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 D. Simons, Ons nieuw strafproces, Tijdschrift voor Strafrecht 1926, p. 191

 "Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent2

être punis mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend
coupable par la résistance" (art. 7)

prof. mr. M.S. Groenhuijsen

De rol van de mensen- en burgerrechten in de herziening van het Wetboek van Strafvordering

van 1926

- "Een compromis is altijd noodig, doch het maakt buitengemeen groot verschil

hoe men het zoekt, van welk beginsel men daarbij uitgaat, welke opvatting men

heeft omtrent de verhouding tusschen gemeenschap en individu, tusschen dwang

en vrijheid." -

D. Simons1

1. Inleiding

In 1789 zag men al in dat de strafvordering een onderwerp bij uitstek vormt waarin de rechten

van het individu tegenover de overheid op het spel staan. De Déclaration des droits de

l'homme et du citoyen bevat dan ook diverse bepalingen om te waarborgen dat de persoonlijke

vrijheid van de burger niet onevenredig zou worden ingesnoerd door de justitiële activiteiten

van het gouvernement. De voorwaarden om tegen een burger op te treden zouden in een wet

moeten worden vastgelegd: "Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas

déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites" (art. 7). Overschrijding van de

wettelijke bevoegdheden zou leiden tot bestraffing van de ambtenaar; anderzijds was het

verboden om verzet te plegen tegen gezagsdragers die wèl overeenkomstig de voorschriften

handelden.  Over de inhoud van de te ontwerpen strafvorderlijke bepalingen werd in de2

Déclaration vastgelegd dat eenieder voor onschuldig zou moeten worden gehouden totdat het

tegendeel is gebleken, en dat het gebruik van geweld tegen verdachten zoveel mogelijk moest



Art. 9: "Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable; s'il est3

jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne doit être sévèrement réprimée par la loi".

J. de Bosch Kemper, Het Wetboek van Strafvordering, Amsterdam 1838, Inleiding, p. VIII-4

IX, ook aangehaald door J.B.H.M. Simmelink, De rechtsstaatgedachte achter art. 1 Sv,
Arnhem 1987, p. 39-40

Vergelijk b.v. de XXIe titel van het wetboek, met als kenmerkend opschrift "Van de5

middelen om persoonlijke vrijheid te verzekeren tegen onwettige gevangenhouding of andere
willekeurige handelingen".

Zie omtrent de overwegingen op grond waarvan is afgezien van pogingen om die6

hercodificatie nog in de 19e eeuw zijn beslag te laten krijgen A.A. de Pinto, Het herziene
wetboek van strafvordering, Zwolle 1886

worden beperkt tot het gevangen nemen in gevallen waarin voorlopige hechtenis

onvermijdelijk is.3

Het appèl van de Déclaration heeft zijn sporen nagelaten in de Franse Code d'Instruction

Criminelle en in het eerste vaderlandse wetboek van strafvordering van 1838. Dit blijkt o.a.

uit het onvolprezen commentaar van de Bosch Kemper, die opmerkt: "Een (...)

hoofdvereischte der strafvordering vloeit voort uit hare bedoeling, om de persoonlijke vrijheid

te beschermen tegen willekeur, overijling en onkunde, welke in het vervolgen der misdrijven

zoude kunnen plaats hebben. (...) De grenzen, binnen welke het regt der persoonlijke vrijheid

kan beperkt worden, zijn bij eenen grondwettigen regeringsvorm door de wet bepaald. De

persoonlijke vrijheid der burgers is de algemeene regel; de bepalingen der wet zijn slechts

uitzonderingen op derzelven".4

De wetgever van 1838 heeft dus ontegenzeggelijk door het codificeren van algemene

regels beoogd om de justitiabele te behoeden voor onvoorzienbare of onevenredige inbreuken

op zijn persoonlijke rechten.  Het is van belang om deze uitgangspunten hier te vermelden,5

omdat in later tijden wel de indruk is gewekt dat de 19e eeuwse strafvordering een

bedenkelijke, op volstrekte willekeur berustende vorm van rechtspleging was. 

In 1886 werd het eerste Nederlandse wetboek van strafrecht ingevoerd. Deze

hervorming van het materiële recht maakte enige wijzigingen van het wetboek van

strafvordering noodzakelijk. Een meer principiële herziening van het procesrecht werd in de

daarop volgende decennia ter hand genomen.  De uitwendige geschiedenis is bekend: Op 86

april 1910 werd een Staatscommissie voor de herziening van het wetboek van strafvordering



Aardig detail is dat de voorzitter van de staatscommissie, Mr B. Ort, inmiddels was benoemd7

tot minister van justitie en in die hoedanigheid zelf verantwoordelijk was voor de indiening
van het ORO. De parallel met de lotgevallen van het wetboek van strafrecht is opmerkelijk:
daar speelde Modderman eerst een vooraanstaande rol als commissielid bij de voorbereiding
van het ontwerp, waarna hij als minister de tekst door het parlement loodste.

ingesteld (de commissie-Ort). Het werk van deze commissie (voltooid in mei 1913) leidde tot

het zogenoemde oorspronkelijk regeringsontwerp (ORO), dat op 7 april 1914 aan de tweede

kamer werd aangeboden.  De parlementaire commissie van voorbereiding bracht op 287

februari 1918 verslag uit; tegelijkertijd verscheen het antwoord van de regering met een

bijbehorend gewijzigd ontwerp (GO). De mondelinge behandeling in de beide kamers van de

Staten-Generaal leverde geen noemenswaardige problemen op, zodat (na een nota van

wijzigingen en een nadere nota van wijzigingen) uiteindelijk het nieuwe wetboek van

strafvordering kon worden vastgesteld bij wet van 15 januari 1921, Stb. 14. Krachtens de

invoeringswet van 29 juni 1925 Stb. 308 moest de datum van inwerkingtreding worden

vastgesteld bij Koninklijk Besluit; deze werd bepaald op 1 januari 1926.

De voorbereiding van het nieuwe wetboek van strafvordering heeft aanleiding gegeven

tot talrijke geschriften over algemene en bijzondere onderwerpen van strafprocesrecht. Uit

deze bronnen kan worden afgeleid dat het debat zeker niet is gevoerd in de sleutel van de

grond- of de mensenrechten. Daarom is het nodig om in de onderstaande paragrafen een soort

reconstructie van de gedachtenwisseling te beproeven vanuit het gezichtspunt van de ideeën

die ten grondslag liggen aan de jubilerende Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Eerst zal aandacht worden besteed aan enkele modelmatige onderscheidingen waarmee de

hoofdlijnen van een bepaalde ontwikkeling kunnen worden beschreven (§ 2). Vervolgens

worden enkele belangrijke hervormingen besproken die in het nieuwe wetboek zijn vervat (§

3). De maatschappelijke en de wetenschappelijke betekenis van de herziening in 1926 wordt

in § 4 aan de orde gesteld, waarna het opstel met enkele slotopmerkingen wordt afgerond (§

5).

2. De trefwoorden

De discussie over de strekking van het oude en het nieuwe Wetboek van Strafvordering is in

aanzienlijke mate gevoerd aan de hand van het begrippenpaar accusatoir versus inquisitoir



Zie J.H. Drenth, Bijdrage tot de kennis der historische ontwikkeling van het accusatoire tot8

het inquisitoire strafproces, diss. Amsterdam 1939. Zie ook J.A.W. Lensing, Het verhoor van
de verdachte in strafzaken, diss. Nijmegen, Arnhem 1988, p. 23 e.v., die, m.i. 2 terecht, een8

verschil maakt tussen de descriptieve en de analytische betekenis van dit begrippenpaar.

