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Rechtvaardigheid en het welbevinden van slachtoffers 
J.M. Barendrecht, Centrum voor aansprakelijkheidsrecht, Universiteit van Tilburg1 
 
Natuurlijk is er, voor wie opkijkt van deze preadviezen tijdens een tussenstop op 
Rotterdam Centraal, een slachtoffer. Het perron aan de overkant. Een vrouw, een 
opvallende  jonge vrouw, op krukken, met één been en minder dan een half been. 
Grote, krachtige stappen, niet wachtend op de trein op de plaats waar de trap haar 
naar boven bracht, maar doorwerkend naar het einde van het perron, zich 
ongetwijfeld net als anderen positionerend voor een legere treincoupé. Een zee van 
draaiende, observerende en peinzende hoofden volgt haar.     

1 Inleiding 
Als er in de Verenigde Staten iets als een NJV-vergadering zou zijn, dan zou die dit 
jaar wellicht gaan over een aloud rechtstheoretisch onderwerp. De vraag die het 
bestuur de preadviseurs zou hebben voorgelegd was dan waarschijnlijk: ‘Is het recht 
een middel om het welzijn van mensen te verhogen? Of zijn andere waarden het 
doel?’ Utilitarisme in de traditie van Bentham, herzien en bewerkt door generaties van 
economen en filosofen, tegen al even goed doordachte en doorleefde moraal- en 
rechtsfilosofie. Dit al honderden jaren oude debat werd in het afgelopen jaar ongekend 
hevig en emotioneel, en de beste mensen van de bekendste Law Schools gingen er 
zich mee bemoeien in tientallen artikelen en papers.2  

Wat verklaart dat Amerikanen zich hier zo druk over maken? En wat moeten we 
met zo’n grondslagen debat, bijvoorbeeld als het er om gaat of slachtoffers binnen het 
recht ‘genoegdoening’ moeten kunnen krijgen? De preadviezen 2003 voor de NJV 
laten zien hoe belangrijk uitgangspunten zijn. Zijderveld en Cleiren enerzijds, Du 
Perron anderzijds, bekijken de problematiek met vanuit compleet andere invalshoeken 
en dat leidt tot totaal verschillende resultaten.  

Die invalshoeken bespreek ik eerst, aan de hand van het debat daarover in de VS, 
inzoomend op de bescherming van slachtoffers binnen het rechtssysteem, zoals de 
preadviseurs die bespreken (paragraaf 2). Daarna ga ik dieper in op het preadvies van 
Du Perron (paragraaf 3). Vervolgens speculeer ik over verschillen tussen strafrecht en 
civiel recht voor wat betreft de omgang met slachtoffers (paragraaf 4). Ik eindig met 
een verklaring waarom dit artikel begint met een beeld van een slachtoffer (paragraaf 
5).  
 

                                                
1 Met dank aan Marc Groenhuijsen, Jaap de Hullu en Rogier van Bijnen voor hun  

commentaar op een concept. Marc Groenhuijsen hielp mij ook met het ter beschikking stellen van de in 
noot 6 genoemde publicaties.  

2 Dat dit debat ook voor Nederlandse rechtswetenschappers en praktijkjuristen interessant en 
relevant is, bleek uit een daaraan gewijde en zeer levendige bijeenkomst van het Leidse 
juristengenootschap Suum Cuique in oktober 2002. De lezer wordt misschien afgeschrikt door de 
Amerikaanse bronnen die hieronder zijn vermeld. De meerderheid van deze bronnen, inclusief een 
eerdere versie van het hele boek van Kaplow en Shavell, is echter onmiddellijk en gratis toegankelijk 
via www.ssrn.com. 
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2 Verschillende uitgangspunten 

2.1 Welzijnsbenaderingen en victimologie 

De felheid van het rechtstheoretische debat in de VS wordt veroorzaakt door de 
manier waarop Kaplow en Shavell het gepolariseerd hebben in een aantal stevige 
artikelen en een lijvig boek.3 Zij poneren eerst dat de inrichting van de maatschappij 
alleen moet worden bepaald aan de hand van de effecten op het welzijn van 
individuele mensen. Bijdragen aan het welzijn van mensen zijn bijvoorbeeld: geld, 
materiële zaken, gevoelens van waardering, sympathie voor anderen, beheersen van 
zorgen of risico’s, genieten van een glas wijn of natuur, dan wel in een 
maatschappelijke ordening leven die overeenkomt met hun smaak (‘tastes for 
fairness’).4  

Hoe iemand die onderbouwde voorstellen doet over de inrichting van de 
maatschappij welzijn moet meten, hoeveel met wiens welzijn rekening moet worden 
gehouden (bekend hypothetisch voorbeeld: miljoenen ‘sadistische’ kijkers die 
genieten van iemand die in reality-tv wordt gepest of zelfs gemarteld) en of 
herverdeling moet plaatsvinden, is een groot probleem. Marktwerking, het Pareto-
principe (dat doen waardoor tenminste één persoon erop vooruit gaat zonder dat 
anderen er op achteruit gaan) en empirisch onderzoek naar behoeften van mensen 
leveren slechts enkele stukjes van die puzzel. Maar welzijn van individuele mensen, 
hoe ook gemeten of gesommeerd, blijft de enige toelaatbare maatstaf.5  

Als het gaat over genoegdoening aan slachtoffers, zou wat we weten over hun 
voorkeuren, hun preferenties dus belangrijke input zijn. Soms weten we weinig van 
wat mensen belangrijk vinden, hun wensen en behoeften en zorgen, maar naar de 
situatie van slachtoffers hebben duizenden wetenschappers over de hele wereld in de 
afgelopen decennia empirisch onderzoek gedaan. Resultaten daarvan zijn onder meer:6 

• Dat mensen slachtoffer worden komt vaak voor. Het is een statistisch gezien 
normaal verschijnsel, ook voor wat betreft geweldsmisdrijven.  

• De meeste ondervraagde slachtoffers rapporteren kleine en voorbijgaande 
schade, maar dat zegt niet alles over de werkelijke impact op hen. 

• Misdrijven grijpen dieper in dan slachtoffers en anderen vooraf zouden 
kunnen denken. Depressie, angst, vijandigheid, fysieke verschijnselen, angst 
voor misdaad, vermijdingsgedrag, afgenomen zelfvertrouwen, verwijdering 
en behoefte aan hulp, georganiseerd en informeel, zijn daarbij normale 
gevolgen. 

• Individuele slachtoffers hebben verschillende behoeften, die ook in de loop 
van het verwerkingsproces kunnen veranderen. Specifieke en intensieve 
aandacht is vooral nodig voor slachtoffers van zedendelicten, hun partners 
en ouders, en voor familieleden van dodelijke slachtoffers. 

                                                
3  Louis Kaplow and Steven Shavell, Fairness Versus Welfare (Harvard University Press, 

Cambridge, Mass., 2002); eerder verschenen in Harvard Law Review 2001; zie de literatuurlijst, p. 
492, Kaplow & Shavell 1999, 2000a, 2000b en 2001 voor de eerdere artikelen. 

4 Kaplow en Shavell, p. 18-24. 
5 Kaplow en Shavell, p. 24-38. 
6 De volgende opsomming is gebaseerd op de overzichtsartikelen van Hans Joachim 

Schneider, Victimological Developments in the World during the Last Three Decades: A Study of 
Comparative Victimology, in: (A. Gaudreault c.s. ed.) Beyond Boundaries, Research and Action for the 
Third Millenimum, (2000) X International Symposium on Victimology, p. 19-68 en M.S. Groenhuijsen, 
De positie van slachtoffers in de marge van de forensische psychiatrie en psychologie, in: (T.I.Oei en 
M.S. Groenhuijsen red.), Actuele ontwikkelingen in de forensische psychiatrie Deventer: Gouda Quint 
(2003).  
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• Zoals er recidivisten zijn, zijn er ook mensen die herhaaldelijk slachtoffer 
worden. Herhaald slachtofferschap is zeer belastend en moeilijk te 
behandelen. 

• ‘Blaming the victim’ is een natuurlijke reactie van de omgeving, die naar 
verklaringen zoekt waarom het slachtoffer dit is overkomen (de ‘Just World’ 
hypothese van Lerner) en van het slachtoffer zelf.  

• Slachtoffers hebben behoefte aan informatie. Zij willen graag weten hoe en 
waarom juist zij slachtoffers zijn geworden. 

• Het vertrouwen van slachtoffers in de samenleving en de rechtsstaat is 
geschokt. Solidariteit met het slachtoffer in hun omgeving en door instituties 
kan eraan bijdragen dat vertrouwen te herstellen.  

• Vooral respect, begrip en steun zijn bijdragen die derden kunnen leveren om 
het slachtoffer te helpen een weg te vinden om met het gebeurde verder te 
kunnen leven. Die steun willen slachtoffers ook graag krijgen van kant van 
instituties als de rechterlijke macht.  

• Overdreven emotionele reacties van naasten, en ook dramatiserende reacties 
bij instituties als politie en rechterlijke macht, kunnen het verwerkingsproces 
negatief beïnvloeden.  

• Formalistische routines en onverschilligheid bij politie, bij rechterlijke 
instanties of in ziekenhuizen, bijvoorbeeld door het stellen van grievende  
vragen, steeds weer dezelfde vragen bij verschillende instanties, het uiten 
van scepsis of van twijfels over geloofwaardigheid, leiden tot een 
hernieuwde uitsluiting en depersonalisatie van het slachtoffer (secundaire 
victimisatie).  

