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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie
een rapport aan te bieden betreffende boven
genoemd onderwerp.
Een exemplaar van dit rapport zond ik
rechtstreeks aan de Ministers van Binnen
landse Zaken, van Justitie en van Onderwijs
en Wetenschappen.

HET HOOFD VAN DE DIENST�

��·
l

Drs. A. Kuipers

Men gelieve steeds één zaak in l>én brief te behandelen en hij beontwoorcltng nauwkeurig het onderwerp.
de dagtekening en het nummer van deze brief te vermelden.
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Behoort bij brief No. 969.744
Studentenacties tegen de Justitie

Sinds 1968 geldt de Justitie als een van de belangrijkste
aanvalsobjecten van de Westduitse SDS (Sozi�listische Deutsche
Studentenbund). De voor de hand liggende reden daarvan ligt uiter
aard in de verscherping van de confrontatie tussen de politie en
de rebellerende studenten en het stijgend aantal strofvervolgingen
in verband met de in omvang of hevigheid toenerpende studentenacties.
De radikale studenten zien hun "Justizkampagne 11 echter - zoals al
hun acties - tegelijkertijd als een onderdeel van hun totale cam

•

pagne tegen het kapitalistische systeem. De ondermijning van het
justiti�le apparaat (de Justizverunsicherung, zoals de Duitse stu
denten het noemen) vormt (evenals bijvoorbeeld de Bundeswehrverun
sicherung) een onderdeel van de totale Systernverunsicherung.
Een scherp optreden van politie en justitie wordt dan ook
door de radikale studentenleiders bepaald niet uitsluitend negatief
gewa�rdeerd. Integendeel, het wordt, zo mogelijk, uitgelokt en uit
geb�t met het oog op de politisering van de massa der studenten
enerzijds en anderzijds met het doel het politi�le en justiti�le
�pparaat als zodanig, maar ook - in de persoonlijke sfeer - de
politie-ambtenaren, de rechters etc. te "verunsichern 11

-
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alle mogelijke manieren met extra werk te belasten, te intimideren,

•

te hinderen, belachelijk en verdacht te maken en de discrediteren.
In '.Vest-Duitsland hebben enkele SDS-groepen reeds in 196'? en
begin 1968

1 1 Rechtshilfefonds 11

gesticht met het oog op de v·erdedicing

van wegens radikale activiteiten aangeklaagde studenten. In juli

1968 heeft de "politieke 11 rechtsbijstand en de politiserende prorJa
ganda rond de processen tegen studenten een organ:i.satorische bas:i.s
gekr?.gen in het bureau voor

11

Republikanische H:i.lfe 11 , gevest:i.gd in

het bureau van het landelijk bestuur van de SDS te Frankfurt. Sinds
de 23e conferentie van de SDS (september en november 1968) heeft de
11 Ju.stizkampa.gne 11
in deze studentenorganisatie een hoge pr:i.or.ite:i.t,
zoals onder meer tot uiting is gekomen in de oprichting van project
g�oepen ter voorbereiding van acties tegen de justitie aan vele uni
versiteiten en in een SDS-,Justizseminar <lat in janua.ri 1969 te TÜ
bingen gehouden is, eindigend met het besluit te Frankfurt een
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:6entralstelle fÜr die Justizkampagne 11 te vestigen.
Binnen de SDS blijkt weliswaar onenigheid te bestaan over de

vraag of de campagne plaatselijk georganiseerd dan wel landelijk
geco�rdineerd dient te worden, maar dit neemt niet weg dat men
reeds een aantal interessante richtlijnen heeft opgesteld en (via
het blad Republikanische Hilfe) tot in het buitenland heeft ver
spreid, met betrekking tot de persoonlijke uitrusting van studenten
tijdens rellen, hun houding tijdens en na een eventuele arrestatie,

•

de voorbereiding op een strafproces, hun optreden tijdens het proces
en eventueel tijdens het ui�zitten van een gevangenisstraf. In deze·
richtlijnen wordt de nadruk gelegd op het

11

politieke 11 effect dat

van de houding van de studenten tegenover de autoriteiten dient uit
te gaan. Zij dienen zich zelfverzekerd te gedragen, daarbij gesteund
door begeleidende studentenacties binnen en buiten de rechtszaal.
Zo mogelijk dienen zij zich vooraf in de persoonlijke omstandigheden
en de politieke antecedenten van de rechters en officieren van jus
titie te verdiepen om dezen tijdens de zitting ook persoonlijk te
kunnen aanvallen. Vóór alles dienen zij echter hun zaak in politiek
opzicht te verdedigen door het maatschappelijke bestel en het rechts
systeem aan te vallen.

•

Sinds enige tijd zijn er aanwijzingen dat de SDS pogingen in
het werk stelt haar Justizkampagne te internationaliseren. Volgens
één bericht zouden functionarissen van de SDS ook de Nederlandse
radikale studenten sinds mei van dit jaar adviseren met betrekking
tot het op gang brengen van een "anti-justitiecampagne". Hoe men dit
ook moet verstaan, een feit is dat tijdens het in juni j.l. gehouden
11e congres van de studentenvakbeweging een brief van de SDS is voor
gelezen, waarin de .SV.B erop werd aangevallen over theoretische pro
blemen te vergaderen in plaats van in Amsterdam acties voor te be
reiden ter begeleiding van het proces tegen de bezetters van het
Maagdenhuis. Verschillende SDS-ers hebben trouwens d:i.t SVB·-congres
bijgewoond en zijn na afloop daarvan met Ton Regtien naar Amsterdam
vertrokken. Dezelfde of andere SDS-ers zijn daarna gesignaleerd tij
dens een bijeenkomst in de Oudemanhuispoor�. te Amsterdam waar over
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- 3 acties rond de Maagdenhuisprocessen beraadslaagd werd.
In het blad "�epublikanische Hilfe", tenslotte, een ui tga.ve
van het eerdergenoemde bureau voor

11

Hepublikanische Hilfe 11 te

Frankfurt dat ook in Nederlandse kiosken te koop is geweest, zijn
de Nederlandse studenten in een artikel onder de titel "Amsterdam
620 11 becritiseerd wegens hun gebrekkige begeleiding van de Maagden
huisprocessen en geadviseerd met betrekking tot de juiste taktiek,

•

Er moet, gezien dit alles, waarschijnlijk rekening mee worden
gehouden, dat ook de radikale studenten hier te lande in de komend�
tijd meer gerichte en beter voorbereide acties tegen de Justitie
zullen ondernemen. Een werkgroep van studenten in de rechten heeft
zich tijdens een eind augustus te Nijmegen gehouden seminar reeds
met de justitiile próblemen rond de studentenacties bezig gehouden t
de resultaten waarvan begin september ook op een door de ASVA geor
ganiseerd seminar te Amsterdam zouden. zijn besproken.
Enkele documenten die in dit kader door de Nijmeegse studenten
zijn opgesteld en ook in Amsterdam zijn verspreid, worden ter illus·�
tratie hierbij gevoegd •

