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Het grondrechtenperspectief: inspirerend of behoudend? 

In ‘Het zwijgrecht van de strafrechtgeleerden’ poneerde ik dat strafrechtgeleerden als 
de schrijvers van de ‘open brief’ niet alleen zouden moeten hameren op privacy en de 
grondrechten van de verdachte, maar mee zouden moeten denken over een 
strafrechtstheorie die oplossingen geeft voor de problemen van nu: een grotere 
veiligheidsbehoefte van de burger en grote vraagtekens bij de effectiviteit van de 
strafrechtspleging. De vier reacties hierboven komen van de briefschrijvers. Volledig 
op hun lijn zat ook Kuitenbrouwer in de NRC, die mijn stuk een curieuze aberratie 
noemde, maar tot zijn schrik moest constateren dat de man die in het kabinet 
werkelijk aan de touwtjes trok op een soortgelijke lijn zat. Waar ik weer van schrok, 
is hoe zo’n stuk nog steeds in staat is mensen te raken die zelf overheidsrepressie 
hebben ondervonden. En ook van de manier waarop de schrijver vervolgens ingedeeld 
wordt in categorieën als rechts, repressief en instrumenteel. Tenslotte was er enige 
aanmoediging en lof, zelfs vanuit de strafrechthoek. 

Hoe verder? Laat ik beginnen met de strafrechtgeleerden gelijk te geven dat ik hun 
werk niet hoor te beoordelen aan de hand van één open brief. En dat het natuurlijk 
niet meer zo is dat er bij hen geen oog is voor de belangen van de slachtoffers. En met 
nogmaals te bevestigen dat ik hun zorgen deel. De nota ‘Naar een veiliger 
samenleving’, die het veiligheidsstuk van het gevallen kabinet had moeten worden, 
wekt bij mij aan de ene kant bewondering voor wat een doelgerichte aanpak van wat 
de werkelijke problemen lijken te zijn. De toon is echter dreigend en beklemmend, 
terwijl de daadkracht wel erg groot wordt als 18.000 mensen tot veelplegers worden 
bestempeld die één of twee jaar opsluiting wordt beloofd.   

De centrale vraag lijkt mij welke rol strafrechtswetenschappers het beste kunnen 
kiezen als zij hun koers moeten bepalen terwijl zij worden bedolven onder een stroom 
van plannen, wetgevingsvoorstellen en media-hypes rond de strafrechtspleging. Die 
keuzes zijn aan hen. Maar uit een aantal van de reacties blijkt wel dat mijn zorg is 
overgekomen: dat een zo grote groep strafrechtgeleerden naar de politiek en naar de 
juristenwereld toe zo sterk het grondrechten geluid laat horen en dat dit in de huidige 
tijd een negatief en zelfs conservatief geluid geworden is, dat ook niet meer werkelijk 
wordt gehoord.  

Of die zorg terecht is, kan ik niet beoordelen, want ik ken inderdaad niet alle 
publicaties van de ondertekenaars. Wat ik zie, is vooral wat er in het NJB komt: dit 
jaar bijvoorbeeld die open brief, de reacties van strafrechtgeleerden op de 
verkiezingsprogramma’s en nu ook weer de vier reacties op mijn stuk. Dat zijn 
meestal opinies, en niet het echte wetenschappelijke werk, maar ik neem aan dat 
opinies ook voor strafrechtgeleerden de gelegenheid zijn om naar buiten te brengen 
waar ze werkelijk voor staan. Wat ik daar als algemene lijn uithaal is enerzijds dat 
men zeer bereid is om het wetenschappelijke debat aan te gaan en te verdiepen. Maar 
ook, dat bijna alles wat door politici, ministers of zelfs de wetgever wordt 
gesuggereerd of ingevoerd, met de grond gelijk wordt gemaakt. De argumenten zijn 
vaak grondrechtelijk, soms anecdotisch, soms op empirische kennis gebaseerd, soms 
op jurisprudentie, bijna altijd voornamelijk tegen en vaak gericht op de domme 
persoon die het voorstel doet maar de feiten niet kent en een gebrek aan historisch 
besef heeft. Tenslotte zit er voor mij geen kenbare algemene visie op of theorie van de 
strafrechtpleging achter, behalve dat grondrechtenperspectief. Vergeef me weer de 



generalisatie, want er zitten ook andere geluiden in, maar zo komt het toch op mij 
over, mede omdat mijn suggestie om nog eens goed naar dat zwijgrecht te kijken 
precies deze behandeling kreeg.  

Ik denk dat een dergelijke benadering, als die inderdaad algemener zou zijn en de 
Minister van Justitie ervaart dit in ieder geval ook zo, niet productief is. Mijn 
vermoeden is dat die benadering iets te maken heeft met het grondrechtenperspectief, 
dat als bepaalde belangen eenmaal tot grondrechten verheven zijn naar zijn aard 
defensief wordt, wantrouwend ten opzichte van de overheid en niet gemakkelijk 
plaats inruimt voor veranderingen in het gewicht van belangen of pogingen om 
nieuwe oplossingen voor de afweging van belangen te vinden. 

