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prof.mr. M.S. Groenhuijsen

T.H.J.G. van Sloun, De schuldvraag in het kinderstrafrecht, diss. Amsterdam,
Arnhem/Deventer 1988, 307 pp., ƒ 75,-

1.  Wanneer delinquenten jonger zijn dan 18 jaar, worden zij in beginsel onderworpen aan een
apart strafrechtelijk regiem. De desbetreffende bepalingen van materiëel recht zijn opgenomen
in titel VIIIA van boek I van het wetboek van strafrecht (artt. 77a e.v.), terwijl titel II van het
vierde boek van het wetboek van strafvordering (artt. 486 e.v.) een bijzondere procedure
normeert voor deze categorie verdachten. Het is een feit van algemene bekendheid dat, helaas,
veel strafbare feiten worden gepleegd door jeugdige daders. Je zou dan ook verwachten dat er
in de wetenschappelijke literatuur veel aandacht wordt besteed aan het zgn. kinderstrafrecht.
Maar het tegendeel is het geval. In de afgelopen decennia zijn niet meer dan enkele
fundamentele studies aan het onderwerp gewijd. De theorievorming daarin lijkt bescheiden te
zijn, en het uitwerken van een dogmatisch verantwoord begrippenstelsel wordt slechts
spaarzaam ter hand genomen. Tegen deze achtergrond is het verheugend dat dr. Van Sloun
een kloeke dissertatie heeft geschreven over de schuldvraag in het kinderstrafrecht. Het
proefschrift verdient, mede om deze redenen, een zorgvuldige bespreking. Eerst zullen de
belangrijkste bevindingen van de auteur worden samengevat (2 t/m 11); daarna plaats ik
enkele kanttekeningen (12 t/m 22).

2. De centrale probleemstelling van de studie betreft de vraag in hoeverre in het
kinderstrafrecht 'de volle normatieve betekenis van schuld als strafrechtsdogmatische
voorwaarde voor strafbaarheid gehanteerd wordt' (p. 22). Deze vraag blijkt veelomvattend te
zijn. Alvorens een inhoudelijk antwoord te beproeven zijn voorbereidende werkzaamheden
vereist, die hun neerslag hebben gevonden in hoofdstuk 1. Daarin wordt eerst vermeld dat de
strafwetgeving inzake jeugdige personen voor een niet onaanzienlijk deel is ontstaan op basis
van pedagogische overwegingen (p.19). Er volgt een analyse van het begrip 'schuld' in het
rechtsbeginsel 'geen straf zonder schuld' (p.22 e.v.). Een grote reeks schrijvers - die het
onderling duidelijk oneens zijn - passeert de revue, waaraan Van Sloun tenminste twee
belangrijke gedachten ontleent. Ten eerste: schuld is een rechtsgrond voor de straf en is als
zodanig bepalend voor de dogmatiek van het strafrecht (p. 26). En ten tweede: de doelen die
door middel van een sanctie worden nagestreefd (preventie, resocialisatie, etc.) kunnen nooit
een theoretische fundering of rechtvaardiging van de straf opleveren (p. 29). Daarna bespreekt
de auteur het begrip 'straf'. Het boek wordt dan direct ingewikkeld. De straf zou uit twee lagen
zijn opgebouwd. De eerste laag omvat de ruimte tussen de straffunderingsschuld en de
straftoemetingsschuld; de tweede berust op het via de sanctie gepretendeerde strafdoel.
Teneinde beide segmenten te onderscheiden kan volgens de auteur worden gesteld 'dat de straf
in de eerste laag door de schuld gegenereerd wordt en de straf in de tweede laag de
doelstelling regardeert. In niet fraaie bewoording doch pregnant, zou gesproken kunnen
worden van schuldtoemetingsstraf in de eerste laag  en van doeltoemetingsstraf in de tweede
laag. Door deze terminologie kan het spanningsveld tussen de rechtsgrond en de doelstelling
van de straf  duidelijker worden herkend' (p. 35). Het is evident dat de toepassing van deze
termen in de rechtspraktijk een stevig debat vereist tussen de betrokkenen in het strafgeding.
Daarom wijdt de schrijver vervolgens een paragraaf aan het zgn. contradictoire perspectief.
De schuldvraag zou de inzet moeten zijn van een werkelijk open, horizontale discussie. Deze
procesrechtelijke kwestie mag niet worden onderschat in een verhandeling over het
materieelrechtelijke probleem van de schuld. En Van Sloun rondt zijn voorbereidende
beschouwingen af met een korte schets van het leidende motief achter het kinderstrafrecht: de



parens-patriae gedachte. Daarbij wordt als meest intrigerend aspect van dit rechtsgebied
aangemerkt de poging van de overheid om te streven naar een volwaardig strafrecht met
behoud van een pedagogische strekking (p.41). Onder verwijzing naar Remmelink meldt de
schrijver dat hier het risico bestaat dat het kinderstrafrecht 'een soort supreme padvinderij'
blijft.