•
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De bezetti.nt: vr�n het I•.ir1·.:i.cd1.;nhu.if:l,2.lo reakt:Lc o:} het b•;l'. :i
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ben--d .;:1. v ,. struk tuw:Kc1 :: :.Lf;iüer:-; j.wli0n ;;�.n hut i:;chj ;j :·1-
karo.ktcr van ,.2:i. t S0(1f.'t <J.o;.:ok:c::� t:L s0.r:i.!1\ wil L�nntoE::m ...: n :�.l: ·::i ·si;
voert uj_ t pro te:.� t 'L,.,gen �)er� :,e;h:i jn,-: 0r:oknn;if.,;cn.'.i.n.�, 011 ei:::,:.:, n.
kracht bi;] � •'). �.:etten 0:1 en· :3c1üjnb�la:r oc1w,1.L'..:cch: pri110:!. r<;.:
als b.v. �!,tt vc�n 11 openbaé!rhoiu. 11 :Ln p2.·ak'tijl: te brcnf:,��n 9,:: .•:.:·1
kout oen hcc-11 i}rtchtsappar,u.t in \fürking, wc .-::·.rv,rn nn:i.·.re:t:';:i_ ...
taire ov,2rhoid 7 p:Jl1tie 9 of.fj.cier van ju8:bitio en de r0clrLc:r
deEil v.::rn uit r.10.:.:.:on. M0t deze r:iachin8rie van p;evrnJ.d en n1�0�1i;
moet cJ.e II openbare orde II hcri:iteld worc:en,on in allo 11 rus1, 11
w:.=:er , �,iet 11 der:w.krat:.i.ese"r.li �ldolcn 1 in 11 onJ.Grl i ng overle0 1 t,:)t
overc.en:stern:ii.ng te lrnncn.
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Een klar�rstonon van ·vn.Jü(h eten� :lic j_n het produlcl;j_c;_>:�'Occ s
ingesc.hakc.Ll 1:to8ten vtorden en che Gftcr:i.cht nc,.,tcn cr:l ZCli1·.1o:t
eigen v-e:c-(1t1tw,)or._�elijkh,::ül en zonder nadc-,n.ir8n. zich te üi,:,;i\:.i.. f ic er.en 1-10 t . -:1 e i:crati c,nel e d 0•2lste lli ng0r!, d:in nu het pre,-·
duktieproeos beJalen .
Op d.0 ·t�vt7C·Je pJ.n.ats bCt.h'eigt -:?Jen feitelijke i::n.cht van r�e
· stud. e !l t0n bcv; ,)g:Lng c1 e_ . be B tao.nd t� 1-10.ch t svcrh::-1u diHtl3 r: � d ,xrc:12. �; l1 c ·:,
gLC va:n. de cleDCL\:ratüJ c,nderc sektoren v:-:n ë.e st1.::1trnlev:L!1{;
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beteJrnnt,'1o.t hot zi;jn w:::.rG ,;:ezicht nc:et J.e.tcrn zL:n�E:rerl o-.itc;
ritair ai�t�u�.J1t bcdrei�J worJt Joor een anti-autorit�ir0
bcwq;.i.n;,; 9 noet r::ot .:·.utcrititire en ,gc:v10ldaJ.it�c 1:,LL;o10n zj__jn
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Een II CHl pr:.rt:i .i · U.;f; e 11 L:. s i;n.-1 t:L .:! ;:: :., 0 t ,) r: ,,;r\ 1 ,·li.i V-"'.. n l 1 :i. t t:: n ( r t
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en dn.arn2 (;c rcclJtsor,lE.: horstellvn .1 oo:c L!if.;(:.:c:i. jvcm te koVi�j-
gor,,n c1c,or ri u ·.'.i.LlcH·. tG :.ïLx·� .f.f c n. ():1 1)(.;V1. ti,-_ ·-n 1üT.l,i.C :i. :r·:,-"-� L .
nelc bü;•ri ppe:n <:'11 ,,rctte;n ri.,lnvi�:'�:c;1h;_��).:C te rnb::n, is con p:r.,:;c;.;r;-
rechtcrli jk :ci·t;.;e:cl no 1::L.:,-5ri.t n:;t· 1.pl1ynisclt,� trGlckcn ,1r-r�'"'.:.' :;
'fn,··,, :t ..1..; ,," •
· )y•,l 1 ,.,
r··i- f
.....,i i.� SI�-' ,·lr,
1. D ZJ.
·'e' ' .r-·\.;:·c·.·l"l ·t,
• . i l; \. -. ',>',.) H.
\.,. ...
o..; : v JJ·)·(
• v , '�'')(Ï
:
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IJ , Ij..U. r-/·1· + \.,
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.
rcch-Lv:1;..'rch <:}1 .:J_::; alJ. . c..n :ll he:t ;p1r1JJ.r:�, ·1 10.l.·,,bru:LJ : r. u,,:::>
rucrt G • ..:n jur:icLi.cn:12 lv(ik·� 9 "lü: G:L:nvcchtln.:�r- j_G. ,,.la du
rc:cll-V:.r: er n:ic-:t ;.1 .Ltk(Jut, vlucht 11 · j \·J,,(;l.' in z:i ,in tovuJ:L;:c1,rnl c :,; vo.n 11 o �K n bra·.� or·.'k il c te • . Om·1.i 11.fr: uu �: :J r· !::te h te: n wcJ�· 1 :.1.
c;eïntü,i,1ccrC. 9 v,.:,ruu,1 er z:i. j �;i.cll ni c t; spo n.t0..nn on ·terwerpcn '·,,· ;J
11";; ·1; or rtk u 1 .
De L'.E;•)=�·Jgie var; :1c r�cht�;zn.r.i.� �s- (1.cc,r . o�yv:,c1.1:i.ng en_ 1:1ru1:-.:.; :.-
l:lC:<.ha J1.;.;p V(:,I"1nkcr.J Hl tlc puolJ.v�c op:uuc ,. Het pub.t.J ulr ...
looft ü; r1e cnpa:i:ti;jdi :.::lw:i.d ,,r:n1 d0 rcchte:r,hct is 0n: 1 0r . ·,
inJruk vnn de jurirlicse proce�ure.
Hüi; is tlo tac.k vQn de strnkntun.opposi tic Oi,'1 rüle wnn11ü\0:,�:,.,,::.
over .:18 rechter af to brc::kvn, or:1nan to ton,:m 9 d2.t éle rocht,c,:::
helt':Jr.iw:.ü niet bov<;n p�1rti jen staat ·.,m onafhr:1n]<"sb. jk is 0;1 o ...:
hen to on.tiJf.1..skcrun als een ï.1ach·:,8inGtrur::.:mt vo.n een alHJf.'i"
tair siGt8eL.
Dit kan het best do�r de ooticvon van de akties te bcn�druk
ken en on daarna aan te ton�n,dat Qe rechter niet in stnat
is on duze �oticvon serieus tG n�mon. Eon politiGkc Jiskussie
is ondenkbnar. Eon fundnuantelo kritiek op de bost�nnde
nachtsvcn·houdinu; en ;:)9 de p1aats van �le rechter d0,é1:r:binnon.
kan ni.et do·.::}:- de rechter aG.nvn.a.rd W\)rJcn;
])o voor uc lc:�. itir..mtie vé:i.n het sisî;0en noodzakelijk ver
hulling van het o::.utoritairc kr'..r�>.ktc.r E:rvn.n st[int gcc:)n kri-
tiek op dat autoritnire knraktor �oa,en ing�na op deze
kritiek is reeds sevanrlijk voer hot oistcen.
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Door echter de
. ze kri tick te: ncgerGn en telk�ns terug tu
vallen op de tovcrwoor.J8n. 11 openLio..ro orde etcii ,kr:Ljgt c:e
rochtsz:.1al een onwerkoli jk k�H'A.k .or: de rechter bcwi j st
machtalocshcid rnJ de pretentie vnn onpnrtijdi�hciJ waar
uoken,juist ondat hij oen willoos Eachtsinstru�ent is.
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De strij,1 vo "r do deYiokrn.t:Lsorinc V:ln r.:!.0 univcrsi tei t r:-io·:?t
voortgozet worden in Q0 rechtszaal oa te laten zian,dut de
rechter po.rtij :Ls in .1.i t konÏlikt(i�B in het lïhe._ç;J,2nhuisr:;r<:
ce:;-; wer,.! stafJ.irl Riethof nin:lc:c zwaox vcroo.rd,).::1<1 �.:le rcchTor
ki8st hierbij Je kant van Qc �nivcrsitnirc cutoritciton,�ic
een schoidi11g 1-J:Ll f'lanbren[;:;on tus::;on studenten en .stafJ.,·,·rcn,)
t�n or.:i de rechtszaal C\.ls form, te! gnb:ru:Lk0n voo.r :-1c1:1okrr:tü.: :;;0
id:::Uen. De r:.;trij(1 in ,1o ruchtsz,,..1.1 u,:o t vorl.>0n�: 1:;n zi ·jn :;wt
·:Iio (laarbui ten� Juri:Jioso verdediL;:i.!'1(; !:1oet plantf; ;·.12.J;:�n v·J,.:c
0cn poli tic:::kc a.::.nyaJ, Oi? :Je bc:st,·w.,1de: ï.:-::.chtsvcrJ-1oudin1�0tt en
op de r-.:: chttJr 9 .:!ie daarv!.".n <.!cel uitD;.�_.-,,kt, die (1e •l t.mokr::�ti-
serine will0n toientoudon.