Op mij heeft deze benadering in ieder geval het effect dat ik door blijf denken over 
dat zwijgrecht. Dit zijn de belangen die ik de afgelopen weken uit de reacties haalde 
en die spelen in verband met het zwijgrecht:  

- Verdachten moeten beschermd worden tegen pogingen om bekentenissen 
af te dwingen: fysiek, of met andere ongeoorloofde middelen. 

- Verdachten die net zijn opgepakt, verkeren in een nieuwe, bedreigende en 
verwarrende situatie, zodat zij niet goed kunnen nadenken over wat zij 
zeggen. 

- Verhorende ambtenaren zijn veel handiger en hebben ook verder een 
enorme voorsprong op de verdachte. De mogelijkheid om te zwijgen 
compenseert dat enigszins. 

- Het is de verhorende ambtenaar die de verklaring vastlegt en daarbij kan 
selecteren of zelfs manipuleren. 

- De grote hierachter liggende zorg is het veroordelen van onschuldigen.  

- Advocaten mogen er in het begin niet bij zijn. Dat vergroot de 
machtsongelijkheid. Maar ook de druk op verhorende ambtenaren om juist 
in de eerste fase wanneer de advocaat de verdachte nog niet laat zwijgen 
verklaringen binnen te halen en daarmee de druk op de verdachte. 

- Verantwoording laten afleggen impliceert aan verdachten vragen wat er 
naar hun idee gebeurd is en hoe hun rol daarin te verklaren is. 
Verantwoording moeten afleggen werkt wellicht preventief. 

- Empathie voor de persoon van de verdachte is moeilijker wanneer die niet 
spreekt. 

- Veel slachtoffers willen weten wat er gebeurd is en waarom, omdat hen 
dat helpt bij hun verwerkingsproces. 

- Zwijgende verdachten bemoeilijken de opsporing en vervolging en maken 
deze kostbaarder en tijdrovender. Dat zit hem in ingewikkelde en 
belangstelling trekkende zaken ook in de vergroting van de kans dat het 
OM procedurele fouten maakt en een overkill aan bewijs gaat verzamelen, 
omdat het niet goed genoeg kan voorspellen met welke mate van bewijs de 



rechter genoegen zal nemen, en er geen moment is in de procedure waarop 
de rechter kan zeggen: nu is er zoveel bewijs tegen de verdachte dat die 
aan zet is, of vul het bewijs maar aan, OM.  

- Wanneer de verdachte zwijgt, krijgt het strafproces iets instrumenteels en 
is de kans groter dat vooral de opsporingsmethoden van het OM ter 
discussie staan en niet het gedrag van de verdachte. 

- In kwantitatief de overgrote meerderheid van de zaken spreekt de 
verdachte ook onder het huidige systeem. 

- Bij sommigen bestaat de indruk dat het zwijgrecht een luxeproduct is, dat 
vooral wordt ingeroepen door beter gepositioneerde verdachten. 

- Voor advocaten is een zaak met een zwijgende verdachte regelmatig 
interessanter dan met een sprekende: professioneel en financieel. 

Voor de goede orde: ik heb het hier niet over de autoriteitsargumenten (het EHRM 
zegt het ook) of beginselverklaringen (het strafrecht is nu eenmaal hierop gebouwd). 
Het gaat mij om de inhoudelijke afweging. Mijn indruk uit dit lijstje is dat het 
zwijgrecht één mogelijke oplossing is voor deze belangentegenstelling, en dat er met 
enige creativiteit veel andere oplossingen te bedenken zijn, waartussen er best één zou 
kunnen zitten die minder bezwaren heeft dan het zwijgrecht. Dat punt, dat het gaat om 
de inhoudelijke afwegingen en dat er misschien meer mogelijk is dan op het eerste 
gezicht lijkt, wilde ik maken. Verder wil ik niet gaan en ik wil zeker het zwijgrecht 
niet slopen voor die betere oplossing er is. In die zin is het zwijgrecht een 
oriëntatiepunt, zoals De Roos zegt, maar als het meer wordt dan een oplossing die 
voorlopig het beste is gebleken, en als fundament wordt beschouwd, dan kan krijg ik 
slopersneigingen. Want wat ik graag wil bereiken, is dat juristen blijven nadenken 
over de beste oplossingen en de actuele problemen van hun rechtsstaat blijven 
oplossen (een rechtsstaat waarvoor zij immers als beroepsgroep de dagelijkse 
verantwoordelijkheid dragen en waarover zij in grote mate ook de strategische leiding 
hebben). Dat vereist soms dat zij een goede oplossing ter discussie durven te stellen, 
die zij na lang strijden gecodificeerd hebben weten te krijgen. 