3. Hoofdstuk 2 bevat het historische deel van de studie. Op een degelijke wijze doet de auteur
uit de doeken dat er in het verleden twee mijlpalen zijn te onderscheiden. Ten eerste de
wijzigingen van 1901, waardoor niet langer de beveiliging van de maatschappij de
belangrijkste maatstaf werd bevonden, maar het belang van het kind. Daar stond wel
tegenover dat de schuld als strafrechtdogmatische voorwaarde ondergeschikt werd gemaakt
aan het verwachte positieve pedagogische effect van de straf op de jeugdige (p. 74). In theorie
veranderde dit in 1961, toen het kinderstraf(proces)recht werd herzien onder invloed van het
rapport van de commissie-Overwater. Blijkens de memorie van toelichting werd het beginsel
'geen straf zonder schuld' uitdrukkelijk erkend. Van Sloun tekent hierbij echter aan dat o.a.
door de nauwe samenhang met het civiele kinderrecht, vooral op het punt van de
ondertoezichtstelling, de rechtsbescherming in feite wel formeel was gegarandeerd maar
inhoudelijk onvoldoende was gewaarborgd (p. 87). Na een uiteenzetting over de reacties in de
literatuur besluit de auteur het historische overzicht met een weergave van het rapport van de
commissie-Anneveldt. Het unanieme standpunt binnen deze commissie dat sancties voor
jeugdigen mede vanuit pedagogisch oogpunt moeten worden gehandhaafd, wordt door de
schrijver als onhelder gekritiseerd. De meest recente ontwikkelingen (namelijk het
wetsvoorstel jeugdsanctierecht van september 1989) heeft hij - gelet op de promotiedatum -
uit de aard der zaak niet meer kunnen vermelden. Hij besluit het hoofdstuk met de slotsom:
'Summa summarum kan geconcludeerd worden dat het kinderstrafrecht nog zeer ver
verwijderd is van de normen van het strafrecht voor volwassenen, onder wiens vigeur het valt'
(p. 104).

4. Hoofdstuk 3 draagt het opschrift 'De invloed van het pedagogisch denken op het
contradictoire karakter van het kinderstrafrecht'. Naar zijn strekking is het vooral een kritisch
vertoog, waarin de staf wordt gebroken over allerlei kwesties die te vaak als
vanzelfsprekendheden worden aanvaard. Eerst wordt de omnipotentie van de kinderrechter
gelaakt. Deze magistraat heeft civielrechtelijke taken (art. 14a Sv en artt. 911 jo 935 Rv), hij
vervult de dubbelrol van de artt. 77c en 77d Sr, en hij treedt op als kinderstrafrechter. In die
laatste hoedanigheid is hij dan weer belast met verschillende taken in het vooronderzoek
(optreden als rechter-commissaris en als raadkamer, de machtiging van art. 493 lid 2 Sv), hij
is verantwoordelijk voor het onderzoek ter terechtzitting, en hij is op diverse manieren
geïnvolveerd in de executie van de opgelegde sancties. Van Sloun signaleert dat er in de
juridische leerboeken veelal een fundamenteel kritische beschouwing ontbreekt over de vraag
of al deze taken en rollen wel concorderen (p. 114). Met instemming citeert hij zijn promotor
M. de Langen: 'Als er één beginsel is, dat bij de eigenlijke jeugdrechtspraak geheel op de
achtergrond is gedrongen, dan is dat het beginsel van de objectieve rechtspraak' (p. 116). De
schrijver wijst ook op Europese jurisprudentie over de eis van onpartijdige rechtspraak (de
bekende zaken De Cubber en Piersack; na het verschijnen van dit proefschrift is daar nog de
belangrijke Hauschildt-case bijgekomen). 
De ongekend gevarieerde invloed van de kinderrechter wordt doorgaans gerechtvaardigd op
grond van de pedagogische taak die hij moet vervullen. Van Sloun maakt korte metten met
deze voorstelling van zaken. Op grond van een betoog over het begrip 'agogische actie' wordt



vastgesteld dat het een fictie is om aan te nemen dat de kinderrechter over pedagogische
deskundigheid zou beschikken (p. 125).

