onafhankelijkheid (van de administratie)
wettelijk gewaarborgd werd. Voor de Sozialgerichte omdat de band met de arbeidsrechtspraak verbroken werd. Ook voor de analyse
van de huidige functies en dysfuncties van de
lekenrechtspraak in West-Duitsland bieden
deze motieven geen bruikbaar aanknopingspunt meer.
Bruikbare typologie van functies van lekenrechtspraak
Rechtspraak is een ingewikkeld proces van
informatieverwerking, dat niet enkel bestaat
in juridisch-technische subsumptie van feiten
onder rechtsnormen. Bij het besluitvormingsproces doen bewust en onbewust subjectieve
waarde-oordelen hun invloed gelden. Deze
waardering kan niet enkel aan juridisch
geschoolde beroepsrechters overgelaten worden. Op dit terrein is er ruimte voor een zelfstandige, eigen taak voor de lekerechters.

Op deze grondgedachte rusten hierna te
behandelen functie-omschrijvingen van lekerechters.

Democratische functie
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.

De vraag naar de democratische legitimatie
van de rechtspraak is te eenzijdig geformuleerd, aangezien zij het agpect van de rechtstaat buiten beschouwing laat. Volgens radicaal-democratische opvattingen zouden alleen
openbare verkiezingen van alle (leken- en
beroeps) rechters, die ook door een meerderheidsbesluit van het yolk afzetbaar zouden
zijn, op zijn plaats zijn. Een dergelijke gang
van zaken is volgens de Westduitse grondwet
onmogelijk. De wet verschaft wel enige
indirect-democratische waarborgen:
— de rechter is aan de wet gebonden
— de mogelijkheid van wraking van rechters
— de op democratische wijze verkozen benoemingscommissies voor de magistratuur
— de politieke verantwoordelijkheid van de
minister voor zijn benoemingsbeleid.
Deze waarborgen voorkomen in elk geval dat
de rechtsprekende macht volledig los van de
controle door de burgers autarkische trekken
gaat vertonen. Deze voorstelling van zaken
.verdient diepgaander behandeling gezien het
feit dat in West-Duitsland een definitieve
synthese van rechtstaat en democratie nauwelijks verwezenlijkt is. Voorlopig kan daarom
geconcludeerd worden dat een democratische
noodzakelijkheid ont lekerechters bij de
rechtspraak te betrekken niet bestaat. Of bun
deelname doelmatig is met het oog op een
verhoging van de legitimiteit van de .rechtspraak
is een andere vraag, niet van grondwettelijke
maar veeleer van rechtspolitieke aard. Deze
vraag zal niet op voorhand ontkennend '
beantwoord moeten worden. Tot op heden
vervullen de Westduitse lekerechters, aangezien zij niet op democratische wijze verkozen worden en zij lang niet in alle rechterlijke
instanties vertegenwoordigd zijn, niet een
werkelijk democratische functie.

Behartiging van groepsbelangen
Wat betreft de rechtspraak op het gebied van
het administratieve recht kan niet gesproken
worden van een specifieke belangen-beharti-
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gingsfunctie door lekerechters gezien het feit
dat zij niet op grond van het behoren tot een
bepaalde groep maar op grond van het voorkomen op verkiezingslijsten tot hun ambt
verkozen worden. De lekerechters in de
belastingrechtspraak worden wel uit bepaalde
belangengroepen verkozen, maar zij worden
met verondersteld bepaalde belangen te
vertegenwoordigen maar veeleer een tegenwicht te bieden tegen de al te zeer met een
fiscale bril getooide beroepsrechters. Het probleem van de belangenbehartiging dient zich
duidelijker aan met betrekking tot de socialeverzekeringsrechtspraak. Hoewel de lekerechters uit werkgevers- en werknemerskringen
verkozen worden naar voorbeeld van de
arbeidsrechtspraak is er — ook wettelijk
gezien — geen sprake van een echte belangenpolariteit als bij de arbeidsrechtspraak.
Procestegenstander is hier immers de overheidsinstantie belast met de uitvoering van de
sociale-verzekeringswetten, die zelf wegens
het beginsel van scheiding der machten geen
lekerechters uit eigen kring voorstellen. Dat
lekerechters uit werkgevers- en werknemerskringen deelnemen aan de sociale-verzekeringsrechtspraak is mede te verklaren uit de beginselen, volgens welke het sociale-verzekeringsapparaat opgebouwd is, en waarin werkgevers
en werknemers samen een zekere mate van
zelfbeschikking uitoefenen.
Kan dus aan de lekerechters in de drie takken
van administratieve rechtspraak niet een
belangen-behartigingsfunctie toegekend worden dan wil hiermee nog niet gezegd zijn dat
hun bekendheid met bepaalde belangen geen
bijdrage tot het rechtspreken zou kunnen
leveren. Men zou hier in plaats van een
belangen-behartigingsfunctie van een belangenvertolkingsfunctie kunnen spreken als aanvulling op de juridische beschouwingswijze
van de beroepsrechter.

Vertrouwensfunctie-wachterfunctie
Of het vertrouwen van de Westduitse bevolking in de lekerechters groter is dan in de
beroepsrechters is zeer de vraag. Hoe betreurenswaardig de vervreemding van het recht
in brede kring ook is, het blijft twijfelachtig of
deelname van enkele duizenden burgers aan de

rechtspraak deze vervreemding kan opheffen.
Van veel meet belang lijkt de gedachte van een
versterking van de onafhankelijkheid van de
rechter — voor het onderwerp van onderhavig
artikel: de administratieve rechter — van de
uitvoerende macht. Ook historisch gezien
vervulde deze wachterfunctie een belangrijke
rol bij de aanstelling van lekerechters naast
de overheids-gebonden beroepsrechters in
administratieve rechtscolleges. Als aanvulling
op de tegenwoordig zwakke kritische begeleiding door de nieuwsmedia en de wettelijk
gewaarborgde rechtsmiddelen, die de burger
ter beschikking staan, kan de inbreng van
lekerechters (tot in de raadkamer) een
belangrijke controlerende functic vervullen.

70

Deskundigheidsfunctie
De functie van deskundige bij uitstek bij het
ten processe vaststellen van de feiten kan niet
door de lekerechter vervuld worden. Wat dit
betreft wordt de mogelijke inbreng van de
lekereehter doorgaans overschat. Rechtspraak
heeft niet alleen een juridische dimensie, maar
ook een sociale, welke bij de oordeelsvonning
een belangrijke rol speelt.muist op deze dimensie, waar zelfs de best opgcleide en meest
zorgvuldig geselecteerde beroepsrechter enigermate te kort schiet, kan de deskundigheid van
de over inside-informatie beschikkende lekerechtenen aanvullende rol vervullen. IN is
dikwijls verkozen wegens zijn betrokkenheid
bij het ter zake dienende sociale veld. Het is
overigens de viaag of deze speciale deskundigheid van de lekerechter evenveel gewicht in
de weegschaal moet leggen als het oordeel van
de beroepsrechter wanneer het gaat om vonniswijzing.
Tegenwicht met het oog op de klasse-gehondenheid der beroepsrechters
Sociologisch onderzoek heeft uitgewezen dat
de beroepsrechters overwegend afkomstig zijn
uit de hogere klassen van de samenleving, wat
bet gcvaar van klassejustitie in zich bergt. Niet
zozeer bewuste stands-ideologieen maar veelcer onbewuste spelen 'tier een gevaarlijke rol.
Indien de lekerechters doorgaans inderdaad
deel uitmaken van andere klassen dan de
beroepsrechters kan hun inbreng in het belang

van een niet-klasse-gebonden justitie deze nivellerende functie vervullen.

Plausibiliteits-controlerende functie
Bij de oordeelsvorming in de raadkamer moet
de overtuigingskracht van de argumentatie van
de beroepsrechter tegenover de lekerechter
waar gemaakt worden. Wanneer een lekerechter zijn taak kritisch opvat, houdt dit in
dat hem (achterliggende) motivaties duidelijk
en plausibel gemaakt moeten worden. Deze
plausibiliteits-controlerende functie, waarvan
het belang niet te licht moet worden geacht,
vereist ook — anders dan bij de deskundigheidsfunctie — een gelijke stem voor de lekerechter
hi] vonniswijzing.
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Evaluatie van mogelijke functies
Niet meer politieke motieven van meer algemene aard die — zoals wij zagen — een historische grondslag hebben, rechtvaardigen in
deze tijd het instituut van de lekerechter,
maar enkel diens vermogen in het concrete
geval een bijdrage aan de kwaliteit van de
rechtspraak te leveren. Alle hierboven als positief geduide functies vervullen een bijdrage of
vruchtbaar tegenwicht met betrekking tot de
inbreng van de beroepsrechter. Deze inbreng
van de lekerechter mag echter gezien de
aard van zijn mogelijke functies niet tot een
dominerend element worden.
Nadelen verbonden aan de deelname van
lekerechters
De gevaren, die de deelname van lekerechters
aan de rechtspraak met zich brengt, worden
over het algemeen overdreven. Genoemd worden de door de publieke opinie grotere manipuleerbaarheid van de lekerechters en partijpolitieke beinvloedbaarheid, welke reeds op
het moment van uitverkiezing een rol speelt.
Deze bezwaren zijn van een zeer verschillend
gewicht en spelen bij de verschillende rechterlijke organen een onderscheiden rol. Zo is het
gevaar van manipulering door de publieke
opinie bij de strafrechtspraak veel groter dan
bij de administratieve rechtspraak, waar de
pers trouwens geringe belangstelling voor aan
de dag legt. Voor de administratieve rechtspraak van belang is het gevaar, dat lekerech-

ters in de verleiding kunnen komen zich wei
nig aan de wet gelegen te laten liggen en hun
rechtsgevoel richtsnoer laten zijn. Dit pro
bleem krijgt bijzonder gewicht, wanneer zo
als bij de Sozialgerichte de lekerechters de
beroepsrechters bij vonniswijzing kunnen
overstemmen.
—

—
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Slot
Een definitieve beoordeling van de lekerecht
spraak is niet mogelijk zolang niet empirisch
onderzocht is of en in hoeverre de lekerech
ters de hierboven theoretisch omschreven
functies werkelijk kunnen vervullen. Slechts
het resultaat van een dergelijk empirisch
onderzoek zal een bruikbare grondslag kun
nen verschaffen, op grond waarvan beoordeeld
kan worden in hoeverre de huidige wettelijke
regelingen met betrekking tot lekerechtspraak
een dergelijk functioneren bevorderen en in
hoeverre wettelijke herzieningen in dit ver
band overwogen moeten worden.

Medezeggenschap in
de strafrechtspleging*
door E. Knittel
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Inleiding
In de vorige eeuw heeft men de medewerking
van staatsburgers in de rechtspleging ook in
Duitsland als een eis van een liberale,
democratische, onafhankelijke en in het volk
wortelende Justitie erkend en heeft men deze
met name in de juryrechtspraak verwezenlijkt.
Deze institutie, waarin twaalf juryleden alleen
over de schuld van de verdachte oordeelden,
werd in 1924 afgeschaft. In plaats daarvan
heeft men een juryrechtbank, bestaande uit
drie beroepsrechters en zes leken-bijzitters,
ingesteld, die feitelijk beter een schepengerecht genoemd kan worden.
Het is verrassend te vernemen dat de vereni
ging van sociaal-democratische juristen in
1968 pleitte voor het terugdringen van het
lekenelement in de bestaande juryrechtspraak,
terwijl van sociaal-democratische zijde altijd
voor een vergroting van de inbreng van leken
in om. de rechtspraak gepleit is. Daar dit
standpunt weinig weerklank gevonden heeft
en sindsdien het probleem van de juryrecht
spraak in de vergetelheid geraakt is, lijkt een
nieuwe bezinning op deze kwestie op zijn
plaats.
De jury in Duitsland
Zoals bekend is in de eerste helft van de
vorige eeuw in Duitsland de jury ingevoerd
om liet idee van de volkssouvereiniteit gestalte
te geven. Door de juryleden moest de invloed
van de ambtelijke rechter, aan wiens onafhan
kelijkheid ten opzichte van monarch en bureau
cratie vaak getwijfeld werd, worden terug
gedrongen. Bij het vormgeven van de jury

* Dit
is een verkorte weergave van: Mitbestimmung
in der Stratjustjz. Was soli aus dem deutschen
Scliwurgerieht werden? Elwert, Marburg, 1970.

