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Korte tekst 
Een nachtje slapen hielp de appelrechter tot een overwogen beslissing te komen in een 
overigens Kafkaiaanse standaardzaak.  
 
Trefwoorden: Derksen, onschuldpresumptie, strafprocesrecht, art 6 EVRM, art. 269 Sv, art. 
338 Sv.  
 
Mr. Dr. Hendrik Gommer is universitair docent aan de Universiteit van Tilburg. Hij geeft o.a. 
de vakken Encyclopedie van het recht en rechtsbiologie. Hij doet onderzoek naar biologische 
en psychologische grondslagen van het recht. 
 
Introductietekst 
Vorig jaar verscheen ‘De ware toedracht’ van Ton Derksen. Hendrik Gommer toetste zijn 
theorie en ontdekte dat OM en rechtbank ook in standaardzaken er nog veel van kunnen leren. 
De praktijk lijkt naadloos aan te sluiten bij de theorie van Derksen. 

 
Geloofsvolharding in een standaardzaak 
 
Het relaas van een gepromoveerde jurist die de wet niet kent 
 
Hendrik Gommer1 
 
Begin september is ‘De ware toedracht’ van Ton Derksen verschenen.2 Een maand later lag de 
tweede druk al in de winkels. De ondertitel is ‘praktische wetenschapsfilosofie voor 
waarheidszoekers’. Het is voor wetenschappers op tal van momenten een eyeopener maar 
voor magistraten een absolute must. Als het aan mij zou liggen, zou geen lid van het 
Openbaar Ministerie of de rechtspraak de rechtszaal meer mogen betreden voordat ze hadden 
aangetoond dat ze de stof begrepen en verwerkt hadden. 
Min of meer bij toeval stond mijn dochter van 18 jaar op 5 november 2010 in hoger beroep 
voor de rechter. Dat gaf mij een mooie gelegenheid de voorspellingen van Derksen in de 
praktijk te toetsen. Een wetenschappelijke theorie is immers pas interessant als er duidelijke 
voorspellingen mee gedaan kunnen worden.  
De zaak in eerste aanleg is uitvoerig beschreven in Strafblad.3 Kort gesteld kwam het er op 
neer dat mijn dochter Minke op 8 januari 2009 (toen 16 jaar) met haar zusje Renske (15 jaar) 
vlak voor negen uur van Zuidhorn naar Leeuwarden reisde. Ze had daarvoor een 
meereiskaartje waarop nadrukkelijk stond (en staat): ‘Reis een dag gratis mee met een Arriva 
kortingkaart houder.’ De directeur van Arriva klantenservice heeft verder telefonisch op 8 juni 
2009 erkend dat de kaartjes onduidelijk zijn en dat de boete zou worden kwijtgescholden. Om 
onduidelijke redenen is desalniettemin op donderdag 10 september 2009 (!) een proces 
verbaal opgemaakt door de verbalisant, op Arriva papier. Dit PV is op 20 oktober 2009 bij het 
Openbaar Ministerie binnengekomen. Minke is vervolgens half januari 2010 gedagvaard om 
op 26 maart 2010 ter zitting te verschijnen. Mijn vrouw werd bovendien opgeroepen om de 
persoonlijke omstandigheden van onze dochter toe te lichten. Gelukkig bleek dat ik, als vader, 
ook voldeed, zodat ik in eerste aanleg de zaak van mijn dochter kon behartigen. 
                                                 
1 Mr. Dr. Hendrik Gommer is universitair docent aan de Universiteit van Tilburg. Hij geeft o.a. de vakken 
Encyclopedie van het recht en rechtsbiologie. Hij doet onderzoek naar biologische en psychologische 
grondslagen van het recht. Minke Gommer is tweedejaars honoursstudent psychologie aan de RUG en 
eerstejaarsstudent rechten aan de UvA. 
2 T. Derksen, De ware toedracht, Diemen: Veen Magazines 2010. 
3 H. Gommer, ‘Het is maar een standaardzaak’, Strafblad april 2010, p. 158-162. 