5. De positie van de kinderstrafrechter wordt nader geanalyseerd door te bezien hoe de
factoren 'de persoonlijkheid van de dader' en 'de ernst van het feit' bijdragen aan de te nemen
beslissingen in het geding (p.126 e.v. resp. p. 138 e.v.). 
Rechters vormen zich een oordeel over de persoon van de verdachte op grond van eigen
waarnemingen, het voorlichtingsrapport van de Raad voor de Kinderbescherming, en het
observatierapport na plaatsing in een rijksopvangtehuis. Volgens de auteur is dit onvoldoende.
De eigen indrukken van de rechter ('geeft de verdachte een stevige hand en kijkt hij je recht in
de ogen, dan kan er nog wat van terecht komen') zijn nogal subjectief en dikwijls speculatief.
Ook de rapporten van de Raad worden in brede kring als onbevredigend ervaren. Van Sloun
onderzoekt vervolgens hoe de beeldvorming over 'de jongere' in de literatuur gestalte krijgt.
Zijn bevindingen zijn weinig hoopgevend: bijna alle schrijvers van het representatieve
boekwerk 'Jeugdstrafrecht als jeugdbeschermingsrecht?' (1986) krijgen te horen dat zij het
kind te zeer zien als een hulpbehoevend, onzelfstandig individu in plaats van het door Van
Sloun geprefereerde model waarin de emancipatie van de jongere voorop staat. Zijn conclusie
is somber: 'Voorshands valt er op dit punt geen positieve verandering te verwachten omdat de
stigmatisering van de jeugdige via sluipwegen steeds weer gecontinueerd wordt...' (p. 137). 

6. Ten aanzien van 'de ernst van het feit' is het al niet anders. Ook hier leidt een bespreking
van de beschikbare literatuur tot het niet malse oordeel dat de ernst van het feit niet bestaat,
bijgevolg als een fictie moet worden beschouwd, ja zelfs als een 'dubbele fictie' ('namelijk het
is een fictie van de fictie "het strafrechtelijke feit"', p. 145). Nochtans onderschrijft hij de
uitlating van C. Kelk dat de hantering van het criterium inzake de ernst van het feit wel 'bittere
juridische realiteit' is. Ten onrechte, aldus de schrijver, omdat een gesprek ter terechtzitting
over een meervoudige fictie niet meer kan zijn dan een schijndiscussie bij uitstek (p. 148).

7. Hoe kan verandering worden gebracht in deze onwenselijke toestand? Daartoe moet eerst
inzicht worden verworven in de communicatiepatronen in het juridisch handelen. De auteur
onderkent het probleem dat door A.A.G. Peters is aangeduid als het 'vals bewustzijn' in het
recht, maar heeft ook een uitweg ontdekt. De paradox is dat de ondergeschikte partij de
gevangene blijft van de definitiemacht van zijn tegenstrever. De oplossing luidt dat hij zich
kan bevrijden door zich bewust te worden van zijn inferieure positie en die vervolgens ter
discussie te stellen, dat wil zeggen: door een metacommunicatie aan te gaan (p. 151). Het
contradictoire karakter van de strafrechtspleging wordt in deze visie bepaald door de
mogelijkheden om tot een symmetrische interactie te geraken tijdens de communicatie tussen
justitie en de verdachte. Alle deelnemers aan het proces zouden over een naar evenredigheid
verdeelde, gelijke speelruimte moeten beschikken (p. 161). 

8. In § 3.6. wordt het pedagogische karakter van de juridische straf besproken. Van Sloun
betreurt het dat het onderscheid tussen 'straffen' en 'sancties', zoals Pompe dat nog maakte, in
de literatuur ongemotiveerd is opgeheven. Qui bene docet, bene distinguit, luidt zijn
commentaar (p. 166). Een belangrijk verschil met de juridische straf is dat de pedagogische
straf in een doel-middel-relatie staat. De rechtvaardiging, de legitimatie, van het ingrijpen kan
dan in het rendement worden gelocaliseerd. Bovendien: 'Het verschil zit hem hierin dat de
juridische straf genormeerd wordt vanuit het wetboek van strafrecht en als zodanig een
intrinsieke waarde heeft, terwijl de pedagogische straf genormeerd wordt vanuit het
pedagogisch handelen en hierin een extrinsieke waarde heeft' (p. 169). De schrijver wijst nog