Notulen Commissie-Ort, 11e vergadering, p. 4-59

Notulen Commissie-Ort, vergaderingen 11, 13, 20 en 29.10

proces.  Vooraf merk ik op dat het accusatoire proces in dit verband ideaaltypisch wordt8

omschreven als een echt partijenproces, waarbij de litiganten over precies dezelfde

bevoegdheden zouden moeten beschikken. Een inquisitoir proces houdt in dat de verdachte

wordt aangemerkt als een voorwerp van onderzoek, dat de overheidsinterventie bijna willoos

over zich heen moet laten komen.

Uit de notulen van de vergaderingen van de commissie-Ort blijkt dat de genoemde

modellen van procesvoering voortdurend een soort referentiepunt hebben gevormd. Tijdens de

11e bijeenkomst bijvoorbeeld was er een representatief debat tussen D. Simons en de

voorzitter. Eerstgenoemde meende dat de vraag niet zozeer is of men een accusatoir proces

wil, maar veeleer in welke mate men de procedure meer een accusatoir karakter wil geven dan

voorheen. Vooral het vooronderzoek zou voor verandering in aanmerking komen, nu dat

onder vigeur van het oude wetboek vrijwel geheel inquisitoir van aard was. Ort stelde daar

tegenover dat het proces niet moet worden gezien als een strijd tussen twee partijen, laat staan

twee gelijkberechtigde partijen. Het is primair een onderzoek door de staat naar hetgeen

werkelijk heeft plaatsgehad, waarbij geen onedele middelen mogen worden gebezigd.

Elementen van een accusatoir proces kunnen hierin een plaats krijgen voorzover daardoor de

kwaliteit van het onderzoek toeneemt.  In de overige vergaderingen zien we dat er telkens9

wordt teruggegrepen op deze twee gezichtspunten. Wanneer de positie van de rechter-

commissaris aan de orde is, als het gaat om de vraag of bijstand van een raadsman

aannemelijk is in de fase van de politiebewaring, of de verdachte de bevoegdheid moet krijgen

om deskundigen aan te wijzen, de raadsman toegang moet hebben tot het kabinet van de R-C

en het recht moet hebben de stukken in te zien, steeds wordt de kwestie gepresenteerd als een

keuzeprobleem in de sleutel van het onderscheid tussen een inquisitoir en een accusatoir

proces.  In de 46e vergadering blijkt dan dat het resultaat van de genomen beslissingen is dat10



Notulen Commissie-Ort, 46e vergadering, p. 5-6. Het navolgende citaat is van het11

commissie-lid D. Simons

er een gematigd accusatoir stelsel is ontworpen.  Immers: "De rechten en belangen van de11

verdediging zijn uitgebreid, maar daarbij is zekere gematigdheid betracht; daartegenover zijn

steeds op de voorgrond gesteld voorschriften, die strekken om de belangen der vervolging niet

in de waagschaal te stellen en de doeltreffendheid dier vervolging te bevorderen."

Deze opmerking leidt mij tot een tweede, eveneens bekende, modelmatige

onderscheiding die bij de voorbereiding van het nieuwe wetboek werd geïntroduceerd.

Teneinde de tegenstrijdige belangen die er in de strafvordering op het spel staan te

'verzoenen', kunnen we, aldus de memorie van toelichting uit 1914, op twee manieren te werk

gaan:

"(1) Men kan aan de vervolgende Overheid hare rechten zoo zuinig mogelijk
toebedeelen, haar niet meer macht toekennen dan streng noodzakelijk, ten einde
op die wijze de belangen van de individuen zoo min mogelijk te treffen, en dan
daartegenover ook de rechten van het individu bij het optreden van die Overheid
aan zeer beperkende maatregelen binden, d.w.z. men kan uit wantrouwen
tegenover beide partijen, aan beide niet meer bevoegdheden toekennen dan even
noodzakelijk is. (2) Of wel men kan, vertrouwende op het beleid der personen, die
met de vervolgingstaak zijn belast, hun ook tegenover de bijzondere personen alle
bevoegdheden verleenen, welke zij naar de omstandigheden kunnen behoeven,
doch dan tevens aan alle bij het onderzoek betrokkenen zooveel rechten verleenen
als met het belang van het onderzoek slechts even bestaanbaar is (...). M.a.w. men
kan beproeven het noodzakelijke compromis op zoodanige wijze te vinden, dat
aan de vervolging alle rechten worden gegeven, die zij voor hare taak behoeft, aan
de verdachte en aan de verdediging alle bevoegdheden, welke met het doel van het
strafproces niet onvoorwaardelijk in strijd komen."

Kortom: men kan beide 'partijen' veel rechten toekennen of aan beide vrij weinig

bevoegdheden geven. In het nieuwe wetboek is voor het eerste model gekozen, met als

resultaat een 'gematigd accusatoir stelsel'. 

Hoewel het in het algemeen nuttig is om polaire waardenstelsels te beschrijven die

fungeren als gezichtspunten van waaruit men de (ontwikkeling van de) strafvordering kan

begrijpen en beoordelen, vraag ik me toch wel af of het gebruik van de zojuist genoemde

tweeslag inderdaad de strekking van de hervorming van 1926 verheldert. Deze

onderscheiding, die in de literatuur (nog steeds) veelvuldig en met instemming wordt

geciteerd, is waarschijnlijk alleen op papier een interessant denkmiddel. Nog daargelaten hoe

een strafrechtelijke procedure waarin beide 'partijen' over minimale bevoegdheden beschikken

concreet vorm gegeven zou kunnen worden (daarover laat niemand zich uit), kan bijvoorbeeld



Zie ook D. Simons, Ons nieuw strafproces, TvS 1926, m.n. p. 11 e.v.12

Volgens art. 30 ORO zou de verdachte alleen de vragen naar zijn identiteit moeten13

beantwoorden. Voorts moet worden gewezen op de wijziging die nog op het laatste moment is
aangebracht in de reikwijdte van de verplichte cautie (in 1926 niet van toepassing verklaard
op de rechter als verhorende ambtenaar). Zie omtrent de wetsgeschiedenis van art. 29 Sv A.L.
Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, aant. 5 op art. 29 (suppl. 15).

vanuit het gezichtspunt van de grondrechten het verschil tussen de beide 'modellen' sterk

worden gerelativeerd. Omgekeerd - dat wil zeggen: vanuit de overheid geredeneerd - valt niet

op voorhand in te zien waarom de vervolging in het ene of in het andere systeem

gemakkelijker uit de voeten zou kunnen bij het volbrengen van de haar gestelde taak. Om

werkelijk zicht te krijgen op de strekking van de hervorming, moeten we daarom enkele

details van de nieuwe voorschriften onderzoeken en nagaan welke gedachtenwisseling aan de

wijzigingen ten grondslag ligt.  Uiteraard legt de beschikbare ruimte in dit tijdschrift sterke12

beperkingen op aan de omvang van het onderzoek: ik moet volstaan met enkele krenten uit de

pap.