 
Op de details van de zitting in eerste aanleg zal ik hier niet verder ingaan, die zijn voldoende 
beschreven. In dit opiniestuk wil ik de rechtsgang bespreken aan de hand van het boek van 
Ton Derksen. De voorspellingen van Derksen bleken ook in de appelzaak uit te komen. We 
moeten zijn woorden dus uiterst serieus nemen. Ton Derksen beschreef een aantal grote 
zaken. Hier gaat het om een standaardzaak. Zijn voorspellingen strekken zich daarmee uit tot 
de gehele strafrechtsspraak, zo vrees ik. 
 
De schuldig geachte verdachte 
 
De Advocaat-Generaal merkte in zijn requisitoir op dat ik onvoldoende op de hoogte bleek te 
zijn van het strafprocesrecht. ‘Als jurist moet hij echter de wet kennen, zeker als 
gepromoveerd jurist.’ Met dit ad hominem zij de lezer gewaarschuwd. Ik ben weliswaar 
gepromoveerd, ben jurist maar ken het strafprocesrecht onvoldoende. Uit de schamperende 
reactie van de AG toen ik Ton Derksen aanhaalde, leid ik af dat Derksen om dezelfde reden 
niet serieus genomen zal worden. Ik laat het dus maar over aan de strafrechtdeskundigen om 
zelf te oordelen over mijn beschouwingen. 
Waar ik wel dagelijks mee bezig ben, zijn de grondslagen van het recht. Wat is de functie van 
het recht en hoe komen mensen aan hun opvattingen over wat recht is? Tijdens het tweede 
werkcollege dat eerstejaarsstudenten van mij krijgen behandel ik onder andere twee 
fundamentele beginselen: equality of arms en de onschuldpresumptie. Zonder deze beginselen 
wordt het strafproces tot een Kafkaiaanse horror. Derksen spreekt van het 
verdenkingssyndroom.4 Het Openbaar Ministerie leidt daaraan omdat hij een zaak opbouwt 
tégen de verdachte. Evenals Crombag stelt Derksen dat de officier niet meer neutraal staat 
tegenover de uitkomst, als hij eenmaal het besluit heeft genomen tot vervolging over te gaan. 
‘Per definitie is de verdachte daarmee al op de weg de schuldige te worden,’ zo schrijft 
Derksen. Zonder de onschuldpresumptie is de race al bijna gelopen, want onze waarneming is 
theoriegeladen.5 ‘We aanvaarden de feiten zoals ze door onze stilzwijgende theorie (i.e. 
verwachting dat verdachte schuldig is) worden geduid.6 En vervolgens ontstaat de denkfout 
waarbij alles lijkt te passen en we denken dat we op het goede spoor zitten’.7 Er zou dus met 
grote letters op het bureau en in de rechtzaal moeten staan: ‘De verdachte is onschuldig tot het 
tegendeel bewezen is!’ De AG verklaarde in zijn requisitoir waarom dat van hem niet 
verwacht kan worden: ‘Er zijn duizenden reizigers per jaar die met een dergelijk verhaal 
aankomen. Die zijn ook allemaal schuldig bevonden.’  Of iets in die strekking. Ik kom daar 
nog op terug. 
 
Geloofsvolharding 
 
Laat ik nog even teruggaan naar de zaak in eerste aanleg. Er was een overweldigende 
hoeveelheid bewijs dat de tenlastelegging onjuist was en getuigen werden geweigerd. Hoe kan 
het dan zijn dat officier en rechter tot de conclusie kwamen dat Minke desalniettemin schuldig 
was aan het tenlastegelegde? Derksen geeft het antwoord. Rechter en officier gaan uit van de 
schuld van de verdachte. Ze voelen het of halen dat uit de vele andere gevallen waarin 
verdachten ook schuldig waren.8 Dat levert confirmation bias op. Alleen passende bewijzen 
worden opgemerkt, de rest wordt over het hoofd gezien. Geloofsvolharding noemt Derksen 

