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71ste VERGADERING. — 23 APRIL 1920. 
Mededeeling van ingekomen stukken. 

7I8te VERGADERING. 

VERGADERING VAN VRIJDAG 23 APRIL 1920. 

(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.) 

Ingekomen: 1°. berichten ven leden; 2°. verzoekschrif-
ten, sollicitatie voor het lidmaatschap van de Aïge-
meene Rekenkamer; 3*. een motie; 4°. verklaringen 
van adhaesie; 5°. een drukwerk. — Verslag uitgebracht 
over ontwerpen van wet. — Voortzetting der behande-
ling en aanneming van het wetsontwerp betreffende 
kostwinnersvergoedingen. — Voortzetting der behan-
deling van het ontwerp tot vaststelling van een Wet-
boek van Strafvordering. — Regeling van werkzaam-
heden. 

Voorzitter: de heer Fock. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 70 leden, te weten: 
de heeren van Stapele, van de Bilt, van Vuuren, van 

Rijzewijk, Arts, Smeenk, Poels, Kolthek, Dresselhuys, van 
Beresteyn, Beumer, Rugge, Reijmer, Bulten, van Sasse van 
Ysselt, Rutgers, L. M. Hermans, Bakker, J. ter Laan, 
Weitkamp. van Veen, Albarda, Deckers, Rink, van Zadel-
hoff, .de Groot, Kuiper, de Jonge, Kruyt, Merchant, van 
Schaik, van Doorn, Heuin Hermans, de Savornin Lohman, 
Wintermans, Wijnkoop, Engels, van der Voort van Zijp, 
Visser van IJzendoorn, Haazevoet, van Dijk, Gerhard, 
Ketelaar. Kleerekoper, Lely. Oud. Kolkman, Kooien, Heems-
kerk, Zijlstra, Nolen6, K. ter Laan, Bomans, Swane, van 
Rappard, de Monté ver Loren, Duymaer van Twist, Hugen-
holtz. Ter Hall, Sannes, Snoeck Henkemans, Stulemerjer, 
de Wilde, Schouten, Teenstra, Bongaerts, de Geer, Schok-
king, van den Tempel, 

en de heeren Ministers van Justitie en van Oorlog, tevens 
belast met het beheer van het Departement van Marine. 

De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering 
worden .gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede: 
A. dat zijn ingekomen: 
1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergade-

rinK bij te wonen: van den heer Abr. Staalman, wegens een 
vergadering elders; van den heer van der Woerden, ook de 
volgende week, wegens verblijf in het buitenland; van den 
heer van Wijnbergen. 

Deze berichten worden voor kennisgeviug aangenomen; 

2°. de volgende verzoekschriften: 
twee, betreffende het ontwerp-Lager-onderwrjswet. van: 

Handelingen d«r Steten-Generaal. — 1919—1920. — I I . 

(Voorzitter.) 
den waarnemenden voorzitter en de secretaresse namens 

het hoofdbestuur der Nederlandithe Moutessori-vereeniging, 
te Amsterdam; 

de Kemer van Koophandel en Fabrieken te Katwijk; 
een, betreffende het ontwerp van wet in zake organisatie 

van de Rijksverzekeringsbank, van: 
den voorzitter eu den secretaris van de commissie, bedoeld 

bij art. 92 der Ongevallenwet 1901, te Amsterdam. 
Deze verzoekschriften zullen worden gesteld in han-

den van de betrokken Commissiën: 

een, van P. Chr. Bomert, luitenant-kolonel der aitillerie, 
directeur der Artillerie-schietschool te Legerplaats bij 01de-
broek, houdende verzoek om benoeming tot lid van de Alge-
meene Rekenkamer. 

Dit verzoekschrift zal ter griffie worden nedergelegd 
ter inzage van do leden en de naam van adressant zal 
worden geplaatst op een lijst van sollicitanten; 

3°. een missive van burgemeester en wethouders van Oud-
Beijerland, houdende kennisgeving van een door den raad 
dier gemeente in zijn vergadering van 19 Maart jl. aange-
nomen motie, in zake reorganisatie van de politie in het 
algemeen en verandering van de gemeentepolitie ir. rijks-
politie. 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen; 

4°. de volgende verklaringen van adhaesie: 
a. aan het adras van den Bond van Christelijke M.U.L.O.-

scholen, in zake het ontwerp-Lager-onderwijswet, van: 
het bestuur der Christelijke school voor M.U.L.0. te Fra-

neker van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal School-
onderwijs; 

het bestuur der Christelijke school voor M.U.L.0. te Zaan-
dam, uitgaande van de Vereeniging tot stichting en instand-
houding eener Christelijke School voor L. en M.U.L.0. te 
Zaandam; 

het bestuur der Christelijke school voor M.U.L.0. te Am-
sterdam van de Vereeniging ..Burgerschool met den Bijbel" ; 

liet bestuur der Christelijke school voor M.U.L.0. te 
Schiedam van de Vereeniging tot bevordering van Christe-
lijk Onderwijs; 

het bestuur der Christelijke school voor M.U.L.0. te 
'sGravenhage van de Vereeniging genaamd „De Christelijke 
Schoolvereeniging"; 

het bestuur der Christelijke school voor M.U.L.0. te Dor-
dreeht van de Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending; 

het bestuur der Christelijke school voor M.U.L.0. te Am-
sterdam van de Vereeniging voor L. en M.U.L.0. op Gere-
formeerden grondslag; 

b. aan het adres der curatoren van het Erasniiaansch 
gymnasium te Rotterdam, in zake het ontwerp-Lager-onder-
wijswet, van: 

den voorzitter van het college van curatoren der R.-K. 
gymnasia van Amsterdam, Katwijken Nijmegen: 

curatoren van het gymnasium te Zwolle; 
c. aan het adres van den raad der gemeente Tilburg, in 

zake de f inaneieele gevolgen voor de gemeenten van het aan-
hangige ontwerp-Lager-onderwijswet, van: 

burgemeester en wethouders van Schijndel; 
d. aan het adres van de leden der rechterlijke macht, ver-

bonden aan de arrondissements-rechtbank te Utrecht, in zake 
het wetsontwerp tot wijziging der wet van 5 Juli 1910 (Stbl, 
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(Voorzitter.) 
n°. 181), houdende nadere regeling van de salarissen der 
rechterlijke mpeht, ven: 

leden der rechterlijk» macht, verbonden aan de arrondis-
sements-rechtbank te Arnhem; 

e. aan de motie van den raad der gemeente Smallinger-
land, betreii'ende verhooging van de rijksuitkeering, bedoeld 
bij ar t . 10 der «ret van 24 Mei 1897 (Staaf Mad nf. 156), tot 
50 pet. van het bedrag der .jaarwedden van burgemeesters en 
secretarissen, van: 

den raad der gemeente Nicuwvliet; 
f,, aan het adres van den raad der gemeente Schagen, in 

zake wijziging T a n art. 59 der Gemeentewet in dien sin, dat 
de ingezetenen der gemeente ten opzichte van de burgem©es-
tersbenoeming mtdezeggensehap zullen krijgen door indie-
ning eener aanbeveling van drie personen door den raad, ven: 

den raad der gemeente Numansdorp. 
Deze verklaringen worden voor kennisgeving aan-

genomen; 

5°. van den secretaris der Vereeniging tot oprichting en 
exploitatie van Volkssanatoria voor borsthjdera in Nederland 
het verslag dier veTeeniging over 1919. 

Dit drukwerk zal worden geplaatst in de boekerij der 
Kamer; 

B. dat de verslagen gereed zijn van de Commissiën van 
Rapporteurs voor de ontwerpen van wet: 

Vaststelling van het slot der rekening van de koloniale uit-
gaven en ontvangsten voor Curacao over 1915 (405); 

Wijziging en verhooging van het I lde hoofdstuk der be-
grooting" van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor 1919 
(Renteloos voorschot Pro Juventute Soerabaja; wegenaanleg 
Celebes; militaire sociëteit Poerworedjo) (406); 

Nadere wijziging en verhooging van de koloniale huisbou-
delijke begrooting van Suriname en nadere verhooging van 
het 'Xlde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1918 (Diverse 
onderwerpen) (411) ; 

Regeling omtrent het behoud van uitzicht op Nederlandsch 
pensioen door onderwijzers bij overgang naar het bijzonder 
lager onderwijs in de kolonie Suriname of in de kolonie 
Curacao, enz. (413); 

Wijziging en verhooging van het 1ste hoofdstuk der begT0o-
ting van uitgaven van Nederlandsch-Indië VOOT 1920 ( Ver-
hooging verlofsbezoldigingen) (424). 

Deze verslagen zijn reeds gedrukt en rondgedeeld. 

Aan de orde is de behandeling van de volgende ontwerpen 
.van wet: 

I. Kostwinnersvergoedingen (846). 
De Voorzit ter: Aan de orde zijn de stemmingen over de 

amendementen van den heer Rugge. Het kont mij voor dat 
deze amendementen samenhangen en er slechts één stemming 
noodig is. Ik stel dus voor om over alle amendementen ge-
zamenlijk te doen stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De amendementen van den heer Rugge c. s. (Stuk n°. 6, 
I—V) worden in stemming gebracht en met 52 tegen 13 stern-
men verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Reijnier, Bulten, van 
Sasse van Ysselt. Rutgers, Bakker, Weitkamp, van Veen, 
Deckers, Rink, de Groot, Kuiper, Kruyt, Marchant, van 
Schaik, van Doorn, Henri Hermans, de Savornin Lohman, 
Wintcrmans Wijnkoop, Engels, van der Voort van Zijp, 
Visser van IJzendoorn, Haazevoet, van Dijk, Ketelaar, Lely. 

(Voorzitter e. a.) 
Oud, Kolkman, Kooien, Heemskerk, Zi.jlstra, Nolens, 
Bomans, Swane, van Rappard, de Monté ver Loren, Duy-
maer van Twist, Snoeck Henkemans, Stulemeijer, de Wilde, 
Schouten, Teenstra, van de Bilt, van Vuurén, van Rijze-
wijk. Arts, Smeenk, Poels, Dresselhuys, van Beresteyn, 
Beumer en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren Rugge, L. M. Hermans, 
J . ter Laan, Albasda, van Zadelhoff, de Jonge, Gerhard, 
Kleerekoper, K. ter Laan, Hugenholtz, Ter Hall, Sannes en 
van Stapele. 

Artikel 1 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 2 en 3 en de beweegreden worden achtereen-
volgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

. ming aangenomen. 
Het ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke stemming 

aangenomen; 

II. Vaststelling van een Wetboek van Strafvordering 
(18). 

De beraadslaging wordt hervat. 

De Voorzit ter: De voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding heeft verzocht het debat over art. 46 en de daarop 
voorgestelde amendementen te heropenen. Ik stel voor dien-
overeenkomstig te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging over art. 46 met de daarop voorgestelde 
amendementen wordt heropend. 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding: Mijnheer de Voorzitter! Naar aanleiding van het 
debat, dat gisteren aan het slot der vergadering ie gehouden, 
wenscht de meerderheid van de Commissie de navolgende 
verklaring af te leggen met betrekking tot art. 46 van het 
wetsontwerp. 

Naar het oordeel van de meerderheid der Commissie van 
Voorbereiding is in het 2de lid van art. 46 te recht de uit-
drukkïng ,,worden misbruikt" opgenomen en niet gewaagd 
van ,,zal worden misbruikt". Deze laatste uitdrukking toch 
zet de deur open voor een toepassing van het artikel, waarbij 
in een bepaalde zaak aan een verdachte het vrij verkeer met 
zijn raadsman onteegd wordt op grond van omstandigheden, 
welk in een vroegere zaak zijn gebleken. Zulk een toepaasing 
wordt voorkomen, indien door het gebruik van den tegen-
woordigen tijd wordt aangeduid, dat de omstandigheden, op 
grond waarvan het vrij verkeer ontzegd wordt, moeten zijn 
gebleken in dezelfde zaak, waarin die ontzegging plaats 
heeft. Hieruit volgt niet. dat steeds een voltooid misbruik 
moet hebben plaats gehad, alvorens beperking van het ver-
keer kan worden bevolen. Trouwens, het artikel spreekt alleen 
van een gerezen ernstig ,,vermoeden", niet van een gepleegd 
feit. Of zich omstandigheden voordoen .welke zulk een ver-
moeden wettigen, zal voor elke zaak uit de bijzondere om-
standigheden, die zaak betreffende, moeten blijken. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik waardeer het, dat de meerderheid der Com-
missie van Voorbereiding gemeend heeft deze verklaring te 
mogen en te kunnen afleggen. Door deze verklaring wordt 
een uitlegging gegeven aan het artikel, zooals het zal luiden, 
indien daarin weder het woord ,.wordt" ingebracht wordt, 
welke in overeenstemming is met die. welke ik gisteren bad 
cevraacd. Bij deze uitlegging heb ik geen beswaar IW woord 
„wordt" weder in het artikel te herstellen. 

De Voorzit ter: Aangezien de Regeering !;et amendement 
van de Commissie van Voorbereiding overneemt en dus de 
oorspronkelijke redactie >an het artikel herstelt, maakt dat 
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18. Vaststelling van oen Wetboek van Strafvordering. 

(Voorzitter.) 
amendement als zoodanig geen onderwerp van beraadslaging 
'meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement van den beer van Sasse van Tsselt wordt 
in stemming gebraebt en met 45 tegen 19 stemmen ver-
worpen. 

Tegen bebben gestemd de heeren Rink, van Zadelhoff, de 
Groot, Kuiper, ae Jonge, Kruyt, Marchant, van Scbaik, 
Henri Hermans, de Savornin Lohman, Wijnkoop, Engels, 
Haazevoet. van Dijk, Gerhard, Ketelaar, Kleerekoper, Lely, 
K)ud. Zrjlstra. Nolens, K. ter Laan, Bomans, Hugenholtz, 
ï e r Hall, Sannes, Snoet-k Henkemans, Schouten, Teenstra, 
ivan de Bilt, Art?, Sineenk, Dreaselhuy!', van Be*Mteyn, 
Beumer, Rugge, Reijmer, Bulten, L. M. Hermans Bakker, 
T. ter Laan, Weitkamp, Albarda, Deckers en de Voorzitter. 

Vóór bebben gestemd de heeren van Door.:. Wintermans, 
pan der Voort van Zi'o. visser van IJzendoorn, Kolkman. 
Kooien, Heemskerk, Swane, van Rappard, de Monté ver 
toren, Duymaer van Twist, Stulemeijer de Wilde, van 
Vuuren, Rijzewijk, Poels, van Sasse van Tsselt, Rutgers en 
fan Veen. 

Art., 46, tbans luidende: 
,,De raadsman heeft vrijen toegang tot den verdachte 

die in verzekering is gesteld of zich in voorloopige hech-
tenis bevindt, kan hem alleen spreken en met hem 
brieven wisselen zonder dat van den inhoud door anderen 
wordt kennis genomen, een en ander onder het yereischte 
toezicht, met inachtneming van de huishoudelijke regle-
menten, en zonder dat het onderzoek daardoor mag 
worden opgehouden. 

Indien uit bepaalde omstandigheden een ernstig ver-
moeden voortvloeit dat het vrije verkeer tusschen raads-
man en verdachte hetzij zal strekken om den verdachte 
bekend te maken met eenige omstandigheid waarvan hij 
in het belang van het onderzoek tijdelijk onkundig moet 
blijven, hetzij wordt misbruikt voor pogingen om de 
opsporing der waarheid te belemmeren, kan tijdens het 
gerechtelijk vooronderzoek de reehter-commissaiïs, en 
overigens tijdens het voorbereidende onderzoek de offi-
oier van justitie, telkens bevelen dat de raadsman geen 
toegang tot den verdachte zal hebben of dezen niet alleen 
zal mogen spreken en dat brieven of andere stukken, 
tusschen raadsman en verdachte gewisseld, niet zullen 
worden uitgereikt. Het bevel omschrijft do bepaalde om-
standigheden in den voorgaanden zin bedoeld; het be-
perkt de vrijheid van verkeer tusschen raadsman, en ver-
dachte niet meer en wordt voor niet langer gegeven, dan 
door die omstandigheden wordt gevorderd, en is in elk 
geval slechts gedurende ten hoogste zes dagen van 
kracht. Van het bevel geschiedt schiif lelijke mededeeling 
aan den raadsman en aan den verdachte. 

De rechter-commissaris of de officier van justitie 
onderwerpt het bevel onverwijld aan het oordeel van de 
rechtbank, waartoe zij behooren, welke zoo spoedig moge-
lijk beslist, na den raadsman te hebben gehoord, althans 
schriftelijk opgeroepen. De rechtbank kan bij hare be-
slissing net bevel opheffen, wijzigen of aanvullen. 

Alle belemmeringen van het vrij verkeer tusschen 
raadsman en verdachte, welke ingevolge een der beide 
voorgaande leden bevolen zijn, nemen een einde zoodra 
de beschikking tot sluiting van het gerechtelijk voor-
onderzoek overeenkomstig artikel 242 voor den officier 
van justitie onherroepelijk is geworden, of, ingeval een 
gerechtelijk vooronderzoek niet heeft plaats gehad, 
zoodra de kennisgeving van verdere vei volging of de 
dagvaarding ter terechtzitting in eersten aanleg is be-
teekend.", 

jcordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

(Kleerekoper.) 
De artikelen 47 en 53 tot en met 169 worden achtereenvol-

gens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Beraadslaging over art. 170, luidende: 

„Indien naar aanleiding van het ingestelde opspo-
xingsonderzoek het openbaar ministerie van oordeel is, 
dat vervolging moet plaats hebben, gaat het daartoe zoo 
spoedig mogelijk over. 

Van vervolging kan worden afgezien op gronden aan 
het algemeen belang ontleend." 

De beer Kleerekoper: Mijnheer de Voorzitter! De tweede 
alinea van art. 170 bevat een bepaling, welke in de practijk 
tot zeer bedenkelijke gevolgen zou kunnen leiden. In de eerste 
alinea van dat artikel wordt naar het klassieke beginsel aan 
het openbaar ministerie overgelaten, om aanvankelijk te be-
slissen. of al dan niet tot een vervolging zal worden overge-
gaan. In de meest algemeene termen wordt daar voorgeschre-
ven, dat, indien het openbaar ministerie van oordeel is, dat 
vervolging moet plaats hebben, bet openbaar ministerie zoo 
spoedig mogelijk daartoe overgaat. Zonder eenig voorbehoud 
wordt dus daar het oordeel van het openbaar ministerie als 
aanvankelijk criterium gesteld ter beoordeeling van de vraag, 
of al dan niet tot vervolging zal worden overgegaan. Toch 
schijnt deze meest algemeene bevoegdheid den ontwerper van 
het wetboek niet voldoende te zijn geweest, althans hij vond 
het noodig, om in de tweede alinea nog eens uitdrukkelijk te 
zeggen, dat, op gronden aan het algemeen belang ontleend, 
van de vervolging kan worden afgezien. 

Het komt mij voor, dat, wanneer die tweede alinea er niet 
stond, het openbaar ministerie op dienzelfden grond van de 
vervolging zou kunnen afzien door de algemeenheid der be-
paling, zooals die in de eerste alinea is opgenomen. 

De vraag rijst echter, of een zoo algemeene terminologie 
„gronden van algemeen belang" waarvan zoo weinig vast-
staat, wat daaronder is te verstaan, in de practijk niet tot 
bedenkelijke consequenties zou kunnen leiden. 

Wie in deze Kamer zou bereid zijn om bevestigend te ant-
woorden op de vraag, of het begrip algemeen belang eenige 
vaste maatstaf geeft ter beoordeeling van hetgeen al dan niet 
daartoe mag worden gerekend? 

Ik herinner er aan, dat bij algemeene politieke debatten, 
met name in debatten, die tegen mijn partij werden gevoerd, 
juist de vraag, wat al dan niet onder algemeen belang moest 
worden verstaan, een twistvraag was. Ik mag er ook op 
wijzen, dat in het algemeen steeds bij wettelijke regelingen 
iuist bet twistpunt is, wat als maatstaf voor het algemeen 
belang moet worden aangelegd. 

Wanneer men de gewisselde stukken bestudeert, merkt men, 
dat ook iu de Commissie van Voorbereiding deze grief is ge-
opperd, en er is gezegd: algemeen belang als enterium om 
van een vervolging af te zien lijkt toch een bedenkelijke 
maatstaf. Daarop werd geantwoord, dat men bij de woorden 
„algemeen belang" geenszins aan een politiek element moest 
denken, maar dat juist algemeene belangen der verdachten zelf 
in het oog werden gevat. Als voorbeeld daarvan werd ge-
noemd — zooals op het oogenblik al officieus in de practijk 
geschiedt —- dat tot een verdachte wordt gezegd: ik zal nu 
niet tot een vervolging overgaan; — dit wordt dan gezegd 
van de zijde van het openbaar ministerie in overleg met een 
reclasseerings-ambtenaar — als gij u in de eerstvolgende 6 of 
12 maanden goed gedraagt, zal van de vervolging worden 
afgezien. Deze aanvankelijke practijk heeft nu geleid tot het 
opstellen van deze tweede alinea, waarin bet algemeen belang 
als afzonderlijk kenmerk wordt genoemd voor het openbaar 
ministerie om van de vervolging af te zien. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, de Minister zal wel met mij 
willen erkennen, dat uit de onschuldige, ja heilvolle bedoo-
ling, die dan aan deze formuleering ten grondslag ligt, in de 
practijk, die de Regeering niet in de hand heeft, iets geheel 
anders zou kunnen groeien, en dat men het geval zou kuniun 
krijgen, dat een bepaald misdrijf onvervolgd werd gelaten, 
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(Kleerekoper e. a.) 
met de motiveering, dat het in vrijheid uitgaan van dezen 
man was in het algemeen belang. 

Ik zal als voorbeeld noemen, dat iemand een aanslag pleegt 
op een medeburger, die naar zijn wijze van zien en ook naar 
die van de meerderheid der bevolking staatsgevaarlijk was 
en dat nu de ambtenaar van het openbaar ministerie zou 
zeggen: de man, dio den aanslag gepleegd heeft, heeft zoozeer 
gehandeld in het belang van het volk, dat hij Tan vervolging 
wordt ontslagen. Ik geef toe, dat in normale tijden een derge-
lijk geval zich niet gemakkelijk zal voordoen, maar in be-
wogen tijden is het volstrekt niet ondenkbaar, en ik mag er 
op wijzen, dat bij een wetsontwerp als dit de bedoeling, welke 
daaraan ten grondslag ligt, verre moet worden achtergesteld 
bij de formuleering, welke ten slotte als eenig criterium voor 
de uitvoering mag gelden. 

Het is daarom, dat naar mijn inzicht deze tweede alinea 
moet vervallen. Wanneer in het algemeen belang van vervol-
ging moet worden afgezien, kan het openbaar ministerie dit 
evengoed met de formuleering van de eerste alinea, en uit-
breiding zou gevaarlijk zijn, wanneer deze anders werd toege-
past dan misschien met het goede oogmerk, waarmede zij 
aanvankelijk was voorgesteld. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Men kan twisten over de vraag, of de tweede 
alinea van dit artikel noodzakelijk is en zeggen, dat het van-
zelf spreekt, wanneer het openbaar ministerie van vervolging 
afziet, dit niet zal zijn uit overwegingen, van willekeur, maar 
altijd op gronden, aan het algemeen belang ontleend. 

Indien de geachte afgevaardigde deze opmerking had ge-
maakt, zou ik mij daarmede wel hebben kunnen. vereenigen. 
Dit behoefde dan geen reden te zijn, om de tweede alinea te 
schrappen, maar men zou dan toch kunnen zeggen, dat het 
hetzelfde was, of deze alinea al dan niet aan het artikel was 
toegevoegd. 

Indien echter de geachte afgevaardigde beweert, dat in deze 
alinea een gevaar schuilt, moet ik dit terugwijzen. 