3. De hervormingen

3.1. Het vooronderzoek

a. Het strafproces is in belangrijke mate gericht op het achterhalen van informatie over

een mogelijke overtreding van de strafwet. Daarbij kan vooral de verdachte uitsluitsel geven

over zijn handelingen en bijbehorende motieven. Deze cruciale opheldering kan bovenal

worden verkregen gedurende het verhoor van de betrokkene. Het is dan ook niet

verwonderlijk dat de desbetreffende procedureregels in het centrum van de belangstelling

staan. Welnu, in het nieuwe wetboek (art. 29) werd bepaald dat de verhorende ambtenaren

geen handelingen mogen verrichten waardoor een verklaring wordt verkregen waarvan niet

gezegd kan worden dat zij in vrijheid is afgelegd. De verdachte is (voorts) niet tot antwoorden

verplicht, hetgeen hem voor de aanvang van het verhoor moet worden meegedeeld.13

Met name het laatstgenoemde onderdeel van dit voorschrift was zeer omstreden. Van

Heijnsbergen stelt bijvoorbeeld dat de terechte wens om een verhoor op waardige wijze af te

nemen, dus niet ontaardend in verkapte tortuur, niet met zich meebrengt dat de verdachte een

cautie moet worden gegeven: de overheid die zo handelt, breekt haar eigen gezag af. In elk



P. van Heijnsbergen, Een wonde plek in het nieuwe wetboek, TvS 1921, m.n. p. 423-424 en14

428. Zie ook zijn bijdrage Rondom het nieuwe wetboek van strafvordering, TvS 1922, m.n. p.
178 en 182

I.A. Nederburgh, Het aanhangig ontwerp strafvordering, TvS 1919, m.n. p. 319-321 en 331.15

Ook de anonieme 'Ambtenaar der gerechtelijke politie'( Enkele artikelen van het ontwerp
wetboek van strafvordering bezien van het standpunt der gerechtelijke politie, TvS 1914, m.n.
p. 364) vond art. 30 ORO te ver gaan. Evenzo: H.F. Wolfson, Wat zal het nieuwe wetboek
van strafvordering ons brengen?, TvS 1925, p. 414.

F. Sleutelaar, De rechter-commissaris en het recht van verdediging in het ontwerp-16

strafvordering, TvS 1918, p. 327-328 stelt dat het weigeren om op vragen te antwoorden
betrekkelijk zelden voorkomt. Ch. Frémicourt, Les résultats de la loi sur la réforme de
l'instruction criminelle (8 décembre 1987), Rijssel 1904, p. 119 meldt dat in Frankrijk bijna
altijd de verdachte zeer verbaasd is over een cautie en daardoor in verwarring wordt gebracht.
Het onbegrip zou zelfs na toelichting door de rechter blijven bestaan. 

D. Simons, Een hoofdbeginsel van strafproces, TvS 1916, p. 11 e.v., m.n. p. 13 en als17

conclusie op p. 29: "Naar mijn meening zullen de bepalingen van de artt. 30 en 273 Sv (...)
heel weinig invloed vermogen te oefenen op de practijk en de richting van het strafproces."

geval mag deze bepaling niet worden gezien als een natuurlijk uitvloeisel van een accusatoir

stelsel: de status van partij in het geding brengt immers niet noodzakelijk mee dat er geen

plicht tot antwoorden bestaat.  Nederburgh vindt dat een verdachte primair moet worden14

'ontzien' vanwege de mogelijkheid van diens onschuld, maar niet om hem gelegenheid te

bieden 'aan de arm der gerechtigheid' te ontsnappen. Deze schrijver stelt voor in het wetboek

de verplichting voor de verdachte op te nemen om zich te verantwoorden en bijgevolg "naar

zijn beste vermogen de van hem gevraagde inlichtingen en ophelderingen te verstrekken,

duidelijk en volledig op te geven al wat hij tot zijn verdediging kan aanvoeren en tot het

verkrijgen van bewijs der waarheid bij te dragen."15

De argumenten op grond waarvan de cautie toch in het nieuwe wetboek terecht is

gekomen, hebben in de doctrine dus niet op een erg brede steun mogen rekenen. Bovendien

werd destijds - evenals in de huidige tijd overigens - de vraag opgeworpen naar het praktische

belang van de cautie.  Simons bijvoorbeeld staart zich niet blind op het nieuwe wettelijke16

symbool.  Het gaat er naar zijn mening om hoe zo'n voorschrift door de betrokken17

ambtenaren gestalte wordt gegeven. De beoogde effecten kunnen gemakkelijk achterwege

blijven indien het zwijgrecht wordt kenbaar gemaakt met de toevoeging dat het niet-

antwoorden wel leidt tot een ernstig vermoeden in het nadeel van de verdachte. We zien hier

dezelfde scepsis die ook later heeft geleid tot relativering van art. 29 lid 2 Sv: de



Zie de praeadviezen voor de NJV van 1909 van de hand van L.Ch. Besier (Handelingen deel18

I, m.n. p. 25-36) en W.E.Th.M. van der Does de Willebois (o.c., m.n. p. 130-137), alsmede de
redactionele kanttekening Naar aanleiding van de justitiebegrooting, in W 8772, p.2; en D.
Simons, Beknopte handleiding tot het wetboek van strafvordering, (7e druk) Haarlem 1925, p.
125.

Notulen 33e vergadering, p. 6 e.v.19

Zie omtrent de functies en de strekking van het voorarrest in de strafrechtspleging P.J.20

Baauw, De institutionalisering van het voorarrest in de strafrechtspleging, diss. Utrecht,
Meppel 1978

waarschuwing zou in de praktijk nagenoeg zinloos zijn in de grote groep van gevallen die de

wetgever juist voor ogen had bij het introduceren van deze bepaling.

b. Van de vrijheidsbenemende dwangmiddelen verdient allereerst de regeling van  de

inverzekeringstelling de aandacht. Onder het regiem van het oude wetboek werd in de praktijk

de zogenoemde politiebewaring toegepast. Dit hield in dat de verdachte (met het oog op

onderzoeksbelangen) gedurende enkele dagen op het politiebureau werd ingesloten. In de

literatuur waren de meningen verdeeld omtrent de vraag of dit instituut in overeenstemming

was met de wet.  De wetgever heeft deze knoop bij de herziening van 1926 doorgehakt, en18

van de gelegenheid gebruik gemaakt om de toepassing van dit dwangmiddel aan bepaalde

voorwaarden te binden. Als voornaamste daarvan werden genoemd de eis dat het moet gaan

om een feit waartegen voorlopige hechtenis is toegelaten, en dat de maatregel nodig moet zijn

in het belang van het onderzoek. Tevens werd bepaald dat al in de fase van de

inverzekeringstelling het recht op een vrij mondeling en schriftelijk verkeer tussen de

verdachte en zijn raadsman werd gewaarborgd (art. 50 Sv).

c. In de 33e vergadering van de commissie-Ort ontspon zich een interessant debat

omtrent de aard van de voorlopige hechtenis.  Aan de ene kant werd de mening verdedigd dat19

het instituut verwant zou moeten worden aan het Engelse 'binding over to keep the peace',

hetgeen zou meebrengen dat deze preventieve vrijheidsbeneming bij alle misdrijven mogelijk

zou worden, anderzijds werd gepleit voor een beperking tot alleen de zwaardere delicten,

omdat werd onderkend dat de voorlopige hechtenis de betrokkene vaak psychisch en materieel

zwaarder kan treffen dan de straf zelf.  Hoewel dit laatste standpunt een meerderheid in de20

commissie kreeg, werd de preventieve hechtenis toch op aanmerkelijk grotere schaal dan



Kritiek hierop o.a. bij J. Domela Nieuwenhuis, Het ontwerp-wetboek van strafvordering en21

de persoonlijke vrijheid, TvS 1914, p. 357

Zie over de rechtsbijstand in het algemeen: artt. 26, 29, 33 en 41 ORO. Aan dit punt werd22

grote waarde toegekend. Vergelijk A.A. Cnopius, Een praeadvies over preventieve hechtenis,
dat 9 jaar te laat komt, TvS 1906, p. 73-96; en W. F. van Meurs, Een stapje op den goeden
weg, TvS 1902, p. 246-256. Zo ook D. Simons, Ons nieuw strafprocesrecht, TvS 1929, p. 8,
die de bijstand van de raadsman bij deze verhoren tijdens het vooronderzoek aanmerkt als een
van de belangrijkste vernieuwingen in het wetboek.