                                                 
4 Derksen, p. 148-149. 
5 Derksen, p. 27) 
6 Derksen, p. 47. 
7 Derksen, p. 72. 
8 Derksen, p. 118. 



het. Een goed geloof kan tegen een stootje. Als je eenmaal gelooft, ben je daar dus niet 
gemakkelijk van af te brengen.9 En hij voegt daaraan toe: ‘Snelle beslissers maken alle fouten 
die in dit boek zijn aangestipt.’ De beslissing komt uit ongeduld voort en is daardoor 
impulsief.10 De officier en rechter zagen tijdens de zitting voor het eerst het meereiskaartje en 
een kantonzitting mag eigenlijk maar vier minuten duren. De rest hoef ik niet in te vullen.  
 
Laat ik een schets geven hoe de gang van zaken in de optiek van Derksen zou kunnen zijn. 
Officier en rechter hebben voor de zitting het procesverbaal gelezen. Daarin wordt gesteld dat 
de verdachte een ongeldig kaartje had en slechts een onbeholpen verklaring daarvoor had 
gegeven. De verdachte was 16 jaar en dus scholier. Er wordt vaak door scholieren met 
ongeldige vervoersbewijzen gereisd. Tijdens de zitting worden officier en rechter plotseling 
geconfronteerd met een meereiskaartje waarop nadrukkelijk staat dat het de hele dag geldig is. 
Bovendien ontbreekt een essentiële getuige waar al afspraken mee gemaakt waren vóór het 
procesverbaal formeel was opgesteld. De officier die aan geloofsvolharding leidt, stelt dat 
meereiskaartjes bij de NS ook niet voor negen uur geldig zijn (een stelling die voor de 
meereiskaartjes die de NS uitbracht afgelopen augustus onjuist bleek). Ten aanzien van de 
niet aanwezige getuige wordt te berde gebracht dat verdachte onhandig was door geen 
schriftelijke verklaring te vragen. De rechter is overtuigd door deze ad hoc argumenten en 
weegt het proces verbaal – dat op zichzelf de nodige fouten bevat – zwaarder dan de 
verklaring van verdachte en komt tot een veroordeling. Ze moet immers snel tot een uitspraak 
komen. Het oordeel is daarmee onmiskenbaar een impulsief oordeel. 
 
Procesrecht 
 
Derksen analyseert als wetenschapsfilosoof welke fouten mensen kunnen maken bij het 
zoeken naar de waarheid. Is er in het recht in al die eeuwen dan helemaal niets daarvan 
ondervangen? Jazeker. De verdachte moet vooraf inzage krijgen in het dossier, zodat hij zich 
kan prepareren op wat er tegen hem is ingebracht. De officier zoekt naar de waarheid en is 
geen crimefighter. Daarom mag de officier zich ook een magistraat noemen. Verdachten 
mogen getuigen laten oproepen om hun verhaal te laten staven. Het belang van 
onschuldpresumptie wordt keer op keer herhaald. De schuld moet aangetoond worden, niet de 
onschuld. En een gedegen schriftelijke motivering is nodig, ook voor de rechter zelf, zodat hij 
nog eens kan nalezen wat hij eigenlijk zegt. Al deze voorwaarden werden aan de laars gelapt 
tijdens de kantonzaak. Dat gecombineerd met het verdenkingssyndroom waaraan de officier 
van Justitie - maar vermoedelijk in dergelijke zaken óók de kantonrechter - leidt, ontstaat toch 
in zekere zin een horror-scenario, zoals Derksen het noemt. 
 