op twee andere verschillen. De leedtoevoeging waar het in het recht om gaat is geobjectiveerd,
dus losgemaakt van verdriet als subjectieve ondervinding. In de pedagogie is er daarentegen
een gerichtheid op de zin van het subjectieve karakter van het toegebrachte leed. En daarnaast
is de per definitie dwingende aard van de juridische straf volgens de onderzoeker niet
vergelijkbaar met het 'verplichtende element' van zijn pedagogische tegenhanger. De
boodschap van deze beschouwing is duidelijk: 'het pedagogisch handelen en het juridisch
handelen zijn binnen één en dezelfde context onverenigbaar' (p. 187). Wanneer dit wordt
miskend kan er grote schade worden aangericht aan de ontwikkeling van de jongere, en
bovendien wordt de juridisch-systematische normering van de rechtspleging geweld
aangedaan.

9. Tot de meest interessante onderdelen van het boek behoren de passages over 'straf en
vervreemding' en over de zgn. 'neutraliseringstechnieken' (p. 175 e.v.). De onderzoeker stelt
terecht vast dat de hoop op een positief effect van de straf alle realiteitswaarde verliest indien
een overdosis aan repressieve actie wordt toegediend, die door de jeugdige niet meer als
redelijke straf in zijn rechtsbewustzijn kan worden ervaren. Hij kan zich dan innerlijk gaan
afwenden van de gebeurtenissen in het strafgeding; dat is wat 'vervreemding' wordt genoemd.
Onder neutraliseringstechnieken worden die denkstructuren verstaan die de jeugdige
verdachte kan hanteren om de verantwoordelijkheid voor zijn delinquent gedrag te
neutraliseren of te ontkennen (p. 178). Voorbeelden daarvan zijn het beroep op slechte sociale
omstandigheden, het ontkennen dat er kwaad is gedaan of dat er een slachtoffer is, het
aanvallen van de gezagsdragers ('de politie is corrupt'), en het beroep op een hogere loyaliteit
dan de positieve rechtsorde. 

10. De hoofdstukken 4 en 5 hebben meer een thetisch karakter. Op p. 191 e.v. wordt de
toepassing van de straffunderingschuld uit het commune recht in het kinderstrafrecht
behandeld. De schrijver geeft uitvoerig de visie van W.H. Vellinga weer, waarin een feitelijk
en een normatief aspect binnen het schuldbegrip worden onderscheiden. Dit leidt hem tot de
volgende vraag: 'Vanaf welk moment binnen de normale ontwikkeling van de jeugdige kan
worden gesteld dat hij zich zodanig ontwikkeld en gedifferentieerd heeft - daarbij een zodanig
cognitief ontwikkelingsniveau bereikend - dat hij wist, althans diende te weten, dat hij met
betrekking tot zijn concrete handeling redelijkerwijs anders had kunnen handelen en dat hij
een - uit zijn cognitief ontwikkelingsniveau voortvloeiend - normbesef heeft ontwikkeld zodat
hij anders had behoren te handelen casu quo het zijn plicht was  bedoelde handeling na te
laten? Het huidige juridische antwoord op deze vraag wordt geformuleerd aan de hand van de
kalenderleeftijd, aangevuld met het oordeel van de kinderrechter op grond van de
persoonlijkheid van de jeugdige dader' (p. 199). 
Van Sloun stelt hier tegenover de centrale rol van de ontwikkeling van deontische
competenties. Krachtens de klassieke theorie over dit thema (Piaget) zijn hierin 6 stadia te
onderscheiden. Voor het strafrecht zou vooral de overgang van het derde naar het vierde
stadium van belang zijn, omdat de jongere zich dan pas zou gaan oriënteren op de handhaving
van de sociale orde. Vóór die fase kan hij nog geen onderscheid maken tussen zijn eigen
opvatting en het standpunt van 'de maatschappij'. Van Sloun meent dat deze maatstaf met
betrekking tot de straffunderingsschuld aannemelijker is dan het leeftijdscriterium. Hij pleit
daarom voor differentiatie: net als in art. 216 lid 2 geschiedt ten aanzien van de beëdiging, zou
ook voor andere delicten moeten worden bezien of stratificatie naar niveau's van deontische
competentie mogelijk en wenselijk is. Voorbeelden van sectoren waaraan dan kan worden
gedacht zoekt de schrijver bij de doleuze versus de culpose delicten, de commissie- versus de



omissiedelicten, en in de sector van de poging en deelneming. Nader onderzoek op deze
punten is volgens de auteur noodzakelijk.

