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In Groningen werd begin 2003 door het Nieuwsblad van het Noorden een

opmerkelijk initiatief genomen: men wil strafzittingen laten bijwonen

door een groep burgers, die na de behandeling een eigen oordeel geven

over de op te leggen sanctie. Het O.M. gaf te kennen wel sympathiek

tegenover het plan te staan, maar de deken van de orde van advocaten

zag bezwaren: ter zitting zie je slechts een deel van het proces; vaak

blijft veel van wat er aan de orde is voor de publieke tribune achter de

schermen verborgen. Die bezwaren zijn overigens wel (ten dele)

ondervangen omdat tevoren informatie over de zaak wordt verschaft

en een strafrechtsjurist het experiment begeleidt. De organisatoren

zeggen te streven naar vergroting van het begrip onder het publiek voor

waar het in de strafrechtspleging om gaat, en niet uit te zijn op sensatie

of druk op de rechter om de boeven eens wat steviger aan te pakken. 

Dit initiatief staat niet op zichzelf. Al jaren zijn er televisieprogramma’s

waarin burgers (bijvoorbeeld een kinderjury) een oordeel mogen

geven over gefingeerde strafzaken. Verder is de media-aandacht voor

grote strafzaken zoals die naar aanleiding van de dood van het meisje

van Nulde intensief en bepaald niet oppervlakkig. In de geschreven

pers en op radio en televisie komen advocaten en persofficieren

alsmede deskundigen over de gehele lengte van het proces uitgebreid

aan het woord. Vervolgens kan nog worden gewezen op de rol van het

onderwijs: aan de lopende band bezoeken schoolklassen of groepen

studenten strafzittingen, en men mag aannemen dat door de docenten

achtergrondinformatie wordt verschaft. Al met al is het beeld niet

ongunstig in die zin, dat er geen sprake lijkt te zijn van een grote kloof

tussen burger en strafrechtspleging. Daar staat echter tegenover dat

herhaaldelijk in de publiciteit het onbehagen over het strafrecht

oplaait, vaak naar aanleiding van concrete strafzaken. De roep om

strengere straffen is dan niet van de lucht. De politiek heeft dit in de

verkiezingsprogramma’s ook opgepikt: CDA en LPF willen de discre-

tionaire bevoegdheid van de strafrechter beperken door specifieke

minimumstraffen voor bepaalde ernstige misdrijven in te voeren. Het

Burger en strafrechtspleging
Is het strafrechtelijk discours passé?

* De auteur is als hoogleraar strafrecht verbonden aan de Universiteit Leiden.



63Is het strafrechtelijk discours passé?

vertrouwen in de professionele rechter wordt kennelijk minder groot.

Herbezinning op taak, functie en positionering van de (straf)rechter is

geboden. Maar zou die herbezinning kunnen leiden tot een geheel

ander strafrechtelijk discours (hier opgevat als het geheel van leidende

beginselen zoals rechtsbescherming, legaliteit, eerlijk proces enzovoort)?

Dat is van rechtstreeks belang voor de rol van de rechter, omdat deze

opereert binnen het ideële kader van dat discours. 

Om de gestelde vraag te beantwoorden ga ik als volgt te werk. Allereerst

verken ik de huidige beperkingen aan democratische invloed op en

betrokkenheid bij de strafrechtspleging van de burgers. Het gaat

achtereenvolgens om beperkingen die inherent zijn aan de proces-

vorm, de beperkingen die voortvloeien uit de aard van de rechtsstaat

en de rechtsbescherming en de beperkingen die inherent zijn aan het

constitutionele en professionele karakter van de strafrechtspraak. Tot

slot beantwoord ik de vraag of afscheid moet worden genomen van

het huidige strafrechtelijk discours, dan wel dat dit juist van vitaal

belang blijft voor de strafrechtspraak. Dat laatste blijkt het geval te zijn.