De uitlegging van deze bepaling vindt men in het antwoord, 
in het verslag opgenomen : 

,,Üe uitdrukking „algemeen belang" komt overigens 
voldoende ruim voor om ook gevallen, waarin door de 
vervolging particuliere belangen te zwaar zouden wor-
den getroffen, daaronder te begrijpen." 

Dit wijst er op, dat de beteekenis van de uitdrukking deze 
is, dat in acht moeten worden genomen overwegingen van 
billijkheid en goede justitie en dat het het algemeen belang 
is, dat het openbaar ministerie doet besluiten al dan niet tot 
vervolging over te gaan. 

Daarbij kam dan ook in overweging worden genomen, of de 
gevolgen van het misdrijf zijn hersteld en of het leed, door de 
vervolging veroorzaakt, buiten alle verhouding zou staan tot 
het nut van de vervolging. 

Ik geloof niet, dat er in de practijk ten onzent raden ie om 
aan te nemen, dat misbruik van een dergelijke bepaling' te 
duchten zou zijn. Maar het betoog van den geachten afgevaar-
digde culmineert eigenlijk in geheel iets anders. Het zou 
kunnen wezen — zegt hij — dat er een aanslag gepleegd werd 
op een medeburger, die als gevaarlijk beschouwd werd en dat 
er dan gezegd werd, dat deze aanslag zoozeer was in< het alge-
meen belang, dat men den dader daarvoor niet voor den rech-
ter kon dagen. 

Dit wijs ik zeer beslist af. Het is in het algemeen belang, 
dat er recht gedaan wordt en dat daden van eigen richting van 
dien aard, gewelddadige aanslagen, ook tegen personen die 
gevaarlijk zouden zijn, worden beteugeld. 

Deze bedenking alleen moet er ons, dunkt mij, op wijzen, 
dat liet noodzakelijk is deze bepaling tegenover de critiek van 
den geachten afgevaardigde te handhaven, want een derge-
lijke opvatting van de woorden ..algemeen belang" is in 
Xederland onder de tegenwoordige rechtsbedeeling onaan-
nemelijk. 

De lieer Dresselliuys: Mijnheer de Voorzitter! Het bezwaar 
ran den heer KI eerekoper zou vooreerst hierin bestaan, dat 

(Dresselhuys e. a.) 
de tweede alinea overbodig is. 2su wijs ik er op, dat er een 
deugdelijk onderscheid is tUMohen de twes alinea's van dit 
artikel. 

Het eerste lid legt namelijk den nadruk op de verplichting 
van het openbaar ministerie om spoedig te vervolgen; het 
tweede lid daarentegen spreekt nadrukkelijk uit het opportu-
niteitsbeginsel. Aangezien nu dit beginsel een van de hoofd-
grondslagen is van ons strafrecht, &clooi ik zeker, dat on* 
wetboek onvolledig zou zijn, wanneer niet uitdrukkelijk U B 
het opportuniteitsbeginsel een bepaling in het wetboek gewijd 
werd. Reeds daarom geloof ik, dat wij het tweede lid van het 
artikel niet kunnen missen. 

Maar nog een andere reden is, dat, zooals de Memorie van 
Toelichting zegt, uit het tegenwoordig Wetboek van Straf-
vordering verdwijnen ook andere artikelen, waarin het oppor-
tuniteitsbeginsel, zij het minder uitdrukkelijk, werd uitge-
sproken. 

Een ander bezwaar vun den lieer Kleerekoper is, dat hü 
vreest dat de mogelijkheid zal bestaan dat het openbaar 
ministerie geen juist gebruik maakt van dit artikel door straf-
bare feiten onvervolgd te laten welke hij meent dat vervolgd 
zouden moeten worden. 

Te recht heeft de Minister van Justitie op den voorgrond 
gesteld de hypothese, dat het geval hetwelk de _ heer 
Kleerekoper noemde buitengewoon onwaarschijnlijk is en 
zeker volgens de bestaande praktijk zich niet zou kunnen 
voordoen. Maar ik vestig er de aandacht op — en daarom 
speciaal heb ik het woord gevraagd —, dat er naast het Wei-
boek van Strafvordering nog een andere wettelijke bepaling 
is, welke aan het bezwaar van den geachten afgevaardigde te 
ge-moet komt, nl. art. 73 en art. 109 van de wet op de regter-
Hjke organisatie. 

In art. 73 staat: 
„De hoven zullen, indien dezelve door het beklag der 

belanghebbende partij, of op eene andere voldoende wijze 
kennis dragen dat er verzuim heeft plaats gehad in het 
vervolgen van strafbare feiten, den procureur-generaal 
belasten om te dien aanzien aan hen verslag te doen, en 
voorts kunnen bevelen dat te dier zake het_ vereischte 
gevolg worde gegeven, zoo daartoe termen zijn." 

Dergelijke bepaling vinden wij in art. 109 voor den Hoogen 
Raad. 

Hieruit volgt, dat er naast dit artikel van het Wetboek van 
Strafvordering nog een andere controle is dat het opportuni-
teitsbeginsel wordt toegepast en dat gewaakt wordt tegen 
excessen, zooals men zich zou kunnen voorstellen dat door het 
opportuniteitsbeginsel zouden kunnen worden begaan. 

De heer Kleerekoper: Mijnheer de Voorzitter! Men ziet, 
dat men met de waardeering van de noodzakelijkheid van de 
2de alinea toch een weinig voorzichtig moet zijn. 

De Minister zelf gaf mij aanstonds toe, dat hij zou kunnen 
medegaan met de opmerking, dat formeel de bevoegdheid, 
welke de 2de alinea geeft, ook aan de 1ste alinea zou kunnen 
ontleend worden. Dit werd door hem beaamd. Wanneer dan 
ook de neer Dresselhuys zegt, dat het opportuniteitsbeginsel 
zelf pas tot uiting komt in de 2de alinea, dan veroorloof ik 
mij dat te weerspreken. Want indien wij in de 1ste alinea 
het oordeel van het openbaar ministerie als maatstaf nemen, 
of het al dan niet tot de vervolging en wel zoo spoedig moge-
lijk zal overgaan, dan wil dit zeggen dat aan zijn vrij oordeel 
is onderworpen de vraag, of de vervolging al dan niet oppor-
tuun is. En dat uit te spreken, is het uitspreken van het 
opportuniteitsbeginsel zelf. 

Waarop doet nu de Minister een beroep tot weerlegging 
van mijn betoog? Op de practijk ten onzent, op de overtui-
ging dat recht zal gedaan worden en op de ondenkbaarheid, 
dat een ambtenaar van het openbaar ministerie zou doen wat 
ik zooeven veronderstelde. 

Ik kom daartegen met den grootsten nadruk op. 
In deze Kamer — ik heb gisteren tweemaal in ander yer-

band daarop moeten wijzen — zijn in vroeger jaren politieke 
debatten gevoerd, met groote hartstocht, naar aanleiding van 
de beschuldiging dat parketten onwillig waren om vervol» 
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;gingen in te stellen tegen politieambtenaren. En van zeer 
recenten datum is een strafvervolging, welke keeit gediend 
eerst voor de rechtbank in Rotterdam, later voor bet bot' 
alhier, waar met hardnekkigheid geweigerd werd een streng 
strafvonnis te wijzen, wederom tegen politioneele ambtenaren, 
hoewel het kennelijk was dat zij zich aan vergrijpen hadden 
schuldig gemaakt. Niemand zal durven zeggen dat ik mij 
schuldig maak aan overdrijving of aan een subjectieve voor-
stelling — waartoe ik ook niet de minste geneigdheid gevoel 
— wanneer ik zeg dat bij herhaling politioneele ambtenaren 
in bescherming worden genomen en dat klachten tegen de 
politie uiterst moeilijk tot strafvervolging leiden, door onge-
neigdheid van de parketten om die vervolging in te stellen. 

Nu zijn door mij bezwaren geopperd tegen de qualificatie 
,.algemeen belang , en het eenige waarop de Minister ter 
"weerlegging van die bezwaren, en in aansluiting aan den 
Minister de heer DTesselhuys, een beroep doen, is niet een 
objectief criterium in de wet, maar is uitsluitend de goede 
verwachting, die zij koesteren van de rechterlijke macht. 

Ik zou willen vragen, zonder dat ik hier een debat open 
over de juistheid van die onderstelling, of dat het criterium 
kan zijn bij het opstellen van het positief recht, dat zekere 
gevaren, die men uit de formuleering zou duchten, door de 
goede verwachtingen die men heeft van de rechterlijke ambte-
naren, weer worden tenietgedaan. 

Laat ons elkaar goed verstaan, mijnheer Dresselhuys! 
TT wijst op bet feit, dat een belanghebbende bij een niet-
vervolging beklag kan doen. Juist gisteren had ik met den 
Minister van gedachten te wisselen over de wijze waarop 
dat beroep is geregeld, nl. van de rechtbank naar het hof is 
overgebracht. Ik had dat niet uit het oog verloren; ten slotte 
spreekt het openbaar ministerie niet het laatse woord over de 
vraag van al of niet vervolging. Maar men mag niet zeggen, 
dat, omdat er een beroep is, er dus ook altijd een goed func-
tionneerende veiligheidsklep bestaat. En dit zal de beer Dres-
selbuys moeten beamen, dat mijn bedenking, juist in gevallen 
van strafvervolging, in een groot aantal gevallen zaken geldt, 
waarbij een particulier burger zich niet dikwijls de belang-
hebbende bij die vervolging zal gevoelen. Wij hebben juist 
dezer dagen een strafzaak in Amsterdam. Een van de leden 
der Kamer beeft een vraag gesteld, waarom die zaak niet 
vervolgd is. Zonder dat ik namen noem, is het ieder duidelijk 
welk geval ik bedoel. Het niet vervolgen van deze zaak is in 
bet publiek zeer druk besproken. En omdat men ook in bet 
ernstigst debat zich niet altijd in de meest gewichtige termen 
behoeft uit te drukken, wil ik toch mededeelen, dat mij sterk 
getroffen beeft dat ik deze weck in een cabaret een spotvers 
hoorde voordragen over het feit, dat die strafzaak niet ver-
volgd was en dat de zanger luid applaus oogstte. Bit is een 
treffend voorbeeld hoe sterk die dingen spreken tot het rechts-
gevoel van de menigte, en uit dit eenvoudig voorbeeld blijkt 
evenzeer, dat niet-vervolging in een bepaald geval door de 
breede lagen van de bevolking als een onrecht gevoeld kan 
worden. 

Nu zou ik dit zeggen: wanneer men in zoo'n algemeenen 
vorm spreekt van „het algemeen belang", welk een macht 
geeft men dan aan dien ambtenaar om al of niet te zeggen 
wat hij tot het algemeen belang rekent, en daarnaar wille-
keurig te bepalen, dat hij een verdaohte vrij laat uitgaan, 

ik heb nu over deze zaak in twee termijnen gesproken. 
De Minister beeft met groote verontwaardiging afgewezen, 
dat „algemeen belang" tot dergelijke consequenties zou kun-
nen leiden bij deze formuleering. Wij hebben nu het voor-
deel, dat uit den mond van den Minister van Justitie, die 
dit wetboek verdedigt, een desaveu beeft geklonken tegen een 
openbaar ministerie, dat de term „algemeen belang" anders 
zou interpreteeren. Maar toch moet ik verklaren niet gerust 
te zijn, of het vervolg niet zal leeren, dat er aan bet open-
baar ministerie ambtenaren zijn, die over dit begrip een 
andere opvatting koesteren dan hier hypothetisch zoo gunstig 
wordt gesteld. 

De beer Heemskerk, Minister van Justit ie: Mijnheer de 
Voorzitter! Er is dunkt mij geen aanleiding om dit debat 
voort te zetten. De geaohte afgevaardigde beeft eenige min of 
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meer belangrijke opmerkiugen gemaakt over de gevallen,, 
waarin men al dan niet tot vervolging moet overgaan. Dat is 
wat de geachte afgevaardigde beert liereikt, maar de zaak 
wordt daarmede in het geheel niet anders. E-.rst heeft de 
genekte afgevaardigde gesproken van ecu aanslag op per-
sonen, die gevaarlijk zouden zijn, en later van het vervolgen 
van een politie-ambtenaar. Dit laatste is weer een geheel 
ander onderwerp en de vraag of een politie-ambtenaar al dan 
niet vervolgd moet worden, is in ieder geval een afzonderlijke 
zaak, welke naar de feiten dient te woiden beoordeeld. 

Overigens meen ik te kunnen volstaan met hetgeen ik in 
eersten termijn heb gezegd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Art. 170 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 171, luidende: 
..In elke rechtbank zijn een of meer rechte rs-commis» 

aarissen belast met de behandeling van strafzaken. 
Zij worden uit de leden der rechtbank door het ge-

rechtehof voor den tijd van twee jaren benoemd, nadat 
de procureur-generaal en de president der rechtbank zrjn 
gehoord, en zijn op hun verzoek steeds weder dadelijk 
benoembaar. 

Zij kunnen op hun verzoek om gewichtige redenen 
vóór den afloop van hun diensttijd door het gerechtshof 
worden ontslagen, nadat de procureur-generaal en de 
president der rechtbank zijn gehoord." 

De heer Tan Rappard : Mijnheer de Voorzitter! Het ont-
werp van de Staatscommissie waarborgde door de benoeming 
van do Kroon en door de benoeming van het hof de grootste 
zekerheid, dat de meest geschikte en ervaren rechter-commis-
sarissen met de officieren van justitie zouden medewerken. 
Het ontwerp van den Minister beeft die benoeming niet aan 
de Kroon gelaten, maar wel aan het hof. en heeft den ter-
mijn van vier jaren voor den duur van de functie tot twee 
jaren beperkt. Ik had liever de benoenfing aan de Kroon 
gehouden, maar heb geen amendement ingediend, omdat ik 
dacht, dat ik daarvoor weinig steun in de Kamer zou vinden. 
Ik was echter van meening, dat over den duur van de functie 
nog wel te spreken zou zijn en de Minister bereid zou wezen, 
dat getal 2 in 4 te veranderen. Door inkrimping van dien 
termijn tot twee jaren wordt alle waarborg, dat de meest 
geschikte rechter-commissarissen zullen worden benoemd, ten 
eenenmale uitgesloten. Bovendien acht ik het een zeer groot 
bezwaar, dat die functionarissen, wanneer zij na twee jaren 
door ondervinding de noodige ervaring hebben opgedaan, 
zoo spoedig weer door een ander zullen worden vervangen 
uie op zijn beurt die ervaring weer zal moeten opdoen. 

Wat is nu het bezwaar tegen een eenigszins langdurig 
rechter-commissariaatP Het hoofdbezwaar is, dat de func-
tionaris crimineel zal worden, dat de reeb ter "Commissaris in 
iederen verdachte een schuldige zou zien en dat daarmede 
de onpartijdigheid en de objectiviteit van den reehter-com-
misaaris overboord zou worden gegooid. Dit is iets, dat ik 
hier in twijfel mag trekken, want het is vooral in het kabinet 
van den rechter-commissaris, dat wij de ondervinding opdoen' 
hoe getuigen zonder blikken of blozen tastbaar de onwaar-
heid spreken, omdat zij daar nu eenmaal niet onder eede 
staan. De getuige geeft zich in het kabinet van den rechter-
commissaris meer zooals bij i3. Daar ziet men hoe moeilijk 
het voor de meeste getuigen is om iets waar te nemen en het 
waargemomene juist weer te geven: hoe dikwijls getuigen 
het maken van gevolgtrekkingen en het hooren zeggen ver-
warren met eigen waarneming. Die dagelijksche omgang met 
getuigen en verdachten leert ons, dat wij de grootste voor-
zichtigheid moeten in acht nemen en leert ons maar niet 
voetstoots aan te nemen wat een getuige ten nadeele van een 
verdachte zegt. Die voorzichtigheid kriiet de recbter-com-
missaris door ervaring, en die knmt niet spoedig, maar lang-
zamerhand, en daarom is bet juist te betreuren wanneer een 
rechter-commissaris, die er eenmaal in is, weer moet worden 
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•vervangen door ©en ander, die weer van voren af aan moet 
•beginnen. 

Dit is het grootste en zwaarwichtigste argument. Een 
tweede argument is, dat bij een langdurig commissariaat aan 
een onafzetbaren rechter machtsmisbruik wordt toegeschre-
yen. Onze tegenwoordige rechter-commieearia, die voor twee 
jaar wordt benoemd, is ook onafzetbaar, en ik heb nimmer 
vernomen, dat een rechter-commissaris misbruik van zijn 
positie heeft gemaakt. Of eon commissariaat vier of twee 
jaar duurt, zal in dat opzicht precies hetzelfde zijn. 

Een derde argument, dat ik geen argument noem, is dat 
een periodieke afwisseling gewenscbt is voor die algemeene 
vorming van de leden van de rechtscolleges. Dit ia geen 
argument. Een ïechter-commissaris is er om de waarheid 
aan bet licht te brengen en de functie is niet ingesteld voor 
de vorming van algemeen ontwikkelde rechters. Afwisseling 
a tour de róle acht ik don ook niet Ie verdedigen. Men moet 
niet vergeten, dat die een beter op zijn plaats is als rechter-
commissaris en de ander beter in de civiele kamer. Een rech-
iei-commissaris, die zich in de zaken ingewerkt beeft, moet 
dus niet spoedig worden vervangen: dat zal niet in het belang 
van de rechtszekerheid zijn. 

Wat wordt er nu bij dit artikel voorgesteld? Dat het hof 
hem zal benoemen, maar dat het zal gaan als van ouds en 
de rechtbank de voordracht zal opmaken. Dan zullen ver-
schillende omstandigheden van invloed zijn en uit de pi«c-
trjk kan ik dat hier verdedigen. 
, De rechtbank zal iemand, die niet geschikt blijkt te zijn 
voor de civiele kamer, om bem daaruit kwijt te zijn, voor-
dragen voor rechter-commissaris; de aftredende rechter-
commissaris zal zich geen herbenoeming laten welgevallen, 
omdat bet nu eenmaal de gewoonte is, daarvoor den jong-
sten, meest onervaren rechter, aan te wijzen en hij den in-
druk zou vestigen voor de civiele kamer niet te deugen. Wer-
kelijk, Mijnheer de Voorzitter, zoo gaat het in de practijk, 
ten nadeele van de rechtszekerheid. 

Erosz in zijn opstel, getiteld „Aufgabe und Ziel der 
Kriminalistik", zegt het zoo juist, waar hij schrijft: 

„Es sind uncnd'ieh viel mehr Strafprocesse falsch ge-
führt, unendlieh viel mehr Schuldige niet gefunden und 
TJnscbuldige verhaftet worden, weil der betreffende 
Straf richter sich mit< Fuszspuren, Gaunerzinken und 
Verbrecherpraktiken nicht zurecht fand als weil er etwa 
unklare Vorstellungen über die Mitsehuld hatte oder 
die neueren Theorien über den Versuch nicht kant te ." 

Uistekende civilisten, men onttrekke hen niet aan den 
hun passenden werkkring; daar staat tegenover, dat men 
rechter-commissarissen, die getoond hebben bij uitstek ge-
schikt te zijn voor dit hoogst moeilijke ambt, in de gelegen-
beid moet stellen, hun groote gaven voor langeren tijd dienst-
baar te maken aan het algemeen belang niet alleen, doch 
ook aan dat van de ongelukkigen, die van den goeden weg 
zijn afgedwaald. 

Ik heb nog geen amendement voorgesteld, omdat ik gaarne 
de meening van andere leden dezer Kamer over deze aan-
gelegenheid verneem. Daarna zou ik alsnog een amende-
ment kunnen indienen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! De Regeering beeft aanvankelijk voorgesteld den 
rechter-commissaris voor vier jaren te benoemen. Bij bet nion-
deling overleg tussclien mijn ambtsvoorganger en de Com-
missie van Voorbereiding zijn de twee jaren weer in bet wets-
ontwerp gebracht, en ik heb geen aanleiding gevonden mijner-
sijds tegen die uitkomst te reageeren. 
• Ik vraaff mij af of de quaestie inderdaad van groot belang 
is. Is bet usance dat jonge rechters rechter-commissaris wor-
den, dan zou dat een argument zijn voor de twee jaren, en 
tegen de vier, want het kan zjjn dat de jonge rechters uit-
stekende civilisten zijn, die niet veel aanleg hebben voor straf-
zaken, en dan is bet beter na twee jaren van hun talenten op 
betere wijze partij te trekken. Die overweging doet bij mij de 
Behaal overslaan naar de twee jaren. 

De vrees dat de rechter-commissaris te crimineel zou wor-
den, deel ik niet. Indien hij langer in functie is, zal hij meer 
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ervaring hebben dan in het omgekeerde geval, — dat geldt 
als algemeene regel voor elk ambt, maar, als men voor vier 
jaren is benoemd, moet men dien termijn uitdienen, terwijl 
men anders na twee jaren kan heengaan. Is men iemand met 
bijzonderen aanleg en liefhebberij voor het ambt, dan kunnen 
de twee jaren worden verlengd. 

Sommige van de beschouwingen van den geaebten afge-
vaardigde kan ik beamen, maar ik geloof niet dat een rechter 
steeds rechter-commissaris behoort te blijven, doch dat het 
wenschelijk is dat men ook eenigen tijd dient als rechter om 
uitspraken te doen. 

In het algemeen is het echter zeker gewen scht van speciale 
talenten zooveel mogelijk partij te trekken. 

Men vreest dat de rechters het als een corvee beschouwen 
rechter-commissaris te zijn. Dat is verkeerd, het is eenvoudig 
een werk dat tot hun ambt behoort. Rechters, die dit als een 
corvee beschouwen, zijn v^or rechter-commissaris niet zoo 
heel geschikt, misschien ook niet voor ander rechterlijk werk. 
Want dan ontbreekt hun eenigermate het feu sacré, dat ieder 
voor zijn ambt moet hebben. Ik heb over de rechters niets te 
zeggen, maar deze opmerking mag ik wel maken. Maar dan 
is het ook beter, dat zij niet langer dan twee jaren als rechter-
commissaris dienen, opdat men hen kan vervangen door een 
ander. 

Het is niet een zaak, waarover ik mij zeer warm maak, maar 
ik geloof toch dat bet, alles te zamen beschouwd, beter is de 
twee jaar te behouden, mits men in het oog houdt, dat de 
benoeming niet altijd a tour de róle behoeft te gebeuren, maar 
dat degene, die werkelijk roeping en geschiktheid voor het 
ambt heeft, ook weleens langer rechter-commissaris moet zijn. 

De heer Dresselhuys: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou nog 
op een bijzondere omstandigheid de aandacht van den Minis-
ier willen vestigen. Bij de bespreking van de taak van den 
rechter-commissaris is ook herhaaldelijk er op gewezen, dat, 
wil hij zijn werk goed doen, hij zich zal moeten vormen tot 
specialist. Hij zal een bijzondere studie moeten maken van 
liet strafproces, van het detective-systeem op ruimer gebied, 
enz. In verban d daarmede is niet alleen in de Staatscommissie, 
maar ook in wetenschappelijke bladen en elders herhaaldelijk• 
de stelling verdedigd, dat de rechter-commissaris om zijn 
bijzondere positie en het offer, dat hij misschien moet bren-
gen, omdat zijn kansen op promotie als civilist zwakker zijn 
geworden, een ietwat hoogere bezoldiging zou moeten krijgen 
dan de overige leden der rechtbank. Indien de Minister zou 
meegaan met het denkbeeld in de toekomst den reehter-
oommissnris in strafzaken een bijzondere toelage te geven, 
onderstel ik, dat de lust, om rechter-commissaris te zijn en 
to blijven en zich voor dat vak te ontwikkelen, grooter zal 
worden. 

