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Y. Buruma, De aandacht van de strafrechter, oratie KUN, Deventer 1996, 
55 p. 
 
 
1. Het is altijd  spannend om een oratie te lezen. De nieuw benoemde 
hoogleraar maakt daarin duidelijk welke problemen hem interesseren en 
op welke wijze hij d ie wenst te benaderen. Het betoog van Buruma 
beantwoordt in d it opzicht volledig aan de verwachtingen die we van 
een inaugurele rede hebben. Hij behandelt een moeilijk en 
maatschappelijk belangrijk vraagstuk en schroomt niet om daarbij 
nieuwe en uitdagende stellingen te verdedigen. De oratie gaat over het 
strafrechterlijk oordeel. Buruma poneert ten eerste dat d it oordeel niet 
moet worden bezien als een daad die een bepaald  nut heeft; hij spreekt 
daarentegen over een ’soevereine activiteit’ (p. 10). Als tweede belangrijk 
kenmerk van het oordeel van de strafrechter wordt gewezen op de 
omstandigheid dat daarin de bewijsvraag en de vraag naar de op te 
leggen straf centraal staan. Deze kwesties zijn dermate wezenlijk en 
gecompliceerd dat de rechter zijn aandacht daar onverdeeld op moet 
kunnen richten (p. 17). Hieruit vloeit voort - de derde kerngedachte - dat 
het strafrechterlijk oordeel niet, of zo min mogelijk, moet worden belast 
met elementen die kunnen afleiden van deze hoofdtaak. Concreet 
betekent dit volgens Buruma dat de recentelijk verruimde mogelijkheden 
voor slachtoffers in het strafproces zich slecht laten rijmen met een toerei-
kende aandacht voor de verdachte (p. 38). De wet-Terwee wordt dan ook 
een ’gevaarlijke stap’ genoemd (p. 41). En daarnaast leidt ook het rechter-
lijk toezicht op de rechtmatigheid  van het optreden van politie en justitie 
momenteel te veel de aandacht af van de hoofdzaak. Hier ziet Buruma de 
oplossing in een systeem waarin niet vooral de zittingsrechter zich met 
dergelijke vraagstukken bezig houdt, maar de rechter-commissaris een 
gewichtiger bufferfunctie krijgt (p. 44). 
 
2. Het betoog is degelijk opgebouwd en in fraaie stijl geschreven. Het lijkt 
mij zonder enige twijfel terecht dat Buruma het centrale belang 
benadrukt van de bewijsvraag en de strafoplegging. Dat is inderdaad de 
kern van het strafgeding. Er wordt ook goed aangegeven waarom deze 
vragen zo buitengewoon precair zijn: zij worden ondanks de betekenis 
van wettelijke en buitenwettelijke voorschriften gekenmerkt door een 
vacuüm, een afgrond (p. 11; en op p. 12: "twee afgronden van vrijheid"). 
Ik ben het hier volledig mee eens en heb me bijvoorbeeld  vaker de vraag 
gesteld waarom in de jurid ische opleid ing verhoudingsgewijs zo weinig 
tijd wordt besteed aan deze kernproblemen. Vervolgens gaat Buruma 
uitvoerig in op de vraag hoe de rechter dan tot zijn feitelijke oordelen 
komt, c.q. dient te komen. Waarop moet d ie onverdeelde aandacht van 
de strafrechter dan precies worden gericht? Zie ik het goed, dan bevat 
het grootste deel van het betoog vooral aanwijzingen in de richting van 
de strafoplegging. De hoofdlijn in de argumentatie is niet gericht op het 
criterium van de rechterlijke overtuiging in art. 338 Sv, maar op het 
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begrip dat de rechter moet zien te krijgen van de betekenis van de daad 
van de verdachte. Buruma aarzelt niet om daartoe wijsgerige 
achtergronden in het debat te betrekken. Eerst wordt Heidegger ter 
sprake gebracht. Diens inzichten worden op een weinig pretentieuze 
maar wel degelijk tot inzicht leidende wijze in verband gebracht met het 
oude debat inzake determinisme en indeterminisme. Buruma heeft het 
over "vrijheid als emergentie" (p. 17), hetgeen leid t tot één van de 
mooiste zinnen uit de oratie: "Zo verklaart het samenstel van factoren dat 
ons bepaalt (onze chromosomen, onze maatschappelijke positie etcetera) 
onze vrijheid , hoewel elk van die factoren afzonderlijk ons veeleer lijkt 
vast te leggen" (p. 20). Om het gedrag van de verdachte op waarde te 
kunnen schatten en om een daarbij echt passende sanctie te kunnen 
bepalen, zal men moeten weten - in de termen van Heidegger - aan 
welke 'geworpenheid ' hij zich had moeten ontworstelen (p. 21). Vele 
bladzijden later wordt de essentie van dit inzicht nog eens treffend 
samengevat: de rechter "moet zich het particuliere leven van de 
verdachte indenken, om de logica van diens leven te begrijpen en te 
begrijpen waarom deze mens zich niet losmaakte van die logica" (p. 37). 