Beperkingen inherent aan de procesvorm

De behoefte aan en het verschijnsel van een proces ter beslechting

van geschillen, waaronder inbreuken op het algemeen belang die 

– al of niet in geschreven normen – met straf werden bedreigd, gaat

historisch gezien ver vooraf aan noties als de rechtsstaat, rechts-

bescherming en mensenrechten. Typerend daarvoor is een bepaalde

rituele vorm, een afgeschermde ruimte (Foqué, 1992) waarin volgens

vastgestelde regels en op grond van vastgelegde bevoegdheden een

oordeel wordt geveld. Dat oordeel behoeft niet voor het publiek of

zelfs maar voor de gezagsdragers inzichtelijk en begrijpelijk te zijn

(denk bijvoorbeeld aan het godsoordeel). Voor de erkenning, de

legitimiteit van het oordeel is de vorm, het ritueel van wezenlijk

belang. Op de spelregels kan niet naar willekeur worden ingebroken,

op straffe van verlies aan legitimiteit. Traditie speelt een bepalende

rol: de voorouders (vaak vergoddelijkt) hebben het zo gewild. 

De notie van het proces in deze rituele zin is nog steeds actueel. 
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In ons strafproces zijn veel regels en beginselen te herleiden tot het

concept van rechtsstaat en rechtsbescherming (van verdachte maar

ook van het slachtoffer en andere derden), alsmede tot het verankeren

van bevoegdheden. Maar daarmee is de actuele vorm die het strafproces

in ons recht heeft niet afdoende verklaard. Waarom zijn bijvoorbeeld

rechters, aanklager en raadsman in toga gehuld? Dat ritueel, waarvan

de functionaliteit wel ter discussie is gesteld maar nu niet echt

omstreden is, schept afstand en heeft een demonstratieve betekenis,

die aldus kan worden omschreven: wat hier wordt verhandeld gaat de

toevallige burgers en beroepsmatig betrokkenen die in deze concrete

zaak optreden te boven; hier staat een algemeen belang, een belang

dat alle leden van de gemeenschap aangaat op het spel. Over de

hoofden van de toevallig aanwezigen in de rechtszaal wordt als het

ware een boodschap gecommuniceerd. 

De procesvorm brengt ook beperkingen met zich mee vanuit het

gezichtspunt van communicatie, inzichtelijkheid en begrijpelijkheid.

De noodzakelijke afstandelijkheid belemmert tot op zekere hoogte 

het contact tussen de beslissers en de rechtsgenoten. De zitting vindt

weliswaar in het openbaar plaats, maar het is niet de bedoeling dat

het publiek zich op enig moment in de debatten mengt. Verder brengt

de afscherming met zich mee dat ook niet op andere wijze, bijvoorbeeld

door schriftelijke opinies, door het publiek een bijdrage wordt geleverd

aan de meningsvorming van de rechter. De gangbare beroepshouding

van de zittende magistratuur in ons land brengt met zich mee dat de

rechter er prat op gaat zich niet te laten beïnvloeden door publiek

gemaakte meningen en sentimenten. Dat heeft uiteraard iets kunst-

matigs, omdat rechters immers niet op de maan leven en ook kennis

nemen van wat de media over strafzaken te melden hebben. Deze

kunstmatigheid is al gegeven met het procestype. Zij wordt nog eens

versterkt door de specifiek juridische kenmerken ervan in de huidige

strafrechtspleging (Foqué en ’t Hart, 1990; Cleiren en De Roos, 2002). 
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Beperkingen voortvloeiend uit de rechtsstaat en de rechtsbe-
scherming