• Erkenning is belangrijker dan financiële compensatie. Compensatie helpt 
wel bij de verwerking, en dat effect wordt versterkt als het gebeurt binnen 
het kader van het recht, omdat dit de solidariteit van de samenleving met het 
slachtoffer onderstreept. De omvang van die compensatie is minder relevant, 
en kan bijvoorbeeld worden gerelateerd aan de draagkracht van de dader. 

• Slachtoffers zijn minder punitief ingesteld dan wordt aangenomen. 
Persoonlijk slachtofferschap leidt in vergelijking met andere burgers wel tot 
grotere angstgevoelens, maar niet tot een grotere behoefte aan strengere 
straffen.  

De complexiteit van deze informatie illustreert de problemen die ontstaan als welzijn 
van mensen de maatstaf is. We weten bijvoorbeeld nog niet voldoende over de 
intensiteit van deze behoeften van slachtoffers (bijvoorbeeld hoe sterk het proces van 
‘secundaire victimisatie’ is). En hoe moeten deze behoeften worden gewogen in 
relatie tot andere belangen? Vervolgens is de vraag of we tot een inrichting van de 
maatschappij en het recht kunnen komen waarin zoveel mogelijk aan alle relevante 
behoeften tegemoet kan worden gekomen. Dat is heel lastig, maar over de mogelijke 
rechtsregels en (beste) praktijken op het gebied van omgang met slachtoffers bestaat 
internationaal een schat aan gegevens.7  

Wat doen de preadviseurs met dit materiaal? Zijderveld pikt er hier en daar wat 
uit, waarbij opvalt dat hij vooral oudere literatuur noemt, en dat hij snel met meningen 

                                                
7 Zie alleen al het (bekroonde) onderzoek van M.E.I. Brienen en E.H. Hoegen, Victims of 

Crime in 22 European Justice Systems, diss. Tilburg (2000) met zeer heldere rechtsvergelijkende 
overzichten, in de praktijk gerezen problemen en duidelijke aanbevelingen over de onderdelen 
informatieverstrekking (p. 995-1055), compensatie (p. 1057-1101) en ‘omgang’/bescherming (p. 1103-
1152).    
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klaar staat. Het slachtofferbegrip moet worden gereserveerd voor ernstige gevallen, 
waarbij hij zich met name richt tegen Boutellier.8 De gedachte dat mensen zelf 
aanleiding geven tot slachtofferschap is zijns inziens een gevaarlijke, die met grote 
behoedzaamheid moet worden gehanteerd (iets wat niet erg controversieel meer is).9  

Cleiren laat de empirie in noot 1 links liggen. Zij schrijft dat er over al die 
studies, experimenten en aanpakken al zo veel gezegd is,10 en oriënteert zich vooral op 
het ‘begrip’ genoegdoening, zoals dat gestalte heeft gekregen in filosofie en literatuur. 
Daaruit leidt zij af dat genoegdoening is toegespitst op handelingen van de dader ten 
opzichte van het slachtoffer, gericht is op behoud of herstel van de relatie, en zich 
kenmerkt door een opoffering, waarmee zij haar eigenlijke veld van onderzoek zeer 
sterk inperkt.11  

Du Perron gaat niet heel diep in op de wensen, behoeften en omstandigheden 
van slachtoffers. Maar hij is er wel in geïnteresseerd en beschouwt de wensen van 
slachtoffers en hun situatie als een neutraal gegeven. Hij schetst problemen van 
verhaalbaarheid,12 slachtoffers van rampen of ander onheil die om compensatie 
vragen13 en de vergroting van leed bij opzettelijk toegebracht letsel.14 Dat wordt nog 
sterker als hij de opvatting (van onder meer Verheij) bestrijdt dat alleen 
objectiveerbaar geestelijk letsel voor vergoeding in aanmerking komt, net als de 
(eveneens aan Verheij toegeschreven) opvatting dat ‘leed vanzelf verdwijnt’; wanneer  
hij aanneemt dat slachtoffers het uitblijven van enige juridische reactie als een gemis 
ervaren; of waar hij de gevolgen van het uitblijven van erkenning bespreekt.15 En hij 
signaleert dat allerlei veronderstellingen worden gedaan over het nut van immateriële 
schadevergoeding zonder dat daar onderzoek naar is gedaan.16 Waar hij zelf 
veronderstelt, is hij voorzichtig, clausuleert hij, en zit hij vaak (maar niet altijd) op de 
lijn van de onderzoeksresultaten die zojuist zijn vermeld.   

2.2 Rechtvaardigheidsnoties: filosofische of juridische 

Theorieën die welzijn niet als maatstaf hebben, of niet als enige maatstaf, noemen 
Kaplow en Shavell ‘fairness’ benaderingen. Wij zouden waarschijnlijk zeggen 
‘rechtvaardigheidstheorieën’.17 Dat kunnen filosofische benaderingen zijn als 
‘vergeldende rechtvaardigheid’, liberalisme, of de ideeën van Hart, Dworkin, Rawls 
of Habermas. Zijderveld kiest bijvoorbeeld een cultuursociologisch perspectief, 
waarin de in de sociale instituties belichaamde waarden de maatstaf zijn. Hij vat het 
zelf samen als: ‘zo zijn onze manieren en wie zich er niet aan aanpast zullen we mores 
leren’.18 Die waarden veranderen in de tijd: de emancipatie van het strafrecht ten 
opzichte van het civiele recht was ooit een grote sprong voorwaarts. Na de zestiger 
jaren waarin ‘de persoon’ - vooral die van de dader - centraal stond, en de zeventiger 
jaren die in het teken staan van de hulp aan slachtoffers, is de periode van 1980 tot 

                                                
8 Zijderveld, p. 12-16 en 31. 
9 Zijderveld, p. 24-26 en 30. 
10 Cleiren, p. 36. 
11 Cleiren, p. 45 en op p. 52-55 nader uiteengerafeld.  
12 Du Perron, p. 116-118 
13 Du Perron, p. 117. 
14 Du Perron, p. 126. 
15 Du Perron, p.  
16 Du Perron, p. 137 
17 Zelf gebruikte ik de term ‘modellen van rechtvaardigheid’, J.M. Barendrecht, Recht als 

model van rechtvaardigheid, Diss. Tilburg (1992). 
18 Zijderveld, p. 4. 
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2000 er één van verzakelijking geweest, wat waarschijnlijk ook geldt voor de houding 
ten opzichte van slachtoffers. 19     

Rechtvaardigheidsnoties kunnen ook juridische beginselen zijn. Vier 
belangrijke daarvan die volgens Kaplow en Shavell een grote rol spelen in debatten 
over strafrecht en privaatrecht zijn: ‘wie door onzorgvuldig handelen schade 
veroorzaakt moet die vergoeden’, ‘contracten moeten worden nagekomen’, ‘er moet 
worden gestraft als vergelding voor onrecht’ en ‘ieder individu mag alle procedurele 
middelen inzetten die zijn zaak kan dienen’. Voor Cleiren is de centrale notie dat  
‘rechtshandhaving’ het doel van het strafrecht is.20 Daarmee samenhangend benadrukt 
zij een aantal structuur-elementen: zo is het strafrecht verticaal (overheid-verdachte), 
geformaliseerd en er vindt een ‘morele reductie’ plaats.21 De vraag is voor haar of 
genoegdoening, zoals die in haar begripsanalyse en literatuuronderzoek gestalte krijgt, 
in die structuur past. Voor haar is de uiteindelijke maatstaf, zo lijkt het dus, of de 
structuur van het strafrecht haar interpretatie van genoegdoening op een consistente 
manier kan incorporeren.     

2.3 De tegenstelling op scherp 

De stap van Kaplow en Shavell die de discussie zo op scherp zet, is niet meer dan een 
tautologie, maar wel een knappe. Zij zeggen alleen maar dat degenen die normatieve 
uitspraken baseren op rechtvaardigheidsnoties kennelijk op de koop toe nemen dat het 
welzijn van mensen zou kunnen verminderen. Daarmee diskwalificeren deze 
theorieën zich. In hun boek proberen zij aan te tonen dat toepassing van de vier 
prominente rechtvaardigheidsnoties uit privaatrecht en strafrecht regelmatig en 
systematisch tot aanzienlijke vermindering van menselijk welzijn leidt.  

Bovendien, ze pakken nu echt door, zijn de meeste rechtvaardigheidnoties 
volgens hen onduidelijk, is hun toepassingsgebied niet afgegrensd, wordt er weinig 
gedaan aan het ophelderen daarvan, houden zij geen rekening met gevolgen van 
aanvaarding van deze normen, en worden zij gebruikt om achteraf (‘ex post’) 
individuele gebeurtenissen te beoordelen, met alle gevaren van particuliere 
opvattingen en cognitieve fouten van dien.22 In dat opzicht ging Posner hun overigens 
voor: die had al eerder geprobeerd met rechtsfilosofie en moraal-filosofie af te 
rekenen.23  

Kaplow en Shavell doen twee tegemoetkomingen. De eerste is dat de 
aantrekkelijkheid van veel rechtvaardigheidsnoties of rechtsbeginselen verklaard kan 
worden doordat zij in de meeste gevallen het welzijn verhogen. Zij zijn immers vaak 
gebaseerd op gedragslijnen die in de praktijk welzijnsverhogend bleken te zijn, en die 
daarom in onze instituties verankerd zijn, en mogelijk zelfs in onze genen.24  Er is dan 
ook niets tegen om rechtvaardigheidsnoties te gebruiken als eerste benaderingen van 
wat welzijn dient, maar wie verantwoord normatieve uitspraken wil doen moet steeds 
naar de werkelijke effecten op welzijn blijven kijken. De tweede is dat mensen een 
voorkeur voor een bepaalde rechtvaardigheidsnotie kunnen hebben (een ‘taste for 

                                                
19 Zijderveld, p. 16-30. 
20 Cleiren, p. 72. 
21 Cleiren bijvoorbeeld op  p. 93/94.  
22 Fairness versus Welfare, p. 45-51. 
23 Richard A. Posner, The Problematics of Moral and Legal Theory, (1998) Cambridge Mass: 

Harvard University Press. Zie voor een bespreking: John Mikhail, Note: Law, Science, and Morality: A 
Review of Richard Posner’s The Problematics of Moral and Legal Theory (2001) 54 Stan. L. Rev. 
1057. 