In deze passages wordt mijns inziens op een even indringende als 
welsprekende manier de persoonlijke verantwoordelijkheid  onderstreept 
van de rechter bij de beslissing omtrent de op te leggen straf. Meer 
moeite heb ik met de opeenvolgende beschouwingen over Levinas en 
Hannah Arendt. Het betoog over de ethiek van Levinas is ingewikkeld  - 
dat kan ook bijna niet anders - maar het levert voor de centrale 
gedachtengang van Buruma niet méér op dan een inzicht dat ook langs 
een eenvoudiger weg had kunnen worden bereikt. Ik doel op het idee 
dat sommige verdachten door hun omstandigheden niet de mogelijkheid  
hebben hun zaak goed te (laten) bepleiten en dat de rechter in die 
situaties ook voor of namens hem moet denken (p. 36). Ten aanzien van 
de politiek getinte inbreng van Arendt zijn mijn twijfels nog groter. 
Buruma doet zijn uiterste best om positief lering te trekken uit haar 
denkbeelden, maar komt daarbij niet verder dan de vaststelling dat het 
soms enorm moeilijk kan zijn om uit een rol te breken, en dat niettemin 
van de rechter verwacht mag worden dat hij zodanige empathie toont 
dat hij kan navoelen waarom de verdachte niet uit zijn rol is gebroken. 
Ten eerste voegt d it niets wezenlijks toe aan de gedachte d ie al bij 
Heidegger was aangetroffen. Ten tweede - en dit is beduidend ernstiger - 
zijn de weergegeven ideeën van Arendt geschikt om precies het 
tegendeel te bewerkstelligen van wat Buruma beoogt. Arendt laat ons 
Eichmann begrijpen, zegt Buruma, maar zij voegt er aan toe alsof het om 
een lastig insect gaat: omdat niemand geacht kan worden de wereld met 
hem te willen delen, verdient hij de doodstraf. Buruma stelt dan terecht 
de vraag waarom niet hetzelfde geld t voor een seriemoordenaar of 
kinderverkrachter (p. 50). Hij schrikt echter terug voor de consequentie 
om de benadering van Arendt precies om deze reden ook principieel - in 
zijn kern - af te wijzen. Zelfs de mogelijkheid van vriend-vijand-denken 
en het door hem wel degelijk onderkende risico van verharding en 
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afwezigheid  van clementie (p. 33) wijst hij niet van de hand als posities 
die theoretisch volledig in strijd zijn met de visie die Buruma heeft op het 
rechterlijk oordeel. 
 
3. In deze oratie sluiten de operationele aanbevelingen nauw aan bij de 
principiële overwegingen. Daarom moet zorgvuldig worden stilgestaan 
bij de theoretische uitgangspunten van het betoog. Twee daarvan 
verdienen bijzondere aandacht. Ten eerste de stelling dat de 
vermaatschappelijking van het straf(proces)recht sedert de jaren 70 - 
zowel in wetgeving als in de jurisprudentie - primair moet worden 
geduid in termen van utiliteit (of zelfs utilisme), hetgeen in feite in strijd  
is met de eerdergenoemde gedachte van een strafrechterlijk oordeel als 
soevereine activiteit (p. 8-10). Ik verschil van mening. De 
vermaatschappelijking van het recht betekent mijns inziens niet het 
uithollen van een kernfunctie van het systeem, maar het toevoegen van 
een dimensie d ie tot dan toe onderbelicht is gebleven. Waar het om gaat 
is dat wetgever en rechter zich verantwoordelijk voelen voor de effecten 
van hun beslissingen in de samenleving. Dit impliceert geen reductie in 
de zin van de omvorming van het strafrecht in een maatschappelijk 
nutsbedrijf (term van Melai), maar een verrijking van het domein van 
argumenten dat kan worden betrokken bij de twee door Buruma terecht 
als wezenlijk bestempelde beslissingen. Het tweede theoretische 
uitgangspunt houdt in dat de aard van een misdrijf vooral bestaat uit het 
vergrijp tegen de samenleving. Buruma zegt het zelfs in het Engels: "a 