Er komt nog een argument bij, dat den Minister zou 
kunnen bewegen op deze gedachte in te gaan. In de nieuwere 
strafrechtswetenschap en -practijk is aan het voorouderzoek 
een veel ruimere taak toegedaebt. Men stelt zich_ voor, dat, 
liever dan dat men de zaak op de zitting laat dienen, zich 
reeds van te voren een maatregel zal hebben afgespeeld van 
den officier van justitie, die een vervolging van den ver-
dflehte onnoodig maakt. Het instituut der zoogenaamde 
officierskinderen, die onder toezicht van den officier van 
justitie staan, heeft zich reeds uitgebreid in dien zin, dat het 
ook voor volwassenen voorkomt, dat de officier niet tot ver-
vol ging overgaat, indien de verdachte zekere waarborgen 
geeft van good behcavour, zich dus onder zekere voorwaarden 
borg stelt zich niet meer schuldig te maken aan dergelijke 
of ondere strafbare feiten. Indien deze taak van den officier 
in het voorproces zich meer en m«>er uitbreidt, zal de rechter-
commissaris daarmede ongetwijfeld moeten medewerken. Wij 
moeten verwachten, dat de officier en de rechter-commissaris 
zich speciaal zullen voorbereiden en vormen voor dit zeer 
belangrijk maatschappelijk werk. Gezien die omstandigheid 
rou er ongetwijfeld aanleiding zijn om er op aan te dringen, 
dat de rechter-commissaris meer beroepmatig als zoodanig 
optreedt en dat züu taak werd verlegd en bet ambt vooral 
doereen financieele tegemoetkoming zelfs aantrekkelijk werd 
gemaakt. Indien de Minister zijn oordeel zou willen uit-
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spreken over de mogelijkheid om juist door betere salarieerinsr 
voor de taak van rechter-commissaris meer liefhebbers te 
krijgen, «Is ik dat woord gebruiken mag, » u daarbij ook 
beter aanp;is?cn liet amendement, •welks indiening de heer 
van Rappard voorbereidt, om het ambt vier jaar te doen 
duren. 

De heer van Sasse Tan Tssel t : Mijnheer de Voorzitter! 
Toen ik nog de eer had lid van de Commissie van Vcorberei-
ding te zijn, was mijn bezwaar tegen het artikel 171, dat de' 
rechter-commissaris, wanneer hij vier jaar die functie zou 
bekleeden, te crimineel zou worden. Het mooie van het insti-
tuut van het rechter-coniniissariaat is toch dit, dat hij is een 
rechter, die zooveel mogelijk objectief de strafzaken ondei-
zoekt. 

Dit houdt op, wanneer men te langen tijd rechter-commis-
saris in strafzaken is, gelijk de practijk in België inderdaad 
beeft geleerd. Men. is daar dan ook van meening, dat de 
rechter-comniissarissen de zaken niet behandelen met zoo-
danige objectiviteit, als men van hen verlangen moet. Ik heb 
het mooie van het ambt juist altijd hierin gevonden, dat het 
den rechter-commissaris er niet om te doen moet zijn om een 
verdachte te vangen, maar alleen om achter de waarheid 
te komen langs geoorloofde en gepaste wegen. 

Kan ik dus niet medegaan met het denkbeeld, om den 
rechter-commissaris voor vier jaren te benoemen, evenmin kan 
ik mij er mede vereenigen, hem een hooger salaris te geven 
dan den overigen rechters. Ik vrees daarvan, dat sommige 
rechters, die niet voldoende bemiddeld zijn, alleen ter wille 
van het hoogere salaris zouden trachten rechter-commissaris 
te worden, en dat zij daartoe zullen trachten zich aangenaam 
te maken bij het Ö. M., dat op de benoeming tot dat ambt 
altijd een grooten invloed heeft. 

Eerlijkheidshalve wil ik hieraan toevoegen, dat ik mijn 
amendement, dat heden verworpen is, mede heb voorgesteld 
met het oog op de omstandigheid, dat de rechter-commissaris 
slechts twee jaar in functie zou zijn. Echter weegt het be-
zwaar, dat een rechter-commissaris, die langer in functie zou 
zijn. te crimineel zou kunnen worden, voor mij zoo zwaar, 
dat ik mij zal verzetten tegen het amendement, dat mocht 
worden ingediend, om den termijn van het ambt van rechter-
commissaris te verlengen tot vier jaren. 

De Voorzitter: Door den heer van Rappard is een amen-
deiuent ingediend, strekkende om in artikel 171 in den 
vierden regel bet woord „twee" te veranderen in „vier",. 

Het amendement is mede-onderteekend door de heeren 
Oud, de Groot, Ter Hall. Dresselhuys, Marchant, Ketelaar, 
Smeenk, Teenstra, Kooien en van Sasse van Ysselt, en 
•maakt derhalve een onderwerp van beraadslaging uit. 

De Voorzitter: Mag ik aannemen, dat de voorsteller het 
«amendement reeds voldoende heeft toegelicht ? 

De heer van Rappard : Ja , Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van de rede van den heer Dres-
selhuys zal ik nog een enkel woord moeten zeggen. Die ge-
achte afgevaardigde zou wenschen, dat de rechter-commis-
Baris zou worden een specialist, iemand die een bijzondere 
studie maakte van strafzaken, en dat hem werd gegeven een 
binzondere toelage. Op beide desiderata van den geachten 
afgevaardigde moet ik een kantteekening maken. Dat de 
rechter-commissaaria bijzondere studie van strafzaken moet 
maken, spreekt vanzelf. Ook mag hij wel specialist zijn, 
maar slechts tot op zekere_ hoogte. Er is eenige behoefte aan 
wat men kan noemen specialisten in de maatschappij, ook in 
het rechtswezen, maar iemand moet toch niet zoozeer specia-
list zijn, dat hij de andere zijden van zijn vak en van zijn 
wetenschap, dan die welke op zijn speciaal gebied liggen, uit 
het oog verliest. De opmerkingen van den heer Dresselhuys 
komen mij dan ook voor, van veel verdere strekking te zijn 

(Minister Heemskerk e. a.) 
dan de opmerkingen van den heer van Rappard. Indien het 
amendement van den heer van Rappard zou moeten strekken 
om de opmerkingen van den heer Dresselhuys door een be-
sluit van de Kamer te sanctionneeron, dan zou ik meenen dat 
het amendement niet vrij was van een bedenkelijk karakter. 

Intusschen, het amendement is zoo erg niet, het zegt alleen 
„vier j aa r " in plaats van ,,twee jaar" . 

Ten aanzien van het desideratuni van den heer Dresselhuys, 
dat aan den rechter-commissaris een bijzondere toelage zul 
worden gegeven, moet ik mij algeheele vrijheid voorbo 
houdeu. Over eenigen tijd hopen wij te krijgen de vraag van 
den politierechter en van den kinderrechter, en dan zal men 
ook zeggen: dat zijn betrekkingen van bijzonderen aard, die 
met een hooger traktement beloond moeten worden. 

Er zal altijd moeten worden overwogen of er termen zijn 
om aan sommige rechters in een zelfde college een hooger 
traktement te geven dan aan de anderen, maar het is niet 
onmogelijk, dat ,,de anderen" nu niet zoo bijzonder met die 
regeling zullen zijn ingenomen. Daarom geioof ik, dat het 
voorzichtig is, wanneer ik op dit punt geen enkel prejudicium 
schep. 

Ik heb zooeven gezegd, dat ik niet zoozeer beducht was, 
dat de rechter-commissaris crimineel zou worden, wanneer die 
twee jaar werden veranderd in vier jaar, maar men moet niet 
vergeten, dat de rechter-commissaris toch altijd moet blijven 
lid van de rechtbank. En nu vrees ik niet zoozeer, dat hij te 
crimineel zal worden, d. w. z., dat hij meent, dat allen die 
hij voor zich krijgt schuldig zijn, maar hij moet niet uit het 
oog verliezen, dat hij niet is ambtenaar van het openbaar 
ministerie, maar rechter. Daarom moet hij van tijd tot tijd 
tot zijn normale functie van rechter terugkeeren. Men moet 
dus niet de tegenstelling tusschen den rechter-commissaris en 
de andere rechtere te scherp maken. 

Mijnheer de Voorzitter! De Kamer zal zelf moeten weten of 
zij „twee" zal veranderen in . ,vier"; het is reeds duidelijk 
gebleken, dat er in deze materie is pro en contra. 

De heer van Rappard : Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
is het volkomen met mij eens, dat er geen gevaar is van 
crimineel worden van den rechter-conrmissaris. Het voordeel 
van het veranderen van twee jaar in vier jaar is juist, dat 
de rechter-commissaris meer belansr in de zaak zal stellen. Hij 
leert; dat hij niet meer voetstoots op de verklaringen van 
getuigen in moet gaan, omdat hem juist blijkt, dat een ge-
tuige hem verklaart: zoo is het, terwijl hij op de terechtzitting 
heel iets anders verklaart. Hoe langer de rechter-commissaris 
dus als zoodanig werkzaam is, hoe minder crimineel, maar ook 
hoe voorzichtiger hij wordt. 

Na afloop van de vier jaar toch zal de rechter-commis. 
saiïs, die zich nu eenmaal in de zaak heeft ingewerkt, zich 
laten herkiezen, tenzij hij natuurlijk niet herkozen wenscht te 
worden, om de reden in eersten termijn aangegeven. 

Mijnheer de Voorzitter! Op deze gronden meen ik, dat het 
juist zal zijn wanneer de Kamer het amendement zal aan-
vaarden. 

DP Voorzi t ter : Mag ik den voorzitter van de Commissie 
van Voorbereiding verzoeken, het oordeel der Commissie over 
het amendement mee te deelem? 

De heer Rink, voorzitter van do Commissie van Voor-
bereiding: Mijnheer de Voorzitter! De meerderheid van df> 
Commissie kan zich niet met het amendement vereenigen, de 
minderheid gaat met het amendement mee, op de gronden, 
vermeld op bladz. 80 van het Verslag, dat over het wetsont-
werp is uitgebracht. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement van den heer van Rappard wordt in 
stemming gebracht en met 38 tegen 14 stemmen verworpen. 

Te/)cn hebben gestemd de heeren Kuiper, Kruyt, Mai-
chant, van Schaik, van Doorn. Wintermans, Wijnkoop, 
Engels, Visser van IJzendoorn, Haazevoet, van Dijk, Kete-
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biar. Oud, Heemskerk, Zijlstra, Nolens, Bomans, Swane, de 
Monté ver Loren, Stulenieijer, Schouten, Teensü;i, Bongaeik, 
van de Bilt, van Bjjsewijk, Arts, Smeenk. Poels, Beumer, 
Reijiner, Bulten, van Ba Me van Ysselt, Rutgers, Bakker, 
Weit kamp, van Veen, Deckers en de Voorzitter. 

Vóór heblien gestemd de heeren de Jonge, Gerhard, Kleere-
koper, Kooien, van Happare, Hugenholtz, Ter Hall, Sanne*, 
Dresselhuys. L. M. Hermans, J. ter Lnan, Rink, van Zadeb 
hoff en de Groot. 

Art. 171 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 172 tot en met 188 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

Beraadslaging over artikel 189, luidende: 
„Voor zoover het belang van het onderzoek dit naar 

bet oordeel van den rechter-commissaris niet verbiedt, is 
de raadsman bevoegd de verhooren bij te wonen. De 
rechter-commissaris bevordert, op het verzoek van den 
raadsman, dat deze bij de verhooren tegenwoordig kan 
zijn, zonder dat het onderzoek daardoor mag worden 
opgehouden. 

Indien de raadsman het verhoor bijwoont, noodigt de 
rechter-commissaris hem uit om in of buiten tegenwoor-
digheid van den te verhooren persoon de vragen op te 
geven, die hij wenscht te zien gesteld. 

Indien de raadsman het verhoor niet bijwoont, kan hij 
de vragen opgeven, die hij wenscht te zien gesteld. 

Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van 
den raadsman van een verdachte die zich naar het oor-
deel van den rechter-commissaris desbewust en zonder dat 
van een geldige reden van verhindering blijkt, aan zijne 
versehijnimg in het gerechtelijk vooronderzoek onttrekt.", 

waarop is voorgesteld door den heer van Sasse van Ysselt 
een amendement (Stuk n°. 4, IV) , strekkende om in 

,,bet eerste lid achter het woord „verhooren" in te 
la=clien de woorden „van den verdachte", 

en achter de woorden „bij te wonen" in te lasschen de 
woorden: „en kan de rechter-commissaris den raadsman 
ook toestaan de verhooren van de getuigen en de des-
kundigen geheel of gedeeltelijk bij te wonen"." 

De heer Tan Sasse Tan Ysselt verkrijgt het woord tot toe-
lichting van het amendement en zegt: Mijnheer de Voor-
zitter! Het oorspronkelijke voorstel van de Staatscommissie 
was dit artikel te doen luiden, zooals het thans in substantie 
is geredigeerd. Daarop is gekomen het ontwerp van Minister 
ür t en deze stelde het artikel voor in den geest als ik het 
wensch te doen luiden. 

Nu zal ik geen misbruik maken van deo tijd en daarom niet 
voorlezen op welke gronden Minister Ort deze redactie koos. 
Ik vertrouw, dat de leden van de Kamer die wel zullen hebben 
gelezen in de Memorie van Toelichting. Mij wil het voor-
komen, dat aan diens lezing de voorkeur moet worden gegeven, 
want wanneer men geen onderscheid maakt tusschen ver-
hooren van den gedaagde en verhooren van de getuigen en 
deskundigen, dan zal daarvan het gevolg zijn, dat, wanneer 
tle rechter-commissaris van oordeel ie, dat de raadsman van 
tien verdaohte niet bij een dier verhooren tegenwoordig be-
hoort te zijn, hij de geheele tegenwoordigheid van den raads-
man zal verbieden. 

Wat ik voorstel is dus niet in het nadeel van de balie, zoo-
als men misschien van mij zal denken, maar in haar eigen 
belang. 

Bovendien heeft de door mij voorgestelde redactie nog dit 
voor, dat men blijft overeenkomstig hetgeen de Kamer reeds 
heeft aangenomen. Art. 31 van dit wetsontwerp zegt, dat de 
rechter-commissaris of liet openbaar ministerie, indien het 
belang van het onderzoek dit vordert, den verdachte de ken-
nisneming van bepaalde processtukken kan onthouden. Nu 

(van Sasse van Ysselt e. a.) 
zal niemand mij tegenspreken dut, wanneer de raadsman van 
den verdachte bij Eet verhooren van de getuigen of van do 
deskundigen tegenwoordig is geweest, dan ook de verdachte 
dat weet, want de raadsman zal zich natuurlijk tot plicht 
rekenen aan rien vetdaclite mede te deelen den inhoud vau 
de stukken, die hij heeft leeren kennen. 

Alzoo, wil men een bepaling, die evenwijdig loopt aan het-
geen in art. 31 ttaat, waarmede de Kamer zich vereenigd 
heelt, dan verdient het ook daarom aanbeveling om mijn 
amendement in de wet op te nemen. 

Het amendement wordt ondersteund door de heeren Swane, 
Beumer, Marehant, Oud en Visser van IJzendoorn en maakt 
mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Miinheer de 
Voorzitter! Het verschil tusschen het amendement en bet 
artikel is niet zoo heel groot. 

Volgens het artikel zal de raadsman van den verdachte het 
verhoor van de getuigen en de deskundigen kunnen bijwonen, 
voor zoover het belang van het onderzoek dit naar het oordeel 
van den rechter-coinmissaris niet verbiedt. Volgens het 
amendement zal die zelfde regel gelden voor de verhooren 
van den verdachte, maar zal de rechter-commissaris voor het 
bijwonen van de verhooren van getuigen en deskundigen door 
den raadsman toestemming hebben te geven. 

Dit is het eenige verschil. In het eene geval kan de rechter-
commissaris het verbieden; in het andere geval is een toe-
stemming vereischt. 

Inderdaad, het verschil tusschen beide redacties is betrek-
kelijk zoo gering, dat ik niet veel reden heb om mij in deze 
quaestie partij te stellen. 

De heer Reijiner: Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat de 
door de Regeering voorgestelde redactie de voorkeur verdient 
boven het amendement van den heer van Sasse van Ysselt. 

Lees ik het voorstel der Regeering goed, dan is de regel 
dat de raadsman de verhooren bijwoont; de heer van Sasse 
van Ysselt wil eigenlijk het omgekeerde en wil het afhankelijk 
maken van het goedvinden van den rechter-commissaris of 
de raadsman de verhooren mag bijwonen. Dit is eigenlijk de 
uitzondering. 

Een bescheidener positie dan de Regeering in art. 189 aan 
den raadsman geeft kan moeilijk uitgedacht worden. 

Het oordeel van den rechter-commissaris is ook in het V O T -
stel van de Regeering absoluut beslissend. De rechter-com-
missaris behoeft niet te motiveeren waarom de raadsman ge-
weigerd kan worden ; er wordt geen debat over gevoerd. Zooals 
gezegd, bescheidener positie is dus eigenlijk niet denkbaar. 

Nu wil de heer Tan Sasse van Yrsselt op slot van zaken de 
positie van den raadsman, die al zoo bescheiden mogelijk is, 
nog een beetje meer bescheiden maken, door eigenlijk te be-
palen dat alleen met toestemming van den rechter-commissaria 
de verhooren door den raadsman bijgewoond kunnen worden, 
terwijl het volgens het regeeringsvoorstel regel is, dat de 
raadsman de verhooren bijwoont. In het voorstel van den heer 
van Sasse van Ysselt wordt het uitzondering. Daarom hoop 
ik, dat het regeeringsvoorstel gehandhaafd zal worden. 

De Voorzit ter: Ik verzoek de Commissie van Voorbereiding 
baar gevoelen over het amendement mede te deelen. 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding: Mijnheer de Voorzitter! Er is gevraagd, of er 
groot verschil is tusschen het regeeringsvoorstel en het 
amendement van den heer van Sasse van Ysselt. 

Ik zou zeggen: er is zooveel verschil tusschen als tusschen 
den regel en de uitzondering. 

Volgens het. wetsontwerp is de regel, dat de raadsman be-
voegd is de verhooren ook yau getuigen en deskundigen bij 
den rechter-commissaris bij te wonen, tenzij het veto van 
den rechter-commissaris dat verbiedt. Volgens het voorstel 
van den heer van Sasse van 'Ysselt zal hij in den regel die 
verhooren niet bijwonen, tenzij hij de toestemming verkrijgt 

I van den rechter-commissaria 
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Nu is het groote voordeel van het regeeringsvoorstel dit, 

dat daardoor bevorderd, ik zou baast zeggen gewaarborgd 
wordt een volledig, veelzijdig en objectief onderzoek. Juist 
omdat die waarborg door bet voorstel van den beer van Sasse 
van Ysselt verminderd en in bedenkelijke mate verzwakt 
wordt, is de Commissie van Voorbereiding van oordeel, dat 
de regeeringsredactie moet worden gehandhaafd en het amen-
dement niet moet worden aangenomen. 

De heer van Sasse van Ysselt: Mijnheer de Voorzitter! 
De bedenkingen, tegen mijn amendement geopperd en door 
den Minister èn door den voorzitter van de Commissie van 
Voorbereiding, hebben mij niet overtuigd dat dit amendement 
onjuist zou zijn. Want , zooals ik reeds de eer had voor te 
dragen, de bevoegdheid van den rechter-commissaris om te 
verbieden de aanwezigheid van den raadsman bij de ver-
hooren van de getuigen en de deskundigen, zal door mijn 
amendement niet verminderd worden. Integendeel; die be-
voegdheid zal toch integendeel worden uitgebreid, omdat de 
rechter-commissaris nu onderscheid kan maken tusschen de 
aanwezigheid van den raadsman bij do verhooren van den 
verdachte en de aanwezigheid van den raadsman bij de ver-
hooren van getuigen en deskundigen. Wanneer de redactie 
van de Regeering blijft bestaan, zal de rechter-commissaris. 
wanneer hij bezwaar mocht hebben dat de raadsman bij een 
dier verhooren tegenwoordig is. de geheel* aanwezigheid van 
den raadsman verbieden, zooals ik reeds de eer had op te 
merken. 

De quaestie is overigens niet van groot belang. Zooals ik 
ook reeds zeide: de bevoegdheden van de balie worden door 
mijn amendement niet verminderd maar vermeerderd, en 
gisteren heb ik betoogd dat het wonschelijk is dat arm de balie 
niet alle mocrnliik* rechten bij dit ontwerp worden toe-
gekend. Zij stelt blijkens hetgeen tegen mijn amendement is 
aangevoerd op de door mij thans bedoelde wijziging blijkbaar 
geen prijs. Daarom heb ik de eer te verklaren dat ik mijn 
amendement intrek. 

De Voorzit ter : Daar hel amendement door den heer van 
Sasse van Ysselt is ingetrokken, maakt het geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten en artikel 189 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen.' 

De artikelen 190 tot en met 258 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

Beraadslaging over artikel 259, luidende: 
„De zaak wordt ter terechtzitting aanhangig gemaakt 

door eene dagvaarding vanwege den officier van justitie 
aan den veidaehte beteekend; het rechtsgeding neemt 
hierdoor een aanvang. 

Indien eene kennisgeving van verdere veivolgjug of 
eene verwijzing naar de terechtzitting is voorafgegaan, 
moet de omschrijving van het feit iu de dagvaarding, op 
straffe van nietigheid, woordelijk overeenstemmen met 
de omschrijving van het feit in de kennisgeving of in de 
beschikking tot verwijzing. 

Indien ten aanzien van cenig telastegelegd feit eene 
kennisgeving van verdere vervolging of eene verwijzing 
naar de terechtzitting is voorafgegaan, wordt dit in de 
dagvaarding vermeld." 

waarop door den heer van Sasse van Ysselt een amendement 
is voorgesteld, (Stuk n°. 4. V > strekkende om aan het artikel 
als laatste lid toe te voegen: 

,.De voorzitter der rechtbank bepaalt, na den officier 
▼an justitie te hebben gehoord, den dag der terechtzit-
t i ng . " 

De heer Tan Sas«c ran Ysselt verkrijgt het woord tot 
toelichting van zijn amendement en zegt: Mijnheer de Voor-
Handelingen der Staten-Generaal. — 1919—1920. — I I . 
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(van Sasse van Ysselt e. a.) 
zitter! Zooals ik gisteren reeds heb medegedeeld, heb ik mij 
alle rechten voorbehouden ten aanzien van mijn amendement 
op artikel 259, toen de Minister een gedeelte van mijn amen-
dement op artikel 37 heeft overgenomen. 

Ik geloof, dat de cmaestie tusschen don heer Minister en 
mij hierin bestaat, dat de Minister liever bad, dat de bepa-
ling van den dag, waarop de zaak ter terechtzitting moet 
dienen, zal geschieden op verzoek van het openbaar 
ministerie. Begrijp ik den Minister hierin goed, dan ben ik 
bereid in dit opzicht aan zijn wensch te gemoet te komen, 
maar in elk geval blijf ik er bij, dat de president van de 
rechtbank den dag moet bepalen, waarop een strafzaak ter 
terechtzitting zal dienen. Wenscht de Minister, dat mijn 
amendement wordt geredigeerd in den geest van artikel 50, 
Reglement I , dan ben ik alzoo daartoe volkomen bereid. 

Het amendement van den heer van Sasse van Ysselt wordt 
ondersteund door de heeren Reijmer, Kuiper, Bulten en 
Haazevoet en maakt derhalve een onderwerp van beraad-
slaging uit. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Noodig is het amendement, ook met die 
wijziging, niet en de inhoud staat reeds in art. 50 van het 
Reglement I . Een behoefte, om het thans in de wet vast te 
leggen, kan ik inderdaad niet zien, maar, indien het amen-
dement in dit opzicht gewijzigd wordt, dat de inhoud over-
eenkomt met hetgeen in art. 50 van Reglement I staat, heb 
ik er geen overwegend bezwaar tegen. 