De schadevergoeding ten laste van de overheid was voor het laatst aan de orde geweest in23

het ontwerp-strafvordering van 1864. In de literatuur werd er evenwel het nodige over
geschreven. Zie o.a. W.J. Leyds, De rechtsgrond der schadevergoeding voor preventieve
hechtenis, diss. Amsterdam 1884; de NJV-praeadviezen uit 1886 van J. Domela Nieuwenhuis
en F.B. Coninck Liefsting over de vraag Moet aan onschuldig veroordeelden, alsmede aan
beklaagden, die vrijgesproken of van verdere vervolging ontheven worden, schadeloosstelling
worden verleend?; en D. Simons, Preventieve hechtenis en schadevergoeding, TvS 1904, p.
482-495.

Memorie van toelichting 1913, band 2, p. 10124

Zie o.a. Jos. van Raalte c.s., Ontwerp-wetboek van strafvordering, TvS 1918, p. 421-451.25

(wordt vervolgd...)

onder vigeur van het oude wetboek mogelijk gemaakt.  Voor ons onderwerp zijn de details21

van de ontworpen regeling minder van belang dan de waarborgen die werden ingebouwd

teneinde een minder noodzakelijke toepassing van dit instituut te beperken c.q. uit te sluiten.

Als garanties voor een behoorlijke toepassing werden o.a. genoemd het horen van de

verdachte voordat een bevel wordt verleend (artt. 63 en 66 ORO), de mogelijkheid van

rechtsbijstand , de eis van ernstige bezwaren (art. 64 ORO), de motiveringseis annex de22

mogelijkheid van hoger beroep tegen de beschikkingen (art. 71 ORO), de schorsing onder

bepaalde voorwaarden (art. 80 ORO) en tenslotte de schadevergoeding voor ondergane

voorlopige hechtenis (art. 89 ORO).  De ontwerpers van deze regeling waren tamelijk23

tevreden over hun eigen werk: "...wordt dit ontwerp tot wet verheven en naar zijne strekking

toegepast, (dan zal) het rechtsgoed der persoonlijke vrijheid van verdachten hier te lande (...)

zijn beschermd in eene zoo hooge mate, als wel nauwlijks in eenigen anderen cultuurstaat op

dit oogenblik het geval is."  Desondanks werd in de literatuur het bezwaar naar voren24

gebracht dat onvoldoende aannemelijk was gemaakt dat de bestaande regeling in de praktijk

tekort schoot. Daarom was het besluit tot uitbreiding van het zo ingrijpende dwangmiddel van

de preventieve hechtenis in de ogen van velen te mager onderbouwd.25



(...vervolg)
Zie voorts de bronnen van kritiek die worden vermeld door J.P. Balkema, De duur van de
voorlopige hechtenis, diss. Groningen, Alphen aan den Rijn 1980, p. 204, noot 11. 

Zie A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, aant. 6 en aantt. 11 e.v. op artt. 181-24126

(suppl. 29), ook voor het direct navolgende.

J. Kruseman, De plaats van de rechter-commissaris in het voorbereidend onderzoek in27

strafzaken, TvS 1907, p. 368-407 en p. 419-460

F. Sleutelaar, De rechter-commissaris en het recht van verdediging in het ontwerp-28

strafvordering, TvS 1918, m.n. p. 297 e.v. noemt deze wijziging 'van verreweg het grootste
belang'.

Zie A.L. Melai c.s., a.w. aantt. 18 en 19 op artt. 181-241 omtrent de details en de29

vindplaatsen van deze regeling. In deze commentaar wordt nog opgemerkt dat de wetgever
van 1926 het recht om een GVO te doen instellen ook aan de verdachte had moeten
toekennen, hetgeen nu pas in 1974 is geschied door wijziging van art. 184 Sv.

d. Ook over de rol van de rechter-commissaris tijdens het voorbereidende onderzoek

liepen de meningen uiteen. Zoals bekend had deze fase van het geding in de vorige eeuw een

geheim en niet op tegenspraak ingericht karakter: het toegelaten contact tussen de verdachte

en zijn raadsman was sterk beperkt en geen van beide mocht kennis nemen van de stukken.26

Na tevergeefse oppositie hiertegen bij de herziening van het procesrecht in 1886, werd door

de commissie-Ort een aantal wezenlijke veranderingen voorgesteld, die uiteindelijk in 1926

zijn ingevoerd. De rechter-commissaris kreeg een taak als 'onpartijdig gedelegeerde van de

rechtbank' , die in het verband van een GVO een even centrale als actieve rol moest spelen.27

De eenzijdigheden van de oude voorschriften werden grotendeels opgeheven: de verdachte

kreeg het recht zich gedurende het vooronderzoek te laten bijstaan door een raadsman ,28

verdachte en raadsman hebben in beginsel recht op inzage van de processtukken, de verdachte

moet in principe worden gehoord voordat er een ingrijpende beslissing in zijn nadeel wordt

genomen, tijdens het GVO heeft de raadsman de bevoegdheid de getuigenverhoren bij te

wonen en vragen op te geven, de verdediging mag een schouw door de rechter-commissaris

bijwonen, mag verzoeken om bepaalde getuigen en deskundigen te horen, etc.  De minister29

sprak dan ook de verwachting uit dat een aldus geregelde instructie, door een betrekkelijk

onpartijdige autoriteit gevoerd, en waarop beide partijen in ruime mate invloed kunnen

uitoefenen, alleszins waarborgen oplevert voor een deugdelijk en onbevooroordeeld



Memorie van toelichting p.430

Hierover: A.C. 't Hart, De positie van de Rechter-Commissaris in strafzaken tussen31

rechtspraak en beleid, in: Strafrecht en beleid, Zwolle/Leuven 1983, p. 281-303, ook voor het
direct navolgende.

Zie omtrent deze bepaling vooral H. Franken, Een gedachte over de toekomst van de32

rechtspleging, in: H. Franken e.a. (red.), Ad personam, Arnhem 1981, p. 63-77. Vergelijk ook
A.C. 't Hart, a.w. p. 302-303; en A.J.M. Machielse, Een requim voor het gerechtelijk
vooronderzoek, Oratie Nijmegen, Arnhem 1989, p. 12, aan wie het onderscheid tussen het
'rechtspolitieke' en het 'pragmatische' argument is ontleend.