24 T.a.p., p. 62-81. 
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fairness’), zoals zij (hun woorden:) ook voorkeur voor een goed glas wijn kunnen 
hebben.25      

Ook een tautologie kan hard aankomen. Aanhangers van andere benaderingen, 
die niet het welzijn van mensen als uiteindelijke maatstaf nemen, zijn dus bereid om 
mensen er in geld, materiële zaken, gevoelens van welbevinden, of welke andere 
behoefte dan ook op achteruit te laten gaan, omdat zij andere doelen, die zij met hun 
waarden en normen willen bewaken, belangrijker vinden. Al die andere filosofen en 
juristen worden dus zo gepositioneerd dat zij het levensgeluk van mensen willen 
opofferen aan hun principes. Zijderveld en Cleiren staan in die hoek. Zij stellen ‘bij de 
mores van de tijd blijven’ en ‘rechtshandhaving’ boven het welzijn, want zij doen 
normatieve uitspraken over hoe het strafrecht met slachtoffers om moet gaan, zonder 
de effecten op het welzijn van slachtoffers, daders en ons allen in hun beschouwingen 
te betrekken. Daarnaast zitten zij bij Kaplow en Shavell in de hoek van 
onduidelijkheid, weinig precisie, particuliere opvattingen en cognitieve fouten. Hoe 
kan Zijderveld voorkomen dat hij bepaalde cultuurwaarden over het hoofd ziet en dus 
de cultuur van een tijdvak ‘verkeerd’ meet? Hoe objectief is de begripsanalyse die 
Cleiren toepast op genoegdoening en het systeem van het strafrecht? Waarom 
rechtshandhaving en niet compensatie of herstel als doel, zoals naar voren gebracht in 
de herstelrecht/’restorative justice’ benadering?26 Of een invalshoek waarin de 
verschillende stromingen naast elkaar worden gezet? Waarom, kortom, deze 
‘rechtvaardigheidstheorie’ en geen andere?    

2.4 De verdediging 

Wie zo scherp wordt aangevallen, slaat keihard terug, en dat doen de Amerikaanse 
rechtswetenschap en rechtsfilosofie. Tientallen stukken leveren honderden 
verontwaardigde tegenwerpingen op. Ik noem er een aantal: 

• Je kunt de tautologie-redenering omdraaien: wie geen rechtvaardigheid tot 
uitgangspunt kiest, maar (bijvoorbeeld) welzijn, neemt onrechtvaardige 
uitkomsten op de koop toe.27 Misschien gaan we wel onrechtvaardig om met 
daders of slachtoffers, als we hun welzijn tot uitgangspunt nemen. 

• Welzijn kan bijna nooit betrouwbaar worden gemeten. Weten we wel zeker 
wat slachtoffers wensen? 

• (Rechts-)economen hebben het wel aldoor over welzijn, maar doen er 
nauwelijks empirisch onderzoek naar. Zij blijven net zo goed hangen in 
theoretische modellen. We weten misschien wel iets van wat slachtoffers 
belangrijk vinden, maar veel minder van wat de impact is van die wensen op 
daders, opsporing en rechtspleging, dus op andere preferenties van andere 
mensen, zullen Zijderveld en Cleiren misschien zeggen. 

• De manier waarop preferenties van verschillende mensen worden gewogen  
(‘de welzijnsfunctie’) is cruciaal. Om dat te bepalen zijn morele oordelen 
nodig en daar komt de rechtvaardigheid weer terug.28 Hoe wegen we, als er 

                                                
25 Kaplow en Shavell, p. 11-13 en 141-143. 
26 Door beiden slechts terloops genoemd, zie Cleiren, p. 88-91, waar zij uitlegt dat deze 

benadering niet gemakkelijke te plaatsen is in haar benadering vanuit de strafrechtelijke kaders. 
27 Jules L. Coleman, The Grounds of Welfare, (2003) 112 Yale L.J. 1511 
28 Daniel A. Farber,  What (If Anything) Can Economics Say About Equity?, UC Berkeley 

Public Law Research Paper No. 90; and Minnesota Public Law Research Paper No. 02-11, te 
verschijnen in Michigan Law Review, 2003. 
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geen win-win mogelijkheden zijn,29 het welzijn van slachtoffers in verhouding 
tot de belangen van verdachten en anderen? 

• Naar mate meer wensen, behoeften en zorgen van mensen worden toegelaten, 
neemt de kans dat die kunnen worden gehonoreerd af en dat kan weer een 
vermindering van welzijn betekenen.30 Cleiren signaleert dat slachtoffers veel 
meer aandacht en rechten hebben gekregen, maar dat hun tevredenheid niet 
lijkt te zijn toegenomen.31  

• Mensen kunnen een voorkeur hebben voor beslissers die rechtvaardigheid 
serieus nemen of voor rechtvaardige procedures. 32 Zijderveld schrijft een mooi 
essay, waarin hij als voorproever van buiten de juridische wereld met zijn 
‘rechtvaardigheidssmaken’ verschillende manieren van omgang met 
slachtoffers test. Cleiren legt ons veel rechtvaardigheidsvoorkeuren uit de 
literatuur voor. 

• Om keuzes te maken tussen verschillende manier om welzijn te wegen zijn 
procedures nodig. Die constitutionele normen zijn noodzakelijkerwijs niet zelf 
op welzijn gebaseerd.33 Cleiren neemt daarom de keuze voor een bepaald soort 
strafrechtelijke procedure als normatief uitgangspunt. 

• Het individualisme dat Kaplow en Shavell propageren is op zichzelf al een 
keuze.34 Zijderveld zit hier op hun lijn, waar hij alleen individuen als 
slachtoffers wil beschouwen, en niet ook collectieven en organisaties 
(Vraagpunt 3).  

• Wat als mensen perverse preferenties hebben? Mogen de preferenties van 
plegers van zedendelicten soms ook mee doen?  

• Misschien zijn rechtvaardigheidsnoties wel betere benaderingen van welzijn 
dan wat economen kunnen met hun kosten/baten analyes. Dicht bij de 
zakelijke cultuur van deze periode blijven qua omgang met slachtoffers, zoals 
Zijderveld voorstaat, of het strafrechtsysteem in tact houden, zoals Cleiren wil, 
verhoogt misschien wel ons aller welzijn. 

• Deze Harvard Law en Economics mensen zijn filosofische amateurs die hun 
literatuur niet kennen, niet die van één van hun voorgangers, Rawls, en zelfs 
de economische niet. Nobelprijswinnaar en ontwikkelingseconoom Amartya 
Sen heeft de welzijnsbenadering gefalsifieerd door te laten zien dat 
preferenties worden vervormd door slechte sociale omstandigheden, die 
bijvoorbeeld kunnen maken dat mensen bewust kiezen voor kinderarbeid of 
voor prostitutie.35 Zou dat voor slachtofferpreferenties niet ook kunnen gelden?   

Over ieder van die argumenten ontbranden op zich ook weer discussies, mede omdat 
Kaplow en Shavell in snel tempo papers blijven publiceren waarin zij kritieken 

                                                
29 Dat daar eerst naar moet worden gezocht, en dat er daar veel van zijn, wordt ook benadrukt 

in M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Dwangmiddelen en rechtsmiddelen, Derde Interimrapport 
Onderzoeksproject Strafvordering 2001 (2002), p. 820-830. 

30 Lewis A. Kornhauser, A Weaved Up Folly?: Preference, Well-being and Morality in Social 
Decision Making, (2001) NYU, Ctr for Law and Business Research Paper No. 01-09.   

31 Cleiren, p. 91. 
32 Ward Farnsworth, Review Essay: The Taste For Fairness, (2002) 102 Colum. L. Rev. 1992. 
33 Farber, t.a.p. 
34 Farber, t.a.p. 
35 David Dolinko, Review Essay: The Perils Of Welfare Economics (2002) 97 Nw. U.L. Rev. 

351 met een mooi citaat van Sen: ‘The purely economic man is indeed close to being a social moron.’ 
Uit: Amartya K. Sen, Rational Fools, in Choice, Welfare and Measurement (1982). 2. 
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proberen te weerleggen.36 Misschien is de discussie op zich oud, maar het internet 
zorgt er wel voor dat de discussie intenser, meer ‘to the point’ en levendiger is. Er is 
nu zelfs een goed leesbare samenvatting in de vorm van een dialoog tussen ‘Adam’ en 
“Max’.37 Veel van de genoemde argumenten komen in het boek overigens al aan de 
orde.38 Ik behandel er nog twee, omdat zij relevant zijn voor de preadviezen. 