Toen ik bekomen was van de zaak in eerste aanleg, begon ik langzaam te denken dat het hier 
toch wel om een incident moest gaan. Zoveel fouten in zo een kleine zaak dat kan toch niet. 
Daar leiden we onze studenten niet voor op. Door ervaring wijs geworden, stelde ik echter in 
hoger beroep mijn hele pleidooi wel op schrift. Ik liet Minke als verdachte tekenen. Je weet 
maar nooit. Dit pleidooi - aangevuld met het artikel in Strafblad - stuurde ik vier weken van 
tevoren aan het Openbaar Ministerie. Equality of arms geldt uiteraard vice versa. Primair 
verzocht ik om nietigverklaring van de kantonzitting. De zitting in eerste aanleg was immers 
eerder een veroordelingsmachine dan een rechtzaak.  
Van de administratie had ik netjes kopieën gekregen van alle stukken, zodat ik me goed had 
kunnen voorbereiden. De zaak in hoger beroep maakte dus een betere start. Met nadruk vroeg 
ik opnieuw om de in onze ogen essentiële getuige op te roepen. En dan nu de ontknoping. 
                                                 
9 Derksen, p. 145. 
10 Derksen, p. 143. 



 
De appelzitting 
 
Om 8.45 uur meldden we ons bij het gerechtshof in Leeuwarden. Minke als verdachte, ikzelf 
als ouder, mijn dochter Renske en haar vriendin die rechten wil gaan studeren. Ik zelf had een 
oproep van de advocaat-generaal ontvangen om als ouder te verschijnen ter terechtzitting. Bij 
aankomst werd ons gemeld dat Renske en haar vriendin niet bij de zitting aanwezig mochten 
zijn. Het was een gesloten zitting want het betrof een minderjarige. Dat Minke inmiddels ruim 
18 jaar is, deed niet ter zake. Het zou om het moment van de overtreding gaan.  
 
Bij binnenkomst van de rechtszaal blijken daar echter twee studenten van de universiteit van 
Groningen te zitten. De raadsheer stelt dat het een zaak achter gesloten deuren is, maar vraagt 
ons of de studenten mogen blijven zitten. Ik laat daarop weten dat dat goed is, mits Renske en 
haar vriendin dan ook naar binnen mogen. Als de AG daar geen bezwaar tegen heeft, worden 
zij alsnog toegelaten. Er wordt ons wel gezegd dat er geen verslag van de zitting gemaakt mag 
worden en dat bandopnames eveneens verboden zijn. 
Het tweede dat de raadsheer meldt, is dat ik als vader min of meer voor niets ben 
meegekomen. Ik mag althans niet het woord doen, want Minke is inmiddels meerderjarig. Ik 
meld daarop dat ik me daarbij dan moet neerleggen en duw Minke het pleidooi in handen, 
zodat ze het zelf kan voorlezen. Daarop meldt de raadsheer dat hij het pleidooi al wel heeft 
gelezen en er ook al over heeft nagedacht.  
Minke is volkomen uit het lood geslagen. Heeft slecht geslapen en zit daar op het 
verdachtenstoeltje. Ze weet nauwelijks meer te vertellen wat haar is overkomen en vraagt tot 
drie maal toe of ze het pleidooi mag voorlezen. Dat komt later, aldus de appelrechter. Eerst 
moet ze nog eens vertellen wat haar is overkomen in de trein. Wanhopig roept Minke uit: ‘Ik 
voel al welke kant dit op gaat. Kan ik niet beter het pleidooi voorlezen?’ De rechter houdt het 
af. Hij heeft het pleidooi al gelezen en heeft – zo laat hij doorschemeren – al een passende 
oplossing gevonden. 
De getuige is niet opgeroepen. De rechter vraagt zich ook af of die getuige meer kan zeggen 
dan wat al door de verdachte te berde is gebracht. De melding dat de directeur Klantenservice 
de boete had kwijtgescholden wordt nu voor waar aangenomen, ook door de officier en dus is 
de getuige niet nodig. 
De AG doet zijn requisitoir met verve. Daar beginnen we in onze opleiding dan ook al vroeg 
mee. Hoe zet je een goed betoog op? Hoe kun je goed overtuigen? De AG deed dat zonder 
meer goed. Ook de lessen argumentatieleer werden goed toegepast. Gebruik drogredenen 
zodanig dat de ongeoefende luisteraar ze niet opvallen, dan kunnen ze in je voordeel werken. 
Minke’s vader kent volgens de AG als gepromoveerd jurist de wet niet, want dan had hij 
geweten dat een reiziger zich ervan moet gewissen of een kaartje geldig is en dat heeft Minke 
niet gedaan. Bovendien heeft Gommer een artikel geschreven waarin hij veel te snel heeft 
geconcludeerd dat de officier bij de rechter op schoot zit. De AG loopt al de nodige jaren mee 
in het vak en is er zeker van dat daarvan geen sprake is. Hij betreurt dan ook dan een 
wetenschapper als Gommer dergelijke bewoordingen die nergens op gebaseerd zijn in de 
mond neemt. Hij vindt ook dat ik niet op deze manier over deze zaak mag praten met mijn 
studenten. Dat studenten van mijn werkgroepen tijdens een rollenspel stelselmatig tot 
vrijspraak kwamen, had er vooral mee te maken dat de Groningse studenten zich konden 
identificeren met Minke (in mijn pleidooi stond vermeld dat ik universitair docent in Tilburg 
ben). Wel geeft hij toe dat er in de kantonzaak fouten gemaakt zijn door het openbaar 
ministerie vanwege de snelheid van de gang van zaken. Na deze inleiding waarin ik ben 
weggezet als een door emoties gedreven jurist die te hard van stapel loopt, wordt ingegaan op 
het schriftelijk ingediende verweer.  