rechtspraak riehtte men zich zoveel mogelijk
op het Franse voorbeeld, dat zelf naar het
type van de Engelse jury geschapen was. In
Duitsland en Frankrijk nam men nit Engeland
over dit de taak van de jury beperkt was tot
het oordeel over de schuld, maar men verzuimde het strafprocesrecht aan te passen aan de
bijzondere eisen, die de procesvoering voor
een jury stelt. flit laatste verzuim leidde er
toe dat de jury in Duitsland onvoldoende
functioneerde en vervolgens dat zij in deze
vorm in 1924 werd afgeschaft.
De Anglo-Amerikaanse ervaring met de juryreehtspraak
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De Engelse jury
Het is kenmerkend voor het Engelse jurysysteem, dat daarin aan de juryleden een sterke positie is gegeven. Deze positie komt in de
volgende punten naar voren:
a) de twaalf juryleden overleggen en beslissen
alleen over de schuldvraag;
b) de zaak kan slechts verdaagd worden als
meet dan twee juryleden uitvallen of als niet
minstens tien leden het eens kunnen \Norden
over een uitspraak;
c) de vrijspraak van de jury is onaantastbaar.
Doze regeling heeft in het Engelse systeem
gunstige gevolgen gehad. Zij garandeert de
verdachte een uiterst fair proces, daar blijkt
dat een jury geneigd is tot vrijspraak, zelfs in
zaken waar dit onjuist lijkt, als de verdachte
tijdens het verhoor misplaatste scherpe verwijten gemaakt worden. Zeker niet in de laatste
plants wegens de onaantastbaarheid van de
vrijspraak door eon jury verloopt in Engeland
het strafproces op een zeer beleefde en
waardige wijze. Daarnaast vindt de behandeling
van de zaak in begrijpelijke taal plaats, daar
verdediger, officier van justitie en rechter
steeds voor duidelijkheid moeten zorgen,
willen de juryieden tot een juist vonnis kunnen komen. Dit laatste heeft bovendien tot
gevolg dat de pets en het publiek meet dee]
hebben aan de strafrechtspleging en ook meet
vertrouwen in de rechtspraak hebben.
Kenmerkend voor het proces voor een
Engelse jury is dat het onderzoek ter terechtzitting strak gevoerd wordt en dat dit tot de
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hoofdpunten beperkt blijft. Dit is een gevolg
van het feit dat de jury de duur van de procedure beperkt houdt door bij een duur van
meer dan zes maanden de verdachte zonder
te letten op de schuldvraag vrij te spreken.
De uitspraken worden door de voorzitters van
de juryrechtbanken in het algemeen als voldoende bestempeld. Een op de lekerechter
afgestemd procesrecht zorgt voor een overzichtelijke behandeling, waarin alle procesdeelnemers slechts in een streng geregelde
orde aan het woord komen. Ook de officier
en de verdediger kunnen niet door vele tussenvragen verwarring stichten. Tenslotte kan de
voorzitter met zijn slotsamenvatting, waarin
hij zeker niet op de beslissing vooruitlopen
mag, het bewijs zodanig becommentarieren
dat het voor de juryleden duidelijk is tot
welke beslissing hij neigt.
Af en toe blijkt een beslissing van de jury,
waarmee zij van de mening van de voorzitter
afwijkt, richtinggevend te zijn. Een voorbeeld
hiervan is de beslissing betreffende de uitgave
van het boek 'Lady Chatterley's Lover'.
Tevens beslissen de juryleden vaak door onaantastbare vrijspraak in strijd met het geldende
recht. Meestal gebeurt dit op grond van
medelijden met de verdachte zoals in abortusof euthanasiestrafzaken. Ondanks de kritiek
wegens deze onjuiste uitspraken denkt niemand er aan de juryrechtspraak af te schaffen
en er komen ten aanzien hiervan geen voorstellen aan de orde in het parlement. Dergelijke voorstellen zouden zeker geen kans op
succes hebben daar de jury naast het parlement gezien wordt als het bolwerk van de
vrijheid en als een van de peilers van de Britse
democratie.
De Noord-Amerikaanse jury

Ook in Amerika is de jury in de strafrechtspleging nauwelijks omstreden. De betekenis
van de jury in de Amerikaanse strafrechtspraktijk is uitzonderlijk groot. Ongeveer 80%
van alle in de wereld gevoerde juryprocessen
vinden in de U.S.A. plaats. In 1955 waren dit
er 60.000. Opvallend is ook dat de Wetenschap zicli in dit land intensief met de juryrechtspraak in het strafrecht heeft beziggehouden. Daarbij is men in het algemeen tot
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een gunstige beoordeling van dittype proces
gekomen*. In het civiele proces wordt de
juryrechtspraak minder positief beoordeeld,
• hoewel er ook in dit deel van het recht jutisten zijn die juryrechtspraak zinvol vinden.
Uit een onderzoek naar het functioneren van
de jury komt een gunstige beoordeling naar
voren. De rechters en de juryleden zijn het
meestal met elkaar eens (in 8070 van de gevallen). Dit wil nog niet zeggen, dat de jury in de
overige gevallen, waarin rechter en jury het
niet met elkaar eens waren, een fout oordeel
heeft geveld, want in vele gevallen zouden
ook beroepsrechters over dezelfde zaken tot
verschillende oordelen gekomen zijn.
Ook in Amerika komt het voor dat jury's in
strijd met het geldende recht beslissen. Dit
komt net als in Engeland vaak voort uit
medelijden. Andere oorzaken Zijn noodweer,
medeschuld van het slachtoffer of het felt dat
de verdachte door de gevolgen, die zijn daad
heeft, al voldoende bestraft is. Ook gebeurt
het in de Verenigde Staten van tijd tot tijd
dat de jury tot een vrijspraak komt, omdat de
politie of het O.M. zich van oneerlijke methoden bediend heeft bij het onderzoek.
Democratie en de jury

Het moet tot nadenken stemmen dat in soulmige landen in Europa de jury afgeschaft is
door opkomende autoritaire regimes. Voorbeelden zijn de afschaffing in Italie in 1931,
Spanje in 1936 en Portugal in 1927. Ook in
Frankrijk werd door de autoritaire Vichyregering de jury afgeschaft en omgezet in een
schepengerecht. In Italie en Frankrijk is na
herstel van de democratische regeringsvorm de
jury wel niet in ere hersteld, maar is toch het
lekenelement in de strafrechtspraak versterkt.
Een uitzondering vormt Nederland, dat als
een land met een democratische traditie, geen
lekenbijzitters in strafgerechten kent.
Er kan gesteld worden dat in bijna alle democratische landen er naar gestreefd wordt de
burger door middel van jury- of schepenrechtbanken medezeggenschap imde strafrecht* Zic H. Kalven Jr. en H. Zeisel, The =chain jury,
Boston en Toronto, 1966, uit welk onderzock in dit
nummer een gedeelte is opgenomen.

pleging te geven. Net als het parlement ten
• opzichte van de regering heeft de jury ten
opzichte van de beroepsrechter een controlerende functie. Het via democratische organen
uitkiezen van beroepsrechters is voor de controle op hun functioneren niet voldoende. In
de Angelsaksische landen maakt de jury deel
uit van het systeem van 'checks and balances',
zoals al blijkt uit het feit dat de jury over de
schuld oordeelt en de rechter over de straf
beslist. Ook de schepengerechten geven de
burgers de mogelijIcheid aan de strafrechtspleging mee te werken. De juryleden in een
echte jury hebben echter een medebeslissingsrecht gekregen dat beter in door ons overgenomen democratische regelingen past.
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Conclusies
Een hervorming van ons strafrechtelijk systeem
is afhankelijk van de mate waarin ons strafprocesrecht hervormd kan worden. Zolang de
voorzittende rechter een inquisitoire rol toegemeten krijgt, zal het moeilijk zijn de jury in
te voeren. Zou echter de opvatting zich
verbreiden dat het strafproces ter terechtzitting als een accusatoir proces gestalte moet
krijgen, dan zou men het kunnen wagen opnieuw naar de echte jury terug te grijpen.
Steeds dient men voor ogen te houden dat de
echte jury superieur is aan de zogenaamde
Duitse juryrechtbank. Het is in het bijzonder
een voordeel dat juryleden onbevangener en
onafhankelijker tegenover beroepsjuristen
staan dan schepenen, daar zij onderling en
slechts over de schuldvraag beslissen. Bovendien komt daar nog vaak bij dat zij de mogelijkheid hebben om tot een onaantastbare
vrijspraak te besluiten.
Zolang er nog geen grote hervorming van het
strafrechtelijk systeem in de hierboven aangegeven zin in zicht is, dient men in elk geval
aan ons huidige systeem van schepenrechtbanken vast te houden. Het moet in elk geval
mogelijk zijn bepaalde gebreken ervan ten
minste gedeeltelijk weg te nemen. Zo zouden
de schepenen tegen een onzakelijke beihvloeding door de massamedia beschermd moeten
worden. Hier ligt een duidelijke taak voor de
persraad en de eigen controle instanties van
de radio en t.v. Ook gebreken verbonden aan
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het opstellen van lijsten van schepenen zijn te
voorkomen. Tenslotte zijn de door Bauer
genoemde gebreken in de rechtstoepassing en
in de vaststelling van feiten niet zodanig dat
zij de afschaffing van het schepengerecht
rechtvaardigen.
lndien aan de eis betreffende de medewerking
van leken in de strafrechtspleging niet slechts
lippendienst bewezen wordt, moet men in elk
geval er van verzekerd zijn dat het aantal leken
in een rechtbank, zoals dat bij ons het geval
is, niet kleiner is dan het aantal beroepsrechters. Het is niet slechts een gebod van de
democratie om aan de deelneming van leken
in de strafrechtspleging vast te houden, maar
de lekenbijzitters zijn tevens een noodzakelijk
tegenwicht tegen de beroepsgewoonten en de
routine van juristen. Zij kunnen de beroepsrechter met hun in het private en beroepsleven opgedane ervaringen slechts van nut zijn.
Zij zijn hem bovendien tot een waardevolle
steun inzoverre zij gedeeltelijk de verantwoording tegenover het publiek over nemen.

Het basispatroon van
meningsverschillen
tussen jury en rechter*
door H. Kalven Jr. en H. Zeisel
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Het doel van dit onderzoek is om het antwoord
te vinden op twee fundamentele vragen: Ten
eerste wat de omvang en richting is van de
meningsverschillen tussen de rechter en de
jury en ten tweede wat de oorzaken van deze
verschillen zijn en hoe zij kunnen worden
verklaard? In dit artikel zal alleen de eerste
vraag worden behandeld.
Ofschoon de mogelijkheid van meningsverschillen tussen rechter en jury een duidelijke
functie van de juryrechtspraak is, is de vraag
in welke mate de rechter en de jury het onderling niet eens zijn enigszins eigenaardig. Er
bestaan noch in de .juridische professie noch
in de juridische traditie voorafgaande verwachtingen over wat de juiste hoeveelheid
meningsverschillen tussen rechter en jury zou
zijn. Er ontbreekt een vooraf bestaande
context om de gevonden resultaten in te
plaatsen. Het is wellicht aardig om zelf vooraf
de omvang van deze verschillen te schatten en
te kijken of dit overeenkomt met de werkelijk gevonden omvang.
Onderstaande tabel 1 gee ft voor het totale
aantal onderzochte zaken de werkelijke uitspraak van de jury en het erbij behorende
hypothetische oordeel van de rechter. Daar de
jury over drie mogelijke uitspraken beschikt,
nl. vrijspraak, veroordeling en geen overeenstemming, en de rechter over twee, nl. vrijspraak en veroordeling, zijn de uitspraken over
zes cellen verdeeld.

* Dit is cen verkorte weergave van: The basic
pattern of disagreement between jury and judge.
In: Society and the legal order ed. by R.D. Schwartz
en J.H. Skolnick, 1970, New York, Basic books,
blz. 334-337.

Tabel I. Uitspraken van jury en rechter (in

procen-

ten van het totaal)
JURY
vrijspraak veroordeling
cC

vrijspraak

z

„,

X veroordcling I 16,9
c4 Totaal jury

30,3

oncens

totaal
rechter

1,1

16,7

/
/1
7
1/
4Ar„ ,./
A 4 , 4

83,3

2,2

64,2

5,5

100,0%

= rechter-jury overcenstemming
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label 1 geeft op deze wijze aan wat de omyang is van meningsverschillen tussen rechter
en jury. Als we eerst naar de twee gearceerde
cellen kijken, hebben we het percentage zaken,
waarin rechter on jury het met elkaar eens
zijn. Zij komen beide in 13,4% van alle zaken
tot eon vrijspraak on in 62% van alle zaken
tot eon veroordeling. Als we vervolgens de
vier overige cellen bekijken, dan zien we dat
het totale aantal meningsverschillen, 24,6%
van ale zaken, voor 19,1% (16,9 + 2,2)
bestaat uit zaken waarin de rechter on jury
van mening verschillen over de schuld on
voor 5,5%(1,1 + 4,4) uit zaken, waarin de
jury het onderling niet eons kon worden.
Het is niet gemakkelijk vast to stollen welke
betekenis doze cijfers hebben. Sommige zullen ongetwijfeld in het feit dat de rechter on
• jury het in ongeveer 75% van de gevallen met
elkaar eons zijn een token van geschiktheid on
stabiliteit van het jury-systeem zien: anderen
zullen op grond van het feit dat de rechter en
jury in 25% van de gevallen het oneens zijn,
menen dat dit eon verontrustend signaal van
de anarchie en excentriciteit van de jury is.
Volgens ons is de betekenis van deze cijfers
voor de beoordeling van de jury afhankelijk
van de oorzaken van doze meningsverschillen
en moot eerst het gedetailleerde onderzoek
van doze oorzaken worden afgewacht.
Flet opnemen van de juries, die niet tot overeenstemming zijn gekomen, maken het wat
lastig om met de voorgaande tabel om to
gaan. Some zal het nuttig zijn het navolgende
gebruik bij het tellen van dit type juries aan
to houden: eon jury, die niet tot overeenstemming gekomen is zal eon halve vrijspraak

worden geteld. Tabel 2 is het resultaat van de
op deze manier aangepaste tabel 1.
Tabel 2. Uitspraken van jury en rechter-samengevoegd (in procenten van het totaal)
JURY
vrijspraak veroordeling

vrijspraak
f.4

rA

veroordeling

19

totaal jury

33

3

r /
67

totaal
rechter
17
83
100%

= rechter-jury overeen stemming.
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Het wordt uit deze tweede tabel onmiddellijk
duidelijk dat het meningsverschil van de jury
met de rechter volledig in een richting gaat
en dat dit de te verwachten richting is. De
jury is vanouds beschouwd als het bolwerk
van de bescherming van de verdachte en
tabel 2 kan gezien worden als een andere
manier om dit verhaal te vertellen. Het is niet
• direct duidelijk hoe de omvang van deze
onevenwichtigheid ten gunste van de verdachte
het best naar voren kan worden gebracht. Na
uitgebreid beraad over dit punt zijn we tot de
slotsom gekomen dat het op de eenvoudigste
wijze van presenteren het meeste recht aan dit
punt doet. De jury is minder soepel dan de
rechter in 3% van de zaken en zij is in 19% van
de zaken soepeler. De jury berechtingen
vertonen aldus een netto resultaat in soepelheid van 16%. Dit betekent dat in de gevallen
waarin de verdachte besluit om zijn zaak voor
de jury te brengen, hij in 16% van de zaken
beter af is dan hij voor de rechter geweest zou
zijn.