2.5 Welzijn en rechtvaardigheidsnoties naast elkaar als doelen? 

Waarom zou welzijn van mensen de enige maatstaf moeten zijn?39 Die ontsnapping  
wordt verdedigers van rechtvaardigheidsnoties niet gegund. Als zij welzijn van 
mensen ook belangrijk vinden, maar niet als enige norm aanleggen, wat doen zij dan 
als welzijn en die andere morele of juridische normen in verschillende richtingen 
wijzen? Kies je dan voor welzijn, dan is dat je uiteindelijke maatstaf. Kies je voor die 
andere norm, dan neem je dus welzijnsverlies op de koop toe, zo stellen Kaplow en 
Shavell.40  

Du Perron neemt welzijn zeker niet als enige maatstaf. Zijn uitgangspunt voor 
het beantwoorden van vragen over de grenzen van het aansprakelijkheidsrecht is dat 
antwoorden niet vanuit het rechtsgevoel moeten worden gegeven. In plaats daarvan is 
er een brede visie op gerechtigheid, maatschappelijke risico’s en solidariteit nodig, 
waarin vergelijkbare gevallen in de beoordeling worden betrokken en waarin de 
algemene consequenties van het aanvaarden van aansprakelijkheid worden bezien.41 
Hij redeneert vanuit het bestaande recht, en dus vanuit erkende 
rechtvaardigheidsnoties. Hij stelt wel steeds vragen over de houdbaarheid van het 
geldende recht en de wijze waarop nieuwe behoeften daarin kunnen worden 
geïncorporeerd.  Daarbij lijkt het dus, alsof hij, de pin op de neus gezet, toch steeds de 
consequenties van keuzes voor individuele mensen beslissend acht.  

De aanpak van Du Perron laat zien dat wie welzijn tot ijkpunt neemt geen 
econoom hoeft te worden, of de wetenschappelijke werkwijze fundamenteel moet 
veranderen. Een benadering die welzijn centraal stelt kan er ook als werkhypothese 
vanuitgaan dat het geldende recht of de bestaande opvattingen over rechtvaardigheid 
het welzijn van mensen dienen, zo lang men maar een open oog houdt voor de 
gevolgen van rechtsregels, en bereid is het systeem te wijzigen als dat waarschijnlijk 
meer welzijn oplevert.  

Daarin zit met name het verschil tussen Du Perron enerzijds en Zijderveld en 
Cleiren anderzijds. Du Perron zet een open systeem neer, waarin nieuwe preferenties 
een plaats kunnen krijgen, en afgewogen kunnen worden tegen andere belangen. 
Zijderveld en Cleiren laten nergens expliciet blijken in welke mate zij de belangen 
van slachtoffers, zoals deze mensen die zelf ervaren, willen meewegen bij de 
vormgeving van het strafrechtelijk stelsel. Bij Cleiren blijven mensen lang 
onzichtbaar, want zij lijkt maar niet uit de wereld van de woorden en de begrippen te 

                                                
36 Zie onder meer: Fairness Versus Welfare: Notes on the Pareto Principle, Preferences, and 

Distributive Justice, (2003) NBER Working Paper No. W9622. Vgl. ook nog Daniel A. Farber, The 
Problematics of the Pareto Principle, (2003) UC Berkeley Public Law Research Paper No. 114, die laat 
zien hoe problematisch het Pareto-principe is. 

37 Brett Mc Donnell, The Economists’ New Arguments (2003), Unversity of Minnesota Law 
School Public Law and Legal Theory Research Paper Series Research Paper No 03-3. Ook zeer 
leesbaar is: Joseph William Singer, Something Important in Humanity (2002) 37 Harvard Civil Rights-
Civil Liberties Law Review 103. 

38 T.a.p., p. 403-464. 
39 Farnsworth, t.a.p. 
40 T.a.p., p. 42-44. 
41 Du Perron, p. 113. 
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willen komen. Pas in het laatste hoofdstuk zet zij de deur van het systeem af en toe op 
een kier. Bij Zijderveld is er zelfs een principieel afwijzende houding, want hij ziet 
integratie van slachtofferbelangen in het strafrecht als een vermenging van straf- en 
burgerlijk recht, wat cultuursociologisch een stap terug zou zijn.  

Dat wil niet zeggen dat Zijderveld en Cleiren geen oog hebben voor 
slachtoffers. Bij beiden is opmerkelijk dat zij de manieren waarop het slachtoffer al 
wel een plek kreeg in het strafproces niet fundamenteel ter discussie willen stellen, 
hoewel veel van hun argumenten daar zonder meer ook voor zouden gelden. Zij laten 
bovendien alle ruimte voor opvang van slachtoffers buiten het strafrechtsysteem, 
onder meer in het civiele recht en in het maatschappelijk middenveld. Zijderveld 
waarschuwt voor bureaucratisering en formalisering. Hij bepleit informele en 
emotionele solidariteit.  

Beiden doen vooral weinig met de vele indicaties dat slachtoffers juist ook 
behoefte hebben aan solidariteit binnen het rechtssysteem en binnen andere instituties 
van de maatschappij. Zij hadden zich ook kunnen afvragen of het strafrecht niet dè 
institutie is die over het voorkomen van slachtofferschap gaat, en dus bij uitstek 
solidariteit zou moeten bieden als dat niet gelukt is.42 Een cultuursocioloog zou, lijkt 
het, ook kunnen onderzoeken of mensen niet steeds meer de neiging hebben om 
strafrecht te zien als een systeem dat veiligheid moet bieden, of dat stille marsen iets 
met solidariteit en voor iedereen weer anders verlopende verwerking van leed te 
maken hebben. Als de empirische basis daar ergens was gezocht, zou zijn redenering 
heel anders hebben kunnen eindigen. Wat is nu ‘dè’ tijdgeest? Cleiren zou met  
rechtshandhaving als doel ook ergens anders hebben kunnen uitkomen. Voor het 
civiele recht betoogt Verheij dat rechtshandhaving nu juist de reden is voor het 
(breder) toekennen van smartengeld aan slachtoffers.43 Door welke van beide 
‘handhavings-rechtvaardigheden’ moeten we ons nu laten overtuigen?     

2.6 Mensen weten niet altijd wat goed voor ze is 

Mensen willen soms ‘onverstandige’ dingen, bijvoorbeeld omdat zij niet de relevante 
informatie krijgen om beslissingen te nemen. Wanneer dan tot maatstaf wordt 
genomen wat zij over hun eigen preferenties zeggen, kan dat hun welzijn in gevaar 
brengen: roken, te vet eten, of in zelfmedelijden verzanden. Wie hun voorkeuren dan 
corrigeert, komt alsnog in een paternalistische positie, en neemt dus niet meer de 
preferenties van individuele mensen tot uitgangspunt.44 Kaplow en Shavell zeggen 
over dit soort siuaties dat goede informatieverschaffing de remedie is, maar sluiten 
niet uit dat soms over de hoofden van mensen heen over hun welzijn zal moeten 
worden beslist: zo lang dat welzijn maar centraal staat. 
 Zijderveld is niet bang om in de paternalistische hoek terecht te komen. Hij 
waarschuwt tegen inflatie van slachtofferschap, gefingeerd slachtofferschap en, in 
aanzwellende tonen tegen het einde van het preadvies, een slavenmoraal, ‘een altoos 
jeremiërende cultuur van algemene emotionele zieligheid en vooral tegen consumptie 
van de ideeën van Boutellier die hij als voorstander daarvan ziet. Daarmee wil hij 
overigens met name voorkomen dat echte slachtoffers minder worden geholpen, wat 
op zich een terechte zorg is. Dat de zwaarste categorie veel aandacht verdient, lijkt 
ook in overeenstemming met wat de victimologie aan kennis heeft verzameld.    

                                                
42 Vgl. voor het privaatrecht Du Perron, p. 117. 
43 A.J. Verheij, Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting van de persoon, VU 

(2002). 
44 Dolinko, t.a.p. 
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2.7 Welzijn en/of rechtvaardigheid? 

Is het recht er voor de mensen? Heeft het een eigen rationaliteit, of liggen er morele 
waarden onder, die van een hogere orde zijn dan menselijk welzijn? Van alles een 
beetje? De discussie over deze wezensvragen zal op het hoogste abstractieniveau wel 
altijd onbeslist blijven. Dat deze keuzes ook praktisch relevant zijn, maakt het 
onderwerp ‘genoegdoening’ duidelijk. Dat komt, denk ik, omdat we op het gebied van 
slachtofferbescherming relatief veel weten over wat de betrokken mensen belangrijk 
vinden. Hoewel we niets zeker weten, en al die empirische gegevens niet zonder meer 
kunnen vertalen in oplossingen, wordt het toch wat vreemd om niets met die kennis te 
doen. Door de empirische kennis wordt als het ware zichtbaar dat we met onze toch 
ook altijd op een keuze berustende morele en juridische oordelen flink fout kunnen 
zitten qua uitwerking op het menselijk welzijn. Kaplow en Shavell scherpen ons dat 
in.  

Een aanpak als die van Zijderveld en Cleiren, die qua methode in het 
sociologische, rechtstheoretische en juridische onderzoeksveld helemaal niet 
ongebruikelijk is, krijgt juist op zo’n terrein waarop we relatief veel weten iets naïefs 
en onbevredigends. De theoretische bouwsels waarmee zij tot antwoorden op 
moeilijke normatieve vragen proberen te komen, zouden op andere terreinen 
misschien tot verheldering kunnen leiden. Het zouden goede pogingen tot eerste 
ordeningen kunnen zijn. We zouden ook dan gaten in de redeneringen kunnen 
schieten, maar we zouden misschien geen betere beoordelingskaders hebben. 
Misschien zou een beleidsmaker er dan op af gaan. Maar op dit terrein lijkt dat 
moeilijk voorstelbaar. 