11. Het vijfde hoofdstuk gaat over begrenzingen van de straftoemetingsschuld in het
kinderstrafrecht. Daarin komen uiteenlopende vragen van straftoemeting aan de orde. De
schrijver vindt dat de kinderrechter op dit punt teveel vrijheid heeft, die op basis van
persoonlijke indrukken en speculatieve toekomstverwachtingen wordt ingevuld, en in het
vonnis ten onrechte nauwelijks inhoudelijk wordt verantwoord. In plaats van de huidige
'delicts-, persoons, en procesvariabelen', zou naar zijn mening de besluitvorming moeten
plaatshebben vanuit de 'rechtsbeginselen die de straftoemetingsschuld regarderen', zoals het
verdedigingsbeginsel en het beginsel van de individualisering (p. 233 e.v.). Dit zou 'een
geheel andere benadering' zijn, waardoor het contradictoire karakter van het geding meer tot
zijn recht komt. Hij rondt af met een voor deze studie kenmerkende zin: 'Tot het moment dat
de relatie tussen straffunderingsschuld en straftoemetingsschuld in een wettelijk kader is
opgenomen, blijft een werkelijke participatie van de justitiabele met betrekking tot de
straftoemetingsschuld vrijwel onmogelijk' (p. 248). 

12. De voorafgaande, niet te beknopte, samenvatting is noodzakelijk om duidelijk te maken
hoeveel hooi de schrijver op z'n vork heeft genomen. Hij bespreekt een buitengewoon
moeilijk materieel-dogmatisch leerstuk, hij neemt de uitgangspunten van het kinderstrafrecht
onder de loupe, hij analyseert de gang van zaken in een strafrechtelijke procedure, hij neemt
het probleem van de straftoemeting bij de kop, en hij beoogt de inzichten van niet-juridische
disciplines in zijn relaas te integreren. Zo'n onderneming stelt hoge eisen aan de denktucht van
de onderzoeker. 

13. Het eerste dat bij lezing van deze studie opvalt is dat het schuldbeginsel in het
kinderstrafrecht niet zozeer als een probleem of als een dilemma wordt opgevat, maar als een
hard uitgangspunt. Het beginsel moet 'volledig' worden gerealiseerd, en 'in volle omvang' tot
z'n recht komen. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat het schuldbeginsel niet zomaar voor
het grijpen ligt. Uit de overvloedige literatuur blijkt juist dat men het ook in het
volwassenenrecht vaak grondig oneens is over de reikwijdte en de implicaties van het
beginsel. Van Sloun wekt de indruk dat het commune recht redelijk is georganiseerd, en dat
het jeugdrecht daarvan op ontoereikende gronden afwijkt. Mijn eerste kanttekening is dat hij
daarbij een te rooskleurig beeld heeft van de praktijk van de strafrechtspleging tegen
meerderjarige daders (ik volsta met verwijzingen naar S. Politoff, F.A.J. Koopmans, Schuld,
Arnhem 1988; F.E. Frenkel, De onwetenschappelijkheid van het strafrecht, diss. Amsterdam,
Groningen 1988; en C. Roxin, Was bleibt von der Schuld im Strafrecht übrig?,
Schweizerisches Zeitschrift für Strafrecht 1987, p. 356-376).

14. De grote boosdoeners in het verhaal van de schrijver zijn de aanhangers van de Moderne
Richting in het strafrecht (p. 79, 102, 164). Zij zijn verantwoordelijk voor de idee van de
'Zweckstrafe', zij introduceerden de utilaristische en pragmatische opstelling tegenover
jeugdigen, zij propageerden de overwegend beschermende opvoedingsgedachte. Deze
stereotypen zijn ons bekend. En inderdaad bestond er binnen de Moderne Richting consensus
over de aanpak van jonge delinquenten. Maar zeker zo interessant is het gegeven dat de
aanhangers van het (neo-) klassieke strafrecht aan het eind van de vorige eeuw grotendeels
dezelfde benadering van het probleem bepleitten! Kortheidshalve verwijs ik naar de
representatieve Actes  du Congrès Pénitentiaire International de Saint-Pétersbourg 1890 (m.n.
vol. I p. 656 e.v., p. 798 e.v., vol. II p. 593-674), waaruit blijkt dat ook de toenmalige classici



voor jeugdigen een regiem voorstelden dat inbreuk maakte op zo ongeveer alle klassieke
rechtsbeginselen. De wetgeving in andere landen bevestigt het beeld dat al lang voor de
opkomst van de Moderne Richting onder ogen werd gezien dat kinderen een bijzondere
strafrechtelijke bejegening verdienen.