A.J.M. Machielse, a.w. passim; A. Dijkstra, A.E. Harteveld, De rechter-commissaris in het33

voorbereidend onderzoek: voorstel voor een nieuwe plaatsbepaling, in: J.P. Balkema e.a.,
Liber amicorum Th. W. van Veen, Arnhem 1985, p. 17-31.

onderzoek, waarbij niet in het minst de verdachte zal zijn gebaat, omdat het onderzoek zowel

in ontlastende als in belastende richting met energie en gelijke zorg zal worden gevoerd.30

 Zo verkreeg de RC in strafzaken zijn 'als hybridisch aangevoelde taakstelling'.31

Enerzijds was hij een echte rechter, aldus 't Hart, een juridisch beslisser, een wetstoepasser.

Maar anderzijds moest hij zich op het terrein van de executieve begeven, hetgeen zelfs zo ver

ging dat hij de thans in art. 177 lid 1 geregelde bevelsbevoegdheid over de politie verkreeg.

Heeft dit arrangement de voordelen opgeleverd die de ontwerpers ervan hebben verwacht? In

de praktijk is gebleken dat vooral de inbedding van vele werkzaamheden van de RC in een

gerechtelijk vooronderzoek uiteindelijk tot teleurstellende resultaten heeft geleid. Het

pragmatische argument dat de rechterlijke bemoeienis een vlotte afwikkeling van het

vooronderzoek ten goede komt, is niet tegen de toets van de realiteit bestand gebleken. En het

principiële rechtspolitieke argument inzake de objectiviteit van de RC is zelfs al door de

wetgever van 1926 gerelativeerd, blijkens het voorschrift van art. 268 Sv.  Ten tweede wordt32

de toepassing van allerlei ingrijpende dwangmiddelen tegenwoordig in bijzondere wetten

overgelaten aan lagere (opsporingsambtenaren), terwijl in het wetboek nog het fiat van de RC

is vereist. Het is overbodig hier alle andere anomalieën en problemen te releveren die in de

moderne literatuur zijn gesignaleerd; gelet op mijn onderwerp kan ik volstaan met de

mededeling dat het in 1926 geregelde GVO - dat zo bepalend is voor de positie van de RC in

het vooronderzoek - thans volgens diverse auteurs dient te worden afgeschaft c.q. ingrijpend

moet worden gewijzigd.33



Notulen 36e vergadering, p. 17 e.v. Zie hieromtrent ook de 37e vergadering, p. 4 e.v., waar34

Simons een 'tussenstelsel' verdedigt. 

In de commissie-Ort is door Ledeboer aanbevolen een instructief voorschrift op te nemen in35

de geest van § 231 van het toenmalige Duitse voorontwerp, dat luidde: "Die Mitglieder des
Gerichts sollen sich einer Kundgebung ihrer Ansicht über die Schuld oder Nichtschuld des
Angeklagten enthalten". Ledeboer voegde aan zijn suggestie de opmerking toe: "Dergelijke
instructieve voorschriften plegen door de rechterlijke macht zeer nauwkeurig te worden
opgevolgd."

J. Remmelink, Verhoor in strafzaken, R.M. Themis 1966, p. 313-336; A.L. Melai c.s., Het36

wetboek van strafvordering, aant. 1 op art. 302 (suppl. 18); N. Keijzer, Enkele opmerkingen
(wordt vervolgd...)

3.2. Het eindonderzoek

a. Voor de stijl van procederen in strafzaken is het van groot belang op welke wijze de

informanten ter terechtzitting worden gehoord. Ligt de ondervraging primair in handen van de

rechter of vindt er een kruisverhoor plaats waarbij de 'partijen' achtereenvolgens hun vragen

stellen, met de rechter als toehoorder ? In de commissie-Ort waren met name de leden Van

Hamel en Dresselhuys voorstanders van het Engelse stelsel.  Hun belangrijkste argument was34

dat de onpartijdigheid van de rechter bij de geldende wijze van verhoren gevaar zou lopen.

Het zou immers moeilijk te vermijden zijn bij het stellen van vragen al een indruk te wekken

omtrent de persoonlijke opvattingen over de verdachte en het telastegelegde feit. Bovendien

zou de continentale manier van procederen afbreuk kunnen doen aan het gezag van de rechter,

omdat de aanvullende vragen die door de verdediging worden gesteld als een depreciatie van

de verhoortechniek van de president kunnen worden opgevat. Deze overwegingen hebben niet

de doorslag gegeven. De commissie besloot het afnemen van verhoren als voorheen door de

president te doen geschieden, waarbij de verdediging een rechtstreeks aanvullend vraagrecht

werd toegekend. Hierbij moet worden aangetekend dat - ter bescherming van de belangen van

de verdachte en van de integriteit van het geding - in een afzonderlijke bepaling werd

gestipuleerd dat de leden van de rechtbank ter terechtzitting geen blijk mogen geven van enige

overtuiging omtrent de schuld of onschuld van de verdachte (zie art. 302 Sv).  De relatie met35

de mensenrechten is evident (zie het in mijn inleiding geciteerde art. 9 van de Déclaration).

Tegenwoordig wordt art. 302 Sv dan ook vanuit dit gezichtspunt terecht aangemerkt als een

uitdrukking van de praesumptie van art. 6 van het Verdrag van Rome, volgens welke ieder die

verdacht wordt van het plegen van een delict voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn

schuld volgens de wet is bewezen.36



(...vervolg)
over de praesumptio innocentiae in strafzaken, in: Ch.J. Enschedé e.a. (red.), Naar eer en
geweten, Arnhem 1987, p. 235-253 (m.n. p.246).

Zie omtrent dit onderwerp vooral J.F. Nijboer, Algemene grondslagen van de37

bewijsbeslissing in het Nederlandse strafprocesrecht, diss. Leiden, Arnhem 1982, aantt. 26-27
op artt. 338-344 en de daar genoemde vindplaatsen. 

Ontleend aan J.F. Nijboer, t.a.p.38

Daarop was o.a. aangedrongen door J. Domela Nieuwenhuis, a.w. p. 347-348. De andere39

verschillen tussen het ontwerp-Ort en de uiteindelijke regeling zijn vanuit het gezichtspunt
(wordt vervolgd...)

b. Terzijde wijs ik op art. 271 Sv (thans art. 272), waarin de rechtbank de bevoegdheid

werd verleend tegen een afwezige verdachte een bevel tot medebrenging uit te vaardigen, en

op de artt. 306 en 307 Sv (thans artt. 313 en 314), waardoor werd voorzien in wijzigingen van

de telastelegging, zodat "zal worden voorkomen dat een werkelijk schuldige aan zijn gerechte

straf moet ontsnappen, tengevolge van  eene vergissing of eene onvolledigheid in de

dagvaarding" (MvT). In de memorie van toelichting wordt over deze bepalingen opgemerkt

dat de rechten van de justitie tegenover de verdachte belangrijk zijn versterkt.

c. Het bewijsrecht werd in de onderhavige periode ingrijpend herzien, en wel aan de

hand van drie principes.  Ten eerste zou de wet een andere limitatieve opsomming van37

bewijsmiddelen moeten bevatten; ten tweede moeten de zogenoemde

bewijsvoeringsvoorschriften (de inrichting van het onderzoek: beëdiging en ondervraging van

informanten, de wijze van overleggen van geschriften, etc.) in het wetboek worden

ondergebracht; en ten derde zou een regeling van de bewijskracht van de diverse

bewijsmiddelen niet in de wet thuis horen. Het voorstel van de commissie-Ort week o.a. op de

volgende punten af van de toen bestaande regeling:

- de bewijsbeslissing had niet langer betrekking op de vragen of er een strafbaar feit was

gepleegd en of de beklaagde daaraan schuldig was, maar op de vraag of het telastegelegde feit

door de verdachte was begaan;

- de binding van de bewijsbeslissing aan het onderzoek op de terechtzitting werd duidelijk

vastgelegd; en

- er waren geen bewijsminimumregels opgenomen.38

Gedurende de parlementaire behandeling werden alsnog de bewijsminimumregels van

de huidige art. 341 lid 4 en art. 342 lid 2 opgenomen.  Hoe moet het aldus ontworpen39



(...vervolg)
van de grond- en mensenrechten m.i. minder van belang.