 
Hier moet ik even een intermezzo inlassen. Er mocht geen verslag gemaakt worden van de 
zaak en ik heb dat dus niet gedaan. Renske en haar vriendin hebben wel zoveel mogelijk 
zitten meeschrijven, maar konden het relaas van de AG helaas niet woordelijk noteren. 
Hoewel de AG de indruk wekt zijn requisitoir voor zich op schrift te hebben staan, werd dit 
achteraf ontkent. Bij het opvragen van het requisitoir kregen we nul op rekest. Ook de griffier 
bleek geen verslag te hebben gemaakt. Ik moet het dus naast mijn eigen herinnering hebben 
van de getuigenverklaringen van mijn dochters en de vriendin. Voor het overige is wat er 
achter de gesloten deuren van een rechtszaak plaatsvindt dus volstrekt oncontroleerbaar! 
 
Er is volgens de AG geen sprake van strijd met het legaliteitsbeginsel omdat directeur van de 
klantenservice niet bevoegd was om de boete kwijt te schelden. De conductrice was in dienst 
van het openbaar ministerie en dus kon de directeur niet op eigen houtje de boete 
kwijtschelden. Het PV verbaal lag immers al bij het OM. (Let wel: de afspraak met de 
driecteur werd gemaakt op 8 juni, het OM ontving het procesverbaal op 20 oktober op 
briefpapier van Arriva). De directeur mocht dus de zaak niet stopzetten en het is dus niet 
zinvol om hem als getuige op te roepen. 
Vervolgens gaat de AG in op de verklaring in het pleidooi dat uit niets blijkt dat het kaartje 
voor 9.00 uur geldig is. Daartegen brengt hij in dat de kortingkaart niet voor 9.00 uur geldig 
is. Hij verzwijgt dat er op kaartje en in brief gesproken wordt over de houder van een 
kortingkaart. Ook op het moment dat de kaart op zichzelf niet geldig is, ben je nog steeds 
houder. Maar dat gegeven past niet bij het vooringenomen standpunt. 
Vervolgens leest de AG voor uit de begeleidende brief: ‘uiteraard gelden dezelfde reistijden 
als de kortingkaart’. Maar in de brief staat in werkelijkheid: ‘uiteraard gelden dezelfde 
reistijden’. De AG voegt dus ongemerkt iets toe, wat de betekenis volledig verandert. De 
werkelijke formulering kan immers ook betekenen dat je op dezelfde reistijden als de 
kortingkaart houder moet reizen.  
Het is Minkes eigen verantwoordelijkheid dat ze zich niet heeft vergewist van de geldigheid 
van het kaartje. Ze had het kunnen weten. 
En dan komt het: duizenden reizigers hebben wel een dergelijk verhaal over hun ongeldige 
vervoersbewijs. Dit is de drogreden van de overhaaste individualisatie, maar ook een 
schending van de onschuldpresumptie. De ervaring dat zoveel mensen ten onrechte 
beweringen aanvoeren die niet opgaan, houdt in dat Minke ook wel schuldig zal zijn. 
Daarna wordt ons verweer dat niet Minke, maar ikzelf gedagvaard had moeten worden, 
weerlegd met de stelling dat Minke op haar 16de oud genoeg was om de wereld over te reizen. 
Dan hoef je je niet meer te laten overreden door je vader die ook nog eens gepromoveerd 
jurist is. Dan behoor je dus tegen je vader als autoriteit in te gaan en braaf de boete te betalen. 
 