15. Daarmee raken we de kern van de zaak. Wanneer erg jonge mensen strafbare feiten
plegen, is er iets bijzonders aan de hand. Waarom? Ik zou zeggen: omdat er dan zowel voor de
betrokkene alsook voor de samenleving bijzondere belangen op het spel staan. Voor de
jeugdige verdachte is een aanzienlijk deel van zijn toekomst in geding. Wanneer een criminele
loopbaan niet in de kiem wordt gesmoord, nemen de kansen op eerherstel allengs af. In dit
opzicht heeft het individu dezelfde belangen als de gemeenschap: niemand wordt er beter van
als een verkeerde - d.w.z. ontoereikende of overdreven - strafrechtelijke reactie een nieuwe
criminogene impuls vormt. Vandaar de traditionele roep om een terughoudend justitieel beleid
in deze. En vandaar ook de bekende bijzondere voorzieningen voor de positie van de rechter,
de rol van de raadsman, e.d. Dit zijn allemaal elementen van een poging een oplossing te
vinden voor het precaire probleem van de jeugdige delinquent.

16. Zo'n arrangement heeft onvermijdelijk voordelen en nadelen, waarvan sommige voorzien,
andere onvoorzien zijn. Eén van de in het oog springende nadelen is dat de deformalisering
van de verhoudingen in het jeugdstrafgeding ten koste gaat van de rechtsbescherming die
verbonden is aan klassieke rechtsbeginselen. Voor Van Sloun is dit zo ongeveer het enige dat
telt. Gegeven dit uitgangspunt is het niet meer echt nodig om het gewicht van dit nadeel
precies vast te stellen of om het af te wegen tegen de reële voordelen die natuurlijk ook aan de
regeling verbonden zijn. In dit boek wordt iedere voorziening die is ingevoerd 'in het belang
van het kind' gediskwalificeerd als een bevestiging van de van boven opgelegde
onmondigheid van de justitiabele. Deze eenzijdigheid gaat stellig ten koste van de
overtuigende kracht van het boek. Ik moet bekennen dat ik b.v. niet goed begrijp waarom de
ambtshalve toevoeging van een advocaat ex art. 489 Sv als een laakbare vorm van
discriminatie zou moeten worden opgevat (p. 255). 

17. De auteur heeft ook in andere opzichten een scherpe pen. Ik geef twee voorbeelden. 
Op p. 131 e.v. contrasteert hij zijn eigen 'emancipatoire beeld van de jeugdige' met het naar
zijn zeggen gangbare 'bevoogdende' beeld, dat zelfs zo ingesleten zou zijn dat het nauwelijks
aanleiding tot herdenking kan bieden. Ter staving van deze beweringen biedt hij een
samenvatting van de bijdragen in de bundel 'Jeugdstrafrecht als jeugdbeschermingsrecht?'.
Bijna alle auteurs krijgen een veeg uit de pan. Als er maar één enkel zinnetje twijfelachtig is,
komt Van Sloun direct met het verwijt dat de auteur 'inconsistent' is. J.E. Doek krijgt te horen
dat zijn beeld van de jeugdige 'klaarblijkelijk' (een favoriete term van de promotus) meer
wordt bepaald door factoren buiten hem om dan door zijn zingeving aan de omgeving. A.P.
Besier moet vernemen: 'Ook voor het Openbaar Ministerie geldt klaarblijkelijk: verba valent
usu'. Mw. van Breukelen-van Aarnhem moet het doen met de slotsom: 'Over het kind zelf is
nog steeds niets gezegd', terwijl E.P. von Brucken Fock wordt verweten dat in zijn benadering
de jeugdige tot object van rechtshandelen wordt en de persoon van de verdachte als subject
volledig buiten beschouwing blijft. Deze vermaningen zijn voor een deel voorbarig, voor een
ander deel ronduit misplaatst. Mij schoot bij lezing van deze pagina's de methodologische
opmerking te binnen die A.C. Ewing maakte in een bespreking van het werk van Immanuel
Kant: 'We ought to start with the assumption that a great philosopher is not likely to be always
contradicting himself, and consequently, wherever there are two interpretations, one of which
will make (him) consistent and the other inconsistent, prefer the former to the latter if



reasonably possible' (A.C. Ewing, A short commentary on Kant's critique of pure reason,
1938, p.4). Mij dunkt dat ook Mw Rood-de Boer c.s. aanspraak hadden kunnen maken op een
dergelijke bejegening. Niet uit vriendelijkheid, maar omdat door de overhaaste kritiek van
Van Sloun veel waardevolle elementen in de door hem besproken opstellen onopgemerkt
blijven. 