Zie omtrent een vraag als deze ook het bijna klassieke opstel van E. Jesserun d'Oliveira-40

Prakken, Bewijs als toetssteen van strafrecht, in: C. Kelk e.a. (red.), Recht, macht en
manipulatie, Utrecht/Antwerpen 1976, p. 13-46

A.J. Blok, L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, deel II, p. 142 e.v.; conclusie van41

advocaat-generaal Besier bij HR 20 december 1926, NJ 1927, p. 85; J.V. van Dijck, Nieuwe
literatuur over een nieuw wetboek, Rechtsgeleerd Magazijn 1926, p. 84 en Het de auditu-
arrest, NJB 1927, p. 54; B.M. Taverne, Het testimonium de auditu, TvS 1926, p. 115-146.

W.P.J. Pompe, Het bewijs in strafzaken (1959), opgenomen in Vijf opstellen van Willem42

Pompe, Zwolle 1969, p. 46

negatief-wettelijk bewijsstelsel worden gewaardeerd tegen de achtergrond van de Déclaration

?  Allereerst moet worden vastgesteld dat de desbetreffende bepalingen een sluitstuk40

inhouden van de stricte normering van het strafrechtelijk onderzoek, voorzover dat onderzoek

strekt tot het vergaren c.q. aanwenden van informatie die belastend kan zijn voor de

verdachte. Daarbij komt bijzondere betekenis toe aan de cumulerende eisen dat de

bewijsvraag moet worden beantwoord (a) op de grondslag der telastelegging, en (b) naar

aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting. In de oorspronkelijke opzet van de wetgever

was hiermee een mondelinge en contradictoire behandeling van de zaak verzekerd (vergelijk

ook het onmiddellijkheidsbeginsel). 

De daaraan verbonden rechtsbescherming van burgers tegen de overheid is evenwel van

meet af aan op de proef gesteld door de ontwikkelingen op het thema van de

getuigenverklaring de auditu. Zoals al zo vaak is uiteengezet, waren verklaringen 'van horen

zeggen' onder vigeur van het vorige wetboek niet toelaatbaar als bewijsmiddel. In de memorie

van toelichting op het nieuwe voorstel werd gezegd dat deze stand van zaken ongewijzigd zou

blijven, maar in de doctrine werd verschillend geoordeeld over de strekking van de tekst van

de ontworpen bepalingen en over de wenselijkheid van handhaving van de status quo. Blok,

Besier en Van Dijck behoorden tot degenen die de verklaring de auditu van de hand wezen,

Taverne was hun meest geprononceerde opponent.  De hoge raad schaarde zich achter het41

laatstgemelde standpunt en ontketende daarmee een revolutie in de strafvordering. Volgens

Pompe zou men zelfs kunnen zeggen dat het de auditu-arrest voor het strafprocesrecht meer

betekenis heeft gehad dan het hele nieuwe wetboek.  Dat dergelijke hyperbolische42

aanduidingen van de reikwijdte van deze beslissing van de cassatierechter overigens niet



J.F. Nijboer, a.w. m.n. aant. 18 op art. 338. Voor het thema van mijn opstel is het niet van43

belang om in te gaan op de latere ontwikkelingen terzake van de de auditu-jurisprudentie, b.v.
over de eisen die worden gesteld aan de overgebrachte verklaring.

Naast het de auditu-arrest zijn de bekende voorbeelden o.a. HR 14 januari 1935, NJ 1935,44

494; HR 22 februari 1943, NJ 1943, 366; en HR 20 juni 1944, NJ 1944, 589. Zie ook W.L.
Borst, J.F. Nijboer, Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht, Nijmegen 1986, p. 40 e.v. en
p.149 e.v.

Zie de bronnen en argumenten vermeld door J.M. van Bemmelen, Is wijziging van de45

regeling betreffende de hoogere voorziening in strafzaken gewenscht, en zoo ja, in welken zin,
Praeadvies voor de NJV in 1938, m.n. p. 20 e.v.; J. de Hullu, H.G.M. Krabbe, Th.W. van
Veen, De behandeling van strafzaken in twee instanties, R.M. Themis 1989, m.n. p. 86-87.

Bijl. hand. TK 1909-1910, 296. Zie ook W. 901546

geheel uit de lucht zijn gegrepen blijkt uit de nauwgezette beschouwingen die Nijboer aan dit

onderwerp heeft gewijd.  Waar het voor mijn betoog om gaat, is dat de hervorming van het43

bewijsrecht in het nieuwe wetboek in potentie een krachtige ondersteuning inhield van de

vrijheidsrechten van de burger tegenover de overheid; in de rechtspraktijk is deze strekking

van het negatief-wettelijke bewijsstelsel evenwel van meet af aan op essentiële onderdelen

verwaterd.44

3.3. Rechtsmiddelen

In de geschiedenis van de vaderlandse strafrechtsbedeling is het hoger beroep steeds voorwerp

van levendige discussie geweest. Herhaaldelijk is voor afschaffing van dit rechtsmiddel

gepleit en zeker zo vaak is juist de onmisbaarheid van het appel onderstreept.  Zo ook ten45

tijde van de herziening van het wetboek van strafvordering in het eerste kwart van deze eeuw.

In 1910 dienden Van Hamel en Limburg een initiatief-wetsvoorstel in, waarvan de strekking

was om het OM het recht van hoger beroep te ontzeggen.  In een uitvoerige memorie van46

toelichting werd de betekenis van het rechtsmiddel vooral omlijnd als een 'waarborg tegen de

veroordeeling van onschuldigen en tegen een te zware veroordeeling'. De meerderheid van het

parlement liet zich evenwel niet door deze visie overtuigen. De wetgever handhaafde het

appelrecht voor beide 'partijen', daartoe overwegende dat "de ondervinding heeft geleerd dat

dikwijls herstel van fouten, aanvulling van bewijsmiddelen noodig blijkt, en waar het doel van

het strafproces is, dat de schuldige worde gestraft, met inachtneming van alle voorzorgen, dat

onschuldige verdachten niet ten onrechte worden getroffen, moet de gelegenheid niet worden



Aldus H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger beroep in strafzaken, Alphen aan den Rijn 1983, p.47

24, ook voor het direct navolgende. Zie omtrent dit onderwerp ook R.A. Fockema, Eenige
opmerkingen naar aanleiding van het ontwerp wetboek van strafvordering der
staatscommissie, TvS 1914, p. 208-225

J. Domela Nieuwenhuis, a.w. p. 346 noemt dit 'een belangrijke verbetering', die48

'noodzakelijk' is sinds de rechtspraak bij het gerechtshof niet langer aan 6, maar aan 3
raadsheren is opgedragen. Deze schrijver betuigt voorts zijn instemming met de regel dat
hoger beroep alleen is toegelaten tegen het vonnis in het geheel, waardoor een dubium (onder
het vorige wetboek) over de mogelijkheid van partieel appel wordt opgelost.