De Voorzi t ter : Neemt de heer Minister het amendement 
over ? 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! ïk acht het amendement overbodig, maar ik ben 
zeer geneigd de Kamer een stemming te besparen over een 
dergelijke onbelangrijke vraag. 

Da heer Tan Sasse Tan Ysselt: Mijnheer de Voorzitter!. 
De zaak is niet zoo onbelangrijk, als de Minister meent; het 
blijkt mij thans, dat hij gaarne zou willen, dat ik in het 
amendement een wijziging breng, waardoor het wordt ge-
redigeerd overeenkomstig voorzegd artikel 50 en dat doe ik 
daarom bij deze. 

De Voorzi t ter : De heer van Sasse van Y««lt heeft zijn 
amendement in dien zin gewijzigd, dat het thans luidt: 

,,De voorzitter der rechtbank bepaalt, op het verzoek 
en de voordracht van den officier van justitie, den dag 
der terechtzitting." 

Is dit een aanleiding voor den Minister om het amende-
nieut over te nemen? 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Ja Mijnheer 
de Voorzitter! Er komen straks een paar stemmingen, die 
ik niet aan de Kamer kan besparen, maar bij deze kan ik 
dat wel. 

De heer van Sasse van Ysselt: Mijnheer de Voorzitter! 
• Ik wil er nog op wijzen, dat het gewenscht is art. 388 in 

denzelfden zin te redigeeren. 

De Voorzitter : Ik verzoek de Commissie yan Voorbereiding 
haar oordeel mede te deelen over de wijziging, welke de 
Regeeriug door overneming van het gewijzigd amendement 
van den heer van Sasse van Ysselt in het artikel heeft ge-
bracht. 

De heer Rink. voorzitter van de Commissie van Yoor-
bereiding: Mijnheer de Voorzitter! Bij de Commissie bestaat 
daartegen geen bezwaar. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
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Het gewijzigd art. 260, thans luidende: 

,,De zaak wordt ter terechtzitting aanhangig gemaakt 
door ©ene dagvaarding vanwege den officier van justitie 
aan den verdachte beteekend; het rechtsgeding neemt 
hierdoor een aanvang. 

Indien ©ene kennisgeving van verdere vervolging of 
eene verwijzing naar de terechtzitting is voorafgegaan, 
moet de omschrijving van het feit in de dagvaarding, 
op straffe van nietigheid, woordelijk overeenstemmen 
met de omschrijving van het feit in de kennisgeving of 
in de beschikking tot verwijzing. 

Indien ten aanzien van eenig te laste gelegd feit eene 
kennisgeving van verdere vervolging of eene verwijzing 
naar de terechtzitting is voorafgegaan, wordt dit in de 
dagvaarding vermeld. 

Be voorzitter der rechtbank bepaalt, op het verzoek en 
de voordracht van den officier van justitie, den dag der 
terechtzitting." 

De artikelen 260 tot en met 266 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

De Voorzi t ter : Ik maak er den Minister opmerkzaam op, 
dat in art. 267 een drukfout is geslopen. De beide laatst© 
zinsneden van liet eerste lid zullen moeten worden gevoegd 
achter het eerste lid van art. 267a. 

De heer Heemskerk, Minister van Justit ie: Ja, Mijnheer 
de Voorzitter! De twee laatste zinsneden van de eerste alinea 
moeten worden overgebracht achter het eerste lid van art. 
267«, zoouls blijkt uit de Nota van Wijziging. 

De Voorzit ter : Ik verzoek de Commissie van Voorbereiding 
mede te doelen of zij bezwaar heeft tegen die overbrenging. 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding: De Commissie heeft daartegen geen bezwaar. 

Het gewijzigd art. 267, thans luidende: 
„Zoolang het onderzoek op de terechtzitting nog niet 

is aangevangen, kan de dagvaarding door den officier 
van justitie bij exploot aan den verdachte worden inge-
trokken. 

De officier van justitie draagt zorg dat de gedag-
vaarde getuigen en deskundigen tijdig schriftelijk met 
de intrekking worden bekend gemaakt. 

Wordt bij of na de intrekking der dagvaarding van 
verdere vervolging afgezien, dan doet de officier van 
justitie den verdachte onverwijld kennis geven dat hij 
hem ter zake van het feit waarop de dagvaarding be-
trekking had, niet verder zal vervolgen. De artikelen 
249, 251 en 256 zijn van toepassing.", 

het gewijzigd art. 267a, thans luidende: 
'.Indien de dagvaarding is ingetrokken zonder dat den 

verdachte een kennisgeving van niet verdere vervolging 
is beteekend, stelt de rechtbank, op het verzoek van den 
verdachte, den officier van justitie een termijn binnen 
welken hetzij tot dagvaarding, hetzij tot kennisgeving 
van niet verdere vervolging moet worden overgegaan. 

De verdachte wordt op het verzoek gehoord, althans 
opgeroepen. Artikel 256, vierde en vijfde lid, is van 
toepassing. 
. De termijn kan op de vordering van den officier van 
justitie door de rechtbank telkens VOOT een bepaalden tijd 
worden verlengd.", 

en de artt. 268, 268a en 269 worden achtereenvolgens zon-
der beraadslaging en zonder hoofdelijke stemmine aan«re-
nomen. * * 

De Voorzi t ter : Ik stel voor de artikelen 270 en 271 te 
gelijker tijd te behandelen. 

(ran Rappard.) 
Daartoe wordt besloten. 

Beraadslaging over art. 270, luidende: 
„Tegen den verdachte die in gebreke blijft op de aan 

hem gedane dagvaarding op de terechtzitting te ver-
schijnen of zich, in de gevallen bij de wet voorzien, door 
een gemachtigde te laten vertegenwoordigen, wordt ver-> 
stek verleend, tenzij de rechtbank bij den aanvang van 
het onderzoek het bevel geeft, bedoeld bij artikel 271, 
eerste lid; het onderzoek wordt daarna voortgezet, onver» 
minderd de bepaling van artikel 275.", 

waarop door den heer van Rappard een amendement ie 
ingediend (Stuk n°. 9, I ) , strekkende om te doen vervallen' 
de woorden: „tenzij de rechtbank bij den aanvang van heti 
onderzoek het bevel geeft, bedoeld bij'artikel 271, eerste l i d " , 
en over artikel 271, luidende: 

„Indien de verdachte niet op de terechtzitting tegen-
woordig is, kan de rechtbank zoowel bij den aanvang als 
gedurende den loop van het onderzoek bevelen dat hij op 
een door haar te bepalen tijdstip ter terechtzitting aan-
wezig zal zijn, en kan zij daartoe tevens zijne medebren-
ging gelasten. 

Indien de verdachte op het bepaalde tijdstip op de 
terechtzitting is verschenen, wordt het verstek dat tegen 
hem verleend mocht zijn, vervallen verklaard en "het 
onderzoek op de terechtzitting opnieuw aangevangen. 

Indien de verdachte op het bepaalde tijdstip niet op de 
terechtzitting is verschenen, verleent da rechtbank, tenzij 
zij de medebrenging tegen een nader tijdstip gelast, ver-
stek, indien dit nog niet had plaats gehad; het onderzoek 
wordt daarna voortgezet." 

De heer van Rappard verkrijgt het woord tot toelichting 
van het amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Dit 
artikel maakt ernstig inbreuk op het accusatoire beginsel van 
twee gelijkberechtigde partijen, den verdacht© en het open-
baar ministerie. 

De staatscommissie is ui toegaan van de gedachte, dat ié 
verdachte een zeer lijdelijke rol bij het onderzoek moet spelen 
en nauwelijks gebruikt mag worden omi het geïncrimdneerde 
feit tot klaarheid te brengen, ©n waar men dit beginsel in; 
het ontwerp heeft gehuldigd, begrijp ik niet, dat dit artikel 
hier een plaats heeft gekregen. Ik geef toe. dat de confron-
• ï? T a ? £ e n v e r ^ a r n t e m e t de getuigen in sommige gevallen 
in het belang van het onderzoek kan zijn. maar als dat net 
geval is, is het niet noodig die confrontatie te doen plaats 
hebben op de zitting zelf. Niet» kan beletten, dat de rechter 
een nader voorloopig onderzoek beveelt. In die pkase van het 
geding kan de verdachte tot verschijning genoodzaakt wor-
den, maar die dwang mag hem niet worden opgelegd bij het 
onderzoek ter terechtzitting. Om verschillende redenen, 
voornamelijk omdat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat 
in tal van gevallen de verplichte aanwezigheid een ernstig 
leed kan zijn uit een moreel oogpunt en bovendien niet in 
het belang van de zaak. Wij hebben dikwijls gesproken over 
het feit, dat een verdachte geroepen kan worden voor den! 
rechter-commissaris, die onschuldig is, en hoe is het dan 
mogelijk, dat de wet kan gelasten dien totaal onschuldige 

•voor de rechtbank te brengen? Ik weet wel dat dikwijls g©-
zegd wordt: hadden wij den verdachte maar hier. dan zonden1 

wij wel tot het construeeren van een bewijs kunnen komen. 
De vrees is dus niet ongewettigd, dat d© rechtbank ©r meer 
en meer van zal gebruik maken en dat zou ik in hooge mate 
betreuren. En het geheele artikel is onnoodig, omdat altijd 
de rechtbank het onderzoek kan schoTsen. 

Ik herhaal: het leed. dat aan onschuldige verdachten wordt) 
berokkend, zal door het aannemen van mijn amendement 
worden opgeheven en ik hoop daarom dat de Minister het zal 
willen overnemen. 

Het amendement wordt ondersteund door de hoeren van 
Doorn, Oud, Beumer, van Sasse van Ysselt en Reijmer en. 
maakt mitsdien ©en onderwerp van beraadslaging uit. 
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(van Sfisse Tan Ysselt e. a.) 
De heer Tan Sassc Tan Yswl t : Mijnheer de Voorzitter! 

Wat de heer van Rappard heeft betoogd is in het algpmeen 

f enomen juist, maar hot zal in de practijk blijken dat wat 
ij wenscht niet noodig is. Want in de meeste gevallen is 

men er bij de veehterliike macht niet op gesteld dat de be-
klaagde verschijnt als het gevallen betreft van zoo weinig 
beteekenis dat dit niet noodig is. Maar er kunnen zich ge-
vallen voordoen waarin het wel in het belang is van bet 
onderzoek, dat de beklaagde verschijnt. Op dit oogenblik is 
dit reeds voorgeschreven ten aanzien van de minderjarige 
verdachten. Die moeten per se verschijnen voor het college 
dat hen te berechten heeft, niet in bun nadeel, maar in hun 
eigen belang, opdat de rechter in staat zij behoorlijk vonnis 
over hen te kunnen wijzen. Dat geval kan zich ook voordoen 
bij meerderjarige verdachten; hot kan toch zijn dat zij niet 
gehccel oompos mentis zijn en dan is het immers ia hun 
eigen belang dat de recbter kan nagaan in hoeverre zij toe-
rekeningsvatbant zijn. 

Het persoonlijk verscbijnen kan ook nog daarom zijn in 
het belang van den verdachte, wanneer de rechter nl. reden 
heeft te wantrouwen de verklaring van een getuige die tegen 
hem verklaart en hij het daarom noodzakelijk acht uit den 
mond van den verdachte diens defensie te hooren. 

Het kan ook zijn in het nadeel van den verdachte, doch in 
het belang van de justitie dat de verdachte voor den rechter 
heeft te verschijnen, waar een confrontatie van hem met 
een getuige noodig is, opdat de rechter den getuige kunne 
vragen: is hij de persoon, dien iriï dit of dut hebt zien doen? 

Het wil mij daarom voorkomen dat het regeeringsartikel 
juist is. De rechterlijke macht zal niet dan in geval van de 
uiterste noodzakelijkheid gebruik maken van de bevoegdheid 
bij dit artikel haar gegeven om den verdachte voor zich te 
doen verschijnen. Ik meen daarom dat het 't best zal zijn het 
artikel 271 te handhaven. 

De heer Kleerekoper: Mijnheer de Voorzitter! Het heeft 
ook mij getroffen, dat de bepalingen van dear t t . 270 en 271 
voor den verdachte onder bepaalde omstandigheden een zeer 
groot leed kunnen zijn. Daartegenover staat dat in sommige 
gevallen men zijn verschijning, bij voorbeeld bij confron-
tatie, niet kan missen. 

In beide artikelen wordt onderscheid gemaakt tusschen het 
gelasten van de verschijning van den verdachte vóór het 
onderzoek en gedurende bet onderzoek. Nu zou ik den Minis-
ter dit willen vragen. Wanneer men schrapt de bevoegdheid 
om den verdachte te doen verschijnen vóór het onderzoek, 
en men behoudt alleen de bevoegdheid hem te laten komen 
gedurende het onderzoek, dan geeft men daarmede de aan-
wijzing dat de verdachte alleen behoort te komen, wanneer 
gedurende het onderzoek van de noodzakelijkheid van zijn 
aanwezigheid blijkt. 

Zou men 'niet op die wijze een indicatie in deze aan de 
rechtbank kunnen geven? Het is maar een gedochte, die ik 
in alle bescheidenheid opper, maar het is wellicht een middel 
om het leed voor den verdachte zoo klein mogelijk te maken. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer do 
Voorzitter! Ik kan, geloof ik, zeggen, dat ik gaarne iemand 
een genoegen doe, maar het wil mij voorkomen, dat ik hier 
niet mag verklaren, dat ik het amendement van den heer 
van Rappard aanbevelenswaardig acht. Natuurlijk is het 
een leed op een terechtzitting te verschijnen als beklaagde, 
maar dat zelfde leed treft verschillende menschen en men 
kan a priori niet zeggen, dat er eenigen zijn, die vervolgd 
worden en van dat leed vrij moeten zijn. en onderen niet. 
Zoowel de heer van Rappard als de heer Kleerekoper erken-
nen, dat er behoefte kan zijn aan verschijning van den ver-
dachte, gevallen van confrontatie en andere. Nu is toch het 
eenvoudige middel, dat men den verdachte bij de behande-
ling der zaak ter terechtzitting laat verschijnen. De heer 
van Rappard merkt op, dat de rechtbank ook een nader voor-
loopig onderzoek kan bevelen. Dan dwingt men haar echter 
een slechter middel te kiezen. De zaak zal weer van de 
terechtzitting moeten worden afgevoerd, men zal al de 
moeite moeten doen van het voorloopig onderzoek en ten 

(Minister Heemskerk e. a.) 
slotte zal toch weer behoefte zijn aan verklaringen van ge-
uiigen ter terechtzitting, want zij moeten het bewijs leveren. 
Ik kan dus in het amendement niets anders zien dan een 
moeilijker en ingewikkelder maken van de geheele proee-
dure, wanneer men deze bevoegdheid van den rechter laat 
vervallen. Het spreekt vanzelf, dat men met vertrouwen aan 
de rechtbank kan overlaten van die bevoegdheid gebruik te 
niiiken; zij kan de geheele zaak beoordeelen. 

Ten slotte de vraag, of men de bepaling zal laten ver-
vallen, dat de rechtbank de verschijning van den verdachte 
ook reeds bij den aanvang van het onderzoek zal kunnen ge- • 
lasten. De heer Kleerekoper zeide: vóór het onderzoek, maar 
er staat: bij den aanvang van het onderzoek of gedurende 
het onderzoek. Ik zou niet aanraden daar de oplossing te 
zoeken. Het is natuurlijk denkbaar, dat de rechtbank eerst 
gedurende den loop van het onderzoek op de terechtzitting 
tot de conclusie komt, dnt de beklaagde er bij moet lijn, maar 
het is ook denkbaar, dat de rechtbank reeds bij den aanvang 
van het onderzoek gegevens genoeg heeft om tot de overtui-
ging te komen, dat de aanwezigheid van den beklaagde ge-
wenscht is voor een behoorlijke behandeling. Ik ben dus 
voor onveranderde handhaving van het artikel. 

De heer Dret te lbujg: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een 
woord spieken ten gunste van het amendement. Zooals wij 
allen weten, heeft o» het oogenblik de beklaagde het recht 
niet te verschijnen. Wanneer wij thans deze bepaling aan-
nemen, zullen dus de beklaagden als groep in Nederland er 
op achteruitgaan. Inderdaad is het waar, dat de plicht out 
te verschijnen een ernstig leed kan zijn en waar nu de moei-
lijkheid, dat er bij niet-verschijning geen confrontatie kan 
plaats hebben, door het amendement van den heer van 
Rappard. zij het langs eenigszins omslachtigen weg, uit den' 
weg wordt geruimd, vind ik den achteruitgang van'den ver-
daehte tegenover het bestaande stelsel belangrijk genoeg om. 
mijn stem aan het amendement te geven. 

De heer ttarchant: Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit mij 
aan faq de opmerking van den heer Dresselhuys. Ik heb 
lang geaarzeld voordat ik mijn stem over het amendement 
heb kunnen bepalen, maar het komt mij ten slotte toch voor, 
dat aan den burger niet het recht mag worden onthouden 
om, wanneer hij gedagvaard wordt, niet te terechtzitting te 
verschilnen. Het is mogelijk, dat iemand vervolgd wordt op 
een dagvaarding, die een telnstelegging inhoudt, welke te 
eenenmalo onhoudbaar is. Men kan dan natuurlijk ter 
terechtzitting verschijnen om de beschuldiging te weerleg-
gen, maar het is ook mogelijk, dat men verkiest niet te ver-
schijnen om allerlei redenen, niet alleen omdat het onaan-
genaam is om op de terechtzitting te komen, maar ook om-
dat men wil afwachten, wat de rechter zal oordeelen, wan-
neer men verstek laat gaan. Het doet zich op het oogenblik 
tallooze malen vcor, dat men een beklaagde moet adviseeren, 
te beginnen met verstek te laten gaan. Ik acht het een' 
bedenkelijke en diepgaande wijziging in onze strafvordering, 
wanneer men thans een voorschrift opneemt, dat den rechter 
bevoegd maakt om. wie het ook is, met geweld te laten 
brengen op de terechtzitting. Dit argument weegt bij mij 
zoo zwaar, dat ik vóór het amendement zal stemmen. 

De Voorzit ter: Mag ik de Commissie vau Voorbereiding 
verzoeken, advies uit te brengen over het amendement? 

Do heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding: Mijnheer de Voorzitter! Het valt zeker niet te 
ontkennen, dat deverplichling om te verschijnen in enkele 
gevallen een leed is voor den betrokken persoon. In hoeveel 
gevallen het zal zijn een onverdiend leed, staat nog te l>ezion. 
Of het altijd een leed zal zijn, is ook nog een vraag. Ik kan 
mij voorstellen iemand, die onschuldig is, en die het niet als 
een leed beschouwt, dat hem de gelegenheid wordt gegeven, 
in het openbaar van zijn onschuld te doen blijken. 

Hoe dit zij, naar het oordeel van de Commissie van Voor-
bereiding moet wat het zwaarste is, ook het zwaarste wegen, 
en het zwaarste is, dat de waarheid aan het licht komt. Daar. 
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(Bink e. a.) 
toe kan confrontatie van den beschuldigde met getuigen 
onmisbaar zijn, en de aanwending van dit middel tot opspo-
ring van de waarheid mag niet worden onmogelijk gemaakt. 
De remedie, die de geachte voorsteller aangeeft, nl., dat een 
nieuw voorloopig onderzoek kan worden uitgelokt, schijnt mij 
geheel verwerpelijk, aangezien dit den loop van het proces 
zou vertragen, en veel tijd en veel arbeid zou kosteü. 

De meerderheid van de Commissie van Voorbereiding 
meent op deze gronden, dat de bepaling, die in dit artikel is 
opgenomen, noodzakelijk is, en zij adviseert derhalve tot ver-
werping van het amendement. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement van den heer van Rappard wordt in stem-
zning gebracht en verworpen met 29 tegen 23 stemmen. 

Tegen hebben gestemd de heeren van Sasse van Ysselt, 
Rutgers, Bakker, Weitkamp. D3ckers, Rink, Kuiper, van 
Schaik, van Doorn, Henri Hermans, Wintermans. Engels, 
Haazevoet, van Dijk, Kooien, Zijlstra, Kblens, Swane, de 
Monté ver Loren. Stulemeijer, Schouten, Bongaerta, van de 
Bilt, van Rijzewijk, Smeenk, Poels, Beumer, Bulten en de 
Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren L. M. Hermans, J- ter 
Laan, van Veen, de Groot, de Jonge, Kruyt, Marchant, Wijn-
koop, Visfer van IJzendoorn, Gerhard, Ketelaar, Kleerekoper, 
Oud, Bomans. van Rappard. Hugenholtz, Ter Hall, Sannes, 
Teenstra, de Geer. Dresselhuys, Rugge en Reijmer. 

Art. 270 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 271 tot en met 273 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

Beraadslaging over artikel 273a, luidende: 
,,Behalve de rechters en de jrriffier neemt aan de 

tafel der rechtbank niemand plaats." 

De heer van Rappard : Mijnheer de Voorzitter! Ik zou aan 
den Minister willen vragen welke bedoeling bij de opneming 
van dit artikel heeft voorgezeten. 

Zal het openbaar ministerie verwezen worden — waarop 
het Weekblad van het Recht heeft gezinspeeld — naar een 
behoorlijk tafeltje tusschen den beklaagde en de getuigen? 

Ia het de bedoeling, de gelijkgerechtigdheid tusschen het 
openbaar ministerie en den raadsman tot het uiterste toe door 
te voeren, welnu, mij is het goed, maar dan zou ik willen 
vragen: waarom wordt dan ook geen plaats ingeruimd aan 
den raadsman ? 

De verwijzing van het openbaar ministerie naar een be-
hoorlijk tafeltje zou ik willen noemen een oapiUs dimiwutio. 
Ik acht het van het grootste belang, dat de verdachte en zijn 
kornuiten, die op de publieke tribune zitten, zien, dat hij voor 
een rechter gedagvaard is door een orgaan van het staats-
gezag, dat de strafvervolging is ingesteld door een overheids-
persoon, door een magistraat, die in rang en uiterlijk gelijk 
moet zijn aan de andere rechters, die aan de groene tafel zijn 
gezeten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik betreur het, dat het openbaar 
ministerie zal worden verdrongen van de plaats, waar het 
sinds menschenheugenis met eere heeft gezeten. 

De heer Tan Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Ik had het-
zelfde willen zeggen als de geachte spreker, die mij vooraf 
ging. Het is reeds gebleken bij de algemeene beschouwingen, 
dat ik die verplaatsing van hot openbaar ministerie vind be-
neden de lijn. Ik zal dau ook stemming over dit artikel 
vragen. 

De heer Marchant: Mijnheer de Voorzitter; Oorspronkelijk 
is de bedoeling geweest,_oni de volkomen gelijkheid van ver-
dachte en openbaar Ministerie ook in den uiterlijken toestand 
in de rechtzaal kenbaar te maken. Dat is veranderd. Aanvan-

(Marchant e. a.) 
keiijk heeft men gezegd: het openbaar ministerie moet vau 
het podium af, het moet, evenals de advocaat, op den begauen 
grond komen. Ik zal er nu niet over spreken of dat over-
drijving is geweest of niet, ik wil alleen spreken over dit 
artikel, dat uitsluitend negatieve beteekenis heeft. Het is 
deze, dat aan de tafel, waaraan de rechters zitten, niemand 
anders behoort te zitten. Dat is niet „beneden de l i jn". Uit 
ervaring is mij bekend, dat de plaats van het openbaar 
ministerie aan dezelfde tafel met het rechterlijke college aau-
leiding geeft tot misbruik. Het komt herhaaldelijk voor, dat 
tijdens een terechtzitting tusschen de rechters en het openbaar 
ministerie onderling overleg plaats heeft, dat als het ware de 
rechtbank raadkamert op de openbare terechtzitting met het 
openbaar ministerie, dat zij onderling van gedachten wisse-
len, dat zij samensprekingen houden, die voor den verdachte 
en zijn raadsman niet verneembaar zijn. 