18. Mijn tweede voorbeeld betreft de beschouwing over 'de ernst van het feit'. De schrijver
doet deze maatstaf, opnieuw iets te vlot, af als een fictie (p. 144). In de praktijk is de ernst van
het bewezenverklaarde delict uiteraard een 'bittere en onontkoombare realiteit' (C. Kelk). Uit
de door Van Sloun vermelde empirische onderzoeken blijkt weliswaar dat er geen
eensgezindheid bestaat over een rekenkundige schaal waarop de betekenis van het delict
trefzeker en tot drie cijfers achter de komma kan worden vastgesteld, maar dat neemt toch niet
weg dat er wel degelijk intersubjectief gedeelde inzichten bestaan over een globale indeling
van de ernstige en minder ernstige feiten. In elk geval is over deze kwestie wel degelijk een
zinvol gesprek ter zitting mogelijk, zodat ik niet kan inzien waarom dat steeds 'een
schijndiscussie bij uitstek' zou moeten zijn (zie no. 6). Deze stand van zaken wordt ook
bevestigd in het hoofdstuk waarin de individualisering van de straftoemeting aan de orde is (p.
236). M.i. is het vraagstuk van de straftoemeting beduidend gecompliceerder dan in dit boek
wordt gesuggereerd. Hetzelfde geldt voor de verantwoording van de desbetreffende beslissing
in het vonnis. Van Sloun stapt met ware zeven-mijls-laarzen heen over de bestaande, redelijk
verfijnde dogmatiek op dit punt. Hij huldigt het enigszins naieve standpunt dat rechters hun
'werkelijke beweegredenen' in het vonnis uit de doeken moeten doen, zonder zich af te vragen
hoe dat ooit iemand zou kunnen lukken. 'En passant' wraakt hij tot twee keer toe (p. 218 en p.
237) het gebruik van standaardmotiveringen, die de rechter zou hanteren 'met de bedoeling de
juridische discussie in tweede instantie zoveel mogelijk uit te sluiten'. Dergelijke defamerende
opmerkingen zouden, denk ik, niet worden gemaakt door iemand die de rechtspraktijk van
binnenuit kent. In het commune strafrecht was b.v. in 1988 in niet minder dan 30% van de
gevallen waarin de hoge raad een bestreden uitspraak casseerde de oorzaak gelegen in een
ontoereikende strafmotivering. De advocaat-generaal Meijers merkt terecht op dat de
feitenrechter het bij de motivering van de straf niet zonder standaardformules kan stellen (zie
Strafmotivering; een controlelijst, in: De derde rechtsingang nader bekeken, Arnhem 1989,
p.210).

19. De zo felle kritiek op het vigerende stelsel maakt benieuwd naar de alternatieve
oplossingen van de auteur. Wanneer het gaat om het kiezen van een passende en geboden straf
(Van Sloun spreekt dan over de straftoemetingsschuld) wil hij het debat niet langer
structureren via de delicts-, persoons- en procesvariabelen, maar wil hij uitgaan van een aantal
rechtsbeginselen, zoals het verdedigings- en het individualiseringsbeginsel. Deze innovatie
lijkt mij minder ingrijpend dan de auteur suggereert. Het gaat er natuurlijk om op welke wijze
een bepaalde benadering in de praktijk wordt geoperationaliseerd. Wat dat betreft bieden de
delicts- en persoonskenmerken naar mijn mening niet op voorhand een minder geschikt
uitgangspunt voor een inhoudelijk gesprek ter terechtzitting - voor een contradictoir geding -
dan de meergenoemde rechtsbeginselen. Van Sloun werkt niet overtuigend uit waarin de
differentiële voordelen van zijn voorstel zijn gelegen.