De mogelijkheden voor participatie in en begrip voor de strafrechts-

pleging worden verder beperkt door de eisen die daaraan worden

gesteld vanuit het gezichtspunt van de rechtsbescherming, in het

bijzonder de rechten van de verdachte op een eerlijk proces en het

legaliteitsbeginsel. Debatten over allerlei procesrechtelijke details of

over de juiste interpretatie van de wettelijke strafbepalingen kunnen

een zeer technisch en esoterisch karakter krijgen. De hierboven

genoemde deken heeft dus zeker een punt: wanneer leken alleen kennis

nemen van het mondeling ter zitting verhandelde missen zij niet

alleen wat er in het vooronderzoek is gebeurd voorzover dat niet

uitdrukkelijk, volledig en aanstonds begrijpelijk ter sprake wordt

gebracht, alsmede de kennis van het dossier, maar ook de juridische

kennis om procesrechtelijke incidenten en beslissingen en het rechts-

kundig debat over de uitleg van wettelijke bepalingen en jurisprudentie

te kunnen volgen. Dat geldt des te meer wanneer het lekenpubliek

door middel van de mediaberichtgeving van de ontwikkelingen in een

geruchtmakend strafproces kennisneemt. Het is bijna onvermijdelijk

dat door fragmentarische, eenzijdige of minder deskundige bericht-

geving vertekeningen optreden. Die vertekening behoeft lang niet

altijd de schuld van de journalisten te zijn. Zij hebben vaak te kampen

met een bewuste en juist met het oog op rechtsbescherming van

verdachten en andere burgers zeer terughoudende opstelling van

politie en justitie. Met name het O.M., verantwoordelijk voor de

vervolging, zit tussen twee vuren. De terughoudendheid wordt hem

door de pers niet in dank afgenomen, en leidt er onvermijdelijk toe

dat deze zelf op onderzoek uitgaat, wat ertoe kan leiden dat het

onderzoek wordt belemmerd of dat de verdediging voorshands het

‘alleenvertoningsrecht’ verwerft en dus als het ware een interpretatie-

monopolie kan uitoefenen, waarvan niet zelden gretig gebruik wordt

gemaakt (al is lang niet altijd duidelijk wat de cliënt daarmee opschiet).

Anderzijds is een te actief en voortvarend mediabeleid riskant omdat

het strijdig kan zijn met het beginsel van het vermoeden van onschuld
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(neergelegd in art. 6 lid 2 EVRM). Dat dit geen puur theoretisch risico

is bleek onlangs pijnlijk in de Clickfondszaken, waarin de rechtbank

Amsterdam het O.M. niet ontvankelijk verklaarde onder meer omdat

het zeer onzorgvuldig was geweest in zijn publieke verklaringen over

de verdachten (zij werden in verband gebracht met witwaspraktijken,

wat – naar al spoedig bleek – niet waargemaakt kon worden) (recht-

bank Amsterdam 21 juni 2001).

Er is overigens weinig reden om al te somber te zijn over de publiciteit

over de strafrechtspleging (zie daarover uitgebreid Ellian en

Koopmans, 2001). Hoewel vertekening – tot en met karikaturen – van

wat er werkelijk aan de hand is in een bepaalde strafzaak zeker niet

zelden voorkomt, moet worden vastgesteld dat met name radio en

schrijvende pers veel doen aan vaak uitstekende achtergrondinformatie,

niet alleen over lopende zaken maar ook over de strafrechtspleging in

het algemeen, en dat zinnige commentaren worden geboden. 

Problematisch wordt het pas wanneer vertekeningen in de pers justitiële

en rechterlijke beslissingen onder druk zetten. Eind 2002 viel de pers

over het O.M. heen toen bekend werd dat twee medewerkers van een

Albert Hein-vestiging in de Amsterdamse Dapperbuurt die een

winkeldief hadden aangehouden door waren gegaan met geweld

tegen de – op de grond liggende – arrestant toen deze al onder controle

van de politie was. De twee werden zo ongeveer tot volkshelden uitge-

roepen, en Prins Bernhard deed letterlijk een duit in het zakje door

aan te bieden de eventueel door de rechter op te leggen boete te betalen.

De aanvankelijke commotie ebde echter vrij snel weg, en toen de

rookwolken waren opgetrokken kon slechts nuchter worden vastgesteld

dat de vervolgingsbeslissing juist was geweest, en paste in het

consistente beleid van tegengaan van eigenrichting. Het zou een

slechte zaak zijn geweest wanneer het O.M. en de rechter hun oor

hadden laten hangen naar de vox populi.