Nu even afgezien van het voorschrift van art. 272 Sv49

Zie Blok en Besier, a.w., deel II p. 41050

afgesloten om de juistheid en volledigheid van eene beslissing des rechters nog in eene tweede

instantie te doen overwegen" (MvT). Wel werd een poging gedaan het initiatiefontwerp de

wind uit de zeilen te nemen door enkele concessies te doen.  Zo werd bepaald (a) dat47

getuigen en deskundigen in het algemeen opnieuw moeten worden gehoord door de

appelrechter, (b) dat een vrijspraak in eerste aanleg alleen met eenparigheid van stemmen kan

worden omgezet in een veroordeling,  (c) dat in appel geen strafverhoging kan plaatshebben,48

en (d) dat de verdachte een langere termijn krijgt om appel in te stellen dan het OM. De

meeste van deze voorschriften zijn overigens later weer verdwenen c.q. afgezwakt.

Ten aanzien van het verzet volsta ik met de opmerking dat de wetgever van 1926 een

consequente en tamelijk principiële regeling heeft gekozen. Gelet op de vrijheid van de

verdachte om al dan niet ter terechtzitting te verschijnen , meende men dat hij na een49

tegenvallend verstekvonnis steeds een nieuwe behandeling van de zaak moest kunnen

uitlokken waarin hij alsnog die gegevens en standpunten naar voren zou kunnen brengen die

de uitkomst van de zaak zouden kunnen beïnvloeden. Gelijk bekend leidde dit tot de

desgenaamde 'verzetplaag', waaraan een einde werd gemaakt door de bezuinigingswet van

1935. Daarmee verdween tevens de coherentie van deze regeling en kan aan het rechtsmiddel

verzet volgens mij niet langer een intrinsieke betekenis worden toegekend in relatie tot de

burgerrechten.

Ten aanzien van de cassatie bevatte het nieuwe wetboek vooral een neerslag van de

jurisprudentie van de hoge raad.  Vanuit het gezichtspunt dat in dit opstel centraal staat,50

behoeft daarom geen bijzondere aandacht te worden besteed aan dit rechtsmiddel.



C.J.C.F. Fijnaut, Opdat de macht een toevlucht zij? Een historische studie van het51

politieapparaat als een politieke instelling, Antwerpen/Arnhem 1979 (2 delen), p. 130 e.v. p.
185 e.v., p. 442, p. 945 e.v., p. 1043 e.v. en passim.

4. De betekenis van het nieuwe wetboek

Was het nieuwe wetboek primair een strategische mijlpaal op de weg naar een slagvaardige

bestrijding van de criminaliteit, of werden veeleer normatieve barrières opgeworpen die de

vrijheidsrechten van individuele burgers moesten garanderen in een scherpe concurrentie met

een al te voortvarend optreden van het gouvernement? Volgens mij kan de betekenis van de

herziening in 1926 niet worden doorgrond zonder de maatschappelijke achtergrond in de

beschouwing te betrekken.

Welnu, in de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de organisatie van het

politieapparaat in de loop der tijd, en vooral rond de voorbije eeuwwisseling, ingrijpend is

veranderd. Samengevat komt het er op neer dat in de plaats van de 19e eeuwse betrekkelijk

gedecentraliseerde, nagenoeg ongedifferentieerde, plaatselijk verdeelde, vrij immobiele en

tamelijk 'afwezige' politieapparaten, gaandeweg sterk gecentraliseerde, gemilitariseerde, in

hoge mate geünificeerde, mobiele, permanent en overal aanwezige politieorganisaties werden

opgebouwd. Fijnaut heeft als geen ander studie gemaakt van de implicaties van deze

veranderingen.  Voor ons onderwerp is dit van belang, aangezien het voor de burger51

natuurlijk een groot verschil maakt welk type organisatie de beschikking heeft over bepaalde

wettelijke bevoegdheden. Tegen deze achtergrond moet worden vastgesteld dat de

eerdergeciteerde opmerking uit de memorie van toelichting, waarin kenbaar werd gemaakt dat

in het nieuwe wetboek aan beide 'partijen' zoveel mogelijk rechten zijn toegekend, minder

neutraal is dan op het eerste gezicht wellicht werd vermoed. Gelet op de enorme

professionalisering bij de politie (waarvan overigens geen equivalent zichtbaar is binnen het

openbaar ministerie of het departement van justitie), hebben de opsporingsambtenaren

daardoor kwalitatief bezien aan gewicht gewonnen ten opzichte van individuele verdachten.

Vervolgens moet het geestelijk klimaat in de decennia rond de herziening van het

wetboek van strafvordering worden aangestipt. Daarbij moet bovenal de uitstraling worden

genoemd van het 19e eeuwse positivisme. Zoals bekend vond het vertrouwen in de

mogelijkheden van de wetenschap strafrechtelijk een uitlaatklep in de zogenoemde Moderne

Richting. Het is naar mijn mening niet mogelijk om de procesrechtelijke veranderingen van

1926 op waarde te schatten zonder deze beweging in de beschouwing te betrekken. Er bestond
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Op de desbetreffende bevoegdheid werden ingrijpende uitzonderingen gemaakt. Simons gaat53

zo ver te stellen dat een 'hoog staand deskundige de hem hier toegedachte ondergeschikte
positie niet licht zal aanvaarden', Beknopte handleiding tot het wetboek van strafvordering, 7e
druk, Haarlem 1925, p.190 

Blok en Besier, a.w., deel I p. 56654

Zie b.v. F.J. Lisman, Het gerechtelijk handschriftonderzoek, ook in verband met het nieuwe55

ontwerp voor een wetboek van strafvordering, TvS 1914, m.n. p. 197: "Thans echter gaan (...)
velen vrij uit, die, wanneer een werkelijk wetenschappelijk onderzoek had plaatsgehad, hun
gerechte straf waarschijnlijk niet ontlopen zouden zijn."

toentertijd in brede kring de verwachting dat een reële vooruitgang mogelijk was bij de

bestrijding van de criminaliteit, mits het strafrechtelijk onderzoek mede consequent zou

worden georiënteerd op de bijzondere kenmerken en omstandigheden van de verdachte.