Is lekenrechtspraak
vandaag de dag nog
adequaat ?*
door F. Baur
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Op de in 1947 gehouden Konferentie van
juristen te Konstanz werd de vraag aan de
orde gesteld of de in het begin van de oorlog
afgeschafte lekenrechtspraak weer ingevoerd
diende te worden. Kern verdedigde daar de
stelling dat deze vraag in principe al positief
beantwoord was, het kwam er slechts op aan
na te gaan op welke wijze dit diende te
gebeuren en hoe men aan geschikte kandidaten
kwam.
Ondanks het feit dat er een taboe op lijkt te
rusten de vraag nog eens ten principale aan de
orde te stellen, wordt dat hier toch gedaan.
Daar zijn drie redenen voor aan te voeren.
Allereerst bestaat de indruk dat men een instituut in stand houdt zonder zich af te vragen of
dit nog adequaat is in het huidige maatschappelijk bestel. Op de tweede plaats zijn er
berichten over situaties waarin de leken in
ernstige mate beinvloed werden door de publieke opinie; een aanwijzing voor het feit dat de
huidige situatie zich drastisch gewijzigd heeft
vergeleken met vroeger. De laatste reden is de
waarschuwing van de Zwitserse professor Peter
op het SPD-congres te Heidelberg om de
situatie in zijn land, waar leken deel nemen aan
de rechtspraak en daartoe gekozen worden, '
niet te idealiseren.
Het is zinvol na te gaan of zich sinds de tijd
van invoering van de lekenrechtspraak zodanige
veranderingen hebben voorgedaan die handhaving ervan tot een probleem maken. Een
zestal overwegingen volgen bier.
I. Democratisering van de rechtspraak
Afgezien van de vraag of het juist is om op
*Dit is een verkorte weergave van: Laienriehter —
Heu te?
In: Tubinger Festschrift fur Eduard Kern, 1968,
blz. 49-64.
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het terrein van de rechtspraak te denken in
termen van het democratisch beginsel, van een
vertegenwoordiging van het yolk in de rechtspraak zou sprake zijn als de lekerechter
gekozen werd. Dit nu is niet het geval, noch
in civiel- noch in strafrechtelijke zaken. In
civielrechtelijke gerechten wordt door hoofdbesturen van de georganiseerde belangengroeperingen de keus gemaakt uit de lijst van
personen die door de lagere organen geschikt
geacht worden. Bij strafrechtelijke aangelegenheden treft men eenzelfde procedure aan, zij
het dat nu de politieke partijen de organisatorische kaders vormen. Als men in deze
context het argument hanteert dat het technisch onmogelijk is verkiezingen te houden,
dan blijft het feit dat het ondemocratisch
genoemd moet worden dat het passief kiesrecht op deze wijze beperkt wordt.
Daarbij komt nog de vraag of het yolk de
lekerechter ervaart als haar representant?
Een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden
is in het algemeen. Een situatie als in BadenWarttemberg, waar bij een aankondiging van
de afschaffing van deze reeds lang functionerende vorm van rechtspraak de reactie er een
was in de geest van `gelukkig maar', lijkt
echter een indicator voor een negatieve
beantwoording. Twijfel aan de uit democratisch opzicht zo gewenste steun van de zijde
der bevolking is gerechtvaardigd.
2. De onathankelijklieid van de leek
Volgens de wet heeft de lekerechter een
onafhankelijke positie zoals de beroepsrechter.
Is dat in werkelijkheid zo?
De onafhankelijkheid in het nemen van de
beslissing is, historisch gesproken, een garantie
in de rechtspraak tegen staatsbemoeienis. Nu
is die garantie vandaag de dag ook nog zinvol,
maar niet te ontkennen valt dat de bedreiging
van de positie heden van de andere kant komt:
van de zijde der maatschappij. Tegen de druk
die uitgaat van de publieke opinie is de
beroepsrechter beter bestand dan de leek want
de eerste heeft geleerd subjectieve aspecten in
de oordeelsvorming uit te sluiten. Waar de
functie van de lekerechter erin bestaat het
rechterlijk oordeel te toetsen aan het eigen
rechtsgevoel, verdwijnt deze functie wanneer

dat rechtsgevoel voortdurend door de publieke
opinie wordt gemanipuleerd.
Waar eertijds de onafhankelijkheid van de leek
ten opzichte van het justitiele apparaat als een
voordeel gold, geldt nu het nadeel dat hij
rekening meet houden met de repercussies
welke zijn participatie in de rechtspraak heeft
zowel ten aanzien van zijn maatsChappelijke
positie als zijn privd-sfeer. Daarmee raakt de
rechtspraak in een beklagenwaardige afhankelijkheidsrelatie tot de maatschappij.
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3. Deskundigheid en levenservaring
Men geeft hoog op over de deskundigheid en
de levenservaring van de lekerechters. Als
dit argument geldingskracht heeft zou het ook
consequenties dienen to hebben bij de selectie
van de lekerechters. Welnu dat is slechts in
bepaalde situaties het geval. Terzijde zij hierbij
aangetekend dat de wet over die deskundigheid met goon woord rept. Daar wordt gesproken in termen van belangenvertegenwoordiging. Belangrijker dan dit is in dit kader echter
crop to wijzen dat deskundigheid en !evenservaring vaak geen rol spelen bij de aanwijzing;
sterker nog, dat ze soms expliciet eon belemmering vormen. Zo worden bij de wet notarissen, juridische adviseurs, advocaten, belastingconsulenten en accountants uitgesloten van
deelname aan de rechtspraak in de hoedanigheid van lekerechter. Het is pijnlijk dat aldus
de indruk wordt gewekt dat bij sommige vormen van rechtspraak de - belangenvertegenwoordiging in de vorm van de lekenparticipatie
gewensd is ook als doze leek kennis van zaken
mist; terwijl in andere situaties de leek buiten
wordt gesloten alleen omdat deze wellicht
meer dan de beroepsrechter geneigd zou zijn
tot begrip voor positie van de verdachte c.q.
de gedaagde, zoals bijvoorbeeld in de belastingrechtspraak het geval kan zijn. Van een consistente visie van de wetgever ten aanzien van de
deelname van de leek blijkt in elk geval niets.
Nu bestaan er cursussen voor de leek om het
gebrek aan kennis weg to werken; in OostDuitsland bestaat er zelfs een speciaal tijdschrift your lekerechters. Het belangrijkste
bezwaar ertegen is dat het or niet om gaat op
deze wijze juristen in zakformaat' to creeren;
uitgangspunt bij de lekenrechtspraak dient to

zijn deskundigheid op bepaalde maatschappelijke terreinen.
Hoe dan ook, niet vergeten mag worden dat
het er in de rechtspraak om gaat tot een zorgvuldige beoordeling en afweging van de feiten
te komen; dat is het recht van de verdachte
c.q. gedaagde. Het is de vraag of deskundigheid
— laat staan het element van belangenvertegenwoordiging — daartoe bijdraagt. In het algemeen valt ten aanzien van het eerstgenoemde
aspect op te merken dat, als de oordeelsvorming speciale deskundigheid vereist een
getuige-deskundige gehoord wordt. Deze kan,
geheel toegespitst op de ter behandeling staande zaak, de partijen informatie verschaffen.
Een goede procesgang vergt dat de inbreng van
deskundige zijde plaats vindt in de fase der
bewijsvoering en niet pas in de raadkamer.
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4. Openbaarheid van de rechtspraak
Het is de overtuiging van Kern dat via lekenrechtspraak de openbaarheid der rechtspraak
zich uitstrekt tot in de laatste fase van de
oordeelsvorming: de raadkamer. Dit lijkt hem
het vertrouwen van het yolk in de rechtspraak
ten goede te komen. Ook al moet men dit niet
letterlijk nemen want ook voor de leken geldt
het `raadkamergeheim', de achterliggende
veronderstelling is dat op deze wijze kritiek op
de rechtspraak ondergraven wordt. Tegen de
achtergrond van het vaak gehoorde verwijt
dat er klasse-justitie wordt bedreven valt het
inschakelen van belangengroepen te begrijpen.
Feitelijk is echter de veronderstelling niet
juist gebleken; de kritiek is gebleven.
Hierbij moet men zich trouwens afvragen of
het wenselijk is in een situatie te geraken waarin de kritiek op de rechtspraak verstomd is.
lmmers de rechtspraak is geen ivoren toren.
Hoe beklagenswaardig de huidige situatie ook
is waar stemmingmakerij tijdens het proces
met de regelmaat van de klok te constateren
valt, niet minder ernstig zou het zijn wanneer
de rechtspraak niet kritisch gevolgd zou worden.
5. Gelijkwaardigheid
De wet gaat uit van de gelijkwaardigheid in
positie van lekerechter en beroepsrechter.
Van die gelijkwaardigheid is echter in feite

•
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gem' sprake. Voorstanders van lekenrechtspraak menen dit felt teniet te kunnen doen
met het argument dat het gebrek aan juridische inbreng van de kant van de leek gecompenseerd wordt door andere voordelen. Daarbij verliest men de positie van de verdachte
c.q. gedaagde uit het oog; immers deze heeft
er recht op dat er beslist wordt volgens het
geldend recht. Deze eis gaat de mogelijkheden
van de leek vaak te boven en wel in tweeerlei
opzicht.
Allereerst wat betreft de toepassing van de
wet. Het terugvallen op het eigen rechtsgevoel
is in vele situaties ten ene male onvoldoende
en dus onacceptabel. Men denke hier aan de
rechtspraak op het . gebied van de zedelijkheidsof belastingwetgeving. Hier treedt het gebrek
aan juridische kennis, de leek eigen, op de
voorgrond. Dit probleem wordt des te ernstiger naarmate de overheid bij wetgeving volstaat
met algemene richtlijnen die nadere precisering en invulling vergen; een taak die aan de
rechter wordt gelaten. Nu wordt opgemerkt
dat deze situatie — waarin van de rechter een
beslissing wordt verwacht die in overeenstemming is met het algemeen rechtsgevoel — bij
uitstek gebaat zou zijn met de bijdrage van de
leek. Maar hoe reeel is het te veronderstellen
dat door enkele personen de pluraliteit aan
normen adequaat verwoord kan worden?
Anders gesteld: hoeveel winst wordt in werkelijkheid geboekt op deze wijze?
Op de tweede plaats schiet de leek tekort waar
het de vaststelling betreft van de voor de beslissing uitermate belangrijke feitelijke stand
van zaken. Dat manifesteert zich met name in
de jury-rechtspraak in strafrechtelijke sfeer.
Niet zelden gaan er dagen, weken of maanden
mee heen voor men tot een oordeel komt. Een
dergelijk proces stelt zware fysieke en psychische eisen waaraan ook beroepsrechters vaak
ter nauwernood kunnen voldoen. In deze
context dient daarnaast gewezen te worden
op het probleem van de selectie van de aangeboden informatie. De leek die niet beschikt
over een juridisch interpretatiekader, gaat
vaak meer af op emotionele dan zakelijke
aspecten. Het hoeft geen betoog dat dit gegeven z'n invloed niet nalaat wat betreft de
bewijsvoering.

6. Kosten
Zonder dat er hier gesuggereerd wordt dat er
op de rechtspraak `geknibbeld' dient te worden, dient men zich toch af te vragen wat het
in stand houden kost van een instituut waarvan men de betekenis nooit eenduidig kan
vaststellen. Afgaande op cijfers uit 1967 (voor
de deelstaat Baden-WUrttemberg) kan worden
vastgesteld dat de kosten van de lekenparticipatie ongeveer een derde deel omvatten van
het totaal aan kosten ten behoeve van het
horen van getuigen. Daarnaast blijkt niet dat
de leken-inbreng de kosten verbonden aan het
horen van getuige-deskundigen doet afnemen.
Bij deze kostenberekening zijn dan nog niet
eens de kosten t.g.v. de tijdelijke onttrekking
van de leken aan het maatschappelijk produktieproces in aanmerking gekomen.

Conclusie
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Als de in de aanhef gestelde vraag negatief
beantwoord wordt, is dat niet uit geringschatting van de individuele lekerechters.
Uit eigen ervaring is bekend hoezeer zij zich
met inzet van hun capaciteiten van hun taak
trachten te kwijten. Het tekort schieten is
geen individueel maar een structureel gegeven.
De verwachting dat deze overwegingen snel
algemeen goed zullen worden is niet realistisch. Er is echter al veel gewonnen als men
zich gaat realiseren dat veelal gehanteerde
argumenten ontoereikend zijn.
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Strafrecht en strafrechtspleging
1
Balkema J.P. Voorlopige hech tents op her politicbureau.

Nederlands juristenblad, 52 jrg., 3 december 1977,
nr. 42, blz. 1038-1041 (N.).
Naar aanleiding van de zogenaamde Kamma-case,
eon uitspraak van de Europese Commissie voor de
rechten van de mens naar aanleiding van eon klacht
tegen Nederland over het feit dat eon deel van de
voorlopige hechtenis op het politiebureau ten uitvoer was gelegd in vcrband met verhoren voor
eon ander feit dan waarvoor de detentie was bevolen
heeft dc minister van justitie in 1974 advies gevraagd
omtrent doze problematiek aan do commissie
partielc herziening strafvordcring (Cie Duk). In dit
artikel maakt de auteur enkele kanttekeningen bij
het onlangs versehenen rapport van de sub-commissic. De commissie wil het ondergaan van de voorlopige hechtenis op het politiebureau toestaan voor
ten hoogste drie dagen, eventueel to verlengen met
drie dagen, indien dit nodig is in het belang van de
strafvordering. De voorstellen zijn evenwel beperkt
aangezien de commissie niet de vraag bespreekt
hoe de voorzicningen in hot Finis van Bewaring zo
zouden kunnen worden veranderd dat hot niet

meer nodig is dat verdachten op het politiebureau
de voorlopige hechtenis ondergaan.
Met literatuuropgave.
2
Brazier R. Appellate attitudes towards compensation
orders.

The criminal law review, december 1977, blz. 710719 (G.B.).
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Schadevergoeding aan slachtoffers is een sanctie die
slechts naast een andere straf kan worden opgelegd
en niet is bedoeld als het afkopen van vrijheidsstraf.
In dit artikel gaat de auteur in op de jurisprudentie
m.b.t. schadevergoeding. Centraal in het artikel
staat de vraag hoe schadevergoeding zich verhoudt
tot mogelijkheden in het civiele recht schadevergoeding te krijgen. Toen de mogelijkheid schadevergoeding op te leggen in 1973 werd ingevoerd,
was dit vooral om slachtoffers die tot nu toe in het
strafproces nauwelijks een plaats hadden, meer aan
hun trekken te laten komen. Verder wordt in dit
artikel ingegaan op de financiele mogelijkheden
voor daders, schadevergoeding te betalen op de
diverse vormen van schadevergoeding en schadevergoeding bij letsel en materiele schade.
Met literatuuropgave.
3
Forst, M. L. To what extend should the criminal justice
system be a 'system'?