Dat is een misbruik, waartoe de practijk allicht leidt, 
wanneer het openbaar ministerie met, de rechters aan één 
tafel zit. Het gebeurt nu en dan, niet overal, — hier in 
den Haag bij voorbeeld is van dergelijke dingen nooit eenige 
quaestie — maar er zijn rechtbanken, waar het wel plaats 
heeft. Ik heb het zelf bijgewoond. Ik heb meer bijgewoond. 
Ik heb ook bijgewoond, dat op het podium, naast de rechte 
bank, zat, een kapitein van de marechaussee. Dit is nog erger. 
Ik heb het gelukkig maar eenmaal gezien, maar het zijn 
feiten, welke zich in werkelijkheid voordoen en waartegen een 
bepaling als deze op haar plaats is. Derhalve moet hier uit-
drukkelijk worden uitgesproken, dat de rechter, tijdens het 
onderzoek, niet toegankelijk is voor iemand, die geen rechter 
is en met wat binnen den kring van het rechterlijk college 
geen bemoeienis heeft. 

Daarom zou ik het in hooge mate betreuren, indien dit 
artikel uit het ontwerp verviel. Het spreekt vanzelf, dat 
daarmede aan de waardigheid van het openbaar ministerie 
niets te kort wordt gedaan. 

Ik sluit mij volkomen aan b " den heer van Rappard, waar 
deze zegt, dat het openbaar ministerie sedert jaar en dag met 
eere zijn plaats heeft ingenomen aan de tafel van het rechter-
lijk college. Ik kan het openbaar ministerie niet genoeg eer-
bied en hulde betuigen, maar dit sluit niet uit, dat de bepa-
ling, welke hier wordt opgenomen, een zeer goede beteekenis 
heeft en het een achteruitgang zou zijn, indien zij kwam te 
vervallen. 

De heer Heemskerk. Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter'! Il est difficile de contenter tout Ie mende *>t 
son père. 

Daar heb ik nu bij deze gelegenheid wel niet mijn best op 
gedaan, want ik heb eenvoudig in dit artikel mijn eigen 
gedachte weergegeven. Ik kan mij voorstellen, dat de heeren 
van Rappard en van Doorn daartegen bezwaar hebben en dit 
artikel liever zien verworpen, maar ik had voor de betee-. 
kenis van mijn voorstel bij den heer van Raopard toch wat 
meer waardeering verwacht. 

In het gewijzigd wetsontwerp stond art. 273a, luidende: 
„Ten aanzien van hunne plaats in de rechtszaal wordt 

tusschen den officier van justitie en den raadsman ge-
lijkheid betracht. 

Aan de tafel der rechters nemen zij geen plaats." 
De toeliohtine; kan men vinden op bladz. 26 van het verslag, 

waarin wordt betoogd, dat de vervolgende en de vervolgde 
partijen als gelijkgerechtigde partijen voor den rechter 
treden en wegens die gelijkheid ook een gelijke plaats moeten 
hebben. 

Met dat artikel, zooals ik het gevonden heb. kon ik mij 
niet vereenigen. Ik ben het in: zooverre met den heer van 
Rappard eens. dat er tusschen het openbaar ministerie en 
den verdachte geen gelijkheid is. Wat er stond in dat artikel, 
is niet juist. Er moet geen gelijkheid worden betracht, want 
een vervolgende partij namens de Overheid wegens beweerde 
beleediging van de openbare rechtsorde en de partij, welke 
zich daartegen verdedigt en opkomt voor haar eigen belang, 
welke zich daartegen verdedigt en opkomt voor zijn eigen 
staan niet gelijk. 

Daarop is door mij voorgesteld een ander artikel: behalve 
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de rechter en de griffier neemt aan de tafel der rechtbank 
niemand plaats, maar daar staat niet bij, dat de vervolgende 
en de verdedigende partij als gelijken worden beschouwd. 

Waarom ben ik nu van meening. dat dit de juiste redactie 
is? Omdat het niet juist is, dat het openbaar ministerie deel 
uitmaakt van de rechtbank en omdat desniettemin tegen-
woordig het openbaar ministerie zit aan de tafel van de 
rechtbank. 

Het is dus beter de rechtbank een plaats aan te wijzen, 
het openbaar ministerie eveneens en ten slotte ook den ver-
dachte met zijn raadsman. Nu meen ik verder, dat het ge-
wenscbt is de rechtbank en het openbaar ministerie zoodanig 
van elkaar te scheiden, dat een ieder kan zien, dat het 
openbaar ministerie niet tot de rechtbank behoort en toch 
iets hooger is dan de verdachte met zijn raadsman. 

Tevens zou ik het wenschelijk achten, — dit is een quaestie 
van uitvoering — dat in de distributie van de gerechtszaal 
deze wijziging werd gebracht, dat de verdachte en de raads-
man meer in elkanders nabijheid verkeerden, want zooals het 
nu is moet altijd de advocaat, indien hij iets aan zijn cliënt 
wil zeggen tijdens de terechtzitting, naar hem toeloopen en 
dat is lastig. 

Men zegt: niet overal. Maar in een belangrijke plaats, 
waar ik de eer had de advocatuur uit te oefenen, te Amster-
dam, was het zoo en dat vonden wij altijd een ongerief. 

Het bezwaar, door den beer van Rappard tegen dit artikel 
aangevoerd, geldt dus 'niet op de wijze zooals hij het heeft 
geformuleerd. Maar is men van meening. dat het wenschelijk 
is, dat het 0 . M. zit aan de tafel van de rechtbank — op het 
podium, zegt de geachte afgevaardigde; dat is niet verboden 
—, dan moet men tegen dit artikel stemmen. Doch ik kom 
er met nadruk tegen op, dat in dit artikel voorgesteld zou 
worden de gelijkheid van positie te erkennen, want dat heb 
ik juist niet gewild en dat heeft de geachte afgevaardigde 
bij zijn verzet geheel en al uit het oog verloren. 

De heer van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Ik*wensch 
af te zien van het vragen van stemming over dit artikel, na 
geconstateerd te hebben, dat de Minister toegegeven heeft 
dat het openbaar ministerie, zij het eenigszins afgescheiden 
van de tafel waaraan de rechters zitten, toch op het podium 
een plaats zal vinden. Waar dit het geval is, zal ik mij bij 
het artikel nederleggen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van wat de heer van Doorn nu 
aanvoert, moet ik doen opmerken, dat ik niets toegegeven heb. 
Ik heb alleen gezegd, hoe ik er van den aanvang over dacht. 

De beraadslaging wordt gesloten en art. 273a zonder hoof-
delijke stemming aangenomen. 

Ds artikelen 274 tot en met 281 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

De Voorzitter: Aangezien door den he?r Dresselhuys op 
de artikelen 282, 283 en 284 amendementen zijn voorgesteld, 
welke verband met elkander houden, stel ik aan vergadering 
voor om die drie artikelen te gelijk te behandelen. 

Daaitoe wordt besloten. 

Beraadslaging over artikel 282, luidende: 
,,De voorzitter vraagt den getuige naar naam en voor-

nameu, leeftijd, beroep en woon- en verblijfplaats; of 
hij bloed- of aanverwant is van den verdachte en, zoo ja, 
in welken graad. 

De voorzitter beëedigt daarna den getuige, dat hij de 
geheele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. 
Art. 219, tweede lid, betreffende de vervanging der be-
eediging door eene aanmaning, is van overeenkomstige 
toepassing. 

Daarop wordt de getuige door den voorzitter onder-

Handelingen der Staten-Generaal. — 1919—1920. — I I , 

vraajrd. Indien echter de getuige tijdens het voorberei-
dende onderzoek nog niet is gehoord en door of ten ver-
zoeke van den verdachte gedagvaard is of ingevolge arti-
kel 278, derde lid. op diens verzoek wordt gehoord, wordt 
hij eerst door den verdachte en daarna door den voor-
zitter ondervraagd. 

Met betrekking tot het hooren van den getuige en diens 
recht van verschooning vinden de artt. 220—223 toepas-
sing.", 

waarop door den heer Dresselhuys is voorgesteld een amen-
dement (Stuk n°. 5, I ) , om het derde lid te lezen als volgt: 

,.Daarop wordt de getuige ondervraagd, als in artikel 
283 is voorgeschreven.", 

artikel 283. luidende: 
„Nadat de getuige zijne verklaring heeft afgelegd, 

kunnen de rechters en daarna achtereenvolgens de offi-
cier van justitie en de verdachte of, indien de getuige 
door of ten verzoeke van den verdachte gedagvaard is of 
ingevolge artikel 278, derde lid. op diens verzoek wordt 
gehoord, de verdachte en de officier van justitie hem 
vragen doen. Is de getuige ingevolge artikel 282, derde 
lid, reeds door den verdachte of diens raadsman onder-
yraagd, dan kan aanstonds na de rechters de officier van 
justitie hem vragen doen. 

De voorzitter geeft voorts aan den verdachte en diens 
raadsman de gelegenheid om tegen den getuige en diens 
verklaring in te brengen, wat tot verdediging kan dienen, 
en aan den officier van justitie di* tot het maken van 
opmerkingen ten opzichte van de door den getuige afge-
legde verklaring.". 

De rechtbank kan ambtshalve of op het verzet van 
den officier van justitie of van den verdachte beletten 
dat aan eenige vraag door den verdachte of diens raads-
man of door den officier van justitie gedaan, wordt ge-
volg gegeven. De officier van justitie en de verdachte 
zijn bevoegd met betrekking tot eenige vraag opmerkin-
gen te maken, voordat deze beantwoord wordt.", 

waarop door den heer Dresselhuys is voorgesteld een amen-
dement (Stuk n°. 5, I I ) , om dit artikel te lezen als volgt: 

,,De getuige die door den officier van justitie is gedag-
vaard, of ingevolge artikel 278, derde lid, op de vorde-
ring van den officier van justitie wordt gehoord, wordt 
door dezen ondervraagd; de verdachte kan hem daarna 
ondervragen, vervolgens weder de officier van justitie 
en daarna weder de verdachte. Indien daarna nog de 
officier van justitie den getuige vragen stelt, kan ook 
de verdachte dezen weder ondervragen. 

De getuige die door of ten verzoeke van den verdachte 
is gedagvaard of ingevolge artikel 278, derde lid, op bet 
verzoek van den verdachte wordt geboord, wordt door 
dezen ondervraagd; de officier van justitie kan hem 
daarna ondervragen, vervolgens weder de verdachte en 
daarna weder de officier van justitie. Indien daarna nog 
de verdachte den getuige vragen stelt, kan ook de officier 
van justitie dezen weder ondervragen. 

Vervolgens kunnen de voorzitter en de rechters den 
getuige ondervragen. 

Bij afwezigheid van den verdachte en van diens raads-
man of op het verzoek van den verdachte geschiedt de 
uitoefening van het dezen ingevolge het eerste of het 
tweede lid toekomend ondervragingsrecht voor hem door 
den voorzitter. 

Bij klaarblijkelijk misbruik van het ondervragings-
reeht of klaarblijkelijk onvermogen om dit uit te oefenen, 
kan de voorzitter met goedvinden van de rechtbank, den 
ondervrager het woord ontnemen en de ondervraging 
voor hem overnemen. 

De voorzitter geeft aan den verdachte en aan diem 
raadsman de gelegenheid om tegen den getuige en diens 
verklaring in te brengen, wat tot verdediging kan dienen. 
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Dezelfde gelegenheid wordt aan den officier van justitie 
gegeven tot opmerkingen ten opzichte van de door den 
getuige afgelegde verklaring. 

De rechtbank kan ambtshalve of op het verzet van den 
officier van justitie of van den verdachte beletten, dat 
aan eenige vraag, door den verdachte of diens raadsman 
of door den officier van justitie gedaan, wordt gevolg 
gegeven. De officier van justitie en de verdachte zijn 
bevoegd met betrekking tot eenige vraag opmerkingen 
te maken, voordat deze beantwoord wordt.", 

en over artikel 284, luidende: 
„Gedurende den verderen loop van het onderzoek kun-

nen den getuige door den voorzitter, de rechters, den 
officier van justitie en den verdachte nog vragen worden 
gedaan. Artikel 283, tweede en derde l id , is van toe-
passing." 

waarop door den heer Dresselhuys is voorgesteld een amen-
dement (Stuk n ' . 5, I I I ) om den laatst en zin te lezen als 
volgt: 

„Artikel 283, vijfde, zesde en zevende lid, is van toe-
passing." 

De Voorzit ter: Ik stel voor bij de behaudeliug van deze 
drie artikelen den spreektijd te bepalen op een half uur. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Dresselhuys verkrijgt het woord tot toelichting 
van zijn amendementen en zegt: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wensch een enkel woord te zeggen ter verdediging van. 
deze amendementen, al heb ik het bewustzijn, dat ik hierbij 
een w<inig hoopvolle taak verricht. 

Ik meen, dat de Minister van Justitie een tegenstander 
aal zijn van deze amendementen, en ik mag wel zeggen dat 
overigens, naar het mij voorkomt, de Kamer OD justitieel 
gebied altijd eenigszins conservatief geweest is, misschien 
ook wei omdat de belangstelling zich hoofdzakelijk enkel tot 
de juridiscie leden heeft beperkt. 

Teekenend in deze zaak is geweest de verdediging door den 
Minister van Justitie van dit wetsontwerp, een wetsontwerp 
dat, naar ik hoop, verfrisschend zou kunnen werken voor de 
strafvordering over de geheele lijn. Teekenend was nJ. het 
advies van den Minister, dat de Kamer het wetsontwerp ten 
volle kon aanvaarden, omdat het eigenliik zoo ingrijpend 
niet was en feitelijk ook wel door een stelsel van partieele 
wijzigingen had kunnen zijn vervangen. 

Die definitie van den Minister aanvaard ik niet. Ik had 
en ik heb van dit wetsontwerp grootere verwachtingen en het 
is daarom dat ik de aanneming van deze amendementen met 
krachlfaaubeveel, omdat het amendement inderdaad wel iets 
nieuws is, wel iets meer dan een gewone wijziging, die inder-
daad niet slechts zou zijn een vervorming, maar een hervor-
ming en mijns inziens voor de strafvordering van buitenge-
woon evolutionnaire beteekenis. 

Ik meen te kunnen aantoonen, dat èn voor de aretuigen èn 
voor het geheele karakter van het proces en ook voor de 
psychologie van allen die in de stra f vordering een rol snelen, 
voor de rechters, maar ook voor het openbaar ministerie en 
voor den raadsman, het amendement, dat ik de eer heb voor 
te stellen, van zeer ingrijpenden en belangrijken invloed 
kan zijn. 

Bij de debatten bij de algemeene beschouwingen hebben wij 
gehoord, dat sommige leden bezwaar hadden tegen dit wet-
boek, omdat zij meenden, dat dit wetboek het kïassekarakter 
onzer justitie zou behouden. Nu zou ik zeggen, dat die op-
merking mij buitengewoon onlogisch toeschijnt. Ik ken be-
grjjpen — a l ben ik het er niet mee eens — dat het Wetboek 
van Strafrecht, met zijn speciale bepalingen en zijn bijzon-
dere straffen voor zekere delicten, aanleiding kan geven om 
door sommigen te worden aangezien als min of meer te heb-
ben een klassekarakter. Maar bij strafvordering, het wet-
boek dat den rechter bindt aan zekere vormen, waar hij niet 
van mag noch kan afwijken, hoe men daar van een k i f » 

(Dresselhuys.) 
karakter kan spreken, is mij absoluut onduidelijk. Ook in 
andere landen, waar de leekenrechtspraak bestaat, is het 
karakter van de rechtspraak in het algenieen geen ander dan 
in Nederland. Reden te meer dus om, indien wij kunnen 
komen tot een wijziging van strafvordering, die inderdaad 
een ommekeer kan medebrengen en die, zooals ik hoop aan 
te toonen, een opvoedend karakter voor de deelnemers aan 
onze strafvordering heeft en hebben kan, met warmte, voor 
een dergelijk amendement te stemmen. 

Ik zal deze poging dus wagen, hoewel ik vrees, dat rij mrj 
niet zal gelukken, al ware het alleen uit eerbied voor de 
nagedachtenis van den reeds overleden voorzitter van de 
Commissie van Voorbereiding, prof. van Hamel, die — ik 
mag dit gerust zeggen — met mij in de staatscommissie een 
zeer warm voorstander was van het kruisverhoor, en die in 
de Commissie van Voorbereiding het aoo ver gebracht heeft, 
dat hij die Commissie tot het kruisverhoor had bekeerd en 
daarna zelfs den toenmaligen Minister van Justitie met dat 
kruisverhoor had dcen instemmen. 

Toen de heer van Hamel overleden was en een nieuwe 
Minister is opgetreden, is helaas in het gewijzigd wetsont-
werp dat kruisverhoor weer verdwenen en is gekomen art . 283 
van het ontwerp, doordat — de geschiedenis van den loop 
Van dit artikel is wel merkwaardig — bij de laatste samen-
spreking tusschen Commissie van Voorbereiding en Minister 
het oude vuur in de Commissie van Voorbereiding eenigszins 
is opgevlamd en wij ten slotte in art. 283 gekregen hebben 
een mixtum compositum van kruisverhoor en niet-kruisver-
hoor, waardoor een hybridisch product is ontstaan, dat een 
combinatie van beide stelsels vormt. 

De tegenwoordige Minister van Justitie nam de zaak terug, 
liet het kruisverhoor uit het artikel vervallen en motiveerde: 
..Hij zal van deze quaestie niet veel anders zeggen, dan dat 
de bestaande wijze van ondervraging zijns inziens grooterenl 
waarborg biedt voor het afleggen van zoo juist mogelijke 
verklaringen." Nu is het eigenaardige, dat door de wijziging 
die reeds in art . 283 aangebracht is in een van de laatstver-
sebenen stukken, wij dit hebben, dat, terwijl de Minister 
zegt, dat hij ter wille van de waarheid het oude stelsel moet 
behouden, hij aan den eenen kant krampachtig vasthoudt 
aan den bestaanden toestand, maar aan den andoren kant een 
nieuwe bepaling aanvaardt, welke dan die waarborgen voor 
het spieken van de waarheid door getuigen weer volkomen 
over boord werpt. Als de Kamer het voorgestelde systeem 
aanvaardt, waarbij het kruisverhoor is aanvaard voor de ge-
tuigen a décharge en waarbij het oude stelsel is gehandhaafd 
voor de getuigen a charge, zullen wij hier inderdaad een 
unicum in de geheele wereld hebben. Ik zou zeggen: den 
meest hinkenden standaard op strafvorderlijk gebied, welke 
ergens bekend is. Daarover echter later. 

De hoofdvraag is: wat is beter voor het vinden van de 
objectieve waarheid, dat de rechter, die beslissen moet naar 
het inquisitoire stelsel, volgens den leidraad van de stukken, 
welke hij in handen heeft, de vragen stelt en dat daarna het 
openbaar ministerie en de verdachte aanvullend kunnen op-
treden, dan wel. dat naar het accusatoire beginsel het O. M. 
en de verdachte of diens verdediger rijn getuigen vraagt 
onder toezicht en controle voor onpartijdigheid van den 
onpartijdigen rechter? De argumenten pro en contra tegen 
deze twee mogelijkheden zijn, zooals de Minister in de 
Memorie van Toelichting zegt, overbekend. Men vindt ze in 
het rapport der staatscommissie en ook met groote duidelijk-
heid op de bladz. 24 en 25 van het Verslag, waar de 
Commissie van Voorbereiding met sterke argumenten deze 
zaak heeft bewezen. 

Mocht de Minister of een van de Kamerleden lust gevoelen 
één van die argumenten te behandelen, dan zal net mij 
inderdaad een lust zijn het tegenargument voor te lezen, 
maar voorloopig meen ik die als bekend te mogen laten 
rusten. Hoofdbezwaar zou zijn, althans voor zoover de argu-
menten in de stukkeu zijn genoemd, dat het kruisverhoor, 
zooals in Engelsehe romanverhalen, zou neerkomen op een 
torture van de getuigen. Mijn antwoord is dat dat een abso-
lute fabel is. Ik heb zelf het voorrecht gehad het Engelsehe 
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strafproces te bestudeeren en ik heb tal van zittingen van 
verschillende rechterlijke colleges, Central Criininal Court, 
Quarter Sessions, en van magistraten bijgewoond en mijn 
overtuiging is, dat de ondervraging daar ten minste e^en 
waardig en weinig kwetsend voor den getuige is als in welke 
strafrechtzitting in Nederland ook en volstrekt niet aan de 
objectieve waarheid te kort deed. Wil men een onpartijdigen 
getuige hooren over de wijze waarop het Engelsche straf-
proces gevoerd wordt, voor zoover het invloed heeft op de 
verklaringen van de getuigen, dan verwijs ik naar bet werk 
van dr. Weidlieh, getiteld: „Die englische Strafprozess-
praxis und die deutsche Straf prozessreform". De schrijver 
heeft voor de Duitsche juristen een uitvoerig onderzoek in-
gesteld en hij zegt: 

„Was ein Zeuge unter Eid aussagt, muss nach 
englischer Auffassung von allen Beteiligten solange als 
unanfechtbar behandelt werden, als das Zeugnis nicht 
durch innere Widerspruche oder andere eidliche Zeug-
nisse erschüttert ist. Dementsprechend ist auch das 
Kreuzverhör, unter dem man sich bei uns eine Quelle 
von Misshandlungen der Zeugen vorzustellen pflegt, in 
England etwas sehr Zahmes. Meist hat der Angeklagte 
und sein Verteidiger überhaupt keine Frage, sofern er 
nicht in der Lage ist, einen Gegenbeweis anzutreten; 
dann allerdings können die Fragen des Verteidigers so 
unangenehm werden wie bei uns, aie pflegen aber stcts 
sachhch und höflich zu bleiben, selbst wo es gelingt, 
einen Zeugen des Meieids zu überführen. Auch Frauen, 
Madehen und Kinder legen willig, ruhig und sicher 
Zeugnis ab . " 

En wanneer men vraagt hoe de geheele stemming is in 
de rechtszaal, lees ik alleen deze regels: 

„Das gibt den Gerichtsverhnndlungen ihren ruhigen, 
vornehmen Charakter. den kein inquisitorisches Moment 
von vornherein beeintrSchtigt." 

Ik zeg dus: dat romanargument uit Pickwick of een ander 
boek, dat een getuige in Engeland pleegt bloot te staan aan 
tortuur, is zuivere phantasie. Vaststaat naar mijn overtuiging 
dat nergens de getuigen beter worden uitgevraagd dan in 
Engeland. En nu zegge men niet, dat het directe vragenrecht, 
zooals het thans ingevoerd zal worden volgens dit ontwerp, 
den invloed van partijen geheel tot zijn reebt kan doen komen. 
Men vergete niet de psychologie van den rechter en van de 
menschen in het algemeen. Ik heb zelf het voorrecht gehad 
gedurende een kleine tien jaar bijna elke week beklaagden in 
strafprocessen te verdedigen. Het waren meestal kleine zaken, 
maar veel in aantal, en ik heb mij telkens geërgerd, niet aan 
de partijdigheid van den rechter, maar aan de partijdigheid 
van het systeem. De eerste eisch voor een raadsman is, dat 
hij de rechters niet ontstemt. Ik herinner mij dat ik, toen ik 
gepromoveerd was, een versje kreeg van mijn vriend, den 
overleden dichter van Meurs, luidende: 

Gij hebt de rechten bestudeerd, 
Zijt met succes gepromoveerd; 
Om met succes te practiseereu, 
Moet ge eerst de rechters bestudeeren. 