De stuctanton,Jie nu vo�r de rechter verschijnen vnnweso
gL'?bow.:1e11h,:!:,::,:)ttinG G •.L 1,10eten nu bij Je ui t0onzcttin<'-; v::1.n
hun _nQJic.f,in zokGr hun kritü�k tot du .r02:c.ring uitstrGk11-..:r1.
De reg0rj_J1b 1 r::i.e: iüot o.llcen o..l v-::r�11-itv;,>:)rJ0lj. jl� :i.8 vo,;r l1t::t
vervolginssbclei'.l v,.m ..-1e 0:fficj_cr v:-�n jnsitic 9 L,c'o.Ct.2.� :J:i.e o :�
nu net de ·r.ota ovGr de bcstuursstruktuur van <10 univo:rsi t(:i t
van Verin:;a Bolin:f�-:.n ·!�e: en S�\._;knldon onc1crst<2unt •
. De regorj.n._::; is tnsf;cnb0ü!c 0vktr:-ien 9 rn dat c!o Ui1ivorst to.i:c·.i
autoriteiten c1o zc·.:::.k duiJ0l:i.jk .uit Jo ll"mJ :i.s :··:olop0i1:
De uni. \re::c:):L tJ.ir,� overheden J�urmcn z:i.ch nu bi ;j llun .::i.;;ie:r.tc
wei0,.:rin.; on de r1e;:iokrci:tis0d.nt;so:i.s0n vn.n Ju st'tH�ontcn in
p
te i,dllii�en
9 b0rot:: û;1. ,)p het _ gcz:J. 1� v.Jn ,20 rci1erin�; in Den l-�a::,;
.
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diü !'lü Gte:un :::unief v;1.n r}c r;rn ,rJc:c!'t,ücl V,�11 i'.o V01}�T1/\,ji. -
TEGKT.f00ID1 GJl;'(r. fü. i1n�nkort zulle;n Je stu .kn i,C;n on ·1u ·)run
[;GSl,t.3-.:n \!Or'.�(:11 :l.l; t Je buuJ.uit;.rn v:-.n de VCl't-.-C(�l1WOUY.'t1j .', .:r:J
vr!n liet VOI,;�. KrtticL O;i .lHd; p".r] •..:ïP.:,1t···0�1 f1c volkuv�!rt·, ;:..-, 1 woor:L.:;J.ng :i.ls i W.iÜ puln.ti v-:l.nstru":(�n t, ,1j_._: hut ......u toritrü:c·:
ka:.cr-tlrt.:.i:c v,:.n net sist<J,�·; ; t0x)t v,,.r·lx,r:�'-'n on Ju bur�:ori; 1·_.,;Jt
j_ntor·::r.-cr0n in ..'.t:: bvst:,.::w·'le: D'.'.chtfrv,·,:choué!.i1F;•-rl··T10Ct ui�···:
oofc11<1 worr.1.cm,ovcr.').1 vtY,.r Jo.t·nGJi,�� :i.s en O"k in do :r.·l;�htszaal"
· Go en jurid ic; Ge v ere: o :'li.'�i 11;';, n;-�2.r ce:n polj_ t:i.dce: 'è..1.nvnl.
;
- ·,�V"-:· · c• ·'· • ,..
·,:::�··11· · 1 ,· ;· . ·;, ·..., · ·
t:'f��·1..··11·· V;.;c·..,,;:;
· c'1 ·-··,_·1r·.i:-:;·.�-.,lJ�·c)·t· ··�·:.:.-·:,/o·'].··.'--'7 \1·,;c-:.,L:.il,-· � 'X,-.'
. -� ( l t ( .i... \. l, 1· v1 · 1.) l• .... ,1.l
•.
\., 1J \.., L) 1, \,( J.. 1 • c ( t. ,\ . l., ·"' I._.
vo':Jr ,Jo rechter ;�;c::·1cv.tc;:l worch)n cm r::ekri:ün;:�.lioccrd w·Jr"l,::..
wordt het strijd toneel ui tL;c b:cd.d rn�t de rc;chtsz:1.r.:.l, wc,r, ..::
de revrossi0V<..; funktio van èk r,-:c ht8r ontbulü. uovt wor,l,:;n
on wn�r ncn Ju verded:l.gin.3 m;;zE·( in con poJ.i tickc aktj_,�,
ûoor Jo noth,von v0or do u.t:tj.0 vo.-)r oen crotcr publiek tl.:
·
herh8.len en voorzover c18 kr8.nten niet 13,,nocc of onju:i.st:.:,
vertolccnde j_nf o:cn:.'..tic :-.,:cve;n, de dw.:-,..ze rituolon vo.n de rechts·-·
zn,.1 :;c bruikt ·::>D ,3i0en infotm.:,,tic:, tcgon-:i_nf orü:�j,i.o to scvon:
of de n.c.n;_1.i'..cht, �uo in het o.lger.1cen �cricht is op dit soort
spclctnlrn.lwiro proc0ss,rn to benutten on bij bc:1d.jven on 09
strc�t in de stnJ un in k�fi8S eon tuccnpubliciteit tot
, st�nd t� breneon.
J
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Wnnneur Den zich zich uitsluj.tcn� juridias fornoül juriJi�s
v0rêlctli�t, îs er juist ::.::pr.:'.lrn v0..n een lrnrrd:t proces;
aksoptcC;rt nc n de: pscut.1 o-cnl.)"'.rtt j cht,hcid vc.n c1 C; rechter·;
stcJ. t i·Kn !18 jusi tic in stc.�r:-..t or,1 on:�c s t rJo:tJ 0n on- onhul:}
ldcssojustitic utt tu 8ofonen. 0.r.H1o.t h8t recht l;:J.ass(,-·
recht is 9 k:"..n ;ion nut puur jurj_dicr:;c ::..r0;uï;'te:nt(m no üt het
lclnssclc:->.r:'.l\:t8r v0..n hot rûcht 0.r1..ntom��1 iïE;10r::i ju:r.LUcsc
nr;;ur:·:.::nte:11 blijv1.;n b i nnon clc: irr�tior12lo lo,3ilU:\ v.:�i1 }h;t
r,;cht�rni s tuoi1 , J:i.:cn. ;),>li ti Glee v<.:r:..t,:�:i�;i ng slu :i. t n :' tuurli jl:
aiet uit 1 Jr.t i:!Gn lc()nt:r:icl.ilcti,�s a�ntoont binn�n hot rc!Clî tu
si:.-;teen � d.8 kontrc·'.il::tL� tussen Jo f:i.ktio Vt':.n Je; ·1cr10J.,:r·.th.
c1 :i.0 zijn ui t,lrukki tl;_� vilhH in Je 1 (i ,::r.1·Jkr".tic se:; c;ron•:lr ...:cli ten
c n c10 pr,::ktijk, w::��.ri n blij l:: t, cl�.t uit�)of 0 rü nr; v:�.n ��.c Z8
rc�cht(.;n nooit 0cn tevoren v;'.st�e:stcLl kc.,.�.=;r ï.1n1;cn v0r1,�.-:,(:•L
Een politiolrn v,:irc'l.:::,ltt;j.n.:_; noot vo�ir;:,.l do rechter ;i...'lnV�.ll0r,�
de roch tcJr, ·.lie ,,1d.ccrt µolitj_,;!r t1J disJ.cussiërc n, wosvluc;}1 t in
in tovorf orï.m1,;EJ · of .::m tort trür ·fo vo:C'd:-:.chto llot wvir·1 u:1t-·
nuunt, GC>G t uit�sck1 o 0(: ,·t0r�.l en r:'.ls u� n wj_J.loos n:.-�clrtrü n ...,tr1.;:
nc n t vr.n \lit ::;;:i.st .. or.1. Ven r.ioct .le rc,clltcr c:t)-::�nnen :::.J.s .:.,n
8.ls c0n :Cunktion::�ri s 9 <1ie f ui teli .i ltc ;]n.cllt ui touf ,.;i'.lt·-ïl8,,J,:,n
lmn opsluiten-ur.-..ar n�n no..:;t lL.lï.l zijn préltci,1.ti,� onti,0g:;d1
een OL1-�) ...,..rti;j:Ji<·;c�objektiuvo,noutr2.L.! rvclltc:r tr) zijn.
1
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vrjj naar H.Ho<::tlcutlmer j_n
·Kritische Justiz, I - 1969
Hij die in een voor de openbare dienst bestemd lokaal wederrechtelijk binn cndring·L of, wederrechteljjlc aldao.:c vcr·co:::vendc 9
z:i.ch n:i.et op vordering Vé-m de bcvoec;de an btenao.r D.c.ru]·conds
ver-1:vjjderd" wordt gestraft i:,et gcvangcnisstruf va,'1 ten hoog···
ete drie: ;:·z..en>·n '.)::: g. 1é'.boete van ten hoogste zeshonderd
1:,-ulden.

•

•

Zowel Ton Reetien als Duib Riethof werden veroordeeld op
grond van dit wetsartikel. Maar on:dat Ri.ethof ste,fliél was
}{Teeg hij n,in<ler en on,dat H.eetien leider was geweest !�reE.g
hij weer meer dan end eren, die toevallig vrouw, mü1èlc�rja:rig,
1 1 jarig 11 waren, of, nog toevalliger, in h<.:t .Parool é'..li:1 leider
van de ordedienst waren genoemd: Frank Jaap Buis •
Het is duidelijk dat de wet wel een rol speelt, maar nj_at
doorslaggevend is: de wet spreekt nergens over jaricon,
vrouwen en 10.h de:rs. Bn ook voor het beginnen ven do vurvol
ging à oor het OM is de wet niet bepalend, wat blijkt uit de
onderhandelingen tussen Sizoo (van de VU) en HartsHi}wr.
E'r z:ijn dus andere kriteria 1 die doorslaggevend z.ijn� En dat
is noe;al vreenid, or::dat de rechter bedoe1à is als bm..:.eho de
Ja J.oi. , sprc�ckbuis van de wet. Hjj werd, althans j11. do vorige
eeuw, en in de theoriEm van lVJontesquieu, bedoeld als auto
ri;aat, die de wet rr.ocst toepassen, en wiens eigen (�CVOülf.ns
en opvatting,,m nü,t tl;;r zake n!ochten doen. In deze vr0;:;f:I,
burgerl:ijke ideologie waren wet 1 vrjjheid en zekorhe::iêl j_d E.·n-·
tiek; de vr:ijheid om met jc'eigendorn te doen wat je wilde
mocht alleen door de wet ( door het parler.;ent gcmc�o.J.;:t)
worden beperkt, en die voor iedereen gel:ijkel:ijk geldende wet
n,aakte ook dat je de uitslag van een eventueel r0chte;rlijlrn
inrr,enging ook van te voren kon inkalkuleJ�cn.
We kon.en er dus nlet als we uitgaan van de bcdoelin0 van do
19e eeuwse liberalen: de ongelijke uitkor: sten van volkomen
identieke zakn1 toont ,aa.n dat wetten !'liet meer zjj::1 dan een
gedragsoriente.tie, een beschrijving van wat je v8n �j c mede1r.ens kon verwachten: zodra ecbt0r aan deze verwacll'l;j_nc;en nicL
wordt voldo.an beslissen niet IT.eer de wetten, ma:::..r hun
11 juiste 11
uitleg door de rectter.
J!;en ovc;retmkor�.st Tl,oet bijvoorbeeld volgens de wet 11 tc goeder
trouw word en nagekor::en 11• Ma.ar deze r,. ededeling houc.'it voor
de rechter geen enkele 1L3.atste.f in waaraan hij kon 2.flozcn
hoe hjj een konfJ.ikt tussen kontraktcrende r;.\.msen ï:1occ op
lossen.
Vandaar dë:.t Wouter de Boor de eerste keer !300,- en 3 wE:ken
voorwaardel:ijk en toevallig de tweede keer f250,- 0n 2 W8kcu
voorwaardelijk kreeg.
Bvcm: ih schic-ten we er rr,ee op a1s we de rechter rci:1;:,.ntiGe·
r-en als c1E.: eenzan.e goede r,.cn met het onkreukbare :.;-.:\!C:tun, die
uit htt nuuwkeuri0 obseTveren vun de natuurlrnné!E:�"Jj_'OC..f' c1e
oplossin6 voor alle proble1;.en aan het ontdekken ü;; do

,1

recht0r i.s ond orcke:l in een hu.nd cb.nt_;ssitu::tio
ses ) we.a.x·in geko11.L1U1Üstó-erJ wordt, t.:n wc.&rin n..1311nen Ol)·
tr6dcn dio- elkae.r proberen tc1 ovt:1rtu}.f,on r, et o.1\;ni.ki1t0n
die slechts zelden aàn de wet zJjn ontlc<::nd.
En drit lo=is1t uu.h tot b0weri11[�01 ah;
vw1 ro.;cht<-:r Rohr in ue zci,alr. LU.bke
Pfeif fer: "h�t ir, tooll utt.:;c:<Loton
dtd een î)OJ.i tici..:.'..n in een in : 1 0'1:; c.1gm, een toch vr00dz.::.1,,e situ.:::tic.: ?.ulk(;,:
gewelddac'! en begal!.t 11•

•

Of Abspoel in zUn rekwisitoor voor
het ViL,agd cnhuispros(;s: 11 ik lJ cn. van
n.ening dat hc ( t a,1r:,inistrc.tj_cv(: c'!o€l
vE·.n de univcrs:L tcit als ;;C;n OlX).i.1b l.:Te
dienst moet worden beschound en dat
derhalve het lV1nc.:edGnhuis oen lok o.e:. l
is t-bester,.c1 voor de openbare cUcnst;
en daarr,,.:c staat V8.st dat c:.o GClÜE:;egde
daad valt onc1 er art. 1 39 WvSr 11 o
6

.ArgurLenten, die op geE:n wet kunnen steunen, en die toch mhar
••
besltssend zjjn.
In een i:;roses wordt gebruik gemaakt von plausibcl0 o..rgu
ri-entc::n1 en èat betekent dé.it voor de rechter die 2..rc;v.rncnten
OV€·rtuigend zijn die hem overtuigend voorkorr.en.