Wat maakt dan dat de Nederlandse Juristen Vereniging toch op basis van dit 
type preadviezen vergadert met (bij mijn weten) nog steeds als doel om namens de 
Nederlandse juristen tot aanbevelingen aan de wetgever te komen? Ik laat nog een 
keer Kaplow en Shavell aan het woord als zij, toegevend dat dit niet meer dan 
sociologische speculaties zijn, proberen te verklaren waarom juridische 
wetenschappers (en anderen die rechtspolitiek bedrijven) zich zo aangetrokken blijven 
voelen tot rechtvaardigheidsprincipes als exclusieve beoordelingscriteria. 45    

Ten eerste, en daarbij laten zij als rechtseconomen zelfkritiek zien, schiet de 
aanpak van economen die het goede voorbeeld zouden moeten geven vaak 
overduidelijk tekort, omdat in hun stukken belangrijke relevante aspecten van welzijn 
buiten beschouwing worden gelaten. Dat is herkenbaar: decennia lang is het 
aansprakelijkheidsrecht bestookt met verhalen over preventie, terwijl iedere jurist 
vooral met het probleem werd geconfronteerd of compensatie (genoegdoening) 
wenselijk zou zijn. Het alternatief voor rechtvaardigheidsbenaderingen, een weging 
van de effecten op welzijn van mensen, ziet er bovendien, zo vervolgen zij, in veel 
gevallen calculerend en ‘koud’ uit (dat is ook precies een bezwaar dat men tegen hun 
boek kan hebben: het gaat over de mens, maar het vlees en bloed is te vaak uit beeld).  

Voorts zijn rechtvaardigheidsnoties als het moeten nakomen van afspraken of 
‘meebewegen met de tijdgeest’ ons vaak met de paplepel ingegoten. De sociale 
normen waarvan ieder mens gemakshalve uitgaat voor de simpele gevallen, zijn 
echter niet altijd geschikt om moeilijkere gevallen op te lossen. Zo zit het onderscheid 
tussen publiekrecht en privaatrecht wellicht ook ergens diep in ons, omdat wij 
ervoeren dat controle door ouderlijk gezag en politie iets anders was dan controle door 
leeftijdsgenoten. Dat idee is door juridische opleiding en de praktijk van het recht 
versterkt, en spreekt ons misschien daarom intuïtief meer aan als reden om 

                                                
45 Kaplow en Shavell, p. 383-395. 
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slachtoffers naar het privaatrecht te verwijzen dan het anderen dan juristen doet. 
Verder suggereren Kaplow en Shavell dat rechtvaardigheidsnoties 
rechtswetenschappers mogelijk de gelegenheid geven om morele superioriteit te 
claimen in debatten met andere  academici, die dat ook laten gebeuren omdat ook zij 
veel van die rechtvaardigheidsnoties van kinds af aan hebben meegekregen. 
Interessant is ook de suggestie dat rechtswetenschappers vaak rechters als hun publiek 
zien: rechters die achteraf en zonder diepgaand onderzoek individuele zaken moeten 
beslissen, en niet tot taak hebben ingewikkelde beleidsvragen tot een oplossing te 
brengen. Tenslotte lijken rechtvaardigheidsnoties, zoals bijvoorbeeld de principiële 
scheiding tussen publiek- en privaatrecht, vaak tot duidelijke conclusies te leiden, 
zoals ‘geen ruimte in het publiekrecht voor de horizontale genoegdoenings-relatie’. 
Dat is, zeggen zij, psychologisch prettig, en onderscheidt deze benadering van die 
gebaseerd op welzijn, waarbinnen het vaak nodig is veel moeilijk meetbare effecten in 
kaart te brengen, zodat men met onzekerheidsmarges zal moeten leren werken.  

Leden van de Nederlandse Juristen Vereniging zullen, dit gelezen hebben, 
misschien iets voorzichtiger oordelen over de vraagpunten, met name die over het 
strafrecht.  

3 Voorstellen van Du Perron voor het civiel recht  
Voor het privaatrecht geldt dit minder, omdat Du Perron concrete suggesties doet en 
ook veel inzicht biedt in de stand van de discussie over de door hem besproken 
onderwerpen.  

3.1 Bredere discussie in het privaatrecht 

In de Nederlandse literatuur is veel geschreven over de grenzen van het 
privaatrechtelijk systeem ten opzichte van belangen van verschillende soorten 
slachtoffers. De rechtspraak die de laatste jaren het meeste aandacht trekt, is die over 
thema’s als affectieschade, shockschade, wrongful birth, wrongful life, de hoogte van 
smartengeld en de mogelijkheid van het verkrijgen van een verklaring voor recht. Du 
Perron gaat veel met die literatuur, waaronder twee dissertaties,46 in discussie. De 
algemene teneur van die literatuur is ook een open houding ten opzichte van de 
belangen van slachtoffers.47 Daarbij is men tegenwoordig wel wat voorzichtiger, want 
slachtoffers helpen betekent in het civiele recht al snel financiële compensatie geven 
en dat geld moet door andere mensen worden opgebracht. Steeds meer is er het besef 
dat ook de kosten van afwikkeling van aansprakelijkheid meetellen, en dat 
aansprakelijkheid een preventieve functie zou kunnen hebben.48   

Het systeem is vaak wel een drempel, want de wetgever van het Nieuw BW is 
niet scheutig met vergoeding van immateriële schade, waarom het bij de onder 2.1 
geschetste belangen van slachtoffers vaak zal gaan. Maar als de achterliggende 
belangen als zwaarwegend worden ervaren, wordt er een weg gevonden om het 
systeem op te rekken. Wanneer de Hoge Raad met een beroep op het systeem ‘neen’ 
zegt, terwijl er best een opening was geweest, is de verontwaardiging groot.49 
Opvallend is ook dat uitspraken van de Hoge Raad over deze zaken vaak de 

                                                
46 S.D. Lindenbergh, Smartengeld, Leiden 1998 en Verheij, t.a.p. 
47 Een indruk waar een volledig open houding ons uiteindelijk zou kunnen brengen, is te 

krijgen uit C.M.C. van Zeeland, Y.P. Kamminga en J.M. Barendrecht, Waar het mensen om gaat en 
wat het burgerlijk recht daarmee kan, NJB 2003, p. 818-827.    

48 Zie ook Du Perron, p. 144-146. 
49 Du Perron, p. 148-149.  
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aanleiding vormen om ‘multidiciplinair’ naar problemen te kijken.50 Du Perron’s 
inbreng past goed in deze lijnen, maar daarbinnen zijn nog vele keuzes mogelijk. Ik 
bespreek de in mijn ogen meest belangrijke keuzes die Du Perron maakt.    

3.2 Objectiveerbaarheid immateriële schade en normering 

Een belangrijke opvatting van Du Perron is dat de medische objectiveerbaarheid van 
letselschade niet een voorwaarde hoeft te zijn voor vergoeding van immateriële 
schade.51 De eis van objectieve vaststelbaarheid van slachtofferleed levert inderdaad 
veel problemen op. Is die eis er niet, dan kan het zijn dat vergoeding plaatsvindt waar 
weinig leed is. Wordt die eis wel gesteld, dan wordt in de praktijk al snel onderscheid 
gemaakt tussen slachtoffers die hun ‘depressie, angst, vijandigheid, fysieke 
verschijnselen, angst voor misdaad, vermijdingsgedrag, afgenomen zelfvertrouwen, 
verwijdering en behoefte aan hulp’ wel of niet kunnen overbrengen aan een bepaalde 
arts. We weten dat dit soort onderzoeken een bron kunnen zijn van secundaire 
victimisatie, terwijl Zijderveld in ieder geval theoretisch gelijk heeft dat simulatie niet 
is uitgesloten. Ook objectieve vaststelling van de mate van slachtofferleed heeft 
dergelijke nadelen.      

Daarom is er veel te zeggen voor een zekere vorm van normering, zoals door de 
regering voorgesteld voor affectieschade bij overlijden, die er waarschijnlijk wel moet 
komen (Ad Vraagpunt 9a). Het alternatief van ‘schattende’ vaststelling door de 
rechter zal  partijen er immers toch al snel toe brengen leed te gaan benadrukken of te 
bagatelliseren. Du Perron is tegen strakke normering, maar binnen een zekere 
bandbreedte vergoeden heeft zijn instemming.52 Dat lijkt een goed te verdedigen 
standpunt, tenminste als bij het ontwerp van de precieze regeling de kosten van 
afhandeling en de wijze waarop slachtoffers het bepalen van een bedrag zullen 
ervaren belangrijke ijkpunten zijn (Ad Vraagpunt 9b).53 Dit alles kan ook reden zijn 
om de kring van gerechtigden tamelijk precies te omschrijven, zeker als de 
victimologie zou uitwijzen dat er meestal bepaalde ‘kern-slachtoffers’ zijn. Ook hier 
wil Du Perron het niet helemaal dichttimmeren, maar een hardheidsclausule 
opnemen.54 Een optie die ook zou kunnen worden onderzocht is een genormeerd 
bedrag ter beschikking te stellen voor de kring van naasten, met wellicht enige 
suggesties voor onderlinge verdeling daarvan, al zijn daar zeker ook bezwaren tegen 
in te brengen.  

3.3 Factoren die hoogte schade bepalen: mate van verwijtbaarheid 

Als we aannemen dat de concrete zwaarte van individueel leed niet de maatstaf voor 
de hoogte van de vergoeding zou moeten zijn, rijst vervolgens de vraag wat dan wel. 
Du Perron stelt dat bij opzettelijk of bewust roekeloos toegebracht leed volledige 
vergoeding het uitgangspunt zou moeten zijn, die misschien zelfs miljoenen-niveaus 
zou kunnen bereiken.55 Hij noemt daar een aantal goede redenen voor, met name 

                                                
50 Vgl. C.J.J.M. Stolker, ‘Ja, geléérd zijn jullie wel!’, Over de status van de rechtswetenschap, 

NJB 2003, p. 766-778 en de rede van S.C.J.J. Kortmannn en het Lustrumcongres KUNijmegen gepland 
voor 19 (juridische dag) en 20 juni 2003 (medische dag) ‘Wrongful birth; wrongful life’.  