Ik heb dat versje altijd als een volkomen juiste les ont-
houden en geloof ook dat de verdediger een onverstandige 
daad doet in het strafproces, wanneer hij de stemming van de 
rechters tegen zich inneemt. , • • o 

Maar hoe was nu de gang van zaken ter terechtzitting? 
Eerst kwam de hoofdgetuige, gewoonlijk de heleedigde partij, 
en dan begon de president den getuige te ondervragen en dan 
zeide hij n.v.: getuige, kijk maar eens om, daar zit de be-
klaagde, is dat de man, dien gij op den avond van den Ssten 
Juni tegen zijt gekomen en die u toen een klap heeft gegeven ? 
Dan zeide de getuige: ja, en dan kwam het herhaaldelijk 
voor dat ik daarbij een zekere aarzeling bemerkte en vroeg: 
mijnheer de president, ik zou gaarne den getuige nog eens 
precies de vraag gesteld willen oen of hij dien man goed her-
kent. Dan zeide de president: dat heb ik al gevraagd. En als 

ik dan volhield, zeide de president: getuige, ge hebt het mij 
straks al gezegd, maar mijnheer viudt het noodig het nog 
eens te doen, kent ge dien man, ja of neen ? Dnn zeide do 
getuige natuurlijk: ja, en dan zat hij daar zoo vast aan dat 
gii Q ketting sterk genoeg zou zijn om hem er af te brengen. 
Dit kwam soms t\vee- of driemaal vcor, maar dan had ik mijn 
dag bedorven en was Ijovendien de president tpgen mij inj?e-
nomon. Ik kon hein dat niet kwalijk nemen; zijn psychologie 
was volkomen mensehelijk. Maar ik had niets bereikt en de 
stemming voor mij en mijn cliënt bedorven. 

Ik zeg dit niet om de rechterlijke macht ook maar eenigs-
zins te beschuldigen van partijdigheid, — het zal bij elke 
commissie voorkomen, waar de president den plicht heeft 
het onderzoek tot resultaat te brengen, en een ander, min 
of meer lastig misschien, het belang van zijn cliënt, wellicht 
ten onrechte, maar in elk geval te goeder trouw, tracht te 
behartigen door uit de zaak te halen wat er z. i. inzit. 

Tegenover den officier van justitie, die partij is — dat 
heb ik in Engeland zoo dikwijls gezien — is die zaak geheel 
anders. Daar zit de rechter in hoogheid, min of meer pla-
tonisch toe te zien bij het kruisverhoor. Eenerzij ds treedt 
daar op de officier, de advocaat van de Kroon, anderzijds 
die van den verdachte. Wanneer het gelukt aan den raads-
man om van een getuige een andere verklaring te krijgen 
dan deze oorspronkelijk deed, vindt de rechter dat interes-
sant, hij apprecieert dat, hij ziet dat met zekere liefde aan, 
omdat hij weet, dat de waarheid zoo tot den bodem is onder-
zocht en tot haar recht komt. 

Mijn overtuiging is, dat, indien een getuige na aarzeling 
komt tot een andere oplossing, die dichter bij de objectieve 
waarheid staat dan de eerste. Intusschen, wat daarvan zij, 
dat de objectieve waarheid bedoi-ven zou worden doordat 
partijen beiden de getuigen zoo sterk mogelijk, maar onpar-
tijdig — daarvoor waakt de rechter — tot uiting trachten 
te brengen, acht ik ten eenenmale onaannemelijk. 

Nu komt het argument van den Minister tegen mijn 
amendement, dat ligt in de Nota van Wijziging. In die 
Nota staat: 

„Maar de ondervraging behoort niet allereerst van 
partijen uit te gaa.n. De psychologie der getuigen, 
verklaring heeft wel geleerd, dat, zelfs waar de 
wil om de waarheid te spreken aanwezig is, het 
geheel zuiver en volledig ïeproduceeren van 'vroc-
gere waarnemingen behoort tot de betrekkelijke 
zeldzaamheden. Is dit juist, dan dient de ondervraging 
— de kunst van den ondervrager bestaat daarin — zoo 
gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor zuivere 
en volledige reproductie en c.q. voor den wil om de 
waarheid te spreken, waartoe nu eens geduld en tege-
moetkomendhsid dan weder een meer krachtig optreden 
worden vereischt. Den voorzitter, wiens roeping is on-
partijdig te ziin, is dit beter toevertrouwd dan partijen, 
die uiteraard in het bijzonder — en dat is inhaerent aan 
het Engelsche stelsel — het afleggen van verklaringen 
in haar belang trachten te bevorderen. De ondergetee-
kende heeft derhalve het artikel tot zijn oorspronkelijken 
vorm teruggebracht." 

Mijnheer de Voorzitter! Als waar is wat de Minister hiei 
zegt, dat, om de waarheid te krijgen, getuicen moeten onder -
vraagd worden door een onpartijdigen voorzitter, 'klinkt het 
dan niet — Zijn Excellentie boude het mii ten goede — 
renigszins comisch, wanneer eenige weken later de Minister 
de voorstelling geeft, dat de getuigen a décharjre. de men-
schen die in het oog van de rechterlijke macht dikwijls de 
zwakste getuigen zijn, voor wie het waarheid spreken veel 
moeilijker is, niet het eerst door den voorzitter moeten wor-
den ondervraagd, maar door den beklaagde of diens raads-
man? Hoe is dat te rijmen? 

Dat zal ik u vertellen, zegt de Minister. Ongetwijfeld, 
muur op hot oooenblik ontgaat mij de ratio ten een^eöimale. 
Ik zal dus op de argumenten in de stukken in deze niet 
verder ingaan, maar ik zal nog alleen ingaan op een argu-
ment, dat niet in de stukken staat, een argrument, woarin 
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veel waarheid zit, maar dat evengoed voel inhoudt ten voor-
deele van mijn amendement. Van verschillende ziiden is mij 

f ezegd, en niet zonder reden: indien het kruisverhoor er 
omt in den zin, zooals gij voorstelt en indien de officier van 

justitie en de beklaagde en zijn raadsman de getuigen moeten 
ondervragen, komt er niets van terecht, want zij kennen 
dat werk niet. Daar is op het oogenblik veel van waar. Ik 
moet erkennen, dat de juristen die deelnemen aan het straf-
proces op het oogenblik niet allen voor dio taak ten volle 
zullen zzijn opgewassen. Er is zooeven met woorden van lof 
als liet ware getoast op het openbaar ministerie voor de 
nobele wijze, waarop dat officium steeds zijn rol heeft yer-
vuld. Ik zal op de waarde van het openbaar ministerie niets 
afdingen en zeker erkennen, dat vooral in de hoogere rangen 
van het openbaar ministerie voortreffelijke juristen zijn en 
ook tal van menschen in de andere rangen, die bekwaam en 
ijverig zijn, maar dit neemt niet weg, dat er ook een aantal 
menschen zijn in het openbaar ministerie, al is het percentage 
niet al te groot, die voor de moeilijke taak van dat ambt niet 
zullen berekend zijn. Ik durf dit gerust uitspreken in mijn 
hoedanigheid van voorzitter van het algemeen college voor 
rijkstucht" en opvoedingswezen, van liet centraal college voor 
de reclasseering en in andere functiën, waardoor ik de ver-
vulling der sociale taak van het 0 . M. bijzonder bezie; er 
zijn er onder hen, die voor die nieuwe functie niet geschikt 
zouden zijn en nauwelijks de middelmaat overtreffen. Maar 
ik geef aan den anderen 'kant toe, dat het met de verdediging 
nog erger is. Op dit oogenblik wordt de verdediging van 
strafzaken overgelaten aan de jongste leden der balie. Zij 
moeten zich oefenen op de beklaagden; het zijn hun proef-
konijnen in zekeren zin. Wanneer zij het vak eenigszins ken-
!nen, laten zij het over aan anderen. Naast die jongeren zijn 
een klein aantal oudere beroepsadvocaten verdedigers, men-
schen die, misschien geheel ten onrechte, door hun collega's 
soms niet al te hoog worden aangeslagen en vaak een graad 
minder worden gesteld dan de civilisten. 

Zoo is de toestand. Ik erken dus de noodzakelijkheid om 
voor dit werk het openbaar: ministerie op hooger peil te 
brengen, maar ook de noodzakelijkheid van een betere en 
krachtiger verdediging dan thans net geval is. Ook ik geloof 
dus, dat indien men het kruisverhoor zal invoeren en wil, 
dat de raadsman en het openbaar ministerie op de zitting in 
staat zullen zijn de getuigen te ondervragen, zoodat de 
president niets anders zal behoeven te doen dan controleerend 
en aanvullend op te treden, daarvoor zal noodig zijn e-en 
renaissance van onze strafbalie en daarvoor ook bij enkele 
leden van het openbaar ministerie een belangrijke verandering 
zal moeten intreden. 

Maar dit verschijnsel vind ik juist een aanbeveling voor 
mijn amendement. Wanneer wij deze wijziging van onze 
strafvordering eenvoudig hierbij laten, dat wij de balie eenige 
vergoeding geven uit de kassen van consultatiebureau's, 
komen wij er niet. Indien wij er komen zullen, moet er een 
nieuwe frissche geest komen onder hen, die aan het strafproces 
deelnemen, dus in de eerste plaats bij het openbaar ministerie 
en in de tweede plaats bij de verdediging. Daarvoor zie ik het 
eenige middel in de openbaarheid en publieke controle. 

Wanneer voortaan openbaar ministerie en verdediging ver-
plicht zijn het straf proces op de terechtzitting zoo te leiden, 
dat ieder gevoelt dat zij het volkomen beheerschen. dat zij 
wat meer doen dan requisitoir houden of pleiten voor clemen-
tie, maar uit de zaak halen wat er in zit. vooral ook gezien 
van het sociale standpunt, dat naar wij hopen het openbaar 
ministerie meer en meer gaat innemen, nl . dat men niet 
alleen vraagt naar het schuldig of onschuldig, maar ook 
welke maatregelen en waarom men die maatregelen tegen 
dezen beklaagde moet toepassen, dan wordt inderdaad aan de 
verdediging en aan het 0 . M. een zeer zware taak opgelegd. 
Ik geef toe, op het oogenblik zal het niet dadelijk overal 
loopen, maar dan heeft men toch altijd den president, ciie 
zorgen zal voor de volledigheid van het onderzoek. In den 
eersten tijd zullen sommige heeren in het openbaar misschien 
niet een figuur# slaan als wel gewenscht is, maar dat is een 
opvoedende peripde. 

(Dresselhuyg e. a.) 
Eischt men van het 0. M. eeu dergelijke functie, dan zal 

men ook den advocaat den eisch moeten stellen dat hij in 
staat is het strafproces te leiden. Door den roep, die dan van 
de zaak uitgaat, door de volkomen geoorloofde reclame dio 
er in gelegen is, zal het gevolg zijn dat, evenals in Engeland, 
de knappe leden van de balie zich met ijver op dergelijke 
zaken zullen toeleggen. 

Ik geloof, dat daardoor ook de rechter in hoogheid zal 
groeien, dat hij nog een meer onpartijdigen indruk zal kun-
nen maken, omdat voor hem het werk wordt gedaan, dat «p 
het oogenblik zoo dikwijls aanleiding is, waardoor hij den 
schijn van onpartijdigheid verliest. Aan den anderen kant 
zullen ook het 0 . M. en de verdediger, als hun taak zooveel 
moeilijker wordt, moeten komen op een hooger peil. 

Zooals ik zeide, ik heb op deze zaak weinig hoop. Ik weet, 
dat dit amendement bestreden zal worden, in de eerste plaats 
door den Minister. Niettemin heb ik het gaarne ingediend, 
omdat ik de overtuiging heb dat, indien men een reformatie 
van ons strafproces wil, die reformatie hierin gelegen zijn 
kan en dat elke stap, die in die richting wordt beproefd, zij 
het dan tevergeefs genomen, althans beteekenis heeft voor 
de toekomstige ontwikkeling van onze strafvordering. 

De amendementen worden ondersteund door de heeren Ter 
Hall, Ketelaar, Wijnkoop, Kleerekoper en Marchant en 
maken derhalve een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer van Kappard: Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
vorige spreker heeft op heldere wijze, zooals wij dat van hem 
gewoon zijn, zijn standpunt verdedigd, en ik betreur, dat ik 
dit amendement, van bevriende zijde ingediend, moet bastrij-
den. Hij heeft mij echter niet tot andere gedachten kunnen 
brengen en daarom wensch ik mijn bezwaar, tegen het door 
hem met zooveel warmte verdedigde Engelsche etelsel. naar 
voren te brengen, veelal getoetst aan de praktijk. 

Voorop zij gesteld, dat ik niets bedenkelijkers acht, dan 
om uit een vreemd land een instituut rauwelijks voor ons 
eigen land over te nemen, omdat dat instituut nu eenmaal 
in dat vreemde land voldoet. Ik zal daarbij eenige argumen-
ten, in de stukken aangevoerd, moeten herhalen, doch zal er 
de mijne bijvoegen. 

Welke zijn nu mijn bezwaren tegen het zoogenaamde 
kruisverhoor ? 

Een ondervraging, uitgaande van het openbaar ministerie, 
één der partijen, met daarop gevolgde ondervraging der 
wederpartij, zal aan een rustige en onpartijdige behandeling 
niet ten goede komen. 

De wetgever heeft er voor willen waken, dat de rechten van 
den beklaagde zouden worden miskend; hoe is het dan daar-
mede te rijmen, dat men diens verhoor legt in de handen van 
het openbaar ministerie, die partij is in de zaak, hoe kan men 
van die tegenpartij een onbevangen, onpaitijdige onder-
vraging van dien verdachte verwachten f 

Men vergete niet, dat die ambtenaar ook een mensch is, en 
dat ieder mensch, die iets begint, ook datgene, wat hü zich 
voor oogen heeft gesteld, tot een goed einde wil brengen. En 
is het gevaar nu niet denkbeeldig, dat er drang van de zijde 
van het openbaar ministerie zal komen, van het orgaan, 
wiens partijstandpunt men juist in het ontwerp, men denke 
aan het vooronderzoek, naar voren brengt, om de. voor de 
constructie van het bewijs noodige verklaringen te krijgen? 

De gemeenschap eischt, dat de schuldige bestraft wordt, 
maar nog veel meer eischt het belang van de gemeenschap, 
dat geen onschuldige het slachtoffer wordt van een gereclite-
lijke dwaling. De grootst mogelijke objectiviteit bij het onder-
zoek is plicht en de practijk heeft reeds voldoende aangetoond, 
dat thans de ambtenaren van het openbare ministerie zich 
in menig geval laten verleiden een partijdig standpunt, laat 
ik liever zeggen een partijdiger standpunt dan de rechter, in 
te nemen; men denke, om slechts een enkel voorbeeld te noe-
men, aan de getuigen, die voor den politieambtenaar een be-
zwarende verklaring voor den verdachte hebben afgelegd, 
maar op de zitting öf niet zooveel meer weten of op die ver-
klaring min of meer terugkomen. 

De onpartijdige rechter zal alle omstandigheden in aanmer-
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king nemen, die den getuige er toe gebracht hebben, om op 
«it* een of andere afgelegde verklaring min of meer terug te 
iomer:; als daar zijn hei lange tijdsverloop, gelegen tusschen 
bet ai» getuige ter terechtzitting verschijnen en het plegen 
van het feit, waarover hij getuigenis der waarheid moet alleg-
gen, de meer of mindere betrouwbaarheid van het proeM* 
verbaal van den politiebeambte, dien hij, rechter, jarenlang 
kent en wiens proces-verbalen, bij het maken der vonnissen 
met meer objectiviteit worden beoordeeld dan het openbaar 
ministerie bij het uitschrijven der dagvaardingen; de amb-
tenaren van het openbaar ministerie daarentegen, er zijn er 
althans, als voorzitter van de strafkamer weet ik het bij 
ondervinding, zijn in de door mij genoemde gevallen eerder 
geneigd den getuige te verdenken van meineed en den politie-
man, omdat hij nu eenmaal politieman is, door dik en dun 
te gelooven. 

De omstandigheid echter, dat uit de cross-examination zeer 
ongewenschte gevolgen voor de getuigen kunnen voortvloeien, 
acht ik van veel grooter beteekenis nog dan de partijdige 
leiding. De rechtbank kan — de vorige geachte spreker wees 
eT op — bij het getuigenverhoor voor de getuigen worden 
©en soort van pijnbank. Met tal van voorbeelden zoude ik kun-
nen aantoonen, tot welke misbruiken het Engelsche stelsel 
aanleiding kan geven. Men denke slechts aan de volgende 
aanstoot gevende tooneelen: het ondervragen door den be-
klaagde van de ouders van bet door hem vermoorde kind, 
van de vrouw, die hij verleid heeft, van den heler met wien 
hij het plan tot stelen heeft gemaakt, van den getuige wiens 
geloofwaardigheid hij in twijfel wil trekken door dien te 
ondervragen naar zijn verleden. 

Er wordt hier geïnterrumpeerd, dat dit alles ook mag vol-
gens dit ontwerp, maar dat is absoluut onjuist. 

Aan het slot van het ondezoek kan dit ; dat is geheel iets 
anders. Tal van buitenlandsche schrijvers keuren het onder-
vragen door den verdachte sterk af. De Oberlandesgerichts-
rath Oelert spreekt van ..unnötige Tortur des Zeugen". 
Carraud zegt, „nous croyons plus conforme au róle du juge 
et aux interets de la verité de laisser au président la direo 
tion de 1'enquête^ tout en réservant aux parties, ainsi que Ie 
fait la loi francaise, la plus large particrpation, sous 1 auto-
rité de cellui-ci, a 1 examen des témoignages." 

Er kleven echter nog tal van andere fouten aan het 
Engelsche stelsel. Zal het belang van den beklaagde of dat 
yan de maatschappij er door worden gediend? 

Ik meen deze vraag ontkennend te moeten beantwoorden. 
De partijstrijd zal er door verscherpt worden; de animosi-
teit zal worden aangewakkerd en de getuige, die maar aldoor 
van links naar rechts is getrokken, zal ten slotte in de war 
raken en uit zijn mond zal men de waarheid zeker niet 
hooren. 

Ik weet alweer bij ondervinding, hoe dikwijls een getuige, . 
natuurlijk door den president, maar op verzoek van den ver-
dediger, ondervraagd, ten slotte zegt: och, ik ben op het 
oogenblik in de war; zooals ik het eerst gezegd heb, is het 
goed. 

Mr. Besier. advocaat-generaal bij den Hoogen Raad, zegt 
het zoo kenschetsend: 

,,De terechtzitting zal dan het schouwspel opleveren 
van een tweegevecht in handigheid tusschen het open-
baar ministerie en den raadsman, misschien tot ver-
maak van het publiek, waarschijnlijk tot groote erger-
nis van den heen en weer getrokken getuige, maar zeker 
niet tot verhooging van het prestige der rechtspraak en 
ook lang niet altijd tot bevordering van het vinden der 
waarheid." 

En Garraud, in diens „Traite d'instruction criininelle", 
laat zich nog geprononceerder in die richting uit. 

,,Les avocats interrogent les ténieins avec une in-
oroyable vivacité, les entrainent a des déclarations, 
dont ils ne comprennent pas Ie sens et la portee et par-
viennent ainsi, a force d'insistance et d'habileté, a 
obscurcir la vérité et jeter Ie trouble dans 1'esprit des 
jurés ." 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1919—1920. — I I , 

In Engeland schijnt men het als vanzelfsprekend te vin-
den, dat de getuige van de wijs wordt gebracht en de mate-
rieeio waarde teloorgaat. 

In het ochtendblad van het Handelsblad van 22 Juni 1918 
geeft de Engelsche correspondent een beschrijving van het 
getuigenverhoor en zegt: 

,,Billing verdedigde zich zelf en richtte zijne vragen 
zoo in, als wilde hij van te voren het oordeel der onder-
vraagden beïnvloeden." 

Daarbij werd gevoegd, dat het getuigenverhoor in kniis-
verhoor van gruwelijke wreedheid t>lijk gaf. 

Bijzonder trof mij iu dat verslag het volgende: Het ging 
over een zekeren mijnheer Cook, een getuige, en nu werd 
gezegd, dat de heer Cook voor de gewone methode van inti-
midatie en verwarring van het kruisverhoor volstrekt onnan-
tastbaar bleek. 

Let wel, een uitzondering dus op den regel, dat de ge-
tuigen gewoonlijk wèl door het kruisverhoor geïntimideerd' 
en m de war worden gebracht. 

Ik wensch nog op een speciaal punt te wijzen. 
Bij ons te lande bestaat er doorgaans groote vrees, om 

als getuige te verschijnen. Zij willen de trappen van het 
gerechtsgebouw niet op. Het is mij dikwijls voorgekomen, 
dat achtenswaardige menschen mij thuis kwamen opzoeken. 
Wanneer ik de boodschap achterliet, dat zij np.ar de rechtbank 
moesten gaan en mij daar konden treffen, maakten zij be-
zwaar om zich daarheen te begeven. Hoe dikwijls kwam 
het zelfs niet voor. dat een getuige in de rechtzaal mii toe-
voegde: „Mijnheer de president, ik ben een beetje verlegen, 
het is de eerste maal, dat ik voor u verschijn, ik ben hier 
nog nooit geweest en ik schaam mij er een beetje voer." Het 
was alsof men den beklaagde hoorde spreken. 

Dr. van Erp Taalman Kip in zijn bekend werk „De betee-
kenis der psychiatrie voor de rechtspraak", wijst er op, dat 
het juist de me?r waardige elementen zijn die zich liever in 
het donker houden en een zekere vrees hebben om voor den 
rechter te verschijnen. Bij de meeste getuigen bestaat er 
tegenzin, om uit vrije beweging zich bij den rechter aan te 
melden, om een verklaring af te leggen; die tegenzin zal zich 
in nog meerdere mate openbaren, wanneer hij weet, dat hij 
kans Leeft door het kruisverhoor een kwaad kwartiertje door 
te moeten maken op de openbare terechtzitting. Daarom moet 
alles wat de positie van de getuigen kan bemoeilijken, het. 
verhoor onrustig maken, vermeden worden, als heilloos en 
als het onderzoek naar de waarheid, belemmerend worden 
geacht. 

Wellicht zal men mij tegenwerpen, dat de voorzitter van 
de rechtbank te allen tijde kan ingrijpen, de ondervraging 
der getuigen mag overnemen, als er misbruik van gemaakt 
wordt; om niet te spreken van eventueele onaangenaamheden 
tusschen president en verdediger, zal dat ingrijpen steeds te 
laat moeten komen, wanneer de meest schandelijke vragen 
reeds aan den getuige zijn gesteld, deze reeds in de wai zal 
zijn gebracht en de zaak reeds zal zijn geëmbrouilleerd. 

Voorts nog dit. De beklaagden — en dit is ook een zeer 
sterk en steekhoudend argument — die ten gevolge van hun 
privé vermogen, ja zelfs ten gevolge van de door listigheid 
verkregen goederen in staat zijn den handigsten, bekwaam-
sten raadsman te kiezen, zullen een grooten voorsprong krijgen 
op hun niedebeklaagden, die onvermogend en arm zijn. Dezen 
worden thans beschermd door den onbevangen, onpartij-
digen, onderzoekenden rechter. 

Ten slotte nog een voorbeeld uit de practijk. 
Wanneer het af en toe eens voorvalt dat een venijnige 

beklaagde vlam vat door een eenigszins vlijmend scherpe 
uitlating van een getuige en deze, ook niet kalme getuige 
in woecde ontsteekt over beklaagdes onhebbelij'.e interrupties, 
dan is het o zoo moeilijk voor den president, dezen beiden 
strijdenden partijen het zwijgen op te leggen en de orde te 
herstellen, terwijl het publiek op de tribune inmiddels blijk 
heeft gegeven verzot te zijn op zulke kostelijke momenten. 

Hoe zal het gaan als de president een lijdelijke rol zal 
moeten gaan spelen en de toehoorders zich zullen ver-
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kneukeien van pret, als de handige verdediger den van links 
naar rechts getrokken getuige er eens lekker tusschen ge-
nomen heeft? 