Kortom: het procesrecht als een hulpmiddel ter verwezenlijking van de sterk naar voren

geschoven speciale preventie als doel van de straf. In relatie tot het bewijs heeft Prakken er

reeds op gewezen dat de vooronderstelling van het strafrecht van de Moderne Richting kan

worden getypeerd als de praesumptio incompetentiae, waaruit bijvoorbeeld de

eerderbeschreven jurisprudentiële uitholling van het negatief-wettelijke stelsel kan worden

verklaard.  Verder is het instructief om te bezien hoe er bij de voorbereiding van het nieuwe52

wetboek werd aangekeken tegen de rol van deskundigen. Begrijp ik het goed, dan bestond er

destijds meer vertrouwen in de absolute betrouwbaarheid (en dus ook het rendement) van

goed wetenschappelijk onderzoek dan tegenwoordig het geval is. Vanuit dat perspectief valt

m.i. ook de terughoudendheid te begrijpen, waarmee in het nieuwe wetboek (art. 232, art. 236

ORO) aan de verdachte de mogelijkheid wordt toegekend om zijnerzijds een deskundige aan

te wijzen die naast de door de RC ingeschakelde expert onderzoek kan doen.  Blok en Besier53

bijvoorbeeld zijn niet enthousiast over deze bevoegdheid, omdat de door de verdediging

aangezochte informant zich geroepen zou kunnen voelen om een eenzijdig of zelfs partijdig

standpunt in te nemen, hetgeen weer het even ongewenste gevolg zou kunnen provoceren dat

de door de RC aangezochte personen zich als deskundigen ter belasting zullen gaan

beschouwen.  Het past volledig in het beeld van die tijd om de gerechtelijke deskundigen te54

beschouwen als objectieve waarnemers, die definitief uitsluitsel kunnen geven over de

toedracht van het feit en over de persoon van de dader.55



L. Dupont, Beginselen van behoorlijke strafrechtsbedeling, Antwerpen/Arnhem 1979, p. 86,56

die spreekt van een dubbele bodem in de 18e-eeuwse rechtsbeginselen.

Een duidelijk en concreet voorbeeld hiervan wordt gevormd door het afschaffen van het57

onderscheid tussen 'voorlopige informatiën' en 'instructie' en van de rechtsingangsprocedures.
Zie hieromtrent J.L. van der Neut, J. Simmelink, Requiem voor het bezwaarschrift tegen de
dagvaarding ?!, in: A.C. 't Hart e.a. (red.), Strafrecht in balans, Arnhem 1983, m.n. p. 142-
143.

5. Het verleden van de toekomst

De Déclaration des droits de l'homme et du citoyen was een document ter bescherming van de

vrijheidssfeer van de staatsburger tegen onaannemelijke opdringerigheid van de overheid.

Maar de ontwikkelingen in 1789 hadden ook een keerzijde. De Déclaration heeft, evenals de

18e-eeuwse normatieve strafrechtstheorieën waarop hij berust, naast een rechtsbeschermende

strekking ook een pragmatische betekenis. Het is zoals Dupont het heeft omschreven ten

aanzien van de rechtsbeginselen uit die tijd: het ging niet alleen om een humaner strafrecht,

"maar (ook) om de rationalisatie van de strafrechtspleging, om een nieuwe

strafrechtseconomie in een nieuw maatschappelijk bestel, waarbij de intentie voorzat om

middels een efficiënter werkend en hanteerbaarder strafrechtssysteem, een nieuwe vorm van

maatschappelijke controle in het leven te roepen of om de bestaande maatschappelijke

controle, thans uitgebreid over het overheidsoptreden zelf, te vergroten."  56

De herziening van het wetboek van strafvordering in 1926 moet naar mijn mening in

ongeveer dezelfde termen worden beschreven.  Jawel, de rechten van de verdediging zijn in57

de nieuwe regeling sterk uitgebreid. Maar het gaat te ver om deze wetgevende operatie te zien

als een reactie op de invloed van bijvoorbeeld de Moderne Richting. Er kan immers niet

worden aangetoond dat de inspanning exclusief was gericht op beteugeling van het

instrumentele denken zoals dat in het vooruitgangsgeloof van het toenmalige

(wetenschappelijke) positivisme paste. Anderzijds is er geen enkele reden om de nieuwe

bevoegdheden voor de verdachte te bagatelliseren.  

Zoals Simons ons in het motto bij dit opstel terecht voorhoudt, gaat het natuurlijk

uiteindelijk om de vraag hoe het compromis tussen de in aanmerking komende belangen

wordt ingevuld en met name om de daarbij gehanteerde visie op de verhouding tussen 



I.A. Nederburgh, Het aanhangig ontwerp strafvordering, TvS 1919, m.n. p. 317 e.v.58

P. van Heijnsbergen, Rondom het nieuwe wetboek van strafvordering, TvS 1926 m.n. p.59

151; zie over Simons de beschouwingen en de bronnen van J.A. Janse de Jonge, David
Simons (1860-1930): advocaat van vrijheid en humaniteit, DD 1985, m.n. p.316 e.v.

individu en gemeenschap. Wat dat betreft zijn er in de literatuur van die dagen twee

fundamenteel verschillende opvattingen naar voren gekomen. 

Aan de ene kant heeft I.A. Nederburgh geprobeerd het eindeloze gekrakeel over een

inquisitoir en een accusatoir proces te beëindigen door een geheel andere grondslag voor onze

strafvordering aan te bevelen. Deze schrijver beschouwt het strafproces als een verplichte

samenwerking tussen de rechter, het OM en de verdachte (met of zonder verdediger) tot

ontdekking van de waarheid.  Ziehier een veelbetekenend fragment uit zijn redenering: "De58

Staat, opkomende voor het algemeen belang, moet en wil in het strafproces een eerlijke strijd

voeren; maar om eerlijk te zijn moet een strijd gelijk zijn; wanneer de tegenpartij niet eerlijk

is, dan is het al een ongelijke strijd. Dus moet ook van den beklaagde eerlijkheid worden

gevorderd. (...) Het is met het oog op de mogelijkheid van onschuld dat de beklaagde wordt

ontzien, en hem de rechten der verdediging worden toegekend, maar waarlijk niet ten einde

aan werkelijk schuldigen de gelegenheid te geven aan den arm der gerechtigheid te

ontsnappen."

Daartegenover stond de opvatting van Van Heijnsbergen, Simons en anderen, die een

wezenlijk verschil zagen tussen de positie van de verdachte en die van zijn belagers in het

strafgeding. De verdachte mag voor zijn hoogstpersoonlijke belangen opkomen op de wijze59

die hem goeddunkt. De vertegenwoordiger van de overheid, de officier van justitie, moet

daarentegen beseffen dat hij niet alleen oog dient te hebben voor de belangen van de

gemeenschap, maar ook voor die van het individu. Het is, zeker vanuit het perspectief van de

mensen- en burgerrechten, waarschijnlijk een van de belangrijkste kenmerken van het

wetboek van strafvordering van 1926 dat er onmiskenbaar voor deze laatste invulling is

gekozen.

De huidige stijl van procederen in strafzaken berust op het model van de rechtsstrijd. De

'partijen' in het geding zijn niet gelijk en hebben bijgevolg ook niet de beschikking over

gelijke strijdmiddelen. Wel wordt er gestreefd naar een zekere evenwichtigheid bij het

toedelen van rechten en plichten. De term 'evenwichtig' veronderstelt een maatstaf, of



Vgl. J.V. van Dijck, a.w. p.5260

tenminste een ijkpunt. Dergelijke toetsstenen liggen evenwel niet voor het oprapen. Die

moeten worden ontwikkeld in de procesrechtelijke dogmatiek c.q. theo

rievorming. Wellicht hebben documenten als de Déclaration en de latere

mensenrechtenverdragen enerzijds en de invoering van een nieuw wetboek van strafvordering

anderzijds juist in dit opzicht een stimulerende werking: ze leiden tot intensivering en een

vernieuwing van de wetenschappelijke beoefening van het strafprocesrecht.  Die60

onderneming kent geen eindpunt. 
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