crime is not committed  only against the victim but primarily against the 
community whose law is violated" (p. 27, mijn curs., MSG). Dit lijkt mij 
niet alleen een verouderde, maar vooral een onjuiste opvatting. Een van 
de grootste nadelen van de 19e eeuwse Duitse 'Begriffsjurisprudenz' was 
dat alles dogmatisch en conceptueel moest kloppen: dan was het in orde, 
ook al hield het ontworpen systeem geen enkel verband meer met de 
sociale werkelijkheid. Hetzelfde doet zich voor als we het delict in 
essentie beschouwen als een daad tegen het publieke gezag - een act 
tegen het collectief van rechtsgenoten - omdat strafrecht nu eenmaal 
publiekrecht is (nog steeds p. 27). Ik denk dat in d ie visie de reële 
betekenis van een misdrijf in de samenleving wordt miskend. Een 
juridisch construct, dat overigens per definitie geldig is en op geen enkele 
wijze kan worden gefalsificeerd, wordt dan in de plaats gesteld van de 
belevingswereld  van alle justitiabelen die rechtstreeks of indirect bij het 
delict zijn betrokken. Als vervolgens aan dat dogmatische uitgangspunt 
verstrekkende consequenties worden verbonden, berusten die op het 
fundament van de ivoren toren. Ik zal uitleggen waarom. 
 
4. Eerst de positie van slachtoffers in het strafgeding. Buruma ziet in de 
bescheiden hervorming op grond van de wet-Terwee een bedreiging 
voor de kwaliteit van het strafgeding. Het slachtoffer zou er aan 
bijdragen dat we de verdachte/ dader als een vreemde gaan beschouwen, 
ja zelfs kunnen gaan demoniseren (p. 39). In ieder geval zou de aandacht 
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van de rechter niet langer onverdeeld op de twee door hem te 
beantwoorden kernvragen kunnen worden gericht. Om te beginnen is dit 
zo ongeveer het oudste argument dat telkenmale tegen slachtoffer-
emancipatie is aangevoerd . Hoewel het reeds overtuigend is weerlegd in 
eind 19e eeuwse literatuur, steekt het telkens weer de kop op. Bij de 
voorbereiding van het wetboek van strafvordering van 1926 heeft het 
bijvoorbeeld een rol gespeeld bij het benadrukken van het accessoire 
karakter van de vordering van de beledigde partij. Het feit dat het een 
oud argument is, betekent op zich nog niet dat het een slecht argument 
is, maar dat is het in dit geval wèl. In feite is het zelfs geen argument, 
maar een bewering. Het is een nooit door enig onderzoek gestaafde 
veronderstelling dat een rechter geen nieuwe gezichtspunten in zijn 
onderzoek en beraad kan betrekken zonder zijn traditionele - en 
onverminderd  belangrijke - taak te verwaarlozen. Naar mijn 
waarneming is eerder precies het tegendeel het geval. Buruma zegt het 
zelf: "De rechter wordt geacht iets te kunnen wat gewone mensen aan de 
borreltafel niet behoeven, namelijk zich niet te laten meeslepen door het 
spektakel van het leed dat het slachtoffer heeft ondergaan" (p 40). Zo is 
het. En sterker dan dat: de rechter wordt niet alleen geacht dat te kunnen, 
hij kan het ook. Dat is precies het verschil tussen rechtspraak en 
borrelpraat. Op dit punt is het betoog van Buruma dus volgens mij 
volledig ongegrond. Nu heb ik vervolgens geprobeerd een interpretatie 
van zijn stelling te vinden die wèl tot een aannemelijke uitkomst leidt. 
Wellicht heeft hij niet het oog op doorsnee strafzaken, maar op 
uitzonderlijk zware gevallen waarin slachtoffers d iep zijn getroffen en 
luidkeels en op emotionele wijze om wraak vragen. Dergelijke situaties 
komen voor. Maar zelfs dan is het standpunt van Buruma niet houdbaar. 
Ten eerste gaat de wet-Terwee over eenvoudige zaken, waarin 
bijvoorbeeld over de schade geen serieus verschil van mening bestaat. 