20. Het belangrijkste andere thetische element uit het proefschrift wordt gevormd door de zgn.
normstratificatie van straffunderingsschuld bij jeugdigen. Ik moet zeggen dat dit denkbeeld
mij aanspreekt. Het zou inderdaad wellicht mogelijk kunnen zijn om langs deze weg een
betere aansluiting te bewerkstelligen van de strafrechtsbedeling op de 'deontische



competenties' van de desbetreffende daders. Maar ik moet daarbij wel aantekenen dat het
jammer is dat de auteur deze gedachte zo vrijblijvend naar voren heeft gebracht. Hij oppert in
enkele korte alinea's een paar mogelijke typen delictsomschrijvingen waarbij naar normatieve
vaardigheden zou kunnen worden onderscheiden, en beveelt op dit punt nader onderzoek aan
(zie no. 10). In plaats van de lange uitweidingen die in andere hoofdstukken te vinden zijn
over onderwerpen die bepaald in de periferie van het onderzoek liggen, zou het meer voor de
hand hebben gelegen om deze kwestie al in deze studie eens grondig door te denken.

21. De auteur is geheel bevangen door zijn basisopvatting dat het jeugdstrafrecht snel en
drastisch zou moeten worden hervormd. In zijn begrijpelijke ijver om bevoogding te
vervangen door emancipatie, bekommert hij zich niet steeds om details van
onderzoekstechnische aard. Dit leidt tot nogal wat slordigheden. Schrijvers worden regelmatig
met verkeerde initialen vermeld (o.a. p.165, 240) en opstellen worden met dichterlijke vrijheid
aangehaald (b.v. 'Waar en vals rechtsbewustzijn' i.p.v. het bekende 'Recht als vals bewustzijn',
p. 151). Af en toe geeft hij in enkele regels tekst een omvangrijk leerstuk weer, met
voorspelbare gevolgen (b.v. de jurisprudentie over de motivering van de strafopleggiing, p.
138). Ook overigens wordt er op een losse manier omgesprongen met de bronnen. Wanneer
hij over niet-juridische inzichten schrijft, bekruipt de lezer het vermoeden dat er op een
arbitraire wijze is geselecteerd in het beschikbare materiaal; wanneer hij over strafrecht
schrijft, weet deze lezer dat zeker.

22. Tegenover de verdiensten van het boek staat één in het oog springende zwakte. De
schrijver is op zoek naar zekerheid en meent die te hebben gevonden. Daarom kan hij het
schuldbeginsel in het jeugdstrafrecht niet als een echt probleem zien, het is voor hem meer
een heilige opdracht. Hij waant zich een roepende in de woestijn, die, afgezien van zijn
promotor,  binnen de kring van specialisten in het jeugdrecht door niemand voldoende wordt
begrepen of gesteund. Door deze benadering wordt het zicht ontnomen op de belangrijke
punten van overeenstemming die er bestaan onder de beoefenaren van dit vakgebied.
Daardoor wordt ook te zeer veronachtzaamd dat ieder stelsel van strafrechtsbedeling berust op
een steeds precaire afweging van onverenigbare waarden. Van Sloun lijkt een ideale
eindtoestand voor ogen te hebben, waarin het contradictoire strafgeding inderdaad een
'herrschaftsfreie Diskussion' te zien geeft. Mij dunkt dat dat teveel gevraagd is. Waarschijnlijk
is het verstandiger om vanuit een bescheidener pretentie te opereren. De voorkeur moet dan
ook uitgaan naar een voortdurend proces van kleine correcties van concreet aangetoonde
gebreken in de vigerende praktijk. Op die wijze kan dynamisch worden ingespeeld op
feitelijke en normatieve ontwikkelingen in de samenleving, zonder dat ooit iemand een
absolute legitimiteit kan opeisen voor de strafrechtelijke gesties van de overheid. Het huidige
kinderstraf(proces)recht biedt langs deze weg meer kansen op stapsgewijze verbeteringen dan
de schrijver van dit proefschrift veronderstelt. Het wetsontwerp  van 21 september 1989 toont
bijvoorbeeld aan dat de rechtsbescherming van de jeugdige wel degelijk voor velen een
ernstig punt van zorg is. Naast Van Sloun hebben ook anderen in de gaten dat er met een
beroep op 'het belang van het kind' tot dusverre is geopereerd op een wijze die de juridische
toets der kritiek niet kan doorstaan. En er wordt gewerkt aan tastbare verbeteringen. Zo wordt
de kinderrechter b.v. in het evengenoemde wetsontwerp niet meer gezien als de goedwillende
magistraat die het beste met het kind voorheeft en daarom een vrijwel onbeperkt arsenaal aan
bevoegdheden moet hebben, doch als een functionaris van de overheid, die bevoegdheden
heeft die in strijd kunnen zijn met het belang van het kind (NJB 1989, p. 1292). Kortom, het
gaat de goede kant op. Een stap in de goede richting is meer waard dan een blauwdruk voor
het paradijs.
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