Intussen had ook deze publiciteit haar goede kant: zij bood de gelegen-

heid om het belangrijke thema van de grenzen van noodweer en

bevoegdheden en verantwoordelijkheden van burgers in de rechts-

handhaving te belichten, terwijl tegelijkertijd het debat over prioriteiten

en effectiviteit van politieel en justitieel optreden in volkswijken weer
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eens een impuls kreeg. Wat aanvankelijk ongerijmd voorkomt valt

vaak wel degelijk uit te leggen, maar het kost tijd en het moet steeds

opnieuw gebeuren omdat de media in het algemeen ‘bij de dag leven’

en begrijpelijkerwijs niet uitgaan van een collectief geheugen van hun

lezers, kijkers en luisteraars. 

Beperkingen inherent aan de constitutionaliteit en de professio-
naliteit van de strafrechtspleging

De onafhankelijkheid van de rechter is verankerd in de Grondwet en

in de mensenrechtenverdragen. Wat het concept ‘onafhankelijkheid’

precies inhoudt blijkt evenwel voorwerp van aanhoudende discussie

te zijn. Dat de rechter nergens rekening mee behoeft te houden behalve

met de wet is een gedachte die vrijwel algemeen is verlaten

(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2002). Ook de

zittende magistratuur is verantwoording schuldig over de inrichting,

uitvoering en kwaliteit van haar werkzaamheden. Voor de verschaffing

van middelen en faciliteiten is zij volstrekt afhankelijk van de andere

twee klassieke machten in de staat, de uitvoerende en de wetgevende

macht. Voorts is zij ook in die zin afhankelijk dat zij in beginsel niet

bepaalt welke geschillen haar ter beslissing worden voorgelegd.

Tenslotte is haar invloed beperkt door het gegeven dat politiek onwel-

gevallig geachte beslissingen kunnen leiden tot aanpassing van de

regelgeving. Dat laat onverlet dat de rechter een voorgelegd geschil

moet kunnen beslissen zonder beïnvloeding van buiten, en zich moet

immuniseren tegen politieke of maatschappelijke druk, wat overigens

bepaald niet betekent dat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen

en standen van zaken geen invloed zouden mogen hebben. 

Een voorbeeld uit het strafrecht: beslissingen over euthanasie kan 

de strafrechter niet nemen zonder zich grondig te oriënteren op

medisch-ethische debatten. Dit vergt een soort evenwichtskunst, 

die neerkomt op ongeveer het tegendeel van het rechterstype dat zo

geestig en trefzeker is uitgebeeld in de Lucky Luke-strip De rechter

(geïnspireerd op de historische Amerikaanse magistraat Roy Bean).

Judge Bean is weliswaar volkomen onafhankelijk, maar nu niet
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bepaald een evenwichtskunstenaar. Trefwoorden zijn hier: bereken-

baarheid, betrouwbaarheid, rechtszekerheid. Die kwaliteiten zijn nog

belangrijker dan de precieze inhoud van de genomen beslissingen

zelf. De rechtsgenoot moet weten waar hij aan toe is. Dit gegeven lijkt

zich moeilijk te verdragen met een grote inbreng van de burger of de

civil society in de statelijke rechtspleging. Maar die inbreng behoeft

zeker niet te ontbreken, zoals het jurysysteem in de Angelsaksische

landen maar ook het instituut van lekenrechters in vele Europese

landen aantoont. Het gaat niet in de eerste plaats om de kennis van

het recht, hoewel dat aspect zeker in een moderne complexe maat-

schappij van groot belang is, maar vooral om de attitude van de

beslisser: onafhankelijk, onpartijdig en wars van willekeur. Niet voor

niets is bijvoorbeeld de jury in de Amerikaanse rechtspleging ingebed

in een reeks van institutionele voorzieningen zoals zorgvuldige selectie,

mogelijkheid van wraking, instructie door een beroepsrechter die

jurist moet zijn, de eis van eenstemmigheid enzovoort. 