Crime and Delinquency, 23e jrg. nr. 4, oktober 1977,
blz. 403-416 (USA).
Dit artikel onderzoekt de recente kritiek op het
huidige strafrechtstelsel. De kritiek beschrij ft het als
de `afwezigheid' van stelsel en systeem, omdat de
drie kenmerkende componenten — `handhaving van
de wet', `gerechten' en `verbetering' — dikwijls
slecht en weinig doelmatig gehanteerd worden. Om
een meer samenhangend geheel van het strafrecht te
maken. zouden we de systeembenadering moeten
toepassen. Na een onderzoek naar ontstaan en
ontwikkeling van de `systeem-benadering' en de
toepassing ervan in het strafrecht, bespreekt de
schrijver de theoretische en praktische bezwaren als
we het huidige systeem willen omzetten in een 'eche
systeem. Hoewel hij het gebrekkig functioneren van
het huidige systeem toegeeft, waarschuwt de
schrijver voor een te grote wederzijdse afhankelijkheid van de systeembenadering bij de verschillende
sectoren bij het oplossen van hun problemen. De
kracht van het Amerikaanse strafrechtsysteem, vooral van de gerechten, heeft altijd gelegen in de scheiding van macht en in het onafhankelijk zijn van
bemoeiing van buitenaf. Systeem-analyse kan
resulteren in een verbetering van het strafrechtsysteem, maar mag in geen geval de traditionele

structuur en functies van het overheidsbelcid aantasten.
Met literatuuropgave.
4
Ganschow, M. Einsatzerfahningen mit Dokumenration und Beweissicherung.
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Kriminalistik, nr. 11, november 1977, blz. 483-488
(BRD).
De schrijver bespreekt de ontwikkeling van het
verzamelen van bewijs vooral bij politick
gemotiveerde verdachten in de laatste jaren. Hij
beschrijft eerst de taak en de uitrusting van politiemachten die ingezet zijn bij grote demonstraties. Het
spanningsveld dat daarbij steeds bestaat tussen het
noodzakelijke uitvoeren van speciale handelingen en
de eisen van bewijslevering door een politie-bearnbte,
wordt duidelijk uit het relaas Van een rechercheur:
'Bij alle bcgrip voor politie-taktisch optreden, dient
bij niet-vreedzaam verlopende dem onstraties het
eerste doel te zijn . bij arrestanten waterdicht en
afdoende het bewijs te leveren van bun strafbaar
gedrag'. Dit gebeurt door foto- en filmopnam en.
Hierna wordt het verloop van een demonstratie
beschreven, met het optreden en alle handelingen
van de politic, die gericht zijn op het leveren van het
bewijs.

Gendreau, G. en C. Th. Surridge. 11

wntrollo dei
delitti con armi di fuoco: L'esperienza giamaicana.

(De controle op delicten die met vuurwapens worden
gepleegd: de crvaring op Jamaica)
Quaderni di criminologia clinica, 19e jrg., nr. 1,
januari/maart 1977, blz. 65-94 (I.).
In de tien jaar . na 1960 is op Jamaica bet bezit en
gebruik van vuurwapens enomi toegenomen, en de
cijfers voor moord en doodslag daamiee zijn snel
gestegen. Met het oog daarop is in 1974 cen wet
aangenomen, de Gun Court Act, welke een rechtband in het leven riep die dergelijke misdrijven
moet berechten. Het artikel is een evaluatie van de
noodzaak tot het instellen van deze rechtbank en
van de uitwerking crvan in het eerstc jaar van z'n
bestaan. De straf voor een geweldsdelict met een
vuurwapen is nu detentie voor een nict-beperkte
periode. Er vindt snel recht plaats en de delinquent
komt in een speciale gevangenis. De auteurs beschrijyen de wijze waarop de wet is voorbereid en ingevoerd. Na de invoering heerste Cr eerst grote tevredenheid, maar al gauw kwam er van verschillende zijde
kritiek en wel van politici, advocaten, psychiaters
en journalisten. De grondwettige geldigheid van de
wet is zelfs aangcvochten. Wat betreft het effect:
het blijkt d at terwijl de criminaliteit over de gehele
linie niet is teruggelopen, geweldsmisdrijven met
vuurwapcns met ruim de helft zijn verminderd,
vooral in de steden. Ook is de politie actiaver

geworden. De kritiek op de wet heeft volgens de
auteurs de uitwerking ervan niet geschaad. Zij
bepleiten meer en nader en gedetailleerder onderzoek
over de gepleegde daden en de daders ervan. Zonder
dergelijk onderzoek is het niet mogelijk een causaal
verband vast te stellen tussen de wet en en effect.
Overigens is bestrijding van de misdaad op Jamaica
volgens hen niet mogelijk zonder dat de strafwetgeving als geheel wordt herzien, waarbij in de eerste
plaats de sociale problemen dienen te worden
aangepakt.
6
Gori, F. La speranza matematica come criterio di

riferimento per la inefficacia deterrente della pena.

(De mathematische verwachting als referentie-criterium om te bewijzen dat straffen niet afschrikwekkend werkt).
Rassegna di studi penitenziari, 27e jrg., nr. 3, mei/
juni 1977, blz. 341-361 (I.).
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De auteur wil met een technisch-mathematischestatistische methode — die hij uitvoering uiteenzetbewijzen dat strafbedreiging geen enkel effect heeft
op bepaalde categorieen delinquenten: de instinctieve
en de beroeps- en gewoontemisdadigers. Voor
`norrnale' staatsburgers, die nooit met politie en
justitie in aanraking komen. heeft de dreiging van
straffen geen enkele betekenis. Aileen op de tussengroep, die uit een redelijk milieu stamt en een
redelijke opvoeding heeft genoten maar qua persoonlijkheid niet zo sterk in de schoenen staat, heeft de
strafwet een preventief effect. Maar juist zij van vie
de samenleving het meeste te vrezen heeft, trekken
er zich niets van aan, ook niet de recidivisten onder
hen. De auteur betrekt zijn gegevens uit de overheidsstatistieken over drie perioden tussen 1952 en 1970.
Hij zet deze gegevens in tabellen tegen elkaar en
bespreekt de uitkomsten alsmede de rechtsbedeling
die er ook uit af te lezen valt.
7
Haakmat, A.R. De bestrijding van terreuracties.

Juridische en polemologische visies vergeleken.

lntermediair, 13e jaargang nr. 47, 25 november 1977,
blz. 9-13.
De optiek, van waaruit juristen terreuracties beschouwen, ondervindt de laatste tijd kritiek van de zijde
der polemologen. Die optiek houdt in dat terreuracties primair dienen te worden beschouwd hetzij als
inbreuken op de openbare orde, hetzij als overtreding,
van de strafwet. Polemologen stellen hier tegenover
dat terrorisme een vorm van oorlogsvoering is. De
auteur inventariseert welke antwoorden op de vraag
naar de wijze van bestrijding van terreuracties uit
beide denkrichtingen voortvlocien. Hij geeft enkele
voorbeelden van landen waarin de theorie, dat
terrorisme oorlog is, praktische toepassing heeft

gevonden. Ook voor ons land dreigt de rechtsstaat
gevaar te lopen, indien eon regcringspolitiek volgens
polemologische denktrant spectate wettelijkc
maatregelen — de Wet Buitengewone Bevoegdheden
Burgerlijk Gezag (1956) on de Oorlogswet voor
Nederland (1964) — in working doet treden. Het
artikel wordt afgesloten met eon pleidooi voor moor
fundamentele bestudering van de oorzaken van
geweld, voor het leren beheersen van geweldloze
contlictoplossingstechnieken on voor verdergaande
democratisering van de samenleving.
Met literatuuropgave.
8
Kellogg, F.R. From retribution to 'Desert': the
evolution of criminalpunishment.

Criminology; an interdisciplinary journal,
15e jrg., nr. 2, augustus 1977, blz. 179-192 (U.S.A.).
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De auteur vraagt zich af, of de huidige teleurstelling
over rehabilitatie als strafdoel ook eon terugkeer
inhoudt naar de vergelding. Eon diepgaandc analyse
van de nieuwe bewcging in de V.S. die `straf naar
verdienste' propageert en die eon duidelijkc reactie
is op dc uitwassen van in de praktijk zeer ongelijkc
vonnissen, toont ons dat doze beweging eon
erkenning omvat van hetgeen al gedurende twee
ceuwen plaatsvond nl. de geleidelijke scheiding
van sancties van eon hecht verband naar symbolische
gedragscategorieen. De pressie van doze nieuwe
beweging om de beoordeling van bcpaalde factoren
zoals met name schade on schuld als verzwarende
of verzachtende omstandigheid tot con vaste gewoonte
to maken moot dan ook gezien worden vanuit het
perspectief van de evolutie.
Met literatuuropgave.
9
Kerchove, M. van de, Des mesures repressives aux
mesures de shrete et de protection. Reflections sur
le pouvoir mystificateur du (engage.

Revue de droit penal et de criminologic, 17e jrg.,
nr. 4, januari 1977, blz. 245-279 (B.).
De schrijver stelt eon van de meest cruciale problemen
aan dc ordc waarmcde men bij de evolutie van de
huidige wetgeving wordt gcconfronteerd, nl. de
pretentie van de nieuwe wetten de vroegere repressieve maatregelen to vervangen door veiligheidsmaa6
regclen (mcestal tevens op het medisch model
geente maatregelen), ja zelfs door pure individubeschennende maatregelen. De schrijvcr behandelt
achtereenvolgens de verschillende maatregelen die
in de loop der tij den in Belgio bij wet of wetsherziening van kracht werden ten aanzien van
'abnomialen', krankzinnigen, geestelijk-gestoorden,
landlopers, bedelaars on zoals ze later heten`maatsehappelijk onaangepasten'. Hij bchandelt vervolgens
de functics die door de verschillende ficties on
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mystificaties worden vervuld. Om verschillende
redenen ziet hij als positieve functies: de ontwikkeling van een nieuw type sociale controle, de
individualisering van de sociale controle en de
orientatie van de sociale controle naar medisch
model. Individualisering komt echter in botsing met
het principe van gelijkheid voor de wet en in het
bijzonder de gelijkheid van straffen. De medische
orientatie komt in conflict met het feit dat vrijheidsberoving uitsluitend tot de competentie van
de rechterlijke macht behoort. Als negatieve
functies noemt hij: onverenigbaarheid met de
volgende vier beginselen: geen strafbaarheid
zonder voorafgaande wetsbepaling; geen straf
zonder voorafgaande wetsbepaling; de straf moet
evenredig zijn aan de ernst van het feit; de duur van
de straf moet binnen zekere grenzen zijn. De
wezenlijke fictie is dat wordt gesuggereerd dat
talloze categorieen van mensen zuiver en alleen zijn
onderworpen aan de heerschappij van het strafrecht
en dat hun gedrag of hun toestand geen plaats meer
biedt voor het opleggen van straffen maar alleen
voor behandeling of zelfs voor zuiver beschermende
maatregelen. Het nieuwe gezicht van het strafrecht
— en dat is niets anders dan het coherente eindresultaat van de fictie die uit de bestudeerde wetteksten naar voren komt — is verworven ten koste
van de vrijheid van een gout aantal mensen, in het
algemeen de meest kwetsbaren, wat de invoering
van de nieuwe maatregelen des te gemakkelijker
heeft gemaakt. Misschien heeft het er mee
corresponderende systeem van sociale controle
gewonnen aan doeltreffendheid, aan discretie, aan
continufteit en aan schijn van humaniteit.
Met literatuuropgave.
10
Lerner, M.J. The effectiveness of a definite sentence

parole program.

Criminology: an interdisciplinary journal, 15e jrg.,
nr. 2, augustus 1977, blz. 211-224 (U.S.A.).
Er is een groeiende kritiek op het systeem voor voorwaardelijke vrijlating in het geval van willekeurige
voorlopige invrijheidstelling met toezicht na een
vonnis voor onbepaalde tijd. In deze studie heeft
de auteur een v.i.-systeem bestudeerd van in tijd
bepaalde vonnissen met minder nadruk op willekeurige
voorlopige invrijheidstelling. Hij vond dat in dit
systeem het toezicht op de voorwaardelijke invrijheidstelling een aanzienlijke vermindering teweeg
bracht van criminele activiteiten na de vrijlating in
verhouding tot het oude v.i.-systeem.
Met literatuuropgave.
11
Molinari, F: Le pene pecuniarie nella punizione dei

delitti. Rilievi e valutazione di dati statistici.

(Geldstraffen bij de bestraffing van delicten. Opmer-

kingen bij en evaluatie van statistische gegevens)
Quaderni di criminologia clinica, I9e jrg., nr. 1,
januari/maart 1977, blz. 37-63 (I.).
Het gaat in dit artikel uitsluitend over bocte als straf
of bijkomende straf op misdrijven. De gegevens bierover komen uit de overheidsstatistieken. Schrijfster
vergehjkt de aantallen opgelegde vrijhcidsstraffen met
de opgelegde boetes, en constateert dat tussen 1946
en 1972 het aantal detenties is gedaald ten opzichte
van de boetes. Ook beziet zij voor welke misdrijven
welke straf is opgelegd. Al deze gcgevens zijn ook in
tabellen af te lezen. Uit alles blijkt dat wanneer het
WvS de.keuze laat tussen detentie en bocte het
tegenwoordig in de praktijk in de meeste gevallen
boete wordt. Boete als bijkomende straf naast
detentie legt zelden veel gewicht in de schaal, en men
neigt er dan ook toe, bij een volgende wetsherziening
deze bepalingen af te schaffen. Verder is de algemene
opvatting dat korte detentie (= tot eon jaar) door
boete dient te worden vervangen, zeker als de
delinquent jong is, eon blanco strafregister heeft en
het er niet naar uit ziet dat hij zal recidiveren.
Schrijfster pleit voor een wetswijziging in deze zin.
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Nauw, A. de, La decision de poursuivre. Instruments
at mesures.