•

" •••• or.dat z�j deel uit1).akcm vcJ.1 de
urüversitail'e ger, eenschap reciltlDb'o,;mde
zoudén zjjn op de gebouwen d:.�::-,rvrui- 5
dê:.it getuigt Vffil een derrLuto c;rote n,3,iv:L
. teit of geln·ek can inzicht ['..ls i.-.cn v2.n
stu<'lcmt0n eit;enljjk niet r.,ocht v0rv1ach·
ten 11 .
( rcba • .Abspoe1)
En omdat in bet proses de rechter de i:,acbtigste is 2�,m je
de godachte d�t je: 1, et de rechter van Liening kunt vc:;:-sctillGn
mae.r door rationele, plausib8le argur"enten :..et hei:1 ·i;ot
overeE":nste1�.f; ing klillt koLen rustig uit je hoofd zetten: de
rechter r,.c:.akt uit welke inter pret&ti,? èe juiste is 9 11:ij
bepaalt wat ter zake is; bij bcpaé.:l t wanneer hjj n:i.ot Ol) vrogen
ven de ve:rde:.chte hoc:ft in te gaan, hjj bcpoo.l t wat b..: co.1,.E..lijk
is, zodat bjj je ki.ill laten verwjjc1eren en je veroorc�elon zon�
der dat je er verder blj bent.
11 Buis zat niet in äe ord.e(:L.:nst, W3nt
dae.r zat Uc zelf in 11
11 U moet voorzicl1tig zUn ,Het \ï2:t; U
zegt 11
11
11 1k zeg wat ik wil
11 Dat hm gevé�arl.(ik zjjn 1 1•
( diskussie tussen �c J'.'(,chter
en student Verdonck )

.l.:nkele stu.:;cm.ten proberen c:o :r'ccht0r
te wreken 01d2t hij niet onJ�rttjdib is.
lVir.lfore;s wjjst hun verzoek c..f', ond i .t
zij 11 n:isbruik n,aken van h0t recht to1;
wraking 11 •
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Tussen de rechter en de verdechtc is gGcn àialooc, c� is
al1cen een r1acl�tsverhouc.�ing, en 5us is er ook ge:u1 ..T.é:�tioneJ.o
rcéllt ovind :i.nt..;.
RE: chtcrs ktJ.11t1 Gn, zond er u:i. t hun rol te v1:.J.lcn, zie:! c1.c'.n
een diskus1:�.ie 1,.et d0 bC:c' trokkt:ncn onttrekLC;n, do 8i :;1�.-:1.tiE.
is volle�ig autoritair, o�dat te rechter niet hocit n� te
è0nkcn, niet }wcft te r:rgur.c:ntcrl,n; hij i:rtuat g��on v:..':·<;en
toe à:i.e zjjn eigC:n ui tspro..kc;n tc1· J.islrns�:::Le stellen, zi,in
horj.zon re:i.kt nivt vur�er dWl het onb.::wur.;tc hot on. 1.il'Oble
Lntiece.
p1:.Er is gaen lrnr..r:unib.-..ti.e • .Praten Ti;Gt de r·cchter :i.B
tl1olo(.s:i.es inte::raktie, oen ges].Jrek L:et een oro.keJ.., Oo2;: al
is é!e sf'eC:/r nog zo ongeèwongen, uj_tèindcliJk is hvt l.:Cll·
richtingsverkeer.

•

In de Iv1aagdenhuisprosessen is duideljjk geworden r-:r�:--.T ll.::t in
feite oL gaGt: niet OE de vrede in een lok&al, bestcu( voor
de openbc:.re dicrnst, niet om de wet� ni.et orn het recht, :T.aëJ.r
om de handhé:.ving van bet maatschappel.ijk s:i.csteem $. r::(;·c b€
hulp van een aan tal frasen, vooroordelen �üs ordc.,.. 1'ust en
de1"":_2�ratif •
••
Dit zjjn de apriories, die het rE:chtcrl.ijk handelen bqx::lcn
Klassejustitie is nu die :rechtstoepassing, wao:..:.rbjj Cc aprio
r:i.E:s van de rechter veroorzaken dat hot resultaat in :.10t
objE=ktieve belang is van een of meer· kJ.assen.
Het is van belc.ng om te weten hoe het kon,t dat de rechter-· .
lijke apriories door bep1:..alCe belan�c-m worc�en bept:.::::lC:i, en
hoe het korr.t dat ook al zou een individuele rechtu1� ..mders
willen, dit in feite struk:tureel onL-ogel.ijk is •

•

( '7 )
9_Y. l: 1�z ��bllL.Vr·�:......'::-.Lc t;>t '2lt. t or�__çp,,_i2i,,:..:.:..,,;.-ï
l,i. �fj..:n___ .:�.Y ,.;J' kl.:-i.G '.-'.:Q_j]JJ.Jj 1i j_ 0 •

t)!C ori ü;� -��1. 0 l)V �- t
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Voor K,nl J.1ü:1JJ.r..nccJ·:l;, - die zelf ln L,, t, lwizc.rljjLe; D1.t:i. tr... ..
lé:.n(! sle:cl':toff er v:in J c jur.;ti ti0 ir; i:;t. wovst - Vlé�f; U; vo .... rnc:.r..:.1.'stc oorza[...k v;.!.D. alle (;] h:n:.!c not; L0t f8it 1�:,•;I; uc rE,Ci1·-·
tcrs u:i.t de 1.)0zittcnr.e kl.:2.DGC voortkw:.:1"0r.1.
Ver�er lebt hij de oorz�ak bij het onderwijs:

••

11 dat de 01:.leic1ine vc:n jurici;0n bovc.:>1
·
dicm beklügensw,,:-.:rc:ig ont,:--.:.J:c;:i.:.:.,�1.é. ü;,
•••• helu�s �or�en op de w1iv.�sit�itcn
. onz,e ;jurir.:ten ge('.:d.ld in bc.lc:tor:1:� :::nh.:.:i.'.'..
van politic.ke opv::ittint;cn 1 1:_ié ',:ij t0n
zeerste Loct1:m bl:trcuren; c:i t sc:1�jnt
rn:ij een b0dreiging toe van (}c toc;!wr::.stj_-·
ge ont'wikkeling vLt.n de jcu[.�c1 en ven ons
volk. 11

Tenslotte spreekt Licbknecht over de :positie von <.1c justitie
in de staat: de klass8rechtbanken z�n in je ho0Jstc hlatE
afl1ank:eljjk von de klassestaél°t Y dus vGn ct e staat tio L;Gort;e.
niseerd is n�ar de zin van d&t deel van de bevolkin3 0Lt àe
grootste invloed heeft.
Ernest FnJ.enkel heeft dit laatst0 punt onderzocht, en kor'.rt
na c':c revolutie Vé.111 1918 in Duitsland tot c1e slotson fü::t
;;de hele ar, 1)tenar1j V8.11 het oude regiem rr:onurclüst:i.e:s wf�s
uit opvoec:.ing
overtuiging, tr::.::.,; :i.tie; dat de r-::cllt�:r tovendien r:-1 onarcbisties was uit inn.erJJjke nooJzuak 11 �

•

·
In de loop é:0r tjjd is ook wel geprobeerd het verscllijsel
klé;.sse justitie te ve ... klaren n.et psychologü,se thcor:icn.
Iv,aar b&t is ,îuidelijk ch!.t c:!:L t rH. t zo vruchteloos is cJ.fl bet
bezetten van het T�,uûgdenlmis te wijten 8.3.l1 uoudorlrnr.11üGkscn:
dat de rechter v-.it::Jl eens strenger strnft 01, dat h\i cèn vu:i.l
overl1eLd aan beeft c'loet aan de struktu:rele oorzaken nü:t
toe of af. ·
In Duitsl&...J.Y c1 zijn er op ,:i t r: or ent sosiolof>en J.i1: volho11-.� en
ë'.i::.t er geen kJ.asse jwJti tie 1:.eer Jrnn zijn 01..èat 27'b - er% V[ ..rl de
recht�rs uit de lagere Lilieus ko�t.
Jlnc1eren z8gf�C:n c.:at er 11 u.lleen kL:.sse justitie k.:::.n :.:;ijn als
de :re:::chters hun beslissingen toetsen ao..n bepo.alè'.c v1c.arècn
( van·.c'!e lc:illende kLrnse tjjvoorbeelê. ) ; ma.ar d�� mo(ier!îE.
pluralist1esE: en 8.n tagonistiese i:.aatscha.ppjj kent c;ccn uni-
form waarC::esiestee1;·. 1�12.arin de verschillende v1a:::1.rdcopvattin:J6n
tot een hoogst0 wé.:.arJe kunnen woraen lwrleid. Do �10.:;er·c
·Giddell o. at waartoe le rechters behoren is sosiolo�ios Leen
groep :�·.et unifor1:,t"o ViaurZ:.ëvo0r-stellinLen, 1. 2ur 'bcv::-:l; een
groot aan tal sosiolot;icrne groc}?en r.ict (1 e 1"oest u:t·i;ce:n
lopenè e en ellc&ëir -t Gt.s(msprekcnè'.e vwu.rö üsi coteu.::n � ( Zwin.s1:.nnn ) •