Hetzelfde geldt, maar dan in nog grotere mate, voor de lekenparticipatie

in de Europese landen, zoals het Hof van Assisen in België en het Duitse

Schwurgericht. De Nederlandse strafrechtspleging kent in het geheel

geen lekenparticipatie, en loopt daarin ook in Europa uit de pas (zie voor

de historische achtergronden: Van Lent en Brants, 2001). Tot dusver is

niet gebleken dat daaraan behoefte bestaat, en ook in de politiek lijkt

men andere zaken aan het hoofd te hebben. Daar komt bij dat invoering

van lekenparticipatie, al is het slechts een bepaalde categorie ernstige

zaken, kostbaar is omdat zij de beroepsrechter niet vervangt maar aan-

vult. Toch is er veel voor te zeggen: het verkleint de afstand tussen straf-

rechtspraak en burger, committeert die burger aan de rechtspraak, en

heeft waarschijnlijk een leereffect. De lekenrechters ervaren namelijk

aan den lijve wat het betekent om verstrekkende beslissingen te nemen

zoals een bewezenverklaring in complexe zaken en een rechtvaardige

straftoemeting. Die ervaring spreekt zich rond in de sociale omgeving

van de lekenrechters. Er is dus ook sprake van een disseminatie-effect.

Daardoor wordt de legitimiteit van de rechtspraak versterkt. 

Anderzijds kan de ‘frisse’ inbreng van de niet-professionals bevorderen

dat de beroepsrechters duidelijk maken waarom zij bepaalde beslis-
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singen zouden willen nemen. Anders gezegd: de lekeninbreng houdt

hen scherp. Mijns inziens loont het de moeite om te onderzoeken of

introductie van een vorm van lekenparticipatie in onze strafrecht-

spraak wenselijk en haalbaar is, en zo ja, welke vorm het meest in

aanmerking zou komen.

Plaats en taak van de strafrechtspraak:  is er behoefte aan een
ander strafrechtelijk discours?

Hans Boutellier heeft in zijn recente studie De veiligheidsutopie

betoogd dat de binnen een ‘veiligheidsutopie’ momenteel ervaren

urgentie van het strafrecht niet door de strafrechtspleging kan worden

opgevangen, omdat deze zwak is in instrumentele zin en kwantitatief,

kwalitatief en dogmatisch is ingesteld op de rol van ultimum remedium

en niet op een rol als ordescheppende instantie (Boutellier, 2002). 

Hij trekt uit die analyse de conclusie dat de strafrechtspleging als

normatieve instantie meer aansluiting moet zoeken bij het functioneren

van andere maatschappelijke instituties en bij de problemen van

burgers. De ‘urgente vorm’ van het strafrecht vraagt noodzakelijkerwijs

om vermaatschappelijking. Dat voert naar een positiebepaling van het

strafrecht als een ‘pragmatische instantie die zijn normatieve rol in

het kader van het veiligheidsbeleid onderkent, maar zich terzelfdertijd

niet laat verleiden tot een dominante rol’ (p. 124). Dat laatste zou

namelijk de kwalijke kant van de utopie, het totalitarisme, in de hand

werken. Concreet denkt Boutellier in dit verband aan de discussie

rond herstelrecht en bemiddeling. 

Ik meen dat Boutellier terecht de vinger legt op een gevoelige plek. De

strafrechtstheorie heeft sterk de neiging nogal defensief te reageren op

de heroriëntatie die de strafrechtspleging door de ontwikkelingen van

de laatste decennia wordt ‘opgedrongen’ (ook dat woord verraadt een

waardeoordeel, daarvan ben ik mij bewust). Voorbeelden te over: de

maatregel van strafrechtelijke opvang van verslaafden wordt afgewe-

zen als een verkapte ordemaatregel; meer gedetineerden op één cel

staat haaks op humane opvattingen van de specialisten op het terrein

van het penitentiair recht; de strafrechtsdeskundigen hebben grote
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moeite met de uitbreiding van de taak van de unus iudex; men heeft

grote moeite om het spreekrecht van het slachtoffer in te passen in de

structuur van het strafproces. 

Toch heb ik niet de indruk dat het discours dat door Boutellier wordt

geschetst wezenlijk verschilt van dat van de strafrechtstheorie. Dat

strafrechtsdeskundigen zich genoopt zien frequent te wijzen op de

betekenis van beginselen zoals fair trial, equality of arms, het vermoeden

van onschuld en het legaliteitsbeginsel betekent geenszins dat zij doof

en blind zijn voor wat Boutellier noemt de ‘pragmatische’ aspecten.