Mijnheer de Voorzitter! Het is voor geen betwisting vat-
baar, dat door invoering van dezen nieuwen maatregel de 
vrees voor een heel wat minder kalm en waardig verloop 
van onze strafzittingen verre van denkbeeldig is. 

Om mijn betoog te besluiten, wil ik er nog op wijzen, ten 
oersto dat ons strafproces voel var. het Engelsche verschilt. 
In Engeland spreekt de jury het ,,guilty or not guil ty" uit, 
doch bij ons zal een gemotiveerd vonnis noodig zijn, een 
motiveering gegeven door den rechter. Om op Behoorlijke 
wijze zijn vonnis te kunnen motiveeren, zal men den rechter 
de gelegenheid moeten laten zijn vragen zóó te stellen, als 
hij meerit dat nocdig zal zijn; ten tweede, dat ons volk een 
gansch andere mentaliteit heeft dan het Engelsche; dat de 
mentaliteit van de Nederlandsche getuigen niet geschikt is 
voor een kruisverhoor; kunnen de Engelschen beter de marte-
lingen op de terechtzitting doorstaan, van de Nederlandsche 
getuigen zal dit niet gezegd kunnen worden, omdat dezen 
meestal ©enigszins zenuwachtig zijn en eenigszin9 op hun 
gemak moeten worden gezet. 

En wanneer men nu in Engeland er ook reeds over klaagt 
dat de cross-examination een foltering voor de getuigen kan 
worden, moet men zeer zeker dit instituut hier niet invoeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil besluiten met de hoop uit 
te spreken dat op de door mij ontvouwde gronden, het 
amendement van mijn collega Dresselhuys niet (tloor de 
Kamer zal worden aanvaard. 

De heer Reijiner: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou gaarne 
een enkel woord zeggen over het amendement door den heer 
Dresselhuys ingediend. 

Te recht m. i. heeft de heer Dresselhuys zijn amendement 
een van de ingrijpendste amendementen genoemd die inge-
diend zijn. Wordt het amendement van den heer Dresselhuys 
aangenomen, dan zal zeer zeker een zeer belangrijke wijziging 
in ons Wetboek van Strafvordering' hebban plaats gevonden, 
maai1 het is de vraag of die wijziging een verbetering m a j 
Tvorden genoemd. Het wil mij voorkomen, dat door aanneming 
van het amecdeanent-Dresselhuys ons strafproces zou worden 
verslechterd. 

Er kan akte van genomen worden, dat ook de heer Dressel-
huys, in de redevoering die hij heeft gehouden om zijn amen-
dement aannemelijk te maken, erkent, dat, al wordt zijn 
amendement aangenomen, practische doorvoering en uitwer-
king van zijn stelsel eigenlijk onmogelijk is, omdat bij die 
doorvoering zulke hooge eischen gesteld moeten worden èn 
aan het openbaar ministerie èn aan de balie, dat de heer 
Dresselhuys zelf van meening is, dat die eischen op dit 
oogenblik nog niet kunnen worden gesteld op grond van 
onervarenheid en onbekendheid. Het wordt dus bij slot van 
rekening een proefneming waaraan de heer Dresselhuys ons 
gaat wagen, een proefneming die door den heer Dresselhuys 
wordt genoemd een renaissance, maar het wil mij voorkomen, 
dat die renaissance inderdaad wat gevaarlijk is. 

Het spreekt vanzelf, dat ieder die kennis heeft genomen 
van het Engelsche strafproces, ieder die dat Engelsche straf-
proces wel eens heeft bijgewoond, heeft ondervonden, dat 
van dat Engelsche strafproces een groote suggestieve kracht 
uitgaat; dit blijkt ook uit het suggestieve betoog, dat de heer 
Drosselhuys hier heeft gehouden. Maar het valt ook niet te 
betwisten, dat het Engelsche strafproces niet vergeleken kan 
worden met ons Hollandsch strafproces; dat er niet een klein 
maar een buitengewoon principieel verschil is tusschen het 
Engelsche strafproces en wat men zou kunnen noemen het 
continentale. Men kan die zaken niet in één adem uitspreken. 
Het gaat niet aan een zaak, die de aandacht, de belangstelling 
en de bewondering heeft van den heer Dresselhuys, nu in eens 
hier te gaan invoeren en dan te zeggen: Wees er in het straf-
proces gelukkig mee. Volgens ons Hollandsch strafrecht komt 
de zaak bij de rechtbank voor een rechter en een president 
van een college, die volkomen op de hoogte van de zaak is 
en die de meest geëigende persoon is om de vragen te stellen. 

(Reijiner e. a.) 
Het wil mij voorkomen, dat de practijk, die wij lange juren 
hier gehad hebben, niet van zoo slechten aard is als de heer 
Dresselhuys ons die heeft willen voorstellen. Wanneer men 
bijwoont de ondervragingen bij rechtbanken, bij kintcnge-
rechten, heelt men heusch niet, uitzonderingen daargelaten, 
in het algemeen den indruk, dat dit is een kampstrijd in 
partijdigheid. 

En waar komt nu ten slotte het stelsel van den heer Dressel-
huya op neerP 

De heer Dresselhuys zegt: voor een advocat zit er zooveel 
mooifl in de zaak, want er zit zooveel reclame in. Maar dot 
is toch niet het criterium, dat men aan het strafproces moet 
stellen. Ik erken volkomen, dat het een lust zou zijn, als de 
heer Dresselhuys in een straf geding optrad, en dat, als hij 
getuigen ging ondervragen, het voor dezen getuige een genot 
en een eer zou zijn te worden ondervraagd door een zoo be-
kwaam en humaan man als do geachte afgevaardigde, maar 
waar de heer Dresselhuys nog niet den algemeenen regel uit-
maakt. zal erkend moeten werden en wordt ook erkend, ook 
door de kenners van het Engelsche strafproces — ook door 
Wrottesby in zijn werk over de Cross-examination — dat het 
Engelsche 'strafproces ten slotte wordt een wedstrijd tusschen 
den advocaat en de getuigen. Het zou eigenlijk hierop neer-
komen, dat men de getuigen eenerzijcls laat ondervragen door 
den advocaat en anderzijds door het openbaar ministerie. De 
heer van Rappard heeft er reeds aan herinnerd, dat men niet 
voer zijn pleizier gaat getuigen in een strafzaak; men gevoelt 
zich daar niet op zijn gemak; het belang van de partijen 
brengt mede zooveel mogelijk uit die getuigen te halen wat 
er in zit, zoodat een getuigenverhoor kan medebrengen, dat 
een zeker licht wordt geworpen over het leven van de getuigen 
zelf, en dat verhoor dus voor hen onaangenaam wordt. Men 
zou als getuige een advocaat moeten hebben om zich tegen 
die onaangenaamheden te vrijwaren. Men zou dus een amen-
dement moeten indienen, strekkende om te bepalen, dat de 
getuigen recht hebben op rechtskundigen bijstand bij het 
verhoor. 

De heer Dresselhuys zegt: die rechter gaat in hoogheid 
neerzitten en die rechter in hoogheid verheven, zal uitmaken 
wie eigenlijk het best gekampt heeft en aan wien de eereprijs 
zal worden uitgereikt. De getuigen a décharge en de getuigen 
a charge zijn hulptroepen, welke tegen elkander oprukken 
en ik geloot, dat toch niet bereikt zou worden wat de heer 
Dresselhuys wenscht: het streven en zoeken naar de objectieve 
waarheid. Ieder lid van de Kamer zal dunkt mij den heer 
Dresselhuys dankbaar zijn voor het indienen van dit amende-
ment, waardoor de Kamer de gelegenheid krijgt zich over 
deze quaestie uit te spreken. De geachte afgevaardigde beeft 
het zeer aantrekkelijk gemaakt en van de zaak gemaakt wat 
er van te maken was, maar ik meen, dat wij onze recht_zocken-
den niet mogen blootstellen aan hetgeen een proefneming zou 
zijn, ook volgens het betoog van den heer Dresselhuys. De 
heer Dresselhuys erkent zelf, dat onze balie en vele ambte-
naren van het openbaar ministerie hier te lande niet in staat 
zijn een onderzoek te leiden. Daarom is het gevaarlijk met 
hem mee te gaan. Steunende op de practijk en dankbaar aan-
vaardende de verbeteringen, die de Minister aanbrengt, moet 
ik verklaren niet met het amendement van den heer Dressel-
huy6 te kunnen meegaan. 

De heer van §MM van Ysselt: Mijnheer de Voorzitter! 
Het was mijn voornemen het amendement van den heer 
Dresselhuys uitvoerig te bestrijden, maar na de uitstekende 
redevoeringen van dè heeren van Rappard en Reijmer zal ik 
mij er toe bepalen mij aan te sluiten bij hetgeen door hen is 
opgemerkt ten opzichte van het onwensclielijke van de aan-
neming van het amendement van den heer Dresselhuys, dat 
deze eigenlijk zelf ook reeds heeft veroordeeld door te zeggen, 
dat het openbaar ministerie, noch de balie thans voldoende 
er op zijn toegerust om de Cross-examination hier te lande 
in te voeren. Ik kan ter bestrijding van de argumenten van 
den heer Dresselhuys mij beroepen op de advieaten van rech-
terlijke ambtenaren, in de Juristenvereeniging in het jaar 
1918 uitgesproken. 

Ik zal die echter hier niet aanhalen omdat ik vrees, dat 
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men die te veel zal beschouwen als afkomstig van oonser-

yatieven. Ter bestrijding van de argumenten van den heer 
Dresselhuy» kan ik mij echter ook nog beroepen op het ge-
iuigenia van een onvervalscht liberaal, die onlangs helaas 
aan de wetenschap is ontvallen, nl. op dat van den advocaat 

: nw. J . A. Levy, in diens uitstekende artikel in het Tijdschrift 
voor Strafrecht XXX, p. 32 en vlgd., waarin hij aan de hand 
van het werk van Henry Hardwicke mededeelt, wat het 

I kruisverhoor in Engeland is. Hij komt daarin tot de con-
clusie, dat het kruisverhoor niet een instelling is die zich 
«ynder meer hier laat overnemen, en zegt dan: 

,,Ik bedoel de vlak voor de hand liggende mogelij k-
heid om het kruisverhoor dienstbaar te maken, niet aan 
bevordering, maar aan ontwrichting of belemmering van 
den rechteeisch. Als tegenwerping verwijze men niet 
naar de Engelsche rechtspraak. Dat zij, zoover een 
oningewijde oordeelen kan, deze klip. als regel, ontwijkt, 
is ongetwijfeld het gevolg, geenszins van het kruisver-
hooT, maar omgekeerd, van het aanpassingsvermogen 
dier rechtspraak tot zelfs aan eene instelling, die alle 
gelegenheid biedt en alle verleiding wekt om den rechts-
eisch te dwarsboomen. De engelsche rechtspraak ia voor-
beeldig, niet parceqve, maar quoique, niet omdat zij een 
kruisverhoor heeft, maar in weerwil dat zij het heeft. 
De engelsche rechter is gepantserd tegen het kruisver-
hoor, te erjnent sedert eeuwen inheemsch. Overal elders 

! moet soortgelijke kunst aangeleerd en kan waarlijk niet 
i in een oogwenk verkregen worden." 
: Deze woorden acht; ik zoo juist, dat ik er niets aan toe te 
voegen heb en ik vertrouw daarom, dat het amendement-
Dresselhuys zal worden verworpen. 

De heer Rleereboper: Mijnheer de Voorzitter! Zonder 
•enigen twijfel zal ieder, die het debat gevolgd heeft, moeten 
erkennen, dat de argumenten van den heer Dresselhuys 
krachtiger klonken dan die van zijn tegenstanders. Ik mag 
er op wijzen tegenover den heer van Rappard, dat het ook 
niet juist is het voor te stellen alsof het systeem-Dresselhuys 
heel iets anders is dan dat van het ontwerp. Principieel komt 
het eigenlijk hierop neer, dat de heer Dresselhuys wil be-
ginnen met datgene, wat volgens het systeem van de wet gaat 
gebeuren als de president gereed is met vragen. Daarom vind 
ik het anderzijds van den heer Dresselhuys niet rechtvaardig 
om aan het systeem van het wetsontwerp tweeslachtigheid te 
verwijten. Daar komt bij, dat wanneer een getuige wordt voor-
geleid, die niet in het vooronderzoek is gehoord en dus voor 
het eerst ter terechtzitting komt of wanneer een getuige komt 
a décharge, de verdachte nu al mag beginnen met dien ge-
tuige te ondervragen. Ik zou er in het voorbijgaan den Minis-
ter opmerkzaam op willen maken, dat in artikel 282 alleen 
gesproken wordt van den verdachte, terwijl in volgende arti-
kelen staat verdachte of zijn raadsman, zcodat ik zou willen 
weten of in artikel 282 opzettelük alleen verdachte staat of 
dat hier een omissie is geschied. 

Nu is het merkwaardig voor de practiik van de Hollandsche 
rechtspleging, dat wie deze herhaaldelijk heeft bijgewoond en 
ook de cross-examination, tot de slotsom komt, dat het gevaar, 
waarop de heer Dresselhuys wijst, wel wat wordt overschat, 
maar dat aan den andoren kant de heer van Rappard aan de 
cross-examination grieven voorhoudt, die men absoluut niet 
bemerkt wanneer men in de Engelsche rechtszaal den^ loop 

,van een proces volgt. Wanneer men herhaaldelijk in Neder-
land strafprocessen heeft bijgewoond in een onpartijdige 
functie, waarin «snerp opletten, .goed luisteren en goed kijken 
geraden is, dan ontworstelt men zich niet aan den indruk, 
dat het daar in Engeland beter gaat. Het heeft mij sterk 

Jetroffen, dat steeds wordt gesproken over het maltraiteeren 
aar van getuigen. Als oud-verslaggever van rechtzaken, 

vooral ook van zaken van zeer groot belang, weet ik dat 
herhaaldelijk hier in Holland uit getuigen niet wordt ge-
haald wat er in zit en dat dikwijls, wanneer de menschen 
trachten hun verklaring in ie richten, zooals zij zich hadden 
voorgesteld, dat het moest, hun op zoodanige wijze wordt te 
kennen gegeven, dat zij alleen moeten antwoorden op de 

(filecrekoper.) 
vragen, zooals die door den president worden geformuleerd, 
dat ook zonder cross-examination getuigen behandeld worden 
in de Nedeilandsche rechtszalen op een wijze, die met hwt 
Nederlandsche woord „knauwen" zeer juist is omschreven. 
Ieder, die de practijk kent, zal dat toegeven. 

Nu is er een gevaar, en het verwondert mij, dat de heer 
Dresselhuys dat niet naar voren bracht. Hij zeide: in Enge-
land zit de rechter van af den Olympus toe te zien op het 
worstelen van het openbaar ministerie en den raadsman van 
den verdachte, met de getuigen als operatieterrein. Dat is 
heel mooi als de rechter precies de zaken kent voor het 
kruisverhoor, zoodat hij de portee van iedere vraag dadelijk 
kan overzien. 

Wij kennen echter ook in de Kamer het geval, dat 
iemand, die zich niet zoo speciaal geprepareerd heeft op een 
debat, denkt: laat het debat even gaan, dan hoor ik waarom 
het gaat en pik ik er mijn nootje wel uit. Mijnheer de Voor-
zitter! Ik breng dit niemand thuis, maar dat systeem van 
debatteeren is bekend. Dat kan in de rechtszaal ook gebeu-
ren, de rechter kan denken: geleidelijk zal mij den kijk op 
de zaak wel geworden. Dit is een gevaar. Maar ik wil eerlijk 
biechten — men kan in deze niet spreken met een vooraf 
zóó vaststaand standpunt als de heer Reijmer deed — dat 
aan den anderen kant er voor mij een zekere bekoring in 
zit, dat de president met volkomen onbevangenheid, onpar-
tijdigheid, zonder vooraf vaststaande opinie, de ontwikke» 
ling eener zaak meemaakt. Ziedaar weer de lichtzijde van 
minder voorbereiding! 

Een ander ding is dit, dat zooals het in Engeland gaat, 
het niet spoedig in Nederland zal gaan. 

Ik bedoel niet in de eerste plaats, dat elke ingrijpende 
wijziging altijd vooroefening noodig maakt, — dat is bekend. 
Maar de Engelsche manier van ondervragen is buitengewoon 
rustig. De Engelschen hebben een eigenschap, waarvan ik 
een zeer exceptioneel bewonderaar ben, nl. dat, zelfs als zij 
verongelijkt en verontwaardigd zijn, zij nog altijd drie 
tonen dieper spreken dan ik, wanneer ik mij phlegmatiek 
uit. Dat is in een cross-examination een geweldige factor. 

Wanneer men nu in een Hollandsche rechtszaal wel eens 
ziet, hoe het daar opvalt, wanneer er een advocaat staat, 
die durft, omdat hij het sich leisten kan, uit hoofde van zijn 
positie — anders is hij te bang voor den president om uit 
zijn slof te schieten — dan ontwaart men te gelijk hoe de 
conflicten niet van de lucht zijn, vooral bij een president 
met een straffe leiding. Ook in dit opzicht kan ik mij niet 
voorstellen dat men zoo zeker durft zeggen: ik sta op dit 
of dat standpunt. Men zal toch moeten afwachten hoe een 
dergelijke zaak zich in de practijk ontwikkelt. 

De president, die de leiding heeft, zal voor een taak wor-
den gesteld, die hij op het oogenblik nog nooit heeft vervuld. 
Hij zal ook, gelijk tot dusverre, vragen moetan toestaan of 
verbieden, maar toch een moeilijker taak hebben te vervullen 
dan hij thans verricht. 

Nu zegt de heer van Rappard: dat is heel mooi voor wie 
maar het geld heeft om een goed advocaat te kooipen. Zeker, 
te koopen, want hij moet toch worden betaald. Het is zelfs 
in strafzaken het meest teere van het geval. Wanneer er een 
groote inbraak is gepleegd en een deel van den inbraak is 
niet meer te vinden en een advocaat treeft zich ontzaglijke 
moeite om als verdediger op te treden, dan is het altijd een 
uiterst pijnlijke vraag, uit welke bron het honorarium wordt 
bekostigd, dat aan den advocaat wordt toegelegd. 

Nu heeft de heer van Rappard in dit opzicht gelijk, dat 
hoe grooter de taak wordt van den verdediger in het straf-
proces, het van des te meer beteekenis wordt wat voor ver-
dediger men heeft. Maar dit mag geen factor zijn bij de 
'beooTdeeling van de vraag, welke maatregelen moeten wor-
den getroffen om ook onbemiddelde beklaagden aan een be-
hoorlijken bijstand en verdediging te helpen. Daarom heb 
ik gisteren met aandrang bepleit, dat hieromtrent een voor-
ziening zou worden getroffen; daarvoor heeft de Minister 
ook een wijziging in het wetsontwerp opgenomen en een 
algemeenen maatregel van bestuur toegezegd. Ik heb mij 
trouwens wel eens afgevraagd, of het voor een goede rechts-
pleging vooral bij vermogensdelicten niet veel beter zou zijn, 
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'dat de verdediger altijd economisch onafhankelijk was van 
den persoon, dien hij verdedigt. Sprak hij even onafhan-
kelijk van den beklaagde a l s het openbaar ministerie spreekt, 
het zou aan de waarde van het duel tusschen beide partijen 
geen afbreuk doen. Wie do cross-examination kent en daar-
naast stelt het systeem van dit wetsontwerp, zal daarin echter 
de groote gevaren, aan het nemen van dpze proef verbonden, 
niet zien. 

Een beroep op den volksaard is ook veel te algemeen. Men 
kan evengoed zeggen, dat het in den volksaard zit, dat de 
president zoo phlegmatiek is, dat hij, wanneer hij in alle rust 
rijn vragen heeft gesteld, niet meer in staat ia zich te ver-
plaatsen in de opgewondenheid of verontwaardiging van de 
verdediging, die het ncodig vindt, dat er nog meer vragen 
Iworden gesteld. 

Ik zou zeggen: deze proef is te 'nemen. De heer Dresselhuya 
•verwacht daarvan een verhooging van de belangstelling bij 
het openbaar ministerie en de advocaten. Dit is juist. Ieder 
die met deze dingen wel eens practisch heeft omgegaan, weet 
dat de strafrechtspractijk hier wordt beschouwd ala het min-
der voorname deel der advocatie. Ik herinner mij, dat ik 
misschien den besten advocaat, die in mijn heugenis leeft, 
5n een strafzaak heb zien optreden en dat hij bij den aan-
!vang van zijn pleidooi een verklarende inleiding gaf om 
"uiteen te zetten, hoe hij er toe gekomen was in dit excep-
Hïoneele geval als advocaat in strafzaken op te treden. Het 
is in Engeland juist andersom. 

Wanneer er in Engeland een groote strafzaak is, komen 
de bonzen, de gros-bonnets van de balie in het geweer. 

Er is deze week hier gesproken over het zedenschandaal in 
den Haag. Laat ik eens mogen wijzen op het proces van Wilde, 
dat in drie instanties is gevoerd, aanvankelijk als klacht-
delict, waarbij Wilde als klager optrad, en later, toen door 
het systeem van het Engelsche verhoor de rollen verwisseld 
waren, hij beklaagde waa geworden en een ander in de boot 
was gezet, de beklaagde, de markies, en toen daarna het 
tweede proces kwam en het derde, dat ten slotte tot zijn ver-
oordeeling geleid heeft. Toen occupeerden voor partijen de 
grootste figuren in de Engelsche balie. Voor zoo iets in ons 
land gebeurde, zou het oordeel over de strafrechtpractijk nog 
heel wat moeten veranderen. Wanneer men nu het aandeel 
van den advocaat zooveel zwaarder maakt, en het gevolg daar-
van kan zijn, wat ik niet weet, maar wel hoop, dat de straf-
rechtpractijk tot grooter aanzien komt, dan is dat voor mrj 
een voordeel, dat zwaarder weegt dan alle nadeelen van volks-
eard en psychologie in het algemeen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: 7\tijnbeer de 
Voorzitter! In de eerste plaats een antwoord op de redactio-
neele opmerking van den heer Kleerekoper, die vraagt, of het 
een omissie is, dat in artikel 282, eerste lid, staat ,,ver-
dachte", terwijl in artikel 283 op een enkele plaats staat: de 
verdachte of diens raadsman, of wel dat dit een reden heeft. 
Het heeft een reden, maar een reden van eenigszins apecieus 
formeelen aard. De sleutel is hier artikel 324: „Elke bevoegd-
heid van den verdachte bij dezen Titel toegekend, komt ook 
toe aan diens raadsman". Zoo dikwijls de zinsvorm op deze 
wijze is gekozen, dat er sprake is van een bevoegdheid van 
den verdachte, wordt alleen gesproken van den verdachte, 
omdat uit artikel 324 volgt, dat de bevoegdheid die aan den 
verdachte gegeven wordt, ook toekomt aan diens raadsman. 
Zoo dikwijls echter wordt gesproken van hetgeen feitelijk ge-
beurt en het mogelijk is, dat niet alleen de verdachte, maar 
ook diens raadsman iets heeft verricht, wordt gezegd: de ver-
dachte of diens raadsman. Dezen sleutel dient men bij het 
lezen van de onderhavige artikelen te gebruiken. 