Maar dut het n·ornpatroon vun c1e hogt:rc 1, j_dJelL'.D.G niet
unif or1i is zet;t nog niets over hun scsiale ai'r;t:-:n(�
..
t.o.v.
een andere ( latere ) klasse. Het het beroep ·op l:,0t 0J.u�
J..0en w::.arG0plurulisr·.0 ver(1uiste:r je hiJt pror.:i,laci;1 ··.ïc.cx het
011 gaat-.·.
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Tenslotte zjjn er nog .J 1GnE.:c::m J:i.v rC::Y�·::nnen r' ···t r�:clJ.toro { (Cn
sosié:1.le J�luiz0n.faë...:r.s z.ijn, r .,.r:.ir �- <::r1::;cn Vr§J. �lée:s <.:n �jloo/. ·
Rechter �asso��un, �en �od?rn�, pro��0�ciuye Du!�ac . �ac�__
.
. te:r: "dat rec1:terl1Jkc
b0nlir3�;J.n,:'&n 1.1li.:.:u-D(<(Ji..:.::•,.Ll. z1Jn
? c1.. t
(�an vonniBsc:n 1 .::l.:.tncL"lP:i!C:ll)�c
invlveèon
ten
cr�Y·1C'.:'::
;
l''
.
.0;
J.i.:..;
f
{;Gn is cicaro: .. v0.nzcl: spr"".bmc'.. L.1..ttr c1e rC;cLtG:r kz-�n �_;icli
t:[�arvan lus11 2.kun, hij kun zich '-md ur· kontrc,le 1-::tiJ:..;m, :m r"e:
Coor oi;leid:tnc en beroep tcc:h nl t0 verwcehten 1Jd::•r1;,.:,::;,rrJ·.0iü
tot het neLen vc.n afstt:.nd YD.U de voor�t0llj_ni_.;G'i-'l J:·:.:l('. vu1
de este.blisjL.ent en zjjn <;-j_g0n tsr,)ep verc:..::r ontwü:�ccl�n.
Door in tellektuele ins:ï;r:nning kn.n hij uit d c krj_nc t:cü�'. tn
wc8.rr,.ec hij :Ls v·erbonden. 11

•

De truuk van deze bewer:Lng is dat opgefokte rolven,2.ch
van h0t :fc�d;,;Jijlc
tingcm verwisseld V1ordi.m r, et i:1e r.ri.alie,se
...
geélrag va.n de ju::3ti t:i.e. Dat blijkt in ied t�r gevr:.l uit l1c.. t
volgende: 11 • • • c: e bekw&ar..heid om zich j.n een vrcor:it l:l.il:LE,u
en vreer:.de or.standigbeè.en te verplaatsen; èat is het wat
de rechter zich als belangr:ijlr.ste deugd verwerft in è'.c loop
ven een lang leven".
Dergelijke flauwGkul laat slechts Oe konklusio 100 (�t
klassejustitie de justitie is vun de jonge argelo�e rechters.
En dan no� Dahrenàorfo
N'a te hebben gekonst(.i,teerc1 dat het probleei,. ei�c.n1:sjlc al
bjj de selektiekri ter-j_a in de opleiding begint ( r:i2"2.r slecht
slecbts J1b van è.e studenten lco::.t uit arbeiJersraiJ.1eus )
01�.schrjjft hij de sosiale rol vnn c1.e rechter lïJet ver•.'1�:ch-·
tingen van plicht, orde en zekerheid; 11 onèl er wil1c2;:curige rnaatschap1;elijke verh0udint;en is de sosi2le :r ol Vé.ID cle
rechter omscl1reve.n door verwachti.ngen die ri1en als konser-
vatief kan kenschetsen."

•

Nu Loeten we dus nog onderzoeken wat de sa1J1enh011(.; is tus
sen ob jektieve sosinle belangen Em de aa:rà van te spcsiale
juridiese maatstaven en kriteria, waarLee de wet wordt
toege;past •
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De btu·gi_:rlijl�c r-c)chtsv,cton·sch�p zou .,�ich gr2,.tG befö.cnw::1
v:.m e0n gedepolitü,cle.rd b0[:J�il) van de politick • .èfot
st::1ats.cöcht ontkcn_t dat zij zich be:'.ig houc1t uct het 'bo ..�
vorderen v:ï.n sociale kor:1p:c0iüssen o
Y/anno.;r politi.cko olcï1ontcn omüskcriba n· zijn 1 dan ver
schuift b0t sta.::itsr·ccht de politidrn vc1°tmtwoo:cd c, lijk-
heid 112.:1:r· do "bevoogde v1etgcvcr 11 •

•

•

op grond van do p.raJr.��
C'tto Kirchh0ir.10r b0p,1alt +�
-t;j_jk v:::m hot rocht hot rnoncmt waar0p hot justitiële np
trodcn oen politiek karakter krijgt:
0.r is Sp!'ako van politieke justitie, zodra het gaat on
principiële vijanden van hot systeem.� Dit blijkt bijv.
ov.erdui�elijk in Griekenland, waar ve:czctsstrijders to
gen het kolonelsregime zeer zw�re straffen krij�en. De
reaktie v:m de griekse macr.:.tshcbbers - en dus van de
justitie - is zo heftig en onverhuld politiek 9 or:1d:3,t het
g:riekso regime gohaat is bij hot volk 9 on omdat daarorrr"
verzet tegen het regime een volksve:rzet teweeg kan bren
gen •
. Wanneer het echter 9 zoals in Vlcst-}]uropa 1 gaat om een
politj.ok systeem, dat weliswaar steunt 0:p macht en gc
weld9 doch dat niet akuut bedroigj wordt door verzet
ertegen, omdat het regime zich een zekere rechtvaardi
ging heeft verworven in de ogen van de massa's r of al-·
thans door r1anipulatj_c de massa's onge fnteresseccd en
passj_ef heeft gemaakt, d:1n dr�agt de justitie een min
der duj_dclijk politiek en gewold:-idig karakte1°" In he·i;
laatste geval zal de justitie, wai-mocr ze gekonfron
teerd wordt met de kritiek en de motieven van tegen standers van het politiek syst08n 7 tot taak hebben
om de 1·echtva:�rdigingscrondcn van de te2,0:nstanders van
het systeem ( bj_jv. er is geen demokr::::.tie, dit syst0e1�1
j_s autoritair; do ekonomie steunt cp irrationele prin
cipes; nedebeslissingsrc•cht :Ls een juister o:rganisatj_e
p:rincipe 9 enz n) onschadelijk te m2..lrnn door hot aange
vallen systeem te rcchtvaJ.rdige:n. Maar c1eze rechtvaa.:r
digü1g speelt zich niet af op hot zelfde konkretc ni veau van do kritiek van de tegenstanders en berust niet
op f :ü teli;jkc argumenten, maar is symbolJ.sch 1 on werkt
met begrippen als II openbare orde 11 , "maatschappelijk fat
+) O.Kirchheincr 1 P0litische Justiz o Vorwcndung juristJ.schor V<.:T:f:'.:.�.brcns:r.,öi:;J.:i.chkeiten zu prüitischen Zwec
kon, Ncw11icd UoJ3orlin 1965; v�n clczolfcle
schrj_jvor
Politischo Justiz in : Pcü:i. tH: und Vür:fé::.ssunc, Prcmk
furt aoM 1964- ( Suhrk.J.upf).

soon

11
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c.do

Dc1 wottGn 9 dio in de IJ:;.chtsstrijc1 tussen do na:::i.tsch::i.p-·
pclijke klasr;on i;oïnsti tLition.11:i.sec:rd zj.jn 9 en fö.ü
slGchts i..1:fgé.tCJ.n op hot u:i. tc:clijtc ::!;;pokt v .:.11 de h�;.ndc-
lingGn on n:fot 0p de ac]·1t0rlis:;ondn motieven, r.iootcn
toü[;vpo.st wordc)1

.J.'.l.11

do liand v2�r1 J'.:rj.toria cl:i.c pol:i.t:Lc;�

bcpn.c.ld zijno
Wetten zij:�1 tü td.rul�lcing V'·m a.e r:iachtsvorhou.c1i11g
dor kl:..f:u.:;cn, on :::i.ls zod:::m:i.G naclitsinst.rt..1!:1<.mt vc.n
de heersende Jücs::=;e o Alo Doucmto:pnQ.).10 van deze
r:io.chtsvorhouding in hot hü;to.ri.ccho procGs van

•

de

klassonwl;rijd kt.um.en ze ook de u.j_ tdrukJüng

zijn v2n ·een socio.al kompro.rnis 9 bijv. de arboids ...
wetten, wetten op do vo�lighcid

in bedrijven,

wetten vool" sociale voorzioningEm o"d. Nciarnate
wetten r.10er lcompi·nmis zijn, zijn ze eon beter
- nl. minder geweldadig ervaren - ma chtsinstrument.
De politieke betekenis van de justitie kan men afleiden
uit het fait dat de rechter de sociale gevnlgen van zijn
vonnis mee laat spelen bij de �palinf

van zijn v0nnis

(dit is bijv. gebleken in tall0ze korte gedingen tegen
stakineen.; in deze rechtszaken blijkt du idelijk Jat de
rechtspra�k stapj e v0or st3pj0 het stakingsrecht heeft

•

bekn0t; dit beleid van de rochtssprciak komt 0vereen met
de krqchtsverhouding tussen arb0idersbeweging en werkge
ver, die zich kenmerkt d0or een afzwak�en van de tefen stelling door een"integratie v1n

arbeid

en kapitaal "

o •. a. in do SEH);
de politi8ke botckunis van de justitie blijkt tevens uit
de niot-ju ridischG

elementen

op het vonnis s t 0unt , ::,; 0 a 1 f:) het

in de argumentatie waarrr,

y th is c he b e crip "het

belang van d0 l'Ë'chtsorde".
De hierdoor m0golijk geworden rschtsontwikkeling dnor du
rechter ziet rnen als de corzaak van da vervloeiing v�1 de
scheiding der �achten, nmdnt nu niet alleen het parlernunt
het monopolie hooft 0m rochtsr�?els - in de vorm van wet
te doen ["o::ld0n � Een an:llysc v11.n de forr-1010 schf'iding vnn
r0gering, p.nr:l.e:·1011t 0n rcchtE:rlijkc :rwcht, die uiteindelijk
schij�rcctalten vm acnzolfdo uniforme gezag zijn, cntbrcukt.
Gez8rd wordt dnt "1�0tg0vundo ::i.1cht en justiti0 in

1

P.1rt-

( 1 1 )

lll.r:Jch::ft' t10t politick.:, v;c.;z ...,n v·.on de mcnf; historisch
moe ton vcrw0zonli.jken, d0 mons dio 3:.tnre1,cz9n is op hot
vorm0n van Fûn gem.G-t:nschap. (A.A1·11dt).
11

=

; .