Minke wordt gevraagd om weerwoord. Ze stelt nogmaals dat haar zus houder was en dat ze 
met een houder is meegereisd en dus voldeed aan de voorwaarden. Minke is dit jaar rechten 
erbij gaan studeren, zodat ze enigszins op de hoogte is van dit begrip. Ze vertelt ook nog eens 
dat de conductrice zelf ook niet wist dat het kaartje geldig was. De AG grijpt in: ‘Wist ze het 
niet of heb je die conclusie uit haar gedrag getrokken?’ ‘Die conclusie heb ik zelf getrokken,’ 
zegt de studente psychologie. ‘De conductrice riep er eerst een andere conducteur bij en vroeg 
of die wist of het kaartje geldig was. Die andere conducteur wist het ook niet en daarna belde 
ze het hoofdkantoor op. Het hoofdkantoor meldde blijkbaar dat het kaartje niet geldig was. Ik 
concludeer daaruit dat de conductrice het zelf ook niet wist.’ De AG berust. 
 
Het afgewogen salomonsoordeel 
 



Minke vraagt een laatste keer of ze het pleidooi zal voorlezen. De raadsheer zegt dat hij dat 
niet nodig vindt en meldt daarbij dat hij goed over de zaak heeft nagedacht. Uit zijn houding 
leid ik af dat hij met een salomonsoordeel zal komen en ik fluister Minke in dat ze kan afzien 
van het pleidooi. Ik ben er op dat moment van overtuigd dat er een verrassende wending aan 
de zaak zal komen. 
 
En die komt er. De rechter besluit tot ontslag van alle rechtsvervolging. Kortingkaarthouders 
krijgen de begeleidende brief met meereiskaartjes. Niet Minke maar Renske was 
kortingkaarthouder en had dus beter moeten weten. Minke had het meereiskaartje van Renske 
gekregen en kon dus niet op de hoogte zijn van de regels. Het reizen met een meereiskaartje 
voor 9.00 uur was dus wel strafbaar, maar Minke is niet schuldig. Renske had eigenlijk 
gedagvaard moeten worden. 
 
Waarom noem ik het een salomonsoordeel? De appelrechter ging niet in op de fouten die OM 
en kantonrechter gemaakt hadden. Had hij dat wel gedaan, dan was impliciet erkend dat de 
gang van zaken bij de kantonrechter onvermijdbaar tot schending van het recht leidt. Van de 
AG werd aangenomen dat de directeur klantenservice geen bevoegdheid had om de boete 
kwijt te schelden, zodat de getuige niet opgeroepen hoefde te worden. Door vervolgens de 
schuld te verschuiven naar zusje Renske kon Minke vrijgepleit worden, zonder dat de vraag 
aan de orde hoefde te komen of vader Gommer niet gedagvaard had moeten worden. (Je zult 
zo’n luis in de pels nog eens in je rechtszaal krijgen…). 
 