51 Du Perron, p. 130-131. 
52 Du Perron, p. 146.  
53 En niet de bezwaarlijkheid van mogelijke fouten bij de hoogte van de vergoeding in 

individuele gevallen ten opzichte van de dader, die immers meestal verzekerd zal zijn, terwijl de 
verzekeraar vooral zal kijken naar het gemiddelde uitkeringsniveau en de afhandelingskosten.  

54 Du Perron,  p. 135. 
55 Du Perron, p. 144-146. 
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preventie, maar hier geldt nog eens te meer dat (zoals Du Perron steeds aangeeft) 
nader onderzoek nodig lijkt.56  
 Opzettelijk leed zal immers vermoedelijk vaak worden toegebracht door 
insolvabele daders (de misdrijfplegers uit het strafrecht) die niet verzekerd zijn. 
Bovendien is, zo lijkt het, het effect van preventieve prikkels op die groep niet heel 
groot: als dat zo was, dan waren er minder slachtoffers, en als geldelijke prikkels wel 
zouden werken op deze groep zouden we gevangenisstraf al lang hebben vervangen 
door miljoenenboetes. Slachtoffers van opzet hebben het inderdaad waarschijnlijk 
zwaarder, maar het is de vraag of het zinvol is dat in hoge geldsommen te vertalen, nu 
hiervoor bleek dat het slachtoffers meer lijkt te gaan om enige schadevergoeding dan 
om volledige vergoeding (Vraagpunt 10a). Tenslotte is een dergelijk onderscheid een 
prikkel om gebeurtenissen als opzettelijk of bewust roekeloos te gaan beoordelen, 
omdat  advocaten of hun cliënten er dan hoofdprijzen in gaan zien, met alle gevolgen 
die dat weer kan hebben voor de afhandelingskosten van claims (Vraagpunt 10b). 

3.4 Emotionele belangen en bijpassende vorderingen of procedures. 

Du Perron twijfelt niet waar hij het privaatrecht opener wil maken voor ‘emotionele 
belangen’.57 Mensen met niet serieuze claims, die toch de kosten voor een 
civielrechtelijk procedure zullen willen maken, kunnen ook wel buiten de deur 
worden gehouden met andere middelen dan hen een voldoende ‘belang’ voor toegang 
tot het systeem te ontzeggen (Vraagpunt 11a). De gedachte, als nog wel verdedigd 
door Nieskens-Ipshording, dat het privaatrecht er alleen is voor vermogensbelangen, 
spreekt hem niet aan.58 Daar zit hij weer op de algemene lijn in de literatuur, die op dit 
punt een opmerkelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt, want tien, twintig jaar 
geleden werd dat uitgangspunt nauwelijks ter discussie gesteld.  

Verder gaan nog de beschouwingen over de vorderingen die Du Perron wil 
toelaten als bijdrage aan verwerking.59 Het enkele oordeel van de rechter kan volgens 
hem daaraan een bijdrage leveren. Hem lijken vorderingen als vergoeding van kosten 
van bezoek en zorg (Vraagpunt 12), medewerking aan reconstructie van een ongeval 
en toelating van nabestaanden op de plek van het ongeval ter herdenking denkbaar. 
Dat sluit bij de experimenten die wat dit betreft als langere tijd plaats vinden in de 
(kort geding) jurisprudentie. Verrassend, maar naar mijn mening goed te verdedigen, 
is zijn betoog dat deze vorderingen al gebaseerd kunnen worden op de mogelijkheid 
van aansprakelijkheid, en soms zelfs als er geen civielrechtelijke aansprakelijkheid is. 
De onderliggende redenering zou kunnen zijn dat medewerking aan een onderzoek bij 
ernstige schadegevallen relatief weinig belastend is, ook voor betrokkenen 
(aansprakelijk of niet) voordelen oplevert, terwijl opheldering een grote bijdrage kan 
leveren aan het welzijn van het slachtoffer of, bij massaschade, de vele slachtoffers. 

Aan het einde van het preadvies gaat Du Perron in op andere vormen van 
compensatie.60 Hij citeert uit een door Van Maanen enthousiast op een symposium 
besproken onderzoek over een ziekenhuis in de VS dat een nieuw systeem van 
omgaan met medische incidenten invoerde, gebaseerd op de behoeften van 

                                                
56 Kaplow en Shavell doen ook al jaren onderzoek naar de waarde van ‘accuracy’ in juridische 

oordelen in termen van menselijk welzijn, en eveneens naar de vraag wanneer het vanuit dat 
gezichtspunt wijs is claims niet toe te laten, zie Fairness versus Welfare, p. 225-274. 

57 Du Perron, p. 152. 
58 B.M.W. Nieskens-Isphording, Het vermogensrecht, de Hoge Raad, en de emotie van Van 

Maanen, NTBR 1999, p. 137.  
59 Du Perron, p. 154. 
60 Du Perron, p. 156-159. 
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slachtoffers aan uitleg, verontschuldigingen en aanpassingen in het systeem om 
toekomstige incidenten te voorkomen. Elementen daarvan waren: meteen een 
onderzoek beginnen; patiënten of familie inlichten; open kaart spelen; excuus, extra 
zorg en schadevergoeding aanbieden als er een incident is geweest; openheid in de 
organisatie over incidenten en laten zien hoe daarvan geleerd kan worden. Resultaat: 
een flinke vermindering van kosten en uitgekeerde schadevergoedingsbedragen.61 Du 
Perron wil graag die kant op, maar wil garanties toegevoegd zien dat adequate 
materiële schadevergoeding wordt betaald en dat ernstige missers strafrechtelijk 
worden vervolgd. Hij wijst op de noodzaak de praktijk van 
aansprakelijkheidsverzekeraars en de bewijsrechtelijke rol van erkenningen aan te 
passen. Verder suggereert hij procedurele aanpassingen als mediation.  

Du Perron, en met hem een flinke groep andere privatisten, is kennelijk bereid het 
systeem van het privaatrecht tamelijk drastisch op de schop te nemen als dat nodig is. 
Regels over wat  kan worden gevorderd, die toch al heel lang vast liggen, en in iedere 
dagvaarding terugkeren, of bewijsrechtelijke regels, kunnen wat hem betreft zonder 
meer worden aangepast. Een meer empathische houding richting het slachtoffer kan 
wat hem betreft een extra doel van het privaatrecht worden, als opwaardering van de 
‘compensatiedoelstelling’, of zelfstandig, naast bestaande doelen als preventie en 
beheersing van de lasten van het systeem. Het systeem moet worden beheerst, maar 
open blijven. Hij sluit af met de opmerking dat er binnen en buiten het 
aansprakelijkheidsrecht genoeg is te doen. 
 

4 Strafrecht en privaatrecht 
De wereld van verschil tussen de strafrechtelijke en de privaatrechtelijke preadviezen 
(de deur op een kier in het strafrecht; een open houding in het privaatrecht) wordt 
vooral verklaard door de verschillende uitgangspunten, zo heb ik gesuggereerd. Maar 
uitgangspunten worden niet zomaar gekozen. Wat zit er achter die keuzes van Cleiren 
en Du Perron? Ik kan weer niet meer dan speculeren, ook omdat Cleiren wel veel van 
de thema’s die hier spelen (en die ik hierna bespreek) noemt, maar mij niet heel 
duidelijk maakt waar nu precies de problemen zitten. Ik probeer, zonder enige 
pretentie, tot een zekere ordening te komen. 

4.1 Verschillende doelen? 

Cleiren ziet dus rechtshandhaving als het doel van het strafrecht. Mij lijkt het 
onwaarschijnlijk dat het zinvol is om een fundamenteel verschil te maken tussen de 
doelen van het strafrecht en de doelen van het privaatrecht. Beiden houden zich bezig 
met (generale zowel als speciale) preventie door middel van sanctionering van 
ongewenst gedrag. In beiden is er altijd sprake geweest van zekere vormen van 
compensatie. In beide systemen moeten kosten62 bewaakt en fouten vermeden worden.  

Misschien hebben we wel een tijdje gedacht dat strafrecht vooral preventie van 
ongewenst gedrag63 diende, en civiel recht vooral over compensatie en herstel ging, 

                                                
61 Zie voor een bredere context het (ook op internet te raadplegen): Institute of Medicine 

(Linda T. Kohn Committee on Quality of Health Care in America, Janet M. Corrigan, and Molla S. 
Donaldson, Editors), To Err Is Human: Building a Safer Health System (National Academies Press, 
Washington, DC, 2000) en Lucian L. Leape, ’Forword: Preventing Medical Accidents: Is ’Systems 
Analysis’ The Answer?’ (2001) 27 American Journal of Law & Medicine 145  

62 Alle in geld uit te drukken en niet in geld uit te drukken lasten van procedures en 
onderhandelingen die op alle deelnemers vallen.  