Danrti.:w,.novc,r �telt Rott1.::uthner, cl i!t do justitic);p8ci
fiek tot b.:Jk heeft bijzondere sociale konflikt0n op te
lossen. In h1�r

t0chn:Lekcn om d1.,7,C konflit'rnn op te l0s

s0n, r.!aakt zo uer.der .:.ebruik V!.!n ru0rali i,ticcho d-::in y:rn
politieke kriteria. Politieke konflikten wor1en geredu
ceerd tot fatsoonskw&otics. Abspocl in zijn re�uisitoir
tegen de Maacdcnhuisbozottors:
'' ••• Voor de wijze waarop door de Politie deze ont

•

ruiming is verricht heeft het O.M. alle lof. Het is
ordelijk en beheerst ieschied, zulks in tegenstelling
van de toch wel onvolwassen en mokkerige houding vnn
de bezetters,

zich te laten worrslcpen.

Een waardige(!) houding in deze had verwacht more�
Het politiek systeem, waarin bestuur en wetgeving de nei
ging hebben in elkaar over te vloeien, prcbcert daarente
gen Yolgens re�cls v�n een rationele sociale techniek 0ven
wichtsvcrstoringante verhinderen in het pr�ces van de ka
pitaalsvalorisatie(p;oduktief maken van kapitail), Hot

•

volgt dn�rbij gedragsnor�en van een
liteit, die bij gedefinieerde

technisch� rationa-

vcorkeur0n �on optimale

stabilisering van het systocm door infor�atie over

de

effektcn van het tevoren vastgcst0lde beleid moeten ga
randeren.
Do te verschaffen informatie biedt geen perspektief
op eon altern�tief systeem, en dient er evenmin t,e dat
de werkers op f>rond· ,ián dc··ze informatie het beleid r3ee
is
bepalen. Do informatie not zoveel dnt de �erkers in hot
systeem hun taken op de juiste wijze kunnen uitvoeren
volbens de

te voren vast;,<::logde doE:,lsteJ.lintcn en 0rga

nisatieprincipes. De vurstrekte informatie moot een ver
ant�oordclijkheidsbesaf

aankweken t.a.v. d�olen di� men

niet zeJ.f heeft .b0paald

( funktionele riede:rnfcenschn.p cp

basis van do eigen positie en taak; het pns onthulde
Philips-rapp�rt van de afd. techniek en orrnnis�tie vcr
kon�ict de�elfde tochni0kon.van funktionolo inspraak).
/�elisw:iar mot wctrrever en bu�i:uur ondordaL•n VEtn hctz,i.lfrl l'; machts
syst<.H:m,
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dat wetten eon v�n do middelen

(andere middel8n zijn: politie , monet�irc politipk,
overheidsiuvcsterineun enz.) zijn, w�armee de ovcrhaid
intervenieert in hot sociaal-ckonomisch levnn, en nmdat
wetten inc;'Lrum,,nten 7nn 0cn socinle techniek word0n, is
het voor het politieke systeem moeilijker nm zich vorr
zijn rochtv,uudiving te beroepen op de wet, Het r,:cht is
i�mers een politiek

instrument geworden, en zodoende

manipuleerbaar. Het r0cht is niet - zoals bijv. Kant

•

stelde -

de absolute norm,

w�1rnaar de samenleving

zich moet richten.
Een duidelijk voorbeeld is de nota Veringa, op ba
sis waarvan
ringa

con wetsvoorstel wordt intediend. Ve

intervenieert met

zijn nnta in het univer

sitaire_knnflik�; hij verbreekt zijn tAezegging
"ID pas met v�orstcllen te komen , nadat de univer
siteiten hun adviezen hebben verstrekt, en hij
vernietigt daarmee de fiktie dat hij rekening wil
houden met de verlan�ens van de universiteiten zelf.
Daarnm is nu het permanente zweren
vrije

•

bij de ''fundamenteel

e n demokratische nrde" en bij de rc-;chtssta!Jt als

een Wdarde fu zich, een h"l ritueel gew6rden. Het juridisch
zich vastklampen

aan de wet. ter rechtvaardiginp van on

ze fundamentele orde, is da:rom een valse pretentie,omdct

wetten, al naar relang nndig is, nf een soort

bestuursmaatrerelen zijn, �f zo'n algemeen karakter
dra.gen (deor ·gebruik te maken van begrippen als "bil-·
lijkhr.;id", "red.eJ.ijkhei.d", "betamelijkheid 11 ) d::i.t de
rechter niet langer gebnnden is aan de wet, maar juist
np grnnd van de vang geformuleerde wet een grntc beslissingsmarge heeft. Dit is in tegcnstelline met de libe
rale pretentie, d�t de wet algemeen, voor iedereen ge
lijk &eldend m�et zijn, ven mnt ·gevolgeu die v�or
ie�
dereen in gelijke mate voorspelbaar en berekenbaar zijn,
l

Het f0it dat de rechter pas in het beleid van overheid
en �onderneminG ingrijpt, als er sprake is van ''kennelijke
willekeur", of vA-n "misbruik van bevoegdheid",, is

symp

tomatisch voor de paasiove funktie van de justitie, die

ten van ovcrhc"d

en bedrijfs.leven nle uitzondcr·inrcm be-

schouwt, _.en niet strukturovl
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an:..i.lys0ort.

De rochtsspr�ak hee�t slechts oen ecrinre ordGninesfunk
tio. Zjj dient vermocd0lijk eerder nls objektiove krmpcn
satia voor hot vardwijnen v�n du l0citimntie v1n h�t poli
tiek systeem, rmdat het zich terugtrekt op d0skundiehoiQ
en objcktieve noodzn3k of zelfs zijn machtsm0nop0lic woer
te voorschijn h�alt. De justitie
le traditie,

blaast

mibilis�ert de kulture

opv:-1ttingcn 0vor een "g08de orde"

nieuw leven in, kanaliseert kollektieve agressies,

•

- bijv. door spektakulaire prrcessen tegen misdadi
gers te voeren; door Hans van
de

z.

te straffen

wordt

indruk gewekt dat een van de oorzaken van maat

schappelijk kwaad gekorrigeerd en we�fonomen is;
zondebokken moeten de aandacht van strukturole oo�·
zaken ,vognemen en gee!t regels over ·zede en fatsoen dorr. Algemeen rechts
gevoel (cesundes Volksompfinden) wordt bepaald d0or priv�
belangen, en daarmee kan een lcpitieme speelruimte voor
blijven,

ongek o ntrolcerd overbeidshar.delen open

De alcem&ne zedelijke verontwaardiging over de sla
pers op de Dnm is gemcbiliseerd dror de ekonomische

•

belangen vnn winkeliers in de omrevinc van de Dam;
een subsidie van de overheid aan Philips wordt voor
gesteld

in bet algemeen belang te zijn.

Juist do prvcessen tGGen een anti-autoritaire rrcep

als

gobouwonbezcttende studenten maken duidelijk dut de rucbter
niet meer de gaten in de rechtva�rdi;ingsfaçado
systeem
zen de

van het

kan dichten. Tov,:rwoorden (-l).s "ophbarc orde 11 bew_ijmnchteloosheid v..,n de justitie.

Abspoel: 1 1 Hct ligt niet op mijn w0e en is ouk hier niet
tor zake dienende

orn in te gaan op de

eehele voorfe

··schiedenis die roleid hoeft tot de bozettinr van het
M.:rned 0nhuis.

11

"Pf!J itiok is hier niet ter zake, Edelachtbare."
De justitie doet natuurlijk mcoite om ha�r onafhankelijk
heid voortdurend t0 bena1rukken.
Do Doutscbe Richtcrbund bijv. rongcorda op de roop om or
de van de politici n.st de ·Ftnti-Sprinr,,r-demonstr.'1tien (bo--
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cin 1968) mot "do r: .chtcrs zijn niet de beuJ.sknecht.,n
van do natie" - er· mocht eens d2 ind:r.ul: rcwukt w0rdt;n,
dat de justitie v�n in�truktics ofhank0lijk

is, mn�r

beval to···clijkorti;jd d'-' politici aan cht ze ck studen
ten beter kond0n :.nformercn ovt�r de r0chtorde: on de d011

mokratinch0 spelrerels".
wel uit hGt par

Hoe onafhankelijk de r0chter is,blijkt
tij kiezen van

de Amster<l3msa pC'liti0rocht0r in het M,n,·

denhuisproces voor de univorsitnira overheid: staflid Ri�t
hof kreeg o�n lichtere straf (had zelfs helemaal niet varvolgd mogen worden) cm te.vermijden dat
pelijke

de wetcrnschap-

staf radikaliseert en de zijde van de studenten

gaat kiezen.
Uit Duitsland is het voorbeeld bekend van veelvuldig
"overleg" over

de plaats waa.r pC'J.itieke

processen zich

moeten afspel� De overheid prefereert kleine rechtszalon,
uit angst voor een kritisch publiek.

Alle rechters

van Baden-WiirtGmberg mochten "kennis nemen" van het ver
slag van een "bespreking", die

gevoerd w:-1s tussErn de mi

nister van justitie,de presidenten van de rechtbanken, of
ficieren van justitie en hoge politieambtenaren·over de

•

keuze van

11

;:eschikte" rechtszalen.