Dat impliceert wel dat je een kader hebt om te kunnen beoordelen wat een betere 
oplossing is. Mijn indruk is, en ook hier ben ik waarschijnlijk veel te oppervlakkig, 
dat er onvoldoende wordt gedaan aan het ontwikkelen van een eigentijdse 
strafrechtstheorie, die het mogelijk maakt om systematisch de ontwikkelingen de maat 
te nemen en die ook overtuigingskracht heeft buiten het juridische forum. Voor wat 
betreft de strafdoelen lijkt er nog niet heel veel meer te zijn dan de  
‘verenigingstheorie’. Veel onderzoek draait om het strafproces, dat vooral wordt 
geijkt op de wijze waarop het voorkomt dat onschuldigen worden veroordeeld en 
waarin andere dingen dan rechtsbescherming nogal eens met een vies gezicht onder 
de noemer instrumentaliteit worden gebracht.  

Wat ik dan wil, vraagt de groep strafrechtgeleerden uit Maastricht. Het is ook weer 
niet aan mij om strafrechtstheorieën te gaan ontwerpen, en iedereen moet vooral de 
methoden kiezen die bij hem of haar passen. Wat mij wel verbaast, is dat er nog geen 
overeenstemming is over preventie en herstel als hoofddoelen, niet van de 
strafrechtspleging geïsoleerd bekeken, maar van veiligheidsbeleid met strafrecht als 



onderdeel. De rechtseconomie kan dan dienen als methode om afwegingen te maken, 
die voor verkeersovertredingen en bedrijfsfraudes inderdaad heel anders zal uitpakken 
dan bij zinloos geweld. Systematisch voor- en nadelen benoemen in termen van 
welzijn van mensen, zoals de rechtseconomie voorstaat, kan bijvoorbeeld laten zien 
dat vertaling van de vergeldingsimpulsen in een strafdoel in vele opzichten een hoge 
prijs heeft,1 die mensen waarschijnlijk niet willen betalen.2 Zo kan een werkelijk 
alternatief worden gevormd voor het repressie-denken. En kan denk ik ook meer 
inzicht ontstaan  in de wenselijke verhouding tussen publiekelijk dreigen met straf en 
het daadwerkelijk geven van straf, wat best de achtergrond zou kunnen zijn voor de 
harde taal van politici waarvan juristen altijd weer schrikken.3 Zo kunnen we ook 
duidelijker krijgen of er nu al dan niet te veel wordt geïnvesteerd in het vermijden van 
onterechte veroordelingen. Strafrechtspleging is in de afgelopen jaren per zaak 
aantoonbaar duurder en tijdrovender geworden.4 Dat gaat ten koste van preventie via 
en herstel in de zaken die moeten blijven liggen. Dat zijn zaken van echte mensen met 
echte belangen en schreeuwende rechtsvaardigheidsbehoeften die juristen vaak niet 
lijken te willen zien, omdat ze gefixeerd zijn op de laatste stukjes individuele 
rechtvaardigheid in de zaken die ze wel zien. Te zeggen dat je die zaken pas wilt 
behandelen als er meer geld komt, vind ik te gemakkelijk. Het gaat er om hoe wij 
onze prioriteiten stellen. Ik zou in ieder geval graag meer willen weten over de 
afwegingen die hier moeten worden gemaakt en daar is ook meer over te zeggen.  

Instrumenteel en niet uit het hart? Wie gelooft in grondrechten, zou best eens 
onverwachte maar ijzersterke coalities kunnen smeden met vertegenwoordigers van 
de ‘dismal science’, zoals de Economist zichzelf altijd positioneert. Dat blad laat, met 
economische argumenten en cijfers, al jarenlang zeer consistent en bevlogen zien hoe 
kortzichtig strafbaarstelling van drugs, de doodstraf, geflirt met eigen wapenbezit, 
vergeldingsdenken en immigratiebeperkingen zijn, juist ook als we denken in termen 
van de belangen van ons allen. Daar ligt uw hart toch ook? 

                                                

1 Zie de (nog te verfijnen) methode aangereikt in Louis Kaplow & Steven Shavell, Fairness versus 
Welfare, Harvard University Press, 2002, p. 291-373.  

2 Zie Sociaal en Cultureel Rapport 2002, p. 655 tot en met 661 waaruit zeer veel onvrede met politie en 
justitie optreden blijkt, maar ook dat slchts 33% van de mensen vindt dat de politie meer aan 
misdaadbestrijding en minder aan hulpverlening moet doen en slechts 26% van de mensen bereid is 
meer belasting te betalen voor meer politie en rechters.    

3 Zie het in de VS veel geciteerde en zeer boeiende artikel hierover van Meir Dan-Cohen, Decision 
Rules And Conduct Rules: On Acoustic Separation In Criminal Law, 97 Harv. L. Rev. 625 (1984). 

 

 

 

4 Het Sociaal Cultureel Rapport 2002, p. 90 laat zien dat de reële kosten van rechtspraak per eenheid 
product tussen 1990 en 2000 verdubbeld zijn en veel sterker zijn gestegen dan die in de 
gezondheidszorg of welk ander onderdeel van de quartaire sector ook.  