63 Ik probeer het circulaire van de term ‘rechtshandhaving’ te vermijden. 
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maar zowel het privaatrecht als het strafrecht heeft zijn eigen spiegel voorgehouden 
gekregen die liet zien dat die andere functie ook belangrijk was: het strafrecht kreeg te 
maken met de herstelrecht/‘restorative justice’ beweging en het privaatrecht met 
rechtseconomie. Dat sommige aanhangers van die bewegingen overenthousiast gingen 
beweren dat compensatie/genoegdoening het hoofddoel van het strafrecht zou zijn en 
dat preventie het hoofddoel van het privaatrecht, heeft die bewegingen bij anderen in 
het diskrediet gebracht.64 Maar zij hebben wel gelijk dat dit ook doelen zijn. In termen 
van menselijk welzijn is dat in ieder geval te begrijpen: voorkomen van schade en 
leed enerzijds, en herstellen van schade en leed als het toch gebeurt anderzijds, zijn 
allebei zeer zinvol, of dat nu door het strafrecht, het privaatrecht, of het 
maatschappelijk middenveld gebeurt. Er is dus geen ‘ultieme’ legitimatie voor het 
strafrecht (Vraagpunt 1).   

Om dezelfde reden spreekt het mij niet aan wanneer Cleiren probeert 
preventie/rechtshandhaving centraal te houden en die 
herstel/compensatie/genoegdoeningsfunctie onder rechtshandhaving te brengen. Het 
een beetje oprekken, deur weer op een kier, deur weer dicht, wat zij aan het einde van 
het preadvies doet,65 is geen werkelijke erkenning van die functie. Dat genoegdoening 
kan bijdragen aan rechtshandhaving (‘de dader begrijpt wat hij aanricht’)66 is ook juist, 
maar dan gaat het toch gewoon om preventie (Vraagpunt 7)? Er is natuurlijk wel een 
verschil in de middelen die in het strafrecht en in het civiel recht worden ingezet. 
Strafrechtelijke sancties hebben een ander karakter want het element van opzettelijke 
leedtoevoeging aan de dader zonder dat het slachtoffer daar onmiddellijk voordeel van 
ondervindt, ontbreekt in het civiele recht. Dat verandert de doelen niet, lijkt mij.  

4.2 Recht als reductie? 

Nu zou je kunnen volhouden dat er een soort van natuurlijke taakverdeling is tussen 
strafrecht, privaatrecht, andere overheidsinstituties en sociale instituties als het 
maatschappelijk middenveld. Cleiren is zich zeer bewust dat het strafrecht maar een 
bescheiden rol in het geheel vervult. Zij signaleert terecht dat strafrecht een meer 
prominente rol heeft bij rechtshandhaving/preventie, maar dat ook die rol beperkt is.  

Deze relativering moet ook worden gemaakt voor het privaatrecht. Sterker nog: 
bezien vanuit het slachtoffer, en dan met name de zwaarst getroffen slachtoffers, is het 
strafrechtsysteem en de strafrechtspraak veel belangrijker dan het civiele deel van het 
rechtssysteem, en zeker de civiele rechtspraak. Dat komt onder meer omdat maar een 
heel klein deel van de slachtoffers van bijvoorbeeld verkeersongevallen met de rechter 
in aanraking komt. De wijze waarop schadegevallen buiten de civiele rechter om 
worden afgewikkeld begint pas langzaam in de belangstelling te komen. Het strafrecht 
is al veel langer met andere dan financiële belangen van slachtoffers doende, en is 
daardoor ook tegen beperkingen opgelopen. Het privaatrecht is pas de allereerste 
stappen aan het zetten om de procedurele en relationele belangen van slachtoffers 
institutioneel te gaan waarborgen. Het enthousiasme van Du Perron en andere 
privatisten zou dus dat van beginners kunnen zijn. 

Maar, terugkerend naar Cleiren, zonder nadere toelichting lijkt het 
onwaarschijnlijk dat de optimale taakverdeling tussen instituties zou zijn dat de ene 
zich exclusief met het ene doel en de andere zich exclusief met het andere doel zou 
bezighouden. Dat zou wel erg toevallig zijn. Het is ook niet erg in overeenstemming 

                                                
64 Vgl. Cleiren, p. 86-91. 
65 Cleiren, p. 96-99. 
66 Cleiren, p. 97. 
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met de literatuur over doelen van privaatrecht en strafrecht, die in ieder geval een 
grote mate van overlapping laat zien. Verder is er weinig dispuut over dat 
maatschappelijke instituties elkaar juist kunnen versterken om gezamenlijke doelen te 
bereiken: liever geen verkokering in beleid, maar het mobiliseren van alle instituties 
om (bijvoorbeeld) veiligheid te vergroten.67 Het middel van de opzettelijke 
leedtoevoeging zou misschien nog een reden zijn voor een dergelijke taakverdeling op 
praktische gronden, maar ook dat lijkt moeilijk houdbaar, nu juist straffen en 
maatregelen worden ingezet voor andere doelen dan rechtshandhaving/preventie;68 om 
nog maar niet van straffen door andere instituties dan de strafrechtelijke te spreken.   

Ook moeilijk te volgen is waarom de feitelijk beperkte rol van het strafrecht en 
de mogelijk optimale taakverdeling van dit moment, dan vervolgens zouden moeten 
verstenen in het normatieve. Waarom kan het strafrecht, als het goede kansen zou 
krijgen meer te doen aan herstel en genoegdoening, die kansen niet voluit grijpen (Ad 
Vraagpunt 6 en het – extreem geformuleerde – Vraagpunt 5)?    

4.3 Relaties tot verdachten/daders, overheid, slachtoffers en anderen? 

Een volgend punt dat Cleiren aanstipt, is dat van de verschillende relaties die een rol 
spelen.69 De verscheidenheid aan doelen betekent ook dat de toepassers van beide 
systemen en de daarop toezicht houdende rechters verschillende relaties aangaan, die 
ieder hun eigen karakter hebben. Rechters hebben een verticale relatie tot:  

• De verdachte/dader, die wil worden beschermd tegen fouten en wiens gedrag 
moet worden gesanctioneerd.  

• De overheidsvertegenwoordigers die moeten worden gecontroleerd op 
machtsmisbruik (in het strafrecht, maar daarbuiten soms ook). 

• Het slachtoffer, dat wil worden beschermd, gerespecteerd en gecompenseerd.  
• De meelevende geschokte mensen in de samenleving, die ook willen kunnen 

begrijpen en verwerken. 
• De potentiële daders die moeten worden ‘afgeschrikt’ 
• De potentiële slachtoffers die willen worden beschermd door preventie.  

Al deze relaties spelen zowel in het civiel recht als in het strafrecht en in de ene zaak 
meer dan in de andere. Maar we kunnen het er wel over eens zijn dat in de 
strafrechtspleging veel vaker op meerdere borden tegelijk moet worden geschaakt. 
Bovendien nemen niet alleen de verwachtingen van slachtoffers toe, maar ook die in 
de vijf andere relaties. Dat is al vaak beschreven. De neiging om dan één van die 
relaties minder aandacht te geven, om dat wat er aan deze relatie gebeurt ten koste kan 
gaan van de kwaliteit die in de andere relaties wordt geleverd, is alleszins begrijpelijk.  

De vraag is wel of deze eerste impuls de goede is. En moet die vertaald worden 
in: de relatie tot de dader komt eerst; pas als er nog iets over is, komt het slachtoffer?70 
Op zichzelf kan ik mij goed voorstellen dat de dagelijks hectiek om een eenvoudig toe 
te passen vuistregel vraagt die vertelt welke relatie het meeste aandacht verdient. 
Bovendien blijft het goed om te benadrukken dat de verdachte heel gemakkelijk in de 
verdrukking kan komen. Maar moet de vierde getuige over de gevolgde 
opsporingsmethode steeds voor de impact op en het respect voor een zwaar getroffen 
slachtoffer gaan? En is het niet juist dit soort vuistregels waaruit (onbedoeld) een 

                                                
67 Hoegen en Van Brienen, t.a.p, p. 1160 zien het niet goed werken van die verwijzing als éen 

van de belangrijkste problemen.  
68 Cleiren, p. 74-76. 
69 Cleiren, p. 57-71. 
70 Zoals ook Buruma in zijn recensie meent. 
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gebrek aan respect voor het slachtoffer spreekt (Ad Vraagpunt 8)? Zeker als die 
vuistregels dan ook nog de neiging krijgen om verheven te worden tot 
systeemkenmerken of rechtvaardigheidsnoties, waarbij het welzijn van de 
betrokkenen uit het zicht kan verdwijnen? Met als resultaat een weinig uitnodigende 
deur die op een kier staat? Mijn vermoeden is dat er neutralere vuistregels te 
formuleren zijn voor het verdelen van aandacht en energie over die verschillende 
relaties.71 En ook dat in ieder van die relaties van de rechter aan de andere kant het 
besef bestaat dat de rechter maar beperkte aandacht en energie kan geven. Het 
slachtoffer dat uit de empirische studies naar voren komt, lijkt ook een bescheiden 
slachtoffer te zijn.    

4.4 Beslissen over en respect voor 

In de loop van de tijd zijn ook de eisen aan de rol van de rechter in deze relaties 
veranderd. De rechter werd oorspronkelijk vooral gezien als verticale beslisser over 
gedrag van de andere deelnemers, ook voor wat betreft het gedrag in de procedure. Al 
decennia wordt van hem ook steeds meer verwacht op het gebied van inleving en 
respect voor de andere deelnemers (laten we dat toch gewoon zeggen in plaats van dat 
afstandelijke ‘bejegening’). Dat werd eerst verlangd voor daders, Zijderveld beschrijft 
dat die ontwikkeling in de 60er jaren plaatsvond. Later ging ook het slachtoffer meer 
inleving, respect en solidariteit van de kant van de rechter verwachten.  