Revue de droit penal et de criminologic, 57e jrg.,
nr. 6, maart 1977, blz. 449-475 (B.).
De au teur geeft aan de hand van een royale hoeveelheid Belgische, Nederlandse en Franse literatuur
cen overzicht van dc belangrijkste invloeden, waaraan
een openbaar aanklager bij zijn vervolgingsbeleid in
strafzaken bloot staat. Achtercenvolgens komen de
invloeden van de wetgever, de minister van justitie,
de zittende magistratuur, de top van het openbaar
ministerie, de (aangifte doende) burger, de politic
en de pressiegroepen ter sprake. De onenbare aanklager staat voor de moeilijkc taak met inachtneming
van al dcze — deels door wet en ambtelijke hierarchic
gesmede — banden het openbaar belang te dienen en
de belangen van beschuldigde en benadeelde in het
oog te houden. Dit alles zonder het contact met de
snel veranderende samenleving te verliezen.
Met literatuuropgave.
13
Softley, P. en R. Tailing. Compensation orders and
custodial sentences.

The criminal law review, december 1977, blz. 720-722
(G.B.).
In eon eerder artikel hebben de auteurs enkele gegevens
weergegeven van een onderzoek naar de toepassing van
schadevergoeding. Onder meer bleek dat schadevergoeding minder werd opgelegd bij personen die waren

veroordeeld tot een vrijheidsstraf dan bij anderen. Toch
wordt in 25% van de gevallen waarbij een schadevergoeding wordt opgelegd, ook een vrijheidsstraf opgelegd.
Dit ondanks het standpunt van de 'Advisory counsel
on the penal system' dat vrijheidsstraf en schadevergoeding niet samen gaan. In dit artikel presenteren de
auteurs de resultaten van een klein onderzoek waarbij
werd nagegaan in hoeverre schadevergoeding in feite
werd betaald door (ex)gedetineerden. De resultaten
laten zien dat schadevergoeding vaak moet worden
omgezet in een vrijheidsstraf.
Met literatuuropgave.
14
Tak, P.J.P. Telastelegging terzake van art. 26 lid 1

of lid 2 W.V.W.

Verkeersrecht, 25e jrg., nr. 11, november 1977,
blz. 233-236 (N.).
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De schrijver geeft commentaar op een artikel van
mr. J.P.G. Poell in het tweede nummer van V.R. 1977
over de verhouding tussen art. 26 lid 1 en lid 2 W.V.W.
In tegenstelling tot wat Poell stelt, meent de auteur
dat een hoog alcoholpromillage in het bloed alleen
niet voldoende bewijsmateriaal oplevert om 26 lid 1
te taste te leggen. Daar is meer bewijs voor nodig.
Toch blijkt uit de cijfers van het C.B.S. over het
eerste halfjaar 1976 dat het Openbaar Ministerie in
veel gevallen, waarin het makkelijker bewijsbare
26 lid 2 te taste gelegd had kunnen worden het
eerste lid te taste heeft gelegd. Tenslotte merkt de
schrijver op dat, hoewel de beide leden dezelfde
strafbedreiging hebben, het strafvorderingsbeleid
van het O.M. en het straftoemetingsbeleid van de
rechter niet voor beide leden gelijk zijn.
Met literatuuropgave.
15
Veen, Th.W. van, Hoge Raad komt verdachte te hulp.
Nederlands juristenblad, 52e jrg., 3 december 1977,
nr. 42, blz. 1034-1038 (N.).
In dit artikel signaleert de schrijver een beleidsverandering bij de Hoge Raad in de afgelopen twee
jaar bij de beoordeling van de ontvankelijkheid
van verdachten die rechtsmiddelen hebben aangewend.
Als het indienen van een verkeerd rechtsmiddel niet
aan de verdachte is te verwijten of het rechtsmiddel
door verkeerde voorlichting of door een verzuim van
een functionaris niet in de voorgeschreven vorm werd
ingediend, wordt de verdachte niet meer als voorheen
niet-ontvankelijk in zijn beroep verklaard. Het
resultaat van deze veranderde opvatting van de
Hoge Raad is dat de verdachte niet meer buiten
zijn schuld, bijvoorbeeld door een ambtelijke vergissing, zijn recht op een behandeling in hoger beroep
en cassatie verliest. Een overzicht van de recente
jurisprudentie op dit gebied wordt gegeven.

Criminologie
16
Carrieri, F. e.a. Alcool e crinzinalitâ. (Alcohol en
criminaliteit)
Rassegna di crirninologia, 6e jrg., nr. 1/2, 1975,
blz. 47-81 (1.).
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Uit verschillende soorten statistieken en andere
officiële gegevens blijkt dat alcoholgebruik en
alcoholverslaving in italië sterk toenemen. De
overheid vertoont hiervoor weinig interesse, ook
niet voor wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.
Na de diverse oorzaken van het toenemend alcohol
gebruik te hebben genoemd, belichten de schrijvers
het verschijnsel alcoholisme zelf nader. Zij stellen
dat het stoelt op een bepaalde psychisch-somatische
dispositie n dat het crimineel gedrag vergemakkelijkt.
in die zin dat het de aanwezige tendenzen ertoe naar
voren haalt en de tegenwerkende krachten doet
verslappen. Het is een vaststaand feit dat een groot
aantal misdrijven wordt gepleegd onder invloed/na
gebruik van alcohol. Ook wordt een alcoholist
gemakkelijk het slachtoffer van een misdrijf. De
auteurs gaan vervolgens op drie punten nader in;
a. het verband tussen alcoholisme van ouders en
criminaliteit van hun kinderen; b. het verband tussen
acute alcohol-intoxicatie en agressiviteit; c. het
verband tussen chronisch alcoholisme en criminaliteit.
Wat betreft a.: de invloed, direct via erfelijkheid en
indirect via milieu, blijkt buitengewoon groot.
Inzake b. doen de auteurs verslag van proeven op
dieren. Zij zijn van oordeel dat acuut alcoholgebruik
tot agressiviteit kan leiden of deze aan het licht
kan brengen. Tenslotte c.: chronisch alcoholisme
brengt op de duur grote veranderingen in de
persoonlijkheid te weeg, en vooral de impulsiviteit
en de prikkelbaarheid kunnen leiden tot gewelddadig
gedrag (met name wreedheden tegenover kinderen).
De meest voorkomende criminaliteit bij chronische
alcoholisten is diefstal, zedendelicten, gewelds
delicten, verkeersdelictcn. Inzake de vraag naar
oorzaak en gevolg (was er eerst de neiging tot
alcoholmisbruik of heeft dit laatste een karakter
gevormd?) valt volgens de auteurs geen uitspraak
te doen. Daarvoor is het probleem te gecompliceerd
en het verschijnsel te multicausaal bepaald. Er is
veel nader onderzoek nodig. De schrijvers doen een
zestal voorstellen ter preventie van alcoholisme.
Maar zij waarschuwen zelf dat dit alles niets helpt
wanneer het sociaal-culturele klimaat niet verandert:
uit opvoeding en voorlichting (die onder de genoemde
voorstellen ter preventie vallen) dient alle tolerantie
te worden gebannen.
Met literatuuropgave.

17

Conrad, .J.P. Doinggood wit/za hard nose; the
achier’eme,it of credibjljtz’ in criminal justice.

Crime and Delinquency, 23e jrg., nr. 4, oktober
1977, blz. 394-402 (U.S.A.).
De nadruk die nwn legt op doelmatig en gepland
beheer, en vooral de waarde die men hecht aan het
onbereikbare doel, recidivisme verminderen, is de
oorzaak van verscheidene vormen van onbekwaam
beleid in de strafrechtspleging. De auteur beschrijft
een aantal van deze verschijnselen en probeert de
oorzaken ervan te vinden. In alle gevallen stelt hij
als oplossing voor om van het doel, recidivisme te
verminderen, af te zien en de aandacht te richten
op het vervullen van direct noodzakelijke taken.

18
Flardt, R.H. en S. Peterson-I-lardl. On determining

the qualiry of the delinquency self-report ,nethod.
Journal of research in crime and delinquencv.
l4ejrg., nr. 2,juli 1977, blz. 247-261 (U.S.A.).
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Nu ingezien wordt dat er beperkingen zijn bij het
gebruik van officiële statistieken over jeugdige
delinquenten bij vergelijkende analyses, wordt er
steeds meer gebruik gemaakt van de techniek
waarbij de jongeren over zichzelf rapporteren. De
auteurs beschrijven een onderzoek dat deel uit
maakte van een niisdaadpreventic-programma in
een stad. Vragenlijsten serden op een aantal scholen
verspreid, en dc antwoorden werden vergeleken met
de gegevens waarover de politie beschikte. 1-let
onderzoek omvatte drie buurten, blanke bewoners
met lagere inkomens en idem met midden inkomens
en kleurlingen met lagere inkomens. lr blijkt, aldus
de schrijvers, een hoge mate van betrouwbaarheid
en de techniek van zelfrapportage is bruikbaar zowel
bij de etiologie als bij de evaluatie.
Met literatuuropgave.

19

Hepburn, J.R. The i,npact of police interj’ention
upon juvenile delinquents.
Criniinologv: an interdisciplinarv journal, 15e jrg.,
nr. 2, augustus 1977, blz. 235-262 (USA.).
Volgens de labeling-theorie heeft ingrijpen door de
politie negatieve gevolgen voor het zelfljeeld van de
jeugddellnquent en zijn rolverwachting. In het onder
havige artikel doet de auteur verslag van zijn onder
zoek naar dit verband. De resultaten van de iartiële
correlatie-coëfficii5nten en stapsgewijze regressie
analyse tonen aan dat ingrijpen door de politie
weinig invloed heeft op de jeugdige indien gecontro
leerd wordt voor socio-economisclic status en vooral
mate van delinquent gedrag. De schrijver trekt de
conclusie dat het zelfbeeld van dc jongere en zijn
houding tegenover anderen, voorzover die in verband
staan met delinquent gedrag, eerder gebaseerd zijn
op zijn criminele ervaring dan op de ervaring van

onder de. aandacht to zijn gekomen van de politieman als iemand die de sociale controle uitoefent.
Met literatuuropgave.
20
Higgins, T.

•

The crime costs of California early
minor offenders: implications for prevention.

Journal of research in crime and delinquency,
14e jrg., nr. 2, jut' 1977, blz. 195-205 (U.S.A.).
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In dit artikel bespreekt de schrijver enkele kosten,
die de misdaad met zich brengt, die het gevolg zijn
van het typische doel van programma's tot
misdaadpreventie. Hi) maakt gebruik van gegevens
van Marvin Wolfgang's Delinquency in a birth
cohort en gee ft eon schatting van de kosten van
opgespoorde en nog niet opgespoorde misdrijven
gepleegd in 1974 door minderjarigen in
Californie — hierbij is niet het bedrag aan sociale
uitgaven inbegrepen. Het is duidelijk dat de
geschatte kosten van de misdaad slechts eon
gedeelte zijn van het totaal. Toch is de groep
delinquenten, om wie het gaat, voor de preventieprogramma's belangrijk, alleen al omdat het
mogelijk is eon inzicht to krijgen in de kosten.
Pogingen om doze kosten to drukken door middel
van preventie zijn tot nu toe vruchteloos gebleken.
Niettemin duiden de kosten van preventieprogramma's
crop dat or nieuwe of vernieuwde preventieprogramma's moeten komen, maar dat ze klein en
good geevalueerd moeten zijn on opgezet voor korte
termijn.
Met literatuuropgave.
21
Lejins, P.P.

Research and development in criminal

justice.

Journal of research in crime and delinquency,
14e jrg., nr. 2, juli 1977, blz. 262-275 (U.S.A.).
Dit artikel is een terugblik bij het verschijnen van
Cell van de vijf delen over Criminal Justice Standards
and Goals, het deel 'Criminal Justice Research and
Development'. Dit deel beslaat de periode 19691976. De schrijver werkte als voorzitter van de
commissie 'Standards and goals' on does uitvoerig
verslag van de ontwikkelingen op verschillende
criminologische gebieden aan de hand van hoofdstukken uit het book. Er zijn drie zaken waaraan buiten het overzicht expliciet aandacht wordt besteed:
jeugdmisdaad, wat to doen met do veroordeelde, en
de overbelasting van het strafrechtstelseL
22
Lerman, P.

Discussion of 'Differential selection of
juveniles for detention'.

Journal of research in crime and delinquency,
14e jrg., nr. 2, juli 1977, blz. 166-172.

In dit artikel bespreekt de schrijver het artikel van
Pawlak 'Differential selection of juveniles for
detention' (zie excerpt nr. 24) en werpt . naar aanleiding hiervan een aantal kritische vragen op, omdat
hij zowel in onderzoek als in beleidsvragen belang
stelt. Hij stelt o.m. vragen naar de representativiteit
van de steekproef en bij welke bevoegdheden van het
beleid het accent bij dat onderzoek ligt en moeten
de gegevens niet verschillend geinterpreteerd worden
voor gedetineerde jongeren en gevangenen? Hij stelt
o.m. dat de beschikbare gegevens over gevangenissen
doorgaans moment-opnamen zijn van een dag of
op zijn gunstigst dag-gemiddelden, in plaats van
jaargegevens — hierdoor ontstaan de grote verschillen
in inzicht over de invloed van resocialisering. Voorts
wijst hij op de financiele aspecten van detentie. Hij
komt tot andere conclusies dan Pawlak en verklaart
zich voorstander van een beleid dat onrecht en
onnodige sanc.ties zoveel mogelijk beperkt en
economisch goedkoper is.
Met literatuuropgave.
23
Lerman, P. Delinquency and social policy:
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a historical perspective.