Ten tweede blijken ook de zwaar aangeslagen slachtoffers - of hun 
nabestaanden - in een gesprek met de behandelende officier van justitie 
zeer wel vatbaar voor de beperkingen die de structuur van het strafrecht 
nu eenmaal voor hen meebrengt. En ten derde blijkt uit victimologisch 
onderzoek dat slachtoffers aanzienlijk minder wraakzuchtig zijn dan 
door sommigen wordt aangenomen (zie o.a. J.J.M. van Dijk, Crime and 
Victim Surveys, in: Ch. Sumner e.a. (eds.), International Victimology, 
Canberra 1996, p. 121-132). En zelfs wanneer ondanks d it alles een 
slachtoffer zich onredelijk hard  opstelt in de strafprocedure, zal dit voor 
de rechter juist gemakkelijk als onzakelijk te herkennen zijn, zodat dit 
hem zeker niet zal afleiden van zijn hoofdtaak: het vinden van een 
rechtvaardige beslissing omtrent bewijs en strafoplegging. Tenslotte 
merk ik nog op dat Buruma wonderlijk genoeg geheel voorbij gaat aan 
de omstandigheid  dat het regiem van de wet-Terwee ook uitgesproken 
gunstig kan zijn voor verdachten. Zo is het stelsel opgezet en zo blijkt het 
veelal ook te werken. Door een redelijke bejegening van slachtoffers - een 
bescheiden schadevergoeding daaronder begrepen - kan vaak worden 
volstaan met minder ingrijpende repressieve sancties dan anders het 
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geval zou zijn geweest. 
 
5. Ten aanzien van de opsporing ligt het volgens Buruma wel iets anders 
dan ten aanzien van het slachtoffer. Kort samengevat: bij de opsporing 
moeten hoofdzaak en bijzaak goed worden onderscheiden. De 
constitutionele taak van de rechter legitimeert weliswaar de controle op 
het overheidsoptreden, maar deze controle mag niet het zwaartepunt 
gaan vormen in het strafproces (p. 43). Daarom zou zoveel mogelijk van 
deze taak moeten worden overgeheveld  naar de rechter-commissaris (p. 
44-45). In praktische zin kan ik best instemmen met deze aanbeveling. 
Iedere ruis die uit het geding kan worden uitgebannen, betekent winst. 
De principiële argumentatie die Buruma voor d it standpunt biedt, is 
echter vatbaar voor versteviging (en is ook niet te vinden in zijn op p. 44 
genoemde pre-advies voor het Thijmgenootschap). Ik denk daarbij aan 
drie invalshoeken. Ten eerste de veronderstelling dat ook hier sprake is 
van een zero-sum-game. Aandacht voor het politieoptreden zou 
meebrengen dat er minder aandacht is voor de omstandigheden van het 
geval en de persoon van de verdachte. Ik aarzel sterk of d it zo is. Een 
gecompliceerd proces duurt gewoon langer dan een 'eenvoudig' proces 
zonder bijzondere problemen ten aanzien van de opsporingsfase. Een 
tweede onderdeel waarop de argumentatie kan worden verdiept betreft 
de precieze afbakening van wat nog wel en wat niet meer op de zitting 
moet worden onderzocht. Bij telasteleggingen terzake van artt. 180 en 
184 Sr is de taak van de rechter evident mede gericht op de recht-
matigheid van het politieoptreden ('ambtenaar werkzaam in de 
rechtmatige uitoefening zijner bediening' e.d .), maar er zijn zeer veel 
voorbeelden te noemen waar dit in wezen niet anders ligt (art. 7 WVW, 
milieudelicten, warenwet en soortgelijke ordeningswetgeving waarin 
bepaalde vormen van onderzoek wettelijk strak zijn genormeerd; 
redelijke termijn-verweren). En ten derde vraag ik mij af of Buruma niet 
een enigszins willekeurige grens trekt in zijn standpunt over de kern van 
het strafrechterlijk oordeel. Waarom niet dezelfde soort vraagtekens 
gezet bij andere secundaire, maar voor betrokkenen of de samenleving 
niet onbelangrijke beslissingen. Ik denk aan de beslissing omtrent 
inbeslaggenomen voorwerpen of aan de onttrekking aan het verkeer. 
Leidt dat niet af van de kerntaken van de strafrechter? Nog sterker geld t 
dit voor de beslissing omtrent het ontnemen van wederrechtelijk genoten 
voordeel in een aparte procedure. Is dit niet volledig onverenigbaar met 
de beschouwingen van Buruma over de rechterlijke verantwoordelijk-
heid in relatie tot de laatste vraag van art. 350 Sv? 
 
M.S. Groenhuijsen 
april 1997 