Om met Foqué en ‘t Hart (1990) te spreken: het gaat om instrumen-

taliteit én rechtsbescherming, dus om maatvoering, om balans, juist

om te voorkomen dat het strafrecht ‘dominant’ wordt. Om een ander

voorbeeld te geven: ook academische strafrechtsjuristen zijn betrokken

bij het ontwikkelen van voorstellen over de herinrichting van het

sanctiestelsel. Algemeen wordt onderkend dat er een veiligheidspro-

bleem ligt in de sfeer van de invrijheidstelling van de veroordeelde die

zijn vrijheidstraf ondergaat. Omdat de vervroegde invrijheidstelling

een automatisme is geworden wordt de afgestrafte zonder veiligheids-

waarborgen de maatschappij ingestuurd, wat in vele gevallen ongewenst

is. De discussie over de vraag hoe het daaruit voortvloeiende veilig-

heidsrisico het best kan worden ondervangen is niet gemeden door de

academische beoefenaren van het strafrecht; integendeel (Commissie

Herziening vervroegde invrijheidstelling, 2002). Dat laat onverlet dat

een verdedigende opstelling van strafrechtswetenschappers geboden is

omdat de bewaking van de fundamentele waarden die aan onze straf-

rechtspleging ten grondslag liggen niet aan beleidsmakers moet worden

overgelaten. Dat zou het gevaar scheppen dat die beleidsmakers gaan-

deweg nog slechts lippendienst zouden belijden aan die waarden en

beginselen, en op den duur zelfs dat niet meer. De verwijten van dog-

matisme aan het adres van de strafrechtsgeleerden – overigens zeker

niet zo’n monolithisch blok als Boutellier lijkt aan te nemen! – zou pas

terecht zijn als zij de beginselen waarvoor zij opkomen als statische

gegevens zouden opvatten, in plaats van oriëntatiepunten voor de

oplossing van problemen die met de tijd van karakter veranderen, en

die zelf door de maatschappelijke ontwikkelingen worden gekleurd. 
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Anders gezegd: de beginselen hebben een dynamisch karakter. Bedacht

moet worden dat zij niet los staan van de instrumentele of pragmatische

aspecten. Een mooi voorbeeld is het legaliteitsbeginsel in zijn speci-

fieke betekenis van het lex certa-beginsel. Dit heeft er niet aan in de

weg gestaan dat er vele strafbepalingen zijn ingevoerd die vaag of

ruim zijn. Daar kunnen goede redenen voor zijn en het behoeft niet

altijd een probleem te zijn. Maar het kan ertoe leiden dat rechtshand-

havers stuurloos worden, wat de kwaliteit van de rechtshandhaving

nadelig beïnvloedt (het instrumentele of pragmatische aspect), én dat

de burger niet weet wat nu mag en niet mag (het rechstbeschermings-

aspect) (Groenhuijsen, 1982). De waarden en beginselen zweven dus

niet ergens in de lucht, en het zijn evenmin geloofsartikelen. 

Voor mijn onderwerp, de rol van de rechtspraak en met name de

strafrechter in een maatschappij met burgers die veiligheid verlangen

zonder de vrijheid om ‘individuele levensovertuigingen te kiezen’,

bevat het boek van Boutellier nog enkele belangwekkende beschou-

wingen: ‘De strafrechter heeft (...) binnen deze context (te weten die

van de ‘vitalistische risicocultuur’, dR) een centrale rol gekregen. Hij is

meer en meer de arbiter die beslist over goed en kwaad, over daderschap

en slachtofferschap. Hoewel hij de vraag nauwelijks aan kan en zijn

middelen beperkt zijn, past zijn rol perfect bij de huidige samenleving.

Namens de samenleving – met haar ongekende diversiteit – behandelt

hij de dader als moreel volwaardig (tenzij van ontoerekeningsvatbaar-

heid sprake is) en roept hij hem tot de orde. Hij stelt de norm en het

beroep op hem neemt steeds meer toe. En het publiek (met een speciale

rol voor de politici) kijkt via de media mee over zijn schouder. Met

argusogen volgt het zijn normatieve zaakwaarnemerschap, en is veelal

ontevreden. Het roept om meer, beter of strenger, maar als het zich

verdiept in de personages waarover hij zijn oordeel velt, wil het nog

wel eens milder worden’ (pp. 126-127). 