Crime and delinquency, 23e jrg., nr. 4, oktober
1977, blz. 383-393 (U.S.A.).
De Amerikanen hebben altijd de nadruk gelegd op de
idealen van vrijheid en recht voor alien en vrijwaring
van willekeur. Wanneer we nagaan hoe wij optreden
tegen delinquente jongeren, aldus de auteur, blijkt
er een grote kloof te liggen tussen deze idealen en
de werkelijkheid. Men blijft het misdaadprobleem
in stand houden door een systeem van controle op
jongeren te hanteren volgens willekeurige normen.
Veel normen zijn onredelijk en onrechtvaardig
— door organisatorische uitbreidingen van het
bestaande stelsel versterken we de toch at veel
grotere invloed van sociale controle op pogingen
tot behandeling. Uit recente gegevens is gebleken
dat het Amerikaanse systeem beter te omschrijven
is als een methode van 'social control' van de jeugd
dan als een rechts- of resocialiserings-stelsel. Na een
historisch overzicht beschrijft de auteur het moderne
sociale controle systeem — in opzet en functioneren
in de praktijk. Het zou minder kostbaar kunnen zijn,
als we bereid zouden zijn prioriteiten te stellen en
het systeem werkelijk te durven veranderen (hiervoor
doet de schrijver enige suggesties). In plaats van
willekeurige sociale controle het bieden van recht
en hulp op basis van vrijwilligheid — daar zullen we
in het laatste kwart van deze eeuw naar toe moeten.
Met literatuuropgave.

24
Pawlak, E. J. J. Differential selection of juveniles for
detention.

Journal of research in crime and delinquency,
14e jrg., fir. 2, juli 1977, blz. 152-165 (U.S.A.).
Dit artikel ondcrzoekt het verloop van de detentie
van jongeren bij 66 gereehtshoven in eon staat over
een periode van drie jaar. Er wordt onderscheid
gemaakt.tussen gerechten met en zondcr eigen
gevangenis. Voorts wordt bij gerechten met een
gevangenis de invloed van eerdere contacten met
de justitie, overtredingen en ras op de detentie
nagegaan. Jongemn met dezelfde eigenschappen
worden door een gerecht met eigen gevangenis
frequenter vastgehouden dan door eon gerecht
zonder gevangenis. Op groin' van doze verschillen
rijst het vermoeden dat or wel eons sprake zou
kunnen zijn van nodeloze detentie. Het aantal
eerdere contacten met de justitie van een jongere
verhoogt dc kans op detcntie. Blank° vrouwen
worden vaker gedetineerd dan welke andere groep
ook. Hoewel sommige uitkomsten wijzen op
discriminerende behandeling van niet-blanken, zijn
Cr ook resultaten, die aantonen dat kleurlingen
niet altijd slechter behandeld worden dan blanken.
Met literatuuropgave.
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25
Rico, J. Notes introductives a latude de la
eriminalite d'affaires.

Criminologie (Acta criminologica) 10e jrg., nr. 1,
1977, blz. 8-28 (Can.)
De schrijver constateert dat het probleem van de
witte-boorden criminaliteit zeker Met nieuw is, man
dat het acuut wordt in een maatschappij die aanspoort tot het verlangen naar steeds moor on waar
men zich niet meer laat weerhouden door regels
van de moraal. Het gaat om cen terrein dat weinig
is onderzocht en waar or sprake moot zijn van een
enorm dark number on enorme illegaal verkregen
inkoinsten. Ilij gaat de omvang na die doze vonn van
criminaliteit in verschillende landen heeft on de
gevolgen ervan. Vervolgens laat hij degenen die
ertegcn ageerden (reeds in 1872) of theorieen
ontwikkelden of onderzock hcbben gedaan de
revue passeren. Als de drie voornaamste problemen
die moeten worden onderzocht, behandelt hij dan
het afbakenen van dit soort van criminaliteit, de
studio van de persoon van de dader on de sociale
reactie op deze oriniinaliteit. Tenslottc acht hij
het begrip `witte boorden criminaliteit' van belang
voor degene die zich verdiept in theorieen die misdaad
trachten to verklaren.
Met literatuuropgave.
26
Schmitt. G. Kinderkriminalitat: Annahmen,

Theorien, Untersuchungsergebnisse.

Kriminalistik, nr. 11, november 1977, blz. 491-497 .
en nr. 12, december 1977, blz. 536-538 (B.R.D.).

De schrijver bespreekt eerst een aantal theorieen over
het mogelijk ontstaan van criminaliteit — zoals de
aanleg, socialisatie, opvoeding, gezinsstructuur, e. d.
Tegenwoordig is er een stroming die stelt dat een
delinquente ontwikkeling het gevolg kan zijn van
zowel sociologische- als psychologische factoren.
Oorzaken kunnen zijn o.m. erfelijke belasting,
hersenbeschadiging, gebrekkige opvoeding en
sociologische factoren als discrepantie tussen eigen
mogelijkheden en maatschappelijk geaccepteerde
doelen. Daarna analyseert hij de stijging van de
criminaliteit aan de hand van een aantal onderzoeksgegevens — zoals frequentie, leeftijd van het kind,
gezinssituatie. Om te bepalen of jeugdcriminaliteit
later tot strafbaar gedrag leidt, moeten we delinquente
kinderen volgen tot de leeftijd dat ze juridisch meerderjarig zijn. Kinderen die overtredingen begaan kunnen slechts een verhoogde neiging hebben tot
crimineel gedrag op latere leeftijd, er is echter geen
duidelijke aanwijzing in die richting. Belangrijk blijft
het om een preventieve invloed op ouders uit te
oefenen, waarbij de aandacht gevestigd wordt op tot
misdaad aanzettende symptomen en gedrag.
Met literatuuropgave.
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Shaskolsky Sheleff, L. Victimology, criminal law

and conflict resolution.

South African journal of criminal law and criminology,
le jrg., nr. 1, april 1977, blz. 31-50.
De grondgedachte van de nieuwe specialisatie
victimologie, namelijk dat de criminele daad een
interactie tussen dader en slachtoffer inhoudt, staat
in scherpe tegenstelling tot de grondgedachte van
de inquisitoire procedure in de strafrechtwetenschap,
waarbij de criminele daad een relatie tussen dader en
overheid doet ontstaan. Vanuit victimoloLjsch standpunt moet bij de afdoening van een strafrechtelijke
zaak deze interactie een beslissende rol blijven spelen
in die zin dat de dader in staat gesteld wordt zijn
slachtoffer schadeloos te stellen. Een uitbreiding
van de wettelijke mogelijkheden van civiele
procedures i.p.v. strafrechtelijke verdient in dit
verband aanbeveling. De auteur wijst er bij zijn
vergelijking van strafrechtelijke en buiten-strafrechtelijke conflictoplossingen op dat plea-bargaining
als wijze van onderhandeling tussen dader en
openbaar ministerie al een fenomeen van toenemende
betekenis in het strafrechtelijk systeem uitmaakt. De
huidige strafrechtspleging doet dikwijls een gevoel
van onrechtvaardig behandeld zijn bij de dader
ontstaan, terwijl het slachtoffer zich buiten spel
gezet kan voelen. Deze bezwaren en de problemen
m.b.t. de geringe publieke bereidheid tot aangifte en
medewerking, die de politic ondervindt, kunnen
volgens de auteur beter het hoofd geboden worden
bij een meer victimologische benadering.
Met literatuuropgave.

28
Vocca, 0. La famiglia come fattore di
contagio criminale. (Het gezin als factor van
criminele besmetting)
Rassegna medico-forense, 13e jrg., nr. 1/2,
januari/juni 1975, blz. 118-171(1.).
Er bestaan veel studies over de invloed van het
gezin en de mede-gezinsleden op het crirninele gedrag
van kinderen. De schrijfster van dit artikel bespreekt
die studies en vat ze samen onder de volgende punten:
1. de figuur van de moeder; 2. het ontbreken eq.
falen van de vader; 3. de gezinsgrootte on de relate
van de kinderen onderling; 4. stoornissen en
onvolledigheid van het gezin en eerste gedragsstoornissen; 5. mobiliteit van het gezin en de gevolgen
daarvan; 6. criminaliteit en psychopathologic van
de ouders. Schrijfster concludeert dat armoede
nooit primair ten grondslag ligt aan crimineel gcdrag
van kinderen. De invloed van het gezin is op alle
genoemde punten maximaal maar doze is nooit los
to Zion van de samenleving (die -Ion groot belang
hecht aan het gezin): or is altijd sprake van eon
vicieuse cirkel omdat or van de samenleving uit
stigmatisatie en uitstoting plaatsvindt.
Met literatuuropgave.

102

29
Volk, K. Kriminologische Probleme der Wirtschaftsdelinquenz.

Monatsschrift fur Kriminologie und Strafrechtsrefonn,
60e jrg., nr. 5, oktober 1977, blz. -265-278 (B.R.D.).

.

Tot op heden bestaat or goon door empirische data
gestutte theorie, die eon good verklamnd model biedt
voor cconomische criminaliteit. Criminologische
theorieen — zoah o.a, de anomie-, etiketterings- on
de leertheorie —, die ontwikkeld zijn om deviant
gedrag in het algemeen to verklaren, zijn volgens de
autcur ten behoeve van de crirninele politick op het
gebied van de economische criminaliteit van onvoldoende belang vanwege hun brede reikwijdte en
vanwege hun beperkte toetsbaarheid, waardoor
onvoldoende aanknopingspunten voor beleidsbeslissingen gevonden kunnen worden. Bovendien
bestaat Cr verschil van opvatting over wat eeonomische
criminaliteit nu cigenlijk inhoudt. Zonder bier nicer
dan oppervlakkig op in to gaan beveelt de autcur
tenslotte volgens Mertoniaans spraakgebruik als
alternatief van middelbare reikwijdte — hij bedoelt
hiermee: praktisch van probleemstelling on uitvoerbaar binnen redelijke termijn — de theorickritische
multifactor-analyse van empirisch materiaal can.
[en dergelijke analyse zou zowel nuttige richtlijnen
voor de criminele politiek kunnen verschaffen als
ook de ontwikkeling van theoretische modellen ter
verklaring van de economische criminaliteit kunnen
bcvorderen.
Met literatuuropgave. .

30
Westhof. H.H. Belevingsaspecten van de voorlopige
hechtenis.

Het Tijdschrift voor de politie, 39e jrg., nr. 11,
november 1977, blz. 515-521 (N.).
In dit artikel bespreekt de auteur het rapport
13elevingsaspecten van de voorlopige hechtenis' van
Jongman en Steenhuis. Na een korte samenvatting
gegeven te hebben van een aantal resultaten uit
het rapport, plaatst hij een aantal kanttekeningen
hierbij. Met name twijfelt hij aan het waarheidsgehalte van de door de preventief gedetineerden
gegeven antwoorden en beschuldigt hij de rapporteurs
van eenzijdigheid van berichtgeving. De resultaten van
het rapport die betrekking hebben op het politieoptreden tenslotte worden uitvoerig becommentarieerd.

Rechtssociologie
31
Albrecht, L. en M. Green. Cognitive barriers to
equal justice before the law.
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Journal of research in crime and delinquency,
14e jrg., nr. 2, juli 1977, blz. 206-221 (U.S.A.).
Men realiseert zich thans dat als de be'scherming van
de rechten van de individuele burger afhankelijk is
van inkomen of sociale klasse, veel mensen niet
verzekerd kunnen zijn van gelijke rechten. Na het
onderzoek naar structurele belemmeringen voor
gelijke rechten, onderzoeken de schrijvers nu de
sociaal-psychologische beletselen om rechtsbij stand
te zoeken. Het onderzoek beweegt zich op twee
niveaus: het affectieve- en het cognitieve. Op
affectief niveau is er het probleem van de negatieve
gevoelens ten opzichte van juristen en het rechtssysteem in het algemeen, op cognitief niveau zijn
er twee problemen, onwetendheid omtrent de
fundamentele rechten van het individu en de
onwetendheid hoe rechtshulp te verkrijgen. Uitgangspunt van dit onderzoek is dat onrecht te vaak
worth verdragen omdat men in onwetendheid
verkeert. Er werden 398 personen ondervraagd uit
verschillende gebieden in een Rocky Mountain staat.
De conclusie is dat onwetendheid omtrent fundamentele rechten nauw verwant is met opleidings- en
inkomensniveau.
Met literatuuropgave.
32
Griffiths, J. Enige aspecten van de verdeling van

beroepszaken in drie juridische faculteiten.

Ars Aequi, 26e jrg., nr. 10, november 1977,
blz. 693-708 (N.).
In dit artikel bespreekt de schrijver de resultaten van
een onderzoek naar beroepszaken in drie Nederlandse

juridische faculteiten. Het doe van het onderzoek was
de toetsing van cen aantal concrete voorspellingen
met betrekking tot de 'behavior of law', die afgeleid
waren van ecn aantal algemene rechtssociologische
stellingen welke Donald Black heeft geponeerd in
zijn bock 'The behavior of law'. De schrijver komt
tot de conclusie dat met Blacks theorie een groot
deel van het gedrag van de beroepsgang in juridische
faculteiten kan worden verklaard.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen
33
Bloomberg, S.A. Participatory Management: Toward
a science of correctional management.

Criminology: an interdisciplinary journal, 15e jrg.,
nr. 2, augustus 1977, blz. 149-164 (U.S.A.).
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In dit artikel onderzoekt de schrijver de mogelijkheid
om door middel van medezeggenschap in het beheer
van een gevangenis als interventietechniek daadwerkelnke veranderingen aan te brengen in het
gevangenismilieu. Dit vereist vooral een herziening
van de wijze waarop in de gevangenis de beslissingen
tot stand komen. De gevangenen moet eon grotere
verantwoordelijkheid gegeven worden en moeten
tevens zinvol bij het beslissingsproces betrokken
worden. De subcultuur onder de gevangenen wordt
wel beschouwd als het grootste obstakel om met
succes binnen de gevangenis to kunnen intervenieren.
Medezeggenschap in bcheer neutraliseert cchter het
effect van de subcultuur, omdat de traditionele
tegenstelling staf-gevangenen eerder in een samenwerking omslaat.
Met literatuuropgave.
34
Davis R.A., The future of a Correctional Service
Agency.

The prison journal, 50e jrg., nr. 2, herfst-winter 1976,
blz. 3-10 (U.S.A.).
De gcsehiedenis van het Amerikaanse gevangeniswezen
is bijna zo'n 200 jaar geleden begonnen als alternatief
voor de doodstraf en lijfstraffen. Nu vinden velen
gevangenissen het niet meet ton goed idee. De
gevangenissen hebben professionele hulpverlening
aangetrokken en er gaan dan ook stemmen op die
zeggen dat cr voor particuliere hulpverleningsorpnisaties geen plants moor is. De auteur meent
dat dit onjuist is. Ook op dit moment hebben de
gedetineerden menscn van buiten de inrichting nodig
die niet `besmet' zijn. Ook ligt or een taak voor de
particuliere organisaties in het kritisch volgen van het
gevangeniswezen. Aan het slot van het artikel besteedt
de auteur aandacht aan werving, opleiding en
onderzock.