AG slaagt niet in de falsificatie van Derksen 
 
Is de theorie van Ton Derksen dat magistraten onvoldoende opgeleid zijn voor hun taak 
gefalsifieerd nu de raadsheer tot een afgewogen oordeel kwam? Geenszins. De AG ging 
onverdroten voort op het ingeslagen pad. Hoewel zijn zaak begonnen was met een onjuiste 
verklaring van een conductrice, de boete al in getrokken was voordat het procesverbaal bij het 
OM op tafel kwam en de tekst op het kaartje helder was, werden in het requisitoir 
drogredenen, onjuiste citaten en valse weergaven van de werkelijkheid opgevoerd om te 
kunnen vasthouden aan het eigen gelijk. Zelfs de erkenning dat het OM fouten had gemaakt, 
leidde niet tot de conclusie dat de zaak dus misschien ook ten onrechte was doorgezet. Na de 
inleiding waarin de verdachte – of eigenlijk haar vader – als ongeloofwaardig was neergezet, 
kon de rest ingevuld worden.  
De raadsheer had drie voordelen. Hij stond vers in de zaak, had het verhaal van verdachte 
eerder gelezen dan het requisitoir van de AG, was in dat verhaal nadrukkelijk op de 
onschuldpresumptie gewezen en had er rustig over kunnen nadenken zoals hij zelf erkende. 
De raadsheer volgde daarmee eigenlijk de adviezen van Derksen. Het oordeel was misschien 
wel daarom bevredigend voor alle partijen. 
 
Buiten gekomen merkte de meegekomen vriendin (17) verbaasd op dat het OM toch moet 
zoeken naar de waarheid. De AG vertoonde echter alle trekken van iemand die de verdachte 
veroordeeld wil krijgen. Als het een civiele zaak was geweest, was dat geen probleem 
geweest, maar in een strafzaak ligt dat toch anders. Ik vertelde haar dat daar inderdaad veel 
over geschreven is. Als we de lijn van Derksen volgen, is het naïef om te geloven dat een OvJ 
of AG de waarheid nog kan vinden als hij eenmaal de vervolging heeft ingezet. 
 
Juridisch juist oordeel? 
 



Was het oordeel daarmee juridisch juist? Wie het weet, mag het zeggen. Aan zo’n 
standaardzaak zitten teveel facetten, die elk een heel leerstuk raken. Mag je als treinreiziger 
afgaan op wat er expliciet op het kaartje staat? Mag je aannemen dat een houder ook buiten de 
geldigheid van de korting houder is? Was de directeur werkelijk niet bevoegd of was het 
doorzenden van het PV drie maanden na het telefoongesprek een automatiseringsfout? Mag 
van Minke inderdaad verwacht worden dat ze op 16-jarige leeftijd tegen haar ‘geleerde’ vader 
ingaat en in plaats daarvan kiest voor het gezag van een conductrice van Arriva? Moeten de 
deuren gesloten blijven omdat het een minderjarige betreft, als de ouder vervolgens niet het 
woord mag voeren omdat de verdachte inmiddels meerderjarig is? Bij zoveel vragen staat een 
ding vast: Minke trof geen blaam. Dat had de rechter goed gezien. 
 
Juridisch onvermijdelijke dagvaarding? 
 
De vraag blijft nu: Krijgt Renske binnenkort een dagvaarding wegens het verstrekken van een 
ongeldig kaartje aan een meereizende passagier? Wat denkt u? Wat denkt de 
strafrechtdeskundige die de wet kent? Persoonlijk denk ik het niet, maar ik voel me eigenlijk 
meer rechtsbioloog dan jurist. Als rechtsbioloog kijk je naar het gedrag van mensen. Ik zou 
het wel uit mijn hoofd laten om Renske een dagvaarding te sturen. 
 
 
 
 
 