Dat klinkt nogal geruststellend. Hier past wel de kanttekening dat 

de geschetste rol niet zo nieuw voorkomt. Hij lijkt als twee druppels

water op de klassieke rol zoals de strafrechter die sinds jaar en dag 

te spelen heeft, zij het dat ik een andere formulering zou kiezen (de

rechter stelt niet primair de norm maar de wetgever), maar dat is in
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dit verband niet van wezenlijk belang. Wel juist is dat de laatste tijd het

aanbod van zaken aanzienlijk is toegenomen en dat hetzelfde geldt voor

de maatschappelijke en politieke pressie op de organen van de straf-

rechtspleging. Dat geeft reden tot zorg. Ondanks zijn geruststellende

woorden deelt Boutellier kennelijk die zorg. De burger wil zich in zijn

leefomgeving veilig voelen, betoogt hij: ‘Dergelijke triviale essenties

van burgerschap zijn in het laatste kwart van de vorige eeuw minder

vanzelfsprekend geworden dan ze lange tijd geweest zijn. Om in deze

behoefte te voorzien kijkt men naar het strafrecht, maar het strafrecht

schiet kwantitatief, kwalitatief en dogmatisch altijd tekort’ (p. 161). 

Dat de strafrechtspraak en de strafrechtswetenschap dogmatisch

tekort schieten is een stelling die ik in haar algemeenheid zou willen

betwisten, want de dogmatiek is dynamisch en reflecteert wel degelijk

de maatschappelijke ontwikkelingen, of het nu gaat om materieel-

rechtelijke concepten zoals het daderschap of het opzetbegrip dan 

wel om formeelrechtelijke concepten zoals de sancties op vormfou-

ten. Maar op de rest van de stelling valt niets af te dingen. Omdat de

zittende magistratuur onder meer om redenen van kwaliteit (recrutering

en opleiding) niet eindeloos kan worden uitgebreid moet zij ontlast

worden. Daarvoor liggen al voorstellen klaar, zoals het plan om het

O.M. strafzaken bij beschikking te laten afdoen (waarbij de verdachte

indien hij dat wenst wel de gang naar de rechter moet behouden). De

kwaliteit kan ook verbeterd, en wel op diverse punten. Het kersverse

lid van de Partij van de Arbeidfractie in de Tweede Kamer (tevens

voormalig rechter) Aleid Wolfsen vertelde onlangs in de Staatscourant

(Wolfsen, 2003) dat hij voorstellen heeft ontwikkeld om officieren van

justitie hun eis en om rechters (in eerste instantie en in beroep) hun

vonnissen beter te laten motiveren, om het appel sneller te laten

behandelen, de appeltermijn te verruimen (meer mogelijkheid voor

bezinning) en om het appel door dezelfde officier te laten behandelen.

Ook pleit hij voor verbetering van de periferie van de rechtspleging,

zoals de reclassering en de jeugdzorg, en de zorg voor slachtoffers. Over

deze voorstellen valt het nodige te zeggen, en zij zijn deels ingrijpend

en op korte termijn zeker niet kostenbesparend omdat reorganisaties

en investeringen vereist zijn. Maar de denkrichting lijkt mij de juiste. 
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Ik kan daar nog andere suggesties aan toevoegen, zoals het vergroten

van de toegankelijkheid van de rechtspraak, bijvoorbeeld door het

toelaten van camera’s onder bepaalde voorwaarden tot de openbare

zitting (De Roos, 2000). Voor mijn betoog gaat het er echter om vast te

stellen dat noch Boutellier, noch Wolfsen blijkbaar willen sleutelen aan

de klassieke plaatsbepaling van de rechtspraak (al is dat bij Boutellier

niet helemaal duidelijk). Dat is terecht, want de onafhankelijke recht-

spraak staat voor fundamentele waarden die zich eeuwenlang hebben

bewezen en die dynamisch genoeg zijn om nog lang mee te kunnen. 
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