35
Fazio, F. de, en C. Cipolli. Problemi della
comunicazione verbale come presupposto per
un'azione terapeutica in ambito penitenziario.

(Problemen van verbale communicatie als vooronderstelling voor therapeutisch handelen in het
gevangenis-milieu)
Rassegna di criminologia,.6e jrg., nr. 1/2, 1975,
blz. 83-106 (I.).
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Bij observatie en therapie in een gevangenis valt er
tussen de specialist en de gedetineerde toch al een
`negatief contact' te overwinnen, en voor een positief
contact is het noodzakelijk dat dit via verbale communicatie plaatsvindt. Wanneer dat niet lukt, is dit niet
altijd alleen te wij ten aan onwil van de zijde van de
delinquent. Om enig inzicht in deze materie te krijgen,
heeft men een empirisch onderzoek gedaan naar de
differentiatie tussen de gesprekken die verschillende
specialisten successievelijk met een en dezelfde
gedetineerde voeren. Het sample bestond uit een
vijftigtal mensen in een bepaalde inrichting, die op
grond van enige — door de auteurs genoemde —
criteria waren geselecteerd. De gesprekken zijn
gevoerd door maatschappelijke werkers (dus in de
richting van sociale hulpverlening) en door
psychiaters (dus in de richting van therapie). De
verslagen van deze gesprekken zijn weer vergeleken
met de protocollen van eerdere gesprekken met
deze gedetineerden. Het onderzoek had tot doel,
eventuele veranderingen in hun gedrag te constateren.
Uit alles bleek ten eerste dat de gesprekken met de
maatschappelijke werkers voor de meeste gedetineerden de beste hulp boden, zeker in het begin,
en ten tweede dat naarmate er meer gesprekken
plaatsvonden, het verzoek er om vaker van de
gedetineerde uitging; ten derde nam hun verbale
communicatievermogen bij een goed contact toe.
Een belangrijke conclusie voor de therapie achten
de auteurs dat de gedetineerde die al halve vrijheid
geniet het beste contact krijgt met de psychiater en
daarbij dan ook het meeste baat heeft.
Met literatuuropgave.

36
Francia, A. La psicoterapia di gruppo in ambiente
penitenziario. (Groeps-psychotherapie in het
gevangenis-milieu).
•
Rassegna di studie penitenziari, 27e jrg., nr. 3,
mei/juni 1977, blz. 379-392 (I.).
In de Saint-Paul-gevangenis te Lyon, afdeling HvB,
doet men sedert ongeveer 1962 aan groeps-psychotherapie volgens de Rogers-methode. De auteur van
dit artikel heeft daaraan enige tijd deelgenomen en
hij doet hier verslag van zijn bevindingen. Na een
uiteenzetting te hebben gegeven over de pas korte
historie en de doelstellingen van de groepstherapie
binnen gevangenissen en van Rogers' methode voor

groepstherapie in het algemeen, geeft hi] enige
kritische beschouwingen erover. Hi] ziet doze
method° niet als het ideaal, maar Cr zitten zeker
positieve elementen in. Daarbij speelt de selectie van
de groepsleden en de persoon van de leider eon grote
ml. Debielen, geestclijk gestoorden en recidivisten
worden niet in eon groep toegelaten; de leider mag
niet autoritair of onverschillig of onaangepast zijn en
geen Inquisiteue. Zijn voorbereiding en vorming
dient optimaal to zijn. De auteur beschrijft de
werkwijze in Lyon. Hi] concludeert dat statistisch
gezien de resultaten van groepstherapie niet to
beoordelen zijn. Maar binnen eon gesloten inrichting
kan het positief-dynamisch werken: de groepstherapic
doorbreekt de stifle binnen het gebouw en de
afgescheidenheid van de buitenwereld. Daarbij denkt
de auteur met name ook aan het bewakende personeel, dat immers ook afgesloten van de buitenwereld
bolt, met alle risico's van dien. Hij is Cr dan ook
eon voorstander van dat de bewakers bij de grocpstherapie worden betrokken en dat zij gesensibiliseerd
worden voor groepsdynamiek.
Met literatuuropgave.
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37
Goldenberg, E. en J.E. Cowden.

An evaluation of
intensive group psychotherapy with male
offenders in isolation units.

Corrective and social psychiatry and journal of
behavior, 23e jrg., nr. 3,1977, biz. 69-72 (U.S.A.).
In dit artikel wordt eon onderzoek beschreven naar
het effect van intensieve groepstherapie met
mannelijke gedetineerden, die gefsoleerd leefden omdat zij gedragsproblemen gaven in de inrichting.
Men ging uit van de hypothese dat eon intensief
groepstherapieprogramma eon bewustwording van
eigen onaangepast gedrag bij de gedetineerden zou
bewerkstelligen. Het onderzoek word gedaan in de
Wisconsin Correctional Institution. Gewerkt word
met twee groepen, eon behandelingsgroep on eon
connote groep van resp. 90 en 87 mannen. Het
onderzoek duurde cen half jaar, gesplitst over twee
perioden van drie maanden: een jaar later werd het
herhaald. Er werden goon significantie-verschillen
gevonden tussen de twee groepen. Op korte termijn
(minder dan drie maanden) waren er gedragsveranderingen in negatieve richting, terwijler over
eon langere periode een lichte positieve beweging
to zien was; In plaats van de waarde van groepstherapie als middel tot modificatie to ontkennen
is het van belang na to gaan waarom doze groepstherapie niet het beloofde succes hceft gchad.
Genoemd wordt o.m. de selectie van de groepsleden.
De auteur besluit het artikel met de suggestie dat
in verband met problemen met de groep waarin de
therapic plaats vond het hetet zou zijn recidivisten
uit to sluiten van de groep gefsolecrden en met hen
therapcutisch to werken in eon geheel andere

omgeving — bij voorkeur buiten de gevangenis.
Met literatuuropgave.
38
Halleck, S.L. en A.D. Witte. Is rehabilitation dead?
Crime and delinquency, 23,e jrg., nr. 4, oktober
1977, blz. 372-382 (U.S.A.).
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In dit artikel bespreken de auteurs de stijging van het
misdaadcijfer, de uitkomsten van het geringe succes
van afschrikking en resocialisatie, de toenemende
invloed van de Burgerrechten beweging bij resocialisatie. Dit alles heeft geresulteerd in een verschuiving van de nadruk in de filosofie van het correctie'beleid van resocialisatie naar afschrikking en uitschakeling. De geldigheid van uitspraken als `niets
resocialiseert' en `afschrikking heeft effect' wordt
in dit artikel in twijfel getrokken. Veel mislukkingen
van resocialisatieprogramma's vinden hun oorzaak
in de verwachting.van succes op korte termijn en de
beoordeling op de mogelijkheid iemands levensstijl
fundamenteel te veranderen. De grote toename in
economische misdaden wijst op de noodzaak eerder
de economische omstandigheden van de overtreders
te verbeteren, dan hun persoonlijkheid te veranderen.
De auteurs onderscheiden in het onderzoek duidelijk
twee perioden, de eerste van 1945 tot 1967 toen het
evaluatie-onderzoek nog in de beginfase verkeerde
en de tweede, na 1967; bij de evaluatie-programma's
uit de laatste periode is er reden tot optimisme. Zij
eindigen met de behandeling van kritische vragen
aangaande resocialisatie, bijv. in hoeverre heeft de
samenleving het recht om misdadigers te resocialiseren,
is het economisch verantwoord? Houden wij ons bij
resocialisatie bezig met het belang van het individu
of met dat van de samenleving? Het artikel besluit
met een pleidooi om resocialisatie te zien als een
van de benaderingswijzen van het misdaadvraagstuk.
Met literatuuropgave.
Zie voor een uitgebreide samenvatting Justitiele
Verkenningen nr. 2/1978 blz. 21.
39
Hammer, M. en M.B. Ross. Psychological needs of
imprisoned adult females with high and low
conscience development.

Corrective and social psychiatry and journal of
behavior, 23e jrg., nr. 3, 1977, blz. 73-78 (U.S.A.).
Er is in de literatuur veel gesproken over de behandeling van sociopaten (of psychopaten zoals zij
vroeger werden genoemd), over de aan- of afwezigheid van angst, schuld en andere neurotische kenmerken. Deze studie beschrijft een significant
onderzoek naar de vraag of primaire en secondaire
psychopatengroepen te kenschetsen zijn door de
aan- of afwezigheid van schuldgevoel als een kenmerk van crimineel gedrag. Aan dit onderzoek namen
110 volwassen vrouwen deel, die gedetineerd waren

in can instituut in Maine tussen 1968 en 1975. De
resultaten wijzen uit dat er, net als bij angst, ook
een primaire- en een secondaire groep is, met
betrekking tot de aan- of afwezigheid van schuldgevoelens bij vrouwelijke psychopaten. Naast de
belangrijke verschillen in behoefte aan kalmerende
middelen, waren or ook verschillen tussen de
primaire- en secondaire psychopaten in hun behoeften aan prestatie, dominantie, verzorging, verandering
on agressie. Bij de primaire psychopaat is de mit :
wikkeling van het geweten gebrekkig, of in ieder
geval slapend, terwijl het bij de secondaire psychopant overontwikkeld is en overmatig functioneert.
Hoewel de duidelijke meerderheid van de sleekproef beschreven kan worden als primaire of secundaire psychopaat 'vat betreft hun gevoeligheid voor
schuld of behoefte aan kalmerende middelen, is
er toch eon aanzienlijk aantal dat niet duidelijk in
een van doze categorieen past. Zij vertonen een
combinatie van trekken van beide typen.
Met literatuuropgave.
40
Commentary: Potential of inmate
self government.
Johnson, E.H.
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Criminology, an interdisciplinary journal, 15e jrg.,
nr. 2, augustus 1977, blz. 165-178 (U.S.A.).
De auteur stelt zich een aantal vragen die betrekking
hebben op de deelneming van gevangenen in het
besturen van de gevangenis. Dit wordt gebruikt als
methode om dit soort verbeteringsinstituten wat
minder te docn 'liken op gevestigde instituten waarmode misdaad alleen maar kan worden onderdrukt
en wat meer op een naar de maatschappij gericht
samenlevingsmodel. Hij vraagt zich af of de
•
gevangenen en gevangenis wel voldoende voorbereid zijn om eon daadwerkelijk medebestuur te
bewerkstelligen. Verder onderzoek hiemaar is
noodzakelijk. Hij constateerde dat de strafrechtbedeling in de V.S. juist in handen is van die delen
van de bevolking die weinig ervaring hebben en waar
ook weinig van uitgaat met betrekking tot
politieke activiteiten. Aangezien strafrechtshervorming athankelijk is van socioculturele veranderingen
in de maatschappij zal het succes van zelfbestuur in
gevangenissen uiteindelijk bepaald worden door de
wijziging van de houding tegenover mensen met
deviant gedrag en door de mate, waarin de gevangenis
er in slaagt door zijn sociale en psychologische maatschappelijk isolement heen te broken.
Met literatuuropgave.
41
Kriiger, U. Behandeln start strafea
Monatsschrift für Kriminologie and Strafrechtreform,
60e jrg., nr. 4, augustus 1977, blz. 218-226.
In dit artikel wordt eon kritische analyse gegeven van

therapeutische modellen in Amerikaanse en in het
bijzonder Californische gevangenissen. De opvatting
dat behandelingen van weinig waarde zijn gebleken,
wordt door de auteur niet gedeeld. Wel waarschuwt
hij voor de gevaren van het toepassen van therapeutische technieken in gesloten inrichtingen. Hierbij
besteedt hij met name aandacht aan de rechtspositie
van gedetineerden. In het licht van de Amerikaanse
ervaringen dienen de daar gehanteerde therapeutische
modellen niet zonder ingrijpende wijzigingen overgenomen te worden. Ook met deze wijzigingen blijft
de therapeutische aanpak in een experimentedl
stadium: succes kan niet gegarandeerd worden.
Met literatuuropgave.
42
Moran, E.L., W.A. Kass en D.C. Munz. In program
-

evaluation of a community correctional agency for
high-risk offenders

Corrective and social psychiatry and journal of
behavior technology, methods and therapy,
23e jrg., nr. 2, 1977, blz. 48-52 (U.S.A.).

109

Bij het onderzoek naar resocialisatie-programma's
kan zeer in het algemeen de vraag gestcld worden:
welk soort programma's heeft effect bij welk type
overtreders en waarom? Bij dit onderzoek, dat door
de Magdala-Foundation in St. Louis (Missouri) — een
instelling die resocialisatie ten doel heeft van
volwassenen, zowel mannen als vrouwen, — ging het
om drie punten: 1) het opstellen van een specifiek
op de samenleving gericht resocialisatie-programma
— dat rekening hield met gedragsprincipes en met de
groep clienten met een verhoogd gevaar voor
recidivisme, 2) het evalueren van de effecten van
het programma op de clienten, en 3) het vaststellen
van eigenschappen van de clienten, die toe te schrik
yen waren aan het succes van het programma. Na
ecn inleidende paragraaf over het programma en de
clienten wordt de methode van het onderzock besproken en de mogelijke voorspelbaarheid van
succes o.g.v. testresultaten en historische gegevens.
Concluderend wordt gesteld dat het programma
succes gehad heeft bij 25-60 procent van de
clienten. Dit blijkt afhankelijk van leeftijd, intelligentie en misschien psychische gezondheid — deze factoren verschillen echter weer voor mannen en
vrouwen en blanken en zwarten, zodat het zinvol
lijkt deze groepen bij een evaluatie-poging afzonderlijk te bekijken.
43
Shawver, L. en B. Sanders. A Look at four
critical premises in correctional views.