In de processen stemt de juf tie in

met de le 0e, doch

effektieve en daarom autoritaire r0ep 0m orde van de h0e
ders VAD de sociale vrede, ·en de weinige irijspraken 0f
vermind ering van de strAf in ho[er beroep zijn daRrmcc
niet in strijd; integend0el zij dienen de
kreukbairheid v�n �et, recht.

schijn van C'n
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IlE VEiiD..i,CH'.l'i� HOEP'f llOOH' 1-n:IB :r:8 \./JQl�EIT AAfi 1:W'.l' BE\'/IJS VJJil ZIJll
EIGEN SCHULD! ! ! ! !
i'ase 1. i:

Iedaro opsporin 6 sarnhten��r,b.v. do politiocgent,kan ju staande·
houden, o ls hij r�Jen he�it je van een strafbnar feit te verdenk0D
en je vragen na�r je no�m en woon- of verblijfplaats.
Echter:men ho.0ft niet te �mtwoorden;r:1Gn is niet· verplicht om aan
een bevel tot 3tilstusn te voldoun!
13E'.l'i1'DJ<.JN VMI P1A11'.l1 SEH: de opspcriné;sambterwar ma� ter aanhouding
van verdachte elke plaats betreden. Is deze plaats een woning,
dan kan non toogant weieeren! Tenzij de opsporingsambtenaar een
schriftelijke last heeft •
VE.dHOOït: voor het verhoor kan je ;:wxim,rnl Z'._� uur vastgohouden
worclen(echt&r:de tijd vnn tHaolf uur 's nochts tot nege:n uur
's ochtends telt niet mea. Je hoeft niots te zegBen,je hoeft geen
vrélgen to baentwoorden, je hoeft (3vlm 0nlwlG verklarinG te onder···
t&{'j:enen, ook niet je ei0en verklt,rin(; ! Wen11eer j& bij het begin
van het V8rhoo:c r.ieeth:ielt,dot je geen vr�gen zult beDntwoord.011,
niets te verklaren h0bt en niets �.mlt ondertek tmen,moet men je
vrijlote:n k.rtchte:ns 61 Strafvorderin6(verwijs event. nnor dat élrt,)
Tenzij: Den je in v<::rzeke:ring stelt of in voorlopige h f,cht,.mis
wil: houden.

•

.:.

71..

l<'as e2..

•

:hot opsporinJsonderzoek.(ziu· bijlQgc)
(voor efkor�in6en:zi� bijlage)

.· •F ; t. ... . �,· ----------------------------.. -·----------------

INV:&é/Z:EKERIHCSTE11ING( zie bijlage:)
VerdDcbte krijgt on.•nidclellijk oîsch:rift van het bevel tot in
verzGkerini_;stellint�• De vercfochte wordt Dé.!n nü it meer beporkj_n0en
onderworpen, clan voor bet d00l VE,n de opsluiting of het belong
der o:::-de volst:L'ekt nood:wkt:ilijk is. De inv.z. duurt mDxir.iaal
ijx2t� uur + de 6 uur van het verhoor. Dnarna moet je of vrijgelaton
.worden of moet voorlopige hachtenis �olben! Tijdens deze period�
heeft je advokaot vrij toefiong.

---------------------------------------------

VOOHLOPIGE EECüTElUS ( zie bijlnge)
Val, t uittien in:
1. bewDrinc: ikcht;;r-··Co1:1mi.ss3ris geG·ft hi€,j1toe bevel ,max. 2x6 dzgn�.
2o gevéln6,.mhoudinr,:liechtb2nk eeeft lü0rtoe b0vel. Verdachte mo'"'t
reeds in bewcrin� ziön. Mex. 30 dcJenruchter de periode ven 30
dn6en knn steeds hGrh:rnl(l Horden.
3. gevongenne:miniS:fü,. .,c;httank �c0ft h:Lm:toe bevel. Bevel tot ge-
vanG(:nn0:,lin[{ is goli!i6 voo1: onl>8pD,1luc termijn.
yer0cht0li_jk vo�nd,:rzo,}k:_ verwevinG recht,üi,ike mzcht ·-Op,mbDur
Ninist.,r·i,). · ·
Recht0r-Corn�issnris:
Voor hot aanwonde:n vun bepaalde dw�mcniit1d.elen(zocls huiszoek:i.nc)
door do O. v. J.• is nodiG 9 dot hij et.m ger1.:cht. vooronder·zoek voru.c.:rt.
De It-C- is leider von het . eo2.�r,chterJ.ijk vooronder:wek.
Vah nl hetgeen bij het onderzoek is v�rklnard,verricht on voor
c;evallen of door <le �t-C is wMn:eenoi:1'-mr;noot P.C. opge1;1aokt word..,n,
ifo[<.er 1)ero<.:p: b..,vel tot büwDrin 0:hiervoor b0.coep 110L;,?lijk bij de
Reehtbunk.
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In Geval van L{ev,m�0nhoufö.ng of G'-�vvneamur.ün(i stcnt ho0er horOi::J:,
P).ICin 1.Jij "(;t f�cr,,cht8hof. 1':.:f;en -.,r�n h.:::vel tot vcrJ.one(Jn vun d.::
e0vDnJ,mhouc�int.; lrnn vord:;chtc.. e:Jm1nol in bu:r:ocp. gcHm,mi ts hij n:i_l;t
:Ln beroep ü; (;•.:?,}t:1C:n te con oen b1.:v6l tot 1!,uv:in6enhcucline ..
VJ�iW:,Cl!'i'J:'.: In 1.;:s:,v,;1 v1.m voo.cl. bechteni.; wordt vc,.r.·u.ucb te 0cm rDoU.:.,
mnn to...,t;1:voetö. voordat tot voor-1.J.ecbt,..mis \10:rJ.t oveL·[,<..:f.éWn kur1
vcrcbchto \:';ich d.00n horen. bij ov0r�r�Ht; v"m uuwai·il1J nonr e0vanglmhoudini; noot ·vei'.'dach \;0 gehooró. worden. In cl.ion gcvoni;0nhouJill 0,
vorlentd wordt nodt verdcchtu in tl8 sel�Benheid dCsteld wo�d0n om
zich t& doen !lor.in. \·iD nnc,n· vcrdochto voor cle eerste mr.wl ophoffinr:;.
Véln voorlopigt, ht,cbt.;mis vu1•zoekt �1:ioet h i j i n de t:,elegenheid wc,r'-'-1.:n
gesteld te word�1 tchoortl. Dit ook in �eval van hogGr bez�ep.t 0 J�n
een beschikki11e, inhoudend0 ean beval tot aevongenhoudint,aovon1�1�
110.r.üng of tot. v0rJ.i.m{s i nts u.e:i� eevcngcnhondin5. De bevelen tot voo:i:·
lopige hechte nis worden voor of bij d.E: te:nuj. tvoerleegine aéin de
ver dachte bctckund.
lllle beslissi n[;en,genomen tijêlens voox·lopige hechtenis ,worden m0t
redenen ookl00 d onverwijld aan de ver dachte betokcnd.
Vurdochte �n getuig�n,die verschoningsrecht hebben,moet�n zich
hierop expliciet beroepen, and2rs is hun verschonin.;;;srocht {:s1:h�n
beletsel om te getuigen.
•
Verd8chte-getuigen- deskundig0n hoeven de door hun c,fgelegde ver
klaring ni8t te ondurt�kenenJ
Verdachte is b ij de verhoren von an deren niet aonwezig,wat daar
verkla�r d is,kan hij in de proc0sstuldrnn leztm. H.C. noet hvm
mondeliig raeetlelen,wot detuigen �n deskundigen buiten zijn tegen
woordigheid hebben verklaard,dit alles voorzover niet in strija �
met het onderzoek. Mededeling moet echter worden g�daan,van dat,
wat verdacht8 worclt onthoudon.
V<:n'.'düchtc en rno dsnrnn kunnen het on d erzoek van deskundiecn bi.jwonun.
Uitslae van het onderzoek wor dt vurtlachte,zodra moaelijk,bek�nd
ger.wakt.
VEfü!Oi.GtN:
De raadsrnLJn heeft het recht verhoren V3n anderen bij te won0n.
In het belone van het onderzoek kon do raadsman van verhoren(b 8 �Golde)
worden uitecsloten. Do 2,2adsi:i::m \·rord.t ntet in kennis ges t&ld van
de verhoren, hot initüitief mo0t van hem zelf ui tgosn.
fü.j maakt nit:t vaek iebruik van zijn recht tot bijwonine! !("pro d,w 11 )?
De toeguvocgde raa dsmen komt vrij zelden.
GETUIGENVg1U·iOOit:
De me0gebrachtt) .::.;.;;tuj.gen kan r.1m:im,wl 2/f uur in verze k e.ri.ne ge
steld worden, i n l!�Jm dj_t dri ng0ncl noodzokelijkrj_s! fü.j i s Vbr1;lj.cht
te verschijnon en/door gijzeling tot hst cfleg 0 en van een Vbrklnrine
worden geclwon �0n� De onwaorh,:ütl spr0k0ndc {::;Gtuige iis t als hijni.._,t
beedi gd · is(in li0 t; voorondvrzoek regel )niet strofbr1cr ! De ·getui,;.�
k an ook de we i Berinci in de vorm ven een antwoord klederisb.v, <loor
to zebtien, da t hi j van de zeak niots weet of mour weet dub hij al
heeft vurkloord; dit meg een leu3an zijn 9 hot is geen wei�ering
on te 0etuigcn�
J3EEINDIGI!'JG GEitECH'fELIJK VOOl'i.OlWI:�.RZO.!�K;
Recbtbvnk kon cmbtsholv0 oî op v0r20.a1t··von de O.V o J. of verducllt,:
onverwijl�e of spo0Jige tcoincliJing van hot onderzoek bevele n .
Het �0r0cht0lijk vooronderzoek wordt ni�t e�sloten,voordot v0r
dachte is �ohoord,aJ.thcns is opgeroepen. Bij dit verhoor kan
verdachtu tiCtuiG2n en <l0skundi�0n clsccde feitun ter ondcrzo�k
opgaven,. Hi0rvnn worJ.t moldint; [s0.r.wr:lct in het P.V.,bovend:L <:,r1 k0:.1�;
hierin te s tD:w: w:i t de7.d t.;ûtuiccn en deskuudicon vol eens de v0ru.i.:cr.t:;;
zouden liubbe n kunnen vorklorcn. 1-.:.inkt de iLC. bezwll::.x· t015en b :J 1i:.: l tio
verra'-ld.ineon, don kon do VL?rd. hj.ertocen Gs::11 be:zwuarsc hrift indj.\,JH,n
bij de rechtba nk .
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Fos0 4. 13ES1ISSIHG OMTllEH'r VKtUiEJi.l''. VE.ri'iûLGIJH�:
Na h0t vonrb0rdidEndc ·ond0rzo0k h0slist de O.v.J. over verdere
vervol0ini.;. llij bm hi,?:T vtm afzi ,,;1 s 00k op t;.ro::1J.0n nsn h,.,t olGG··
1:ios0n bel on;; c1ntle.:md ( Opportuni 't!ai i,s b.::gim:c,l) Zolone h,ct ondcrzo .., J...
opd.:: ter:.:chtzi. Li..inc:: rw t; nü:t is D:m ! ;,lv,mäc:!l t is hij <.lt1:1rtoG be
VO(;:td,dus z.:,lfs noi3 rni<l.ot de d:.Jgv�<1rdinc::: is uitu,brncht.
In geval v:rn 11 k,mnis{St!v:i.nc von vc::r;l,1rv vervvl6in6 11 kon ver,U1cht�
b0zwtrnrsch:r,j_ft indiencm tij è.ü r•.Jebtbon.i.._.
H0cft de o.v.J. g0an t0zwc�r tec�ri sluitinc,merir goot hij wel ov�1·
tot verdere vervolgin�,üon:eindiJcn ollo b0lG�rnerin1on in bet v:�
ke�r tusz0n raadsman Jn veróochta o� nat de kbnnis��vint van all_
processtukken vc,�dachto 0n ragd�mcn ni0t langer onthouJ0n worden!
TE.il];CETZIT'.i'IHG( zie bi�iln0e)