Cruciaal lijkt mij niet of de rechter dit kan (Vraagpunt 2a), maar hoeveel dit 
kost en oplevert, inclusief de eventuele kosten van bijleren. Ik vermoed weinig kosten 
en veel baten. Zijn kosten niet vooral het vinden van de juiste houding, een paar 
woorden en mogelijk wat ruimte om zelf iets te zeggen? En is respect niet iets wat in 
alle relaties kan worden gegeven, zodat de dader hier niet onder lijdt? Dat is een 
praktische wijsheid die vele rechters dagelijks toepassen, en waar gelukkig ook steeds 
betere opleidingen in voorzien (Ad Vraagpunt 2b). In de comparitie van het 
privaatrecht gaat dat wellicht gemakkelijker en ik zoek nog naar de redenen waarom 
Cleiren en anderen hier voor het strafrecht zo sterk naar formalisering neigen 
(voorlezen van verklaringen, invlechting in een requisitoir, of verwerking in 
strafmotivering)72 in plaats van naar het vinden van een geëigende gespreksvorm.       

Respect voor het slachtoffer levert (soms) problemen op in de relatie tot de 
verdachte/dader, met name waar de sanctie die deze mag verwachten afhankelijk is 
van het gedrag van het slachtoffer of van de impact op het slachtoffer, zeggen 
Zijderveld en Cleiren.73 Die problemen spelen in het privaatrecht net zo als in het 
strafrecht, want ook in het privaatrecht wordt eigen gedrag van het slachtoffer mee 
beoordeeld door de rechter en wordt de omvang van zijn schade vastgesteld, mede om 
de dader te beschermen. Het slachtofferbelang uit het strafrecht halen, en naar het 
privaatrecht verplaatsen, lost ook hier niet veel op: de spelers en de problemen blijven 
dezelfde, nog afgezien van de extra lasten van een civiele procedure. Een weg vinden 
uit dit probleem is misschien wel moeilijk, maar de rechter en de rechtspraktijk zullen 
er iets mee moeten. Met name zou kunnen worden onderzocht of in de rechtszaal 
meer bespreekbaar kan worden dat er gradaties van ‘waarheid’ zijn en dat 
verschillende belevingen van dezelfde gebeurtenissen legitiem zijn en naast elkaar 

                                                
71 Wat, bijvoorbeeld, te denken van de enorme energie die er in het strafrechtelijk onderzoek in 

de zaak rond de moord op Pim Fortuyn naar de bewijslevering en de persoon van de dader is gegaan, 
terwijl wellicht juist andere relaties de meeste aandacht vroegen.  

72 Cleiren, p. 100-102. 
73 Zijderveld, p. 30.  
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kunnen bestaan. In het privaatrecht begint dat te komen. Zou dat in het strafrecht ook 
kunnen (Ad Vraagpunt 4)?  

4.5 Faciliteren van horizontale relaties 

De volgende stap is voor Cleiren, denk ik, nog de meest problematische, en daar zitten 
ook grote problemen. Dat is dat de rechter, of breder, het rechtssysteem, ook iets zou 
moeten of kunnen met de horizontale relatie tussen verdachte/dader en slachtoffer. Zij 
signaleert terecht dat het daarbij vooral gaat om wederzijdse herkenning en erkenning, 
om iets wat van beide kanten moet komen.74 De rechter kan geen nuttige bijdrage 
daaraan leveren indien hij verticaal intervenieert. Maar de vraag is ook hier weer 
waarom dat anders zou zijn als dezelfde drie mensen elkaar over dezelfde feiten in de 
civiele rechtszaal zouden treffen. Ook daar zit dus geen groot verschil met het 
strafrecht.  

De kern zit hem, lijkt mij, in de wijze waarop het rechtssysteem of de rechter iets 
kan bijdragen aan horizontale relaties. Dat is vooral door deze te faciliteren: door een 
goede setting te creëren, door een gesprek op gang te brengen, door te luisteren en te 
reflecteren, kortom door dialoog-, ‘vergadervoorzitter’- en mediation-vaardigheden 
toe te passen. Ook zonder diepgaande kennis van het strafproces is het niet moeilijk 
om een aantal praktische redenen te noemen waarom dat faciliteren in het civiele recht 
weer veel gemakkelijker is in te passen:  

• Partijen zijn gemiddeld waarschijnlijk beter in staat om een gesprek met elkaar 
te voeren, qua capaciteiten en qua emoties.  

• De problemen zijn waarschijnlijk vaak minder overweldigend, zodat er meer 
kans is dat partijen zich weer in staat gaan voelen er zelf een weg uit te vinden 
(‘empowerment’).75  

• De sancties zijn onderhandelbaar met het slachtoffer, zodat op dezelfde manier 
over ieders problemen tegelijk kan worden gesproken.  

• Dit alles betekent waarschijnlijk dat de kans op een voor alle betrokkenen 
bevredigende vorm van genoegdoening in de gemiddelde strafrechtelijke zaak 
kleiner is. 

• In een civiel proces kan de setting gemakkelijker worden aangepast: van een 
gesprek over mogelijke sancties, naar een onderhandeling over het werkelijke 
probleem.  

• Door verwijzing naar een mediator kan meer expertise op het gebied van 
faciliteren worden ingeschakeld. 

Daarbij komen dan nog de ‘gewone’ problemen als een rechter behalve een verticale, 
evaluerende, rol ook een horizontale, faciliterende taak krijgt, waarmee ook in het 
privaatrecht wordt geworsteld: 

• De extra vaardigheden voor de rechter die hiervoor wenselijk zijn. 
• De mate waarin partijen moeten kunnen kiezen of er een poging wordt gedaan 

hen in gesprek te brengen. 
• De wijze waarop beslissingsmacht de gesprekken en onderhandelingen tussen 

partijen beïnvloedt.  
Dit zijn allemaal formidabele hindernissen, maar geen onoverkomelijke systeem-
problemen of –verschillen. Alleen nader onderzoek en experimenten kunnen ons 
vertellen of er mogelijkheden zijn om aan dit type behoeften en zorgen van 

                                                
74 Cleiren, p. 51-62. 
75 R.A.B. Bush and J.P. Folger, The Promise of Mediation: Responding to Conflict through 

Empowerment and Recognition (Jossey-Bass, San Francisco, 1994) 
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slachtoffers tegemoet te komen, zonder dat de belangen van andere ‘afnemers’ van het 
rechtssysteem daar (sterker) onder lijden. Een zekere fysieke en personele scheiding 
van evaluerende taken (bij de rechter) en faciliterende procesbegeleiding (bij 
hulpverleners en mediators) is een optie die vanuit de traditionele taakopvatting van 
de rechter voor de hand ligt. Maar dat is ook precies de reden waarom de voor- en 
nadelen daarvan systematisch moeten worden bekeken.  

Daarbij moet met name worden gekeken wat er werkelijk gebeurt en niet naar de 
namen die er aan worden gegeven. Elke rechter, de schikkende civiele rechter, en ook 
de strafrechter die zwijgend naar partijen luistert, een advocaat in de rede valt, of een 
verdachte ondervraagt, beïnvloedt daarmee de andere procesdeelnemers en de relaties 
tussen hen onderling. Omdat de gerechtelijke procedure partijen nu eenmaal bij elkaar 
brengt, omdat dit vaak de enige keer is dat partijen elkaar treffen en omdat de rechter 
een unieke neutrale, wijze, gezaghebbende en de maatschappij vertegenwoordigende 
rol heeft, ontstaan verwachtingen en kansen om iets aan de onderlinge relaties te doen. 
Een rechter die deze kansen optimaal benut, kan voor alle betrokkenen veel 
betekenen, zo realiseert ook Cleiren zich.76   
      

5 Slot 
Er is nog iets wat maakt dat voorzichtigheid geboden is bij het oordelen over de plaats 
die slachtoffers in het recht moeten krijgen. De eigen emoties van degene die daarover 
oordeelt en de zo verschillende manieren om daar weer mee om te gaan. Het 
slachtoffer dat ik waarnam vanuit de trein, en wat ik u probeerde te schetsen bovenaan 
dit artikel, riep bij mij en op het perron van alles op: respect, inleving, hulpreflexen, 
schaamte, hopeloosheid, afsluiting, zelfbescherming, ergernis, en zo door. De titel van 
de preadviezen roept in zo’n omgeving van verwarrende emoties ook van alles op. 
Misschien is de cultuursociologische verwijzing de zelfbescherming die de auteurs 
nodig hadden om over slachtoffers te kunnen praten en denken. Maar met het beeld 
van een opstand suggereren zij ook afstand, strijd en onvervulbare wensen. Dat staat 
voor mij haaks op de essentie van deze problematiek, waarin juist de (al dan niet) 
afstandelijke houding van de instituties van het recht en de mensen die daarin werken 
een kritische succesfactor is.77       

Het totaalbeeld van al die mensen op het perron was er vooral een van 
verlamming, een woord waar ook Buruma mee eindigt, en die ik proefde bij Cleiren 
en soms breder in die strafrechtspleging waar zo veel van wordt gevraagd. Dat is 
zonde, want zo’n situatie biedt kansen om wel iets te doen. Respect, inleving en het 
voorkomen van uitsluiting door verlamming hoeft maar weinig te kosten. Er kan veel 
welzijn mee worden gecreeëerd. Op zo’n perron, en misschien ook wel in de 
rechtszaal, moet iemand de verlamming doorbreken. De professionals van de 
rechtsstaat kunnen daarbij een goede katalyserende rol vervullen.     
 
 
 
 
 

                                                
76 Cleiren, p. 100. 
77 Zie de eindconclusies van Hoegen en Van Brienen, t.a.p., p. 1160. 