Crime and Delinquency, 23e jrg., nr. 4, oktober 1977,
blz. 427-434 (U.S.A.).
De schrijvers gaan uit van een aantal algemeen
aanvaarde opvattingen over resocialisatie en tonen

aan door onderzoek-uitkomsten en gegevens uit
de literatuur dat deze niet juist zijn. De gegevens
.zijn: 1) De meeste mensen denken dat overtreders
geestesziek zijn. 2) Resociafisatie van gevangenen
is goed voor gestoorden. 3) Therapie in gevangenissen
heeft geen effect en de meeste 'first offenders' komen
terug in de gevangcnis. 4) lemand wordt misdadiger
doordat hem dit etiket door de samenleving wordt
opgeplakt. De autoriteiten van gevangenissen zijn er
vast van overtuigd dat deze beweringen juist zijn
en weigeren ze in twijfel te trekken. Vaak is reeds
voorgesteld af te stappen van resocialisatie en terug
to grijpen op de ouderwetse straf en opsluiting. De
auteurs zouden het betreuren als het resocialisatieideaal wordt verworpen.
Met literatuuropgave.
44
Zelliek, G. Legal services for convicted prisoners.
The Howard Journal of penology and crime
prevention, 16e jrg., nr. 2,1977, blz. 65-69 (G.B.).
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ledereen dient gebruik te kunnen maken van de
diensten van advocaten. Gedetineerden mogen op
deze regel geen uitzondering vormen. In feite echter
is het voor een gedetineerde niet gemakkelijk
juridische bijstamite verkrijgen. De auteur bespreekt
de wetgeving m.b.t. de rechtspositie van de gedetineerden. Zijn conclusie is dat regelingen over de
mogelijkheden rechtskundige bijstand te krijgen te
beperkt sun. Zij hebben betrekking op civiele zaken,
bij veel zaken kan het geruime tijd duren voordat
een gedetineerde een advocaat kan inschakelen.
Het voornaamste bezwaar is dat het recht van
gedetineerden op juridische bijstand niet nadrukkelijk
vast ligt en de criteria die in de praktijk gehanteeni
worden, onbekend zijn.
Met literatuuropgave.

Reclassering

45
Pearce, I. en A. Wareham. The questionable relevance
of research into social enquiry. reports.

The Howard Journal of penology and crime
prevention, 16e jrg., nr. 2, 1977, blz. 97-108 (GB.).
Uit gesprekken met reclasseringsmedewerkers die
voorlichtingsrapporten samenstellen over de moeilijkheden die men ondervindt bij het schrijven van
dergelijke rapporten, blijkt dat de opvattingen over
doel en inhoud van de rapporten sterk uiteenlopen.
Bij veel onderzoek rond de voorlichtingsrapportage
wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat er wel
overeenstemming is. Uit de reacties van reclasseringsmedewerkers op dergelijk onderzoek blijkt dat de
onderzoekers en de reclassering niet in dezelfde
problemen geinteresseerd sun. In dit artikel wordt

nader ingegaan op deze problematiek, worden vraagtekens gezet bij onderzoekmethoden en worden voorstellen gedaan voor onderzoek dat wel relevant is voor
de reclassering.
Met literatuuropgave.
46
Seavers J. en M. Collins. Community service in the
hospital setting.

Probation journal, 24e jrg., nr. 4, december 1977,
blz. 130-134 (G.B.).
Ondanks bij het ziekenhuispersoneel aanwezige
scepsis m.b.t. de inschakeling van delinquenten
heeft de praktijk uitgewezen dat nuttig en uitstekend
werk wordt geleverd. Velen zijn vrijwillig langer
gebleven dan verplicht was. Men ziet gefrustreerde
en ontmoedigde mensen opbloeien. Mensen zonder
contacten leren vrienden te maken. Deze ervaringen
worden geillustreerd aan de hand van een tweetal
case studies. De auteurs hopen dat ook in de toekomst
delinquenten in het ziekenhuis terwerkgesteld zullen
worden.
111

47
Waite, L. The role of the main grade officer in
community service.

Probation journal, 24e jrg., nr. 4, december 1977,
blz. 134-137 (G.B.).
Het werk van een probation officer betrokken bij
een community service order is in veel opzichten
veranderd. Traditionele opvattingen en methoden
zijn niet meer bruikbaar. Men komt op een geheel
andere wijze met andere personen in contact. Een
ander verschil is dat moet worden samengewerkt
met personen en instanties die ver af staan van de
hulpverlening. Voor een probation officer opgeleid
en getraind voor case-work, is het vaak moeilijk in
zijn nieuwe functie zijn status te behouden als
maatschappelijk werker. Ook levert de afbakening
van taken en bevoegdheden vaak problemen op.
De auteur concludeert dat een van de belangrijkste
voordelen van de service order voor de probation
service, het toegenomen aantal contacten met
andere instellingen en organisaties is.
•
48
West, J. Community service orders how different?
Probation journal, 24e jrg., nr. 4, december 1977,
blz. 112-120 (G.B.).
—

Len probation officer die betrokken raakt in een
'community service team' komt in een totaal andere'
werksituatie terecht. Deze verschillen worden in dit
artikel geanalyseerd. Een van de belangrijkste verschillen hangt samen met het doel van probation
c.q. het doel van de community service order. Het

eerste is meet gericht op helpen, het tweede op
straiten. Veel probation officers hadden daar in het
begin grote moeite mee. Het lijkt erop dat doze
geluiden minder tyorden. Ook de rclatie met de
client is sterk gewijzigd en is mede afhankelijk van
de plaats van to werkstelling. De centrale vraag
blijft: is de community service order eon vorm van
behandeling of een straf?
49
Willis, A. Community service as an alternative to
imprisonment: a cautionary view.

Probation journal, 24e jrg., nr. 4, december 1977,
blz. 120-125 (GB.).

112

De filosolle achter de community service order was
en is onduidelljk en vol tegenstrijdigheden. Dit heeft
tot gevolg dat een verdere ontwikkeling van deze
'order' als eon alternaticf over de vrijheidsstraf
bemocilijkt wordt Van begin af aan is onduidelijk
geweest voor welke delicten on voor %yaw delinquenten de service order bedoeld was. De toepassing laat
zien dat de order in feite niet de functie vervult die
het volgens velen zou moeten hebben: terug dringen
van de vrllheidsstraf. Zij wordt vaak opgclegd in
situaties waarbij eon oude extra-murale straf op zijn
plaats zou zijn geweest.
50
Winfield, S. What has the probation service done to
community service?

Probation journal, 24e jrg., in. 4, december 1977,
blz. 126-130 (G.B.).
Vijfjaar geleden Werd de community service order
door de probation service met wel belangstelling
on optimisme begroct. Sommigen zagen cr eon
behandelingsmethodc in, anderen een alternaticf
voor de vrijheidsstraf. Dit verschil van inzicht is
blijven bestaan on de discussie is vooral de laatste
tijd verhevigd. In dit artikel geeft de auteur haar
visie on probeert vast to stellen in hoeverre de wijze
waarop de order wordt uitgevoerd het work van de
probation heeft beihvloed en omgekeerd. Zij legt
vooral de nadruk op het felt dat door de service
order de discussie over de taak, werkwijze on opleiding van de probation officer is gestimuleerd.

Politie
Blaay, J.M. de, D. Brous, on A. Muller. Sociaal
wetenschappela onderzoek politic.

Net Tijdschrift voor de politic, november 1977,
39e jrg., nr. 11, biz. 507-512 (N.).
•
In 1975 is door de SISWO do stuurgroep Sociaal
Wetcnschappelijk Onderzoek Politic (SWO-Pol)

opgericht waarvan de drie auteurs lid zijn. Het doel
van de stuurgroep is 1. het bevorderen van sociaalwetenschappelijk onderzoek op het gebied van de
politic, 2. het bevorderen van een optimaal klimaat
voor onderzoek. 3. het bevorderen van een samenhangend onderzoelcsprogramma en 4. het doen bijhouden van lopend onderzoek. Toekomstige
activiteiten zijn onder meer het organiseren van een
symposium over politie-onderzoek, het opbouwen
van een documentatiesysteem en het maken van
een inventarisatie van lopend en voltooid onderzoek.
In de rest van het artikel vermelden de auteurs de
resultaten van vraaggesprekken van de stuurgroep
met burgemeesters en politiemensen over onderzoekswensen op het gebied van de politie.
52
Cortie, H. Ethiek van de geweldsaanwending I en II.
Het Tijdschrift voor de politic, 39e jrg., nr. 12,
december 1977, blz. 581-593 en 40e jrg., nr. 1,
januari 1978, blz. 38-43.
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In deze twee artikelen wijdt de auteur een beschouwing aan de ethiek van de geweldsaanwending door
politie-ambtenaren. Na een algemene inleiding over
moraal en ethiek bespreekt hij de uitgangspunten
en de uitwerking van de beroepsethiek van de politicman in zijn preventieve en repressieve optreden. Zo
vindt hij dat de opleiding van de jonge politicambtenaar crop gericht moet zijn hem enerzijds te
overtuigen van de uiterste consequentie van zijn
keuze, anderzijds hem te leren deze consequentie niet
te projecteren op het publiek. Leiding en begeleiding
van de politieman moet tot doe hebben hem
kritischer te laten nadenken over de invloed op hem
van de verworven macht en hem te laten beseffen
dat het voorkomen van geweld voor hem een vanzelfsprekendheid dient te zijn.
Met literatuuropgave.

53
Denkers, F.A.C.M. Training en vorming geen
haarlemmerolie.

Het Tijdschrift voor de politic, november 1977,
39e jrg., nr. 11, blz. 499-506 (N.).
De sehrijver van dit artikel, werkzaam als
politie-psycholoog bij het Amsterdamse politiecorps,
somt een negental bedenkingen op tegen de modieuze
roep om meer training en vorrning op de primaire
politie-opleiding voor geuniformeerde agenten.
Hij stelt onder meer dat meer maatschappelijke en
persoonlijkheidsvorming niet ten koste mag gaan
van theoretische en technische wetskennis en dat
ook het hogere kader voor meer vorming in aanmerking moet komen. Hij is voorts van mening dat
meer scholing en vorming weinig uithaalt als er
niets aan de structuur van de politieorganisatie

gebeurt en er niet meer aandacht aan de motivatie
voor scholing van de agent wordt besteed. Tenslotte
pleit hij voor een meer mondige agent, een sterkcre
positieve beloning voor menscn die goed.werk afleveren, en tijdens de opleiding voor een seer rechtstreekse communicatie van de agent met die sectoren
van de maatschappij waamme de politic te maken
heeft of te maken krijgt.
54
Meijer Drees, F.J. Milieu samenspel bestuur en
politic.

Flet Tijdschrift voor de politic, november 1977,
390 jrg., nr. 11, blz. 533-537 (N.).
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In dit artikel constateert de schrijver dat, zij het
seer moeizaam, langzaam maar zeker een good
milieubeheer terrein wint op de menselijke zucht
naar steeds meer materiel° goedcren. Binnen het
ccologisch systeem krijgt de mens steeds moor
een gelijkwaardige positie — en niet een verheven —
aan alle andere levende organismen. Voor het
milieubeheer heeft de mons een wettellike instrumentarium ontwikkeld, berustend op eon stelsel van
regulerende verboden waarvan, afhankelijk van de
zwaarte van het verbod, vergunning of ontheffing,
verleend door diverse bestuursorganen, mogelijk is.
Toezicht op de naleving van de milieuwetten ligt in
handen van en is opgedragen aan eon bont gezelschap
van rijksambtenaren die doorgaans ook tot opsporing van strafbare feiten zijn bevoegd. De auteur
stelt vervolgens dat de organisatie van toezicht en
opsporing niet doeltref fend werkt en bepleit de
vorming van eon soort kernploeg van milieuenthousiaste vertegenwoordigers uit politic, justitie
en bestuur..
Met literatuuropgave.
55
Shearing, D. en J.S. Leon. Reconsidering the
police role: A challenge to a challenge of a popular
conception.

Canadian Journal of Criminology and Corrections,
19e jrg., nr. 4, oktober 1977, blz. 331-345 (Can.).
In dit artikel bespreekt de auteur de theoretische
en praktijk-gerichte literatuur over de rot van de
politic en wijst crop dat de voortdurende tegenstelling op het gebied van de functies van de politic,
nl. controleur en steunpilaar van de samenleving zich
afspeelt binnen eon onvoldoende theoretisch kader.
Zich beroepend op het `actic-kader' van de Parsons
stellen de auteurs dat men veeleer dient to onderzoeken wat de politic kan doen en in werkelijkheid
geoorloofd is te doen dan wat zij behoort te docn
en in werkelijkheid doet. Zij introduccren eon rolopvatting van de politic welke deze vier elementen
onderzockt vanuit de visie van dc bevdegdhcid en
het vermogen van de politic. De rot van de politic

onderscheidt zich met betrekking tot haar functie
niet alleen zoals Bittner zegt, in haar unieke toegang
tot gelegitimeerd fysiek geweld, maar ook in de,
door middel van deze unieke toegang, toepassing van
de wet als middel om de orde te handhaven. De
auteurs laten vervolgens de implicaties zien van dit
model voor het onderzoek en het politiewerk.
Met literatuuropgave.

Drugs
56
Tomas, Ch.W. en R.J. Cage. Correlates of prison
drug use; an evaluation of two conceptual models.

Criminology; an interdisciplinary journal, 15e jrg.,
.nr. 2, augustus 1977, blz. 193-210 (U.S.A.).
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In deze studie bespreekt de schrijver twee modellen
met betrekking tot druggebruik in de gevangenis
aan de hand van een eigen onderzoek, nl. het
'deprivation' model en 'importation model'. Uit zijn
onderzoek blijkt dat slechts 1,4% van de ondervraagde
gevangenen drugs zijn gaan gebruiken nadat ze
in de gevangenis terecht zijn gekomen en dat van de
gevangenen die drugs gebruikten maar liefst 93,3% dat
al voor hun detentie deden. Deze gegevens suggereren
dat druggebruik onder gevangenen niet enkel wordt
veroorzaakt door aanpassingsproblemen maar veeleer
door gewoontes voor de gevangenistijd. Dit gegeven
vormt een ondersteuning voor het 'importation model'
en suggereren dat het 'deprivation-model' op zijn
minst gedeeltelijk ongeschikt is.
Met literatuuropgave.
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Opname in dit blad betekent niet, dat de
inhoud van het artikel het standpunt van de
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documentatiecentrum wil slechts uw aandacht
vestigen op hetgeen in de vakliteratuur leeft.