•

•

(in principe kan voor rechtbank ook gelezen worden pililitierechtcr)
Aanhangig maken van de zDDk Oj de terochtzitting.
De verdachte kan getuigen en deskundieen ter tarechtzitting doon
dagvoarden.
ONDERZOEK TEH TimECH'.PZITTING:
Komt de verdachte niet op de zittinc dan kon hij zich niat door
een nnder laten verdediBen(of op hot strafboor feit moet Geen
gevangenisstraf staan).
Verdachte is na opening bavoegri:nietigheid dar dogvaardin�,d,
niet-ontvankelijkheid der O.v.J.,of de onbevoetdheiJ d0r rechtbank
voor te dra�en. Deze verwerin6 kan toegolicht worden, Tegen de be
slissing hierover k,rn tegelijk r:wt de eind.uits.praak hoger beroep
en c::1ssotiG ingesteld worden. BOvenilien knn nen eisen, tlnt niGt ver
schenen getuiten alsnoe o�gero�pen worden. De verdacht� kan een
Vt'irzoGk ricbt,0m tot de rechtbank ,01:1 een getu:i.gerdie zonde:c we.;-
tigo reden wei�ert te spreken,to gijzelen.
Als da verdachte verzoekt,dat de gatuigenverklarinsen(van het voor
�nMderzoak) worden voorg0l0zen,t�n0indo uls deer af�elogd te
worden oont1L-:merkt,zal dit ;�.o.aten gcbcm.:um !
Als de verdacht� verzoakt,dat enico verklaring woordelijk zal
worden opgenomen en voorcolezen,wordt d8aroan zo vo0l moBelijk
voldaan •
lfo b0t ;{equisitoir kan de v0:rclachto nntwoorden. Danrno r:1ot \ll.?
O.v.J. nae i�ts zecgen,rnaux de verd�chtu heeft,op straffe vun
nieti�heid,rocht o.· hot 18ctste woord.
RECH'rSGEDING VOOH POLI'l'IE.:i:l!ICH'rER (zie bi.jla 0 e)
Voor de politierechter kbmcn de Z8kun,dia zowvl juridios sls
feitolijk van eanvoudicc aard zijn,un die niet zwaarder �ostraft
dienen te wo�den don met zes meanden govon3enisstraf.
Vcrd.Dchte kéln v0rzo0kcm de zeak nc:�r me,,rvoudig0 kar:?8r te ver
wijzen,
Op verlengen v�n de vurdnchte wordt do nadere optave,di0 de o.v.J.
geeft ter uitbroiding von de ko»tc cnnduidin� d0r dacvaarding.heG
op schrift gaGcvan.
Indien de verdachte bij zijn a0rstc vcrschijnins opde dagvanrdin�
in het b�lDn� van zijn v�rdediging uitstel v�rzoekt,schorst da
puliticrccht�r h0t onderzoek.
Verdachte ·kDn schrift0lijk vomîis vorzoekün ! !
Bij hcterdaud kan m0n op do dJó zelf 6Udntvoord en berecht
worden( 11StGnusecricht '1) In d.it ts·::ivol kun üc vcrd::ichtu ter t.,r0ch't
zittinG schorsinf uisl)nrzondor tlnt hij zijn vvrzol)k om uitstel
oannocolijk hoeft te uokl)nl

\

,,
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. ÜOGBH !3EHOI''.;P:( :üu bijlDgo).
Hoi.,0r bero.::p kan wordcm int�0S t,:lcl ? :rnwul i,uc_;,m d0 oilduitsprod:,
al:;t0i:5en a,; vorschil1L:t1'L uiiDp:c,;kl.:n ,Jie 1hn J,; l00p v<.1n het ontt ....•
zouk op du t0r�chtzitLinG zijn �0c0von,d0ch van d�z0 laatste pa�
tegelijk t10t h1.;t bcro,.:p ·Logon ,:_ ,.) c,inüui i,:11,r.�uk. Al::; 1r,.;n t8rzr:k,.
van een O(:pt1Hld on<L.:rd.c,.:l Vf!!1 do t,:nlrin tu J Ofü_,ing 1ü0 t ,·1-10rc1.t vs:c.·--·
oordoeld kan men toch �aar in b�roe) c0cn t0ton de �0h0lo tenl��L�]·-:.1•,·J·
·•·1·,1J·.J· A···1"
·, ·n 1·'"···'"·" h � •·� '-··,1"',:·01
"'uu. nt,··(•n,.,."
·"'ll C·t)
..
l:! vo. ·,·"
. �· .�"'''....11·,cnh"'
1.:L,'"'·
y···
�<'.···" 1.·1 '-',,." uv
.
Wann8�r cchtor b1J Gen vonnis ov0r tw00 01 �e�r struibardf01i0n
is beslist, kon h0t hoe or bercop tot ,.011 of 1!w0r dE.,r 0avoe6de
ZEJkon b0porkt wcru.011( b.v. moorJ. +die:fs tril)
DEuBfHl,Nl)]�LJ.HG rn HOGR,-1 BEROEP.
In ·1 �aQiu.m kan nog w0l ec:n stx1.J1vcr1.1w.:ir0nó.1J omstDnd.i[;huicl t0n
laste woró.cm gelE:,_;;l(wijz:i.gin6 der te1üost(,lcgJ in 0 nL:,t [ ! ) •
Nieuwe eetui5cn en deakundieen kunnen cledoevaard wordcn 1 nieuwe
bescheiden en stukken ter overtuic;ing ovcn:gE;lvgcl; kunnen worden.
De dagvDarding in hog�,r bero0p E1t�1kt Vt!n
·bevoet;d.hdd melding!!
De verdocht0 kan de Presid2.nt ver·z.oekon de dcgvE1nrd.in1S vnn be
paeltle &dtUiL&n en deskundieen te �elcstcn. Verdachte moet
van evcmtuGJ.e dogvcardint., kond c:ednon word.en.
J3ij de annvant.{ vt:�n hot o�de:czor�k,on!:liddellijk na eb voordracht
der zaak door de P.G. ,kan de verdachte nondeling bezwaren tegen
het vonnis opgcfen.
Jlegc:1 is,dat i::,cuit:sen en deskundigcm,in eerste aanleg geboord,
in hoeer beroep eehoord moeten worJen.
lJe verdltchte lrnn ve.rzo�ken ? da ·t bopo ,ü de stukken opniem1 word.:m
voor�elezen(binnen redelijke grenzen!). In teval van verstek
ma0 ouk vDn betwiste t.litspr�k:m ? g1:,clacn in Ch)rrume oanléig,gebruik
CTem0okt worucnr zonder dot ni0u,, verhoor nodig is..
Gehele of �ed0eltolijke vernietiging ven h0t vonn*s,in oerste
aanleg gewezen,b0hoeft niet te worden gemotiveurd(wic zijn n0us
schondt,sch01�t zijn aBne.:::zicht)
Dni:;vEwrdinf,: Tuss011 de doe; der botokening van d..� doc.1,v::wrJ.in 6 en di,�
dl.or tcrechtzi t"tint," moetcm 0µ straffc: von nL,ti.''.h0_id nins-t;.:ms ti0!,
dagen verlopen. De nieticheid kan door vrijwilii�c verschijnin�
worden 1.5.,,dokt.
Het vonnis b0vot hot tenl:1stegolegdc en do inhoud der 6cbozit:;fü,
bewi jsr.1iddel�m.

·J.oze

>!<·

FOUILLEiUNG �
Als vcrdcchte of bctrokkona kan �c b0zwoar mnken tcgon fouillerinJ
aë1n het licli2om_(cius n;i..o:t. kJ.od.ini;). Do0 jo c1.ot,dan h0bbcm ze een
mf?.chtie�.ng vEJn d,� r,rnhtu:.mk noüiij? oc toch tot fouillering Dfül h.0 1,
lichaam over te kunnen bOun!
UitzondorinJ: bon jo op h;.;tordné.d. bct:r.:::pt,t!.cn kunnen zo je ook z,.
zond: r tlie aochtiJinc oan hot lich�om 0nJ0rzo�k0n.

•
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]ijlaco -

n.c.

P.C. o.v.J,==
inv.z,=
P. V. =

nfkortin;s,m
rlochtar-Cunnisstiris.
Procureur c�ner�al.
Officier van Justitie.
inv0rzckorj.n��tellinJ.
proces-vcrbM:1,

OpsporinGROnd0rzoak

t,_____
2

3

Gerechto vooronderzoek
(griot vonk semen r..1et voor
lop:i.0c hechtenis.)
., .

4 -

�forechtzit·t.ine in
ee1:ste ,1anlce
lfechtbank

5 -

Hoger be.roep
Hof

6 -

Ké.!ssa.tie
Hoge Rnad.

Fase 2 en 3 kunnen overeeslocen worden.

Terechtzitting in
eerste aanleg
Politierechter
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