Thans de zaak zelf. De geachte afgevaardigde, die het amen-
dement heeft voorgesteld, is een geestdriftig voorstander van 
•wat hij noemt cross-examination. Geheel en al zonder cross-
examination is deze wetsvoordracht niet. De eigenlijke tegen-
stelling hierbij is dan ook niet: cross-examination of geen 
cross-examination, maar de geachte afgevaardigde wenscht 
cross-examination a outrance. In onze tegenwoordige wet-
geving en practijk is een leemte, en wel dese: nadat de presi-
dent en de rechters de getuigen hebben ondervraagd, kan ook I 

(Minister Heemskerk.) 
het O. M. vragen stellen, terwijl de raadsman van den be-
klaagde den president alleen knn verzoeken, vragen te doen. 
Daardoor komt er nooit iets van wat men zou kunnen noemen 
cross-examination. In die leemte nu voorziet het wetsontwerp 
ook in zijn tegenwoordigen vorm, want nu zal den advocaat 
het recht toekomen om, niet door tusschenkomst van den 
president, maar direct, tot de getuigen vragen te richten. 
Alleen kan het ontoelaatbaar worden geacht, dat een vraag 
staande wordt gehouden, maar dat geldt evenzeer voor het 
O. M. Door deze wijziging komt dus reeds eenige cross-
examination in het proces. De tegenstelling is dus niet: cross-
examination of geen cross-examination, maar cross-examina-
tion als alles beheerschend beginsel, of alleen als correctie en 
aanvulling, waar het noodig is. 

Nu is het stelsel van den geachten afgevaardigde, dot 
men eenvoudig den beschuldiger en den verdediger uit de 

etuigen laat halen wat er in zit, en dan moet later de rechter 
e nalezing doen. Dat zou juist zijn, indien voor den rechter 

kwam een geheel nieuwe zaak, waarvan hij nog niets weet, 
en personen die nog nooit verklaringen hadden afgelegd, 
en van wie de rechter met geen mogelijkheid kon weten, wat 
zij wisten of zouden kunnen verklaren. 

Dergelijke personen zullen in het geding kunnen komen 
als getuigen a décharge, die in het voorbereidend onderzoek 
nog niet zijn gehoord. Wanneer zij voor den rechter komen 
weet niemand anders dan de verdediger, die ze aanbrengt, 
wat aan die getuigen zal kunnen worden gevraagd, en dan 
moet natuurlijk conform art. 282, derde lid, aan den ver-
dediger het recht worden gegeven, om het eerst tot die ge-
tuigen vragen te richten. 

Ik had dit niet aanstonds in de Nota van Wijziging opge-
nomen, maar heb het er na overleg met de Commissie van 
Voorbereiding in aangebracht, omdat die Commissie mij 
indachtig maakte, dat hier een punt was, dat niet voldoende 
was geregeld. 

Men is, indien er een getuige komt van wien de rechter 
nog niets weet, wel genoodzaakt om dien persoon te laten 
ondervragen door dengene, die er wel iets van weet. Dat is 
materiaal, dat de verdediger aanbrengt; dus moet hij ook het 
inleidende woord spreken, niet om dien getuige aan een 
cross-eixamination te onderwerpen, maar eenvoudig om de 
gelegenheid te hebben, het materiaal voor den rechter te 
brengen, dat tot nu toe aan den rechter onbekend was. 

Er is dus niet de minste tegenstelling tusschen hetgeen^ ik 
als regel voorstel en hetgeen wordt voorgesteld ten aanzien 
van de getuigen, die niet in het voorbereidend onderzoek 
rijn gehoord. 

Nu rijn er getuigen in het voorbereidend onderzoek ge-
hoord; daarvan zijn processen-verbaal opgemaakt, en daarvan 
is een dossier, waarvan de rechter kennis heeft genomen. 
Dat is noodig, want als de rechtbank gaat zitten en de presi-
dent kent het dossier niet, dan kan hij de ritting onmogelijk 
behoorlijk leiden. 

Ik heb zelf in een college gezeten, waar men werkzaam-
heden verrichtte, die zeer veel op rechterlijke werkzaamheden 
geleken, maar daar kende men altijd de stukken, wanneer de 
zaak behandeld werd; anders was het ook onmogelijk geweest, 
zooveel zaken spoedig af te doen als daar geschiedde. 

Wie is nu het meest aangewezen, om de getuigen, die zijn 
opgekomen om de waarheid te zeggen, op de beste wijze te 
ondervragen, zoo dat hun verklaringen aanstonds met de 
waarheid overeenkomen P Dat is de meest onpartijdige per-
soon, de president van de rechtbank, die geroepen is om 
onpartijdig te rijn. 

Nn kan men wel allerlei voorbeelden aanhalen van gcval-
len, waarin dat getuigenverhoor niet tot zijn recht kwam, en 
dat is ook een enkele maal wel eena voorgevallen. De geachte 
afgevaardigde haalde het voorbeeld aan van een geval, waar. 
in de president aan een getuige vroeg: herkent grj dien man, 
terwijl later, toen de geachte afgevaardigde als verdediger 
optrad en vroeg: herkent gij wezenlijk dien man, de president 
zeide: dat heb ik toch al gevraagd! Maar wanneer nu de 
geachte afgevaardigde had gevraagd: mag ik vragen aan den 
getuige, hoo hij weet, dat brj den man herkent, waaraan hij 
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hem herkent, dan had de president hem dat antwoord niet 
kunnen geven. 

Ik heb de herinnering aan do eerste Mak, waarin ik als 
verdediger ben opgetreden, waarbij de gehaele beschuldiging 
berustte op de herkenning van een persoon. Het was iemand, 
die in een dorp in Noordholland had gelogeerd en beschut* 
<ligd werd, gestolen te hebben den broek van zijn gastheo* 
met de portemonnaie er in, en die gezegd werd later te heb-
ben gelogeerd één nacht in een slaaphuis: ,,Het waakzamo 
Haantje" in de Land-van-Beloftesteeg. Nu liep het over de 
vraag, of die beide logé's dezelfde persoon waren gewoart. 
Het liep dus alleen over een herkenning, en of het nu lag 
aan mijn verdediging of aan de oupai tijdigheid en onbevan-
genheid van den rechter, maar de man is vrijgesproken, juist 
omdat de herkenning niet voetstoots is aangenomen. 

Tegenover de voorbeelden van den geachten afgevaardig ie 
zijn dus nog wel andere voorbeelden te stellen, maar de regel 
zal natuurlijk deze zijn, dat de president een onpartijdig 
resumé van de zaak maakt en tracht de getuigen in de ge-
legenheid te atellen datgene te verklaren, wat met het oog 
op het dossier moet aangenomen worden inderdaad de waie 
verklaringen te sijn. 

Nu zal ik de laatste zijn, om te beweren, dat ook het open-
baar ministerie niet tot op zekere hoogte eenigen plicht van 
onpartijdigheid heeft. Vervolging a tort et a travers is ook de 
roeping van het openbaar ministerie niet, maar het spreekt 
vanzelf, dat dit in mindere mate de roeping van onpartijdig 
heid heeft dan de rechter. 

Nu wil de geachte afgevaardigde, door zoo scherp mogelijk 
tegenover elkaar te stellen de beschuldiging en de verdedi-
ging, door middel van het kruisverhoor uit de getuigen halen 
wat er in zit. Hoe ia dit nu te rijmen met een ontwerp, we.ar-
bij men afsnijdt de suggestieve vragen, waarbij men tracht 
met de grootst mogelijke onbevangenheid van den verdachte 
en de getuigen verklaringen te krijgen en hen met de grootst 
mogelijke onbevangenheid te laten verklaren? 

Indien men dit zou willen, zou men ook niet moeten zijn 
voor het vooronderzoek door den rechter-commissaris. Maar 
men erkent, dat hij, die met het vooronderzoek is belast, dit 
«co onpartijdig mogelijk moet doen en dus is er geen enkele 
reden, om niet te trachten de verdere leiding van de zaak 
ook zoo onpartijdig mogelijk te doen wezen. 

Nu zegt men, dat het in Engeland zoo goed gaat. Ik moet 
eerlijk bekennen, dat ik daarover niet voldoende kan oor-
deelen, daarvoor zou men de Engelsche rechtsspraak meer 
van nabij moeten bezien. 

Mijn aandacht werd gevestigd op een uitspraak van een 
Duitscher in 1886, een tijd dus, waarin het antagonisme 
tusschen Duitschland en Engeland nojr niet zoo sterk ont-
wikkeld was. 

Liepmann, de bekende kenner van het Engelsche proces-
recht, zegt in het Zcitschrift für die gesammte Strafrechts-
v>issen$cnaft over het Engelsche systeem van kruisverhoor: 

„Diese moderne Art der Zeugentortur gilt nun den 
Englandern als die höchste Blüte der Rechtsanwendung; 
um sie geschickt aus zu üben ist nach britischer Ansicht 
ein Mensrhenalter von Studium und Praxis erforder-
lich." 

Deze uitspraak wensch ik te stellen tegenover die van 
den geachten afgevaardigde. Maar ik heb eigenlijk derge-
lrjke citaten niet noodig, want de geachte afgevaardigde 
heeft zelf gezegd, dat op het oogenblik de Nederlandscho 
advocatuur op het uitoefenen van deze praktijk niet is in-
gericht. 

Is het intusschen wenschelijk er haar op te gaan inrichten ? 
Ik neem de vrijheid dit te betwijfelen. Ik voel iets voor de 

opmerking van den heer Kleerekoper, dat de Engelschman 
bij alles kalm blijft. Zijn stijl is altijd, zooals dio geachte 
afgevaardigde het zeide, beneden zijn eigen stijl. Men zou 
misschien kunnen zeggen dat de Engelsche stijl niet propa-
gandistisch is. 

Hoe dit zij, de Engelschen hebben een buitengewone 
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rustigheid en dus wil ik gaarne aannemen dat het ook hier-
mede in Engeland beter kan gaan dan elders, maar, naar mijn 
meening, is het groote gevaar dat twee partijen trachten uit 
getuigen zooveel mogelijk te halen wat in hun voordeel is, 
ten nadeel e der duidelijkheid en der waarheid. Ik zou eigen-
lijk willen zeggen: men zou dat alleen kunnen doen wanneeT 
de personen, die getuige konden wezen, tot zeer weinige cate-
goneën waren te beperken. Wanneer men b.v. kon bepalen 
dat als getuige alleen gehoord zouden kunnen worden ptt-
sonen die gedurende eenige jaren lid van de Tweede Kamer 
zijn geweest, dan zou men waarschijnlijk wel kunnen aan-
nemen dat die wel tegen deze cross-examination zonden 
kunnen. Maar het gros der getuigen kan er niet tegen. Het 
is eenvoudig een proefneming in corpore vivo; de getuigen 
worden gemarteld en het is bijna zeker dat zij onder derge-
lijke operatie niet meer in staat zijn zuiver en onbevangen 
te vertellen wat er eigenlijk van de zaak is. 

Nu voegt de heer Kleerekoper mij toe, dat in Engeland de 
president zoo streng kan zijn. Ja , de president kan zoo streng 
zijn, dat er van de geheele cross-examination niets terecht-
komt, maar dan doet men beter er niet mede te beginnen. 

Het is geheel iets anders wanneer eenmaal de president op 
kalme en rustige wijze den getuige ondervraagd heeft en er 
zijn nog enkele punten op te helderen, dat dan aan het open-
haar ministerie en aan de verdediging gelegenheid wordt 
gegeven om nog eenige vragen tot dien getuige te richten, en 
üat die vragen niet door middel van den president gesteld 
behoeven te worden doch dat men het zelf kan doen; uange-
zien nu de zaak reeds voor een groot deel tot klaarheid ge-
bracht is, zal het den president veel gemakkelijker vallen om, 
wanneer die vragen de perken te builen gaan, ze weder biu-
nen de perken terug te brengen. 

Ik heb dus op de zaak een heel eenvoudigen kijk. 
De gdluige, die voor de rechtbank komt, is in een zeer 

moeilijken toestand en het is niet zoo gemakkelijk hem zuiver 
te doen verklaren. Het is het beste, dat hij ondervraagd wordt 
door dengene, die het meest onbevangen tegenover de zaak 
staat en door zijn ambt verplicht is op de hoogte van de 
zaak te zijn. Wanneer men op die wijze de verklaring' inricht., 
dan heeft men de meeste kans, dat men aanvankelijk Tan dien 
getuige de waarheid heeft gekregen. Elke andere methode 
zal het gevaar opleveren, dat de getuige in de war gebracht 
wordt, hetzdj door het openbaar ministerie, hetzij dcor de vev-
dediging. Dan zal de schaal hetzij in de eene, hetzij in de 
andere richting overslaan. Men zal niet anders dan een ver-
troebeld beeld van de waarheid krijgen en daarom meen ik 
dat het amendement geen aanbeveling verdient. 

De Voorzi t ter : Het schijnt mij toe, dat deze zaak mi' 
genoegzaam is toegelicht, zoodat ik meen in overweging te 
mogen geven om niet meer te repliceeren. 

Het blijkt mij echter, dat er norr gewenscht wordt, dat de 
gelegenhei1 zal bHjven om te repliceeren. Ik stel dan voor 
om voor de replieken ten hoogste 5 minuten toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Dresselhuys: Mijnheer de Voorzitter! Aangezien 
het de wensch van de Kamer is, dat deze zaak kortelijk behan-
deld wordt, zal ik niet ingaan op hetgeen de sprekers buiten 
den Minister, tegen mijn amendementen hebben aangevoerd. 

Ik moet natuurlijk^ alleen opmerken, dat de heer van 
Rappard van een onjuist standpunt uitgegaan is, toen hij 
blijkbaar niet overwoog, dat ook het regeeringsvoorstel het 
directe vragenrecht toelaat en dat daarbij zich evengoed de 
bezwaren, welke hij vreest van de cross-examination, zullen 
openbaren. 

Wat nu betreft de bestrijding van den Minister, waar de 
Minister uitgaat van het standpunt: de getuigen a décharge 
moeten wel eeist gehoord worden door den raadsman, want 
::ij zijn immers niet te voren in het voorbereidend onderzoek 
gehoord, daar moet het antwoord zijn: maar de getuigen van 
het openraar ministerie behoeven ook in het voorbereidend 
onderzoek niet gehoord te zijn; het komt herhaaldelijk in 
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stiafzittiugen voor, dat getuigen door den officier vr.0Tge-
bracht worden, die niet in het voorbereidend onderzoek ge-
hoord zijn, die op bet laatst ter zitting1 komen. 

Wanneer de Minister toegeeft, dat het noodzakelijk is, dat 
de getuigen a décharge om die reden het eerst door den be-
klaagde gehoord moeten worden, dan moet de Minister ander-
zijd* ook toegeven, dat de getuigen a charge in die gevallen 
ook door het openbaar ministerie het eerst gehoord worden. 
Maar als de Minister dit toegeeft^ dan valt zijn eigen stelsel 
in elkaar; dan geldt precies hetzelfde voor de eene groep van 
getuigen als voor de andere groep. 

De Minister zegt: ik zal de zaak zeer eenvoudig bekijken. 
De vraag is deze: wie is de meest onpartijdige om net verhoor 
te leidenP Dan zegt de Minister: Dat is de rechter, en rede-
neert de Minister door, anders zou de rechter-commissaris 
immers ook moeten worden afgeschaft, omdat die rechter-com-
missaris ook ondervraagt. Maar inderdaad dat is juist de 
giïef van velen togen dien rechter-commissaris altijd geweest: 
dat men de functie van rechter en onderzoeker niet moet 
combineeren. En wanneer wij nu hebben het voordeel van die 
functies te kunnen scheiden, dan is er ook uit accusatoir 
stardpunt buitengewoon veel gewonnen. 

fk zal op de zaak niet dieper ingaan. Alleen dit: waar de 
Minister zegt: de toestand van den getuige, die ter zitting 
komt, is gecompliceerd, is niet eenvoudig, daar zeg ik: De toe-
stand van den beklaagde is nog veel minder eenvoudig, en 
ik voor mij prefereer nog altijd de rol van den getuige boven 
die van den beklaagde. Wanneer ik mijnerzijds er naar 
streef, zooals vele leden in deze Kamer, om de positie van 
den beklaagde te maken tot zoo zuiver mogelijk die van partij, 
dan is voor mij het feit, dat de getuige soms een wat moei-
lijker rol zou kunnen hebben volgens de meening van den 
Minister — wat ik als algemeenheid ontken — wel dit offer 
waard om den beklaagde volkomen recht te doen wedervaren. 

De Voorzit ter: Mag ik de Commissie van Voorbereiding 
verzoeken haar oordeel over het amendement mede te deelen? 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding, verkrijgt het woord om haar oordeel over het 
amendement mede te deelen en zegt: Mijnheer de Voorzitter! 
Het komt ook mij voor, dat de argumenten pro en oontra het 
stelsel dat door den heer Dresseïhuys met zooveel talent in 
deze Vergadering is ontwikkeld, volledig zijn uiteengezet, en 
dat ik in den geest van de Vergadering handelen zal, indien 
ik aan het reeds aangevoerde niet veel toevoeg. Ik behoef dat 
te minder te doen, waar ik reeds dadelijk kan mededeelen, dat 
de meerderheid van de Commissie van Voorbereiding zich 
aansluit bij het door den Minister betoogde en meent dat het 
stelsel hetwelk in het wetsontwerp is voorgedragen de voor-
keur verdient boven het voorstel, dat door den geachten 
afgevaardigde den heer Dresseïhuys is gedaan. 

Ik mag er bijvoegen, dat hetgeen in het wetsontwerp wordt 
voorgesteld, ook alweder de vrucht is van het overleg, dat 
tusschen de Commissie van Voorbereiding en den Minister 
heeft plaats gehad. Hoe boeiend en keurig de heer Dressel-
huys ook het stelsel van de cross-examination heeft voor-
gedragen, men kan er zich toch niet aan ontworstelen, dat hij 
hier een niet-Nederlandsoh stelsel verdedigt, dat nrj bier 
tracht te introduceeren, als ik het zoo noemen mag, een plant 
van vreemden bodem. 

De heer Dresseïhuys heeft gezegd — en ik wil daar waarde 
aan hechten, want hij heeft het zelf in Engeland meegemaakt 
fa bijgewoond — dat in Engeland de cross-examination niet 
kan genoemd worden een pijnbank voor d« getuigen. Daaruit 
volgt evenwel nog niet, dat dit niet in Nederland het geval 
zou zijn. Men heeft hier te doen met Nederlandsche getuigen 
e i de vraag is, wat die kunnen verdragen. Ook ik kan uit' 
r' .u ervaring spreken, omdat ik gedurende een lange reeks 
tan jaren ben opgetreden in, zij het dan ook niet heel ge-
•. 'itige, dan toch in een zeer groot aantal strafzaken, en 
mijn stellige indruk is deze, dat de gemiddelde Nederlandsche 

iiige is bedeesd, sohuohter en zenuwachtig; hij vindt het 
een onaangenaam, een pijnlijk oogenblik, wanneer hij als | 

(Rink e. a.) 
getuige voor den rechter moet verschijnen. Waar nu hei 
groote doel van het getuigenverhoor is de waarheid te ont-
dekken, mag alleen deze vraag gelden: op welke wijze zullen 
wrj het best uit het getuigenverhoor de waarheid krijgen, 
welk stelsel biedt de meeste kans aan, dat het getmgen-
verhoor leidt tot de ontdekking van de waarheid P 

En nu zal het toch geen betoog behoeven, dat die kans net 
grootst is, als de getuige wordt te gemoet gekomen en op zya 
gemak wordt gezet, indien zijn zenuwaehtigiheid tot een min;-
mum wordt teruggebracht. Daarop zal de meeste kans zjjv, 
als de kalme, onpartndige, vaak bejaarde rechter hem rustig 
ondervraagt en door de wjjze, waarop hij zijn vrttgen inleidt 
dien man of die vrouw tot kalmte brengt en er den getuiste 
aldus toe weet te brengen een juist beeld te geven van het-
geen gebeurd is. Als die getuige in zjjn zenuwachtigheid 
dadelyk het slachtoffer wordt van partyen, die een duel in 
handigheid, behendigheid en scherpzinnigheid op zijn rug 
gaan uitvoeren, spreekt het vanzelf, dat het resultaat, :iat 
daarvan te verwachten is, niet altyd met de objectieve waar» 
heid zal overeenkomen. Ik vrees, dat bij zulk een stelsel ce 
handigste en de behendigste uit de getuigen zal halen wat hij 
wil, maar dat het resultaat niet altijd met de waarheid zal 
overeenkomen. En of de positie van het O . M . verhoogd worlt 
door het die rol van den feilen strijder op te dringen, of da 
objectiviteit, de waardigheid en de hoogheid van het 0 . M. 
er door bevorderd zullen worden, betwijfel ik in hooge mate. 
Met onze zeden en met de mentaliteit van de NederTandsc'ie 
getuigen schijnt mij dit stelsel bepaald af te keuren, hoe dan 
ook die resultaten er van in Engeland mogen zyn, wat ik niet 
durf te beoordeelen. 

De meerderheid van de Commissie van Voorbereiding is 
daarom van oordeel, dat het stelsel, in het wetsontwerp neer-
gelegd, moet gehandhaafd blijven, en ik wil er alleen dit aan 
toevoegen, da,t, als ten aanzien van een deel van de getuigen 
a décharge op voorstel van de Commissie van Voorbereiding 
een dergelijk verhoor in het wetsontwerp is gebracht els de 
heer Dresselhuys voorstaat, dit is geschied op grond van over-
wegingen, vreemd aan de voorliefde voor het stelsel van de 
cross-examination in het algemeen. De Commissie van Voor-
bereiding heeft gemeend —• en de Regeering heeft zich daar-
mede vereenigd — dat, indien getuigen, die niet vroeger ztfu 
gehoord, ter terechtzitting worden medegebracht, de be-
klaagde of diens raadsman in den regel het beste zal weten 
omtrent welk punt die getuigen een verklaring zullen kuu-
nen afleggen, en dat daarom, ter vereenvoudiging van het 
onderzoek, de ondervraging ingeleid behoort te worden deer 
dengene, die hem geroapon heeft. De president van de r2»ïht-
bank, niet wetende waarom de getuige komt, zou mis?.;h:.#u 
een lang verhoor houden, terwnl hert met één enkele vraag 
kan zjjn afgeloopen. 

D e C ommissie van Voorbereiding adviseert in haar groot.} 
meerderheid om het amendement niet aan te nemen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzit ter: Ik stel voor de beslissing over het amen-
dement en die over de artikelen 282, 283 en 284 aan te hou-
den tot Woensdag a.s. bij den aanvang der vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

De artikelen 286 tot en met 290 worden achtereenvolgen* 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

Beraadslaging over artikel 291, luidende: 
„Indien een getuige tijdens het gerechtelijk voor-

onderzoek is beëedigd, of overeenkomstig artikel 219, 
tweede lid, aangemaand, en naar het oordeel der recht-
hank niet op do terechtzitting heeft kunnen verschijnen, 
zal zijne vroegere verklaring, mits ter terechtzitting 
voorgelezen, als aldaar afgelegd worden aangemerkt^", 
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waarop door den heer van Rappard is" voorgesteld een 

amendement (Stuk n°. 8), strekkende om het artikel te lezen: 
„Indien een getuige, tijdens het gerechtelijk voor-

onderzoek beëedigd of overeenkomstig artikel 21», tweede 
lid, aangemaand, overleden is of, naar het oordeel der 
rechtbank, niet op de terechtzitting heeft kunnen ver-
schijnen, zal zijne vroegere verklaring, mits ter tereoht-
zitting voorgelezen, als aldaar algelegd worden aange-
merkt." 

De heer van Rappard verkrijgt het woord tot toelioh'ting 
van het amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik acht 
het niet noodig dit amendement uitvoerig toe te lichten. Het 
geldt slechts een kleine verandering. Ik wil er alleen op 
wijzen, dat als en moordaanslag ia gepleegd en getuigen 
vroeger zijn gehoord, het noodig! kan zijn, dat de rechter-
commissaris van de verklaringen van die getuigen kan ge-
bruik maken om de zaak tot geheele klaarheid te brengen, 
zoodat men tot bestraffing van de daders kan komen. 

Hat amendement wordt ondersteund door de heeren Lely, 
Dresselhuys, van Doorn en Kruyt en maakt mitsdien een 
onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voornttei'I Het amendement is een kleine aanvulling. Ik heb 
geen beswaar het over te nemen. 

Aangezien het amendement door de Regeering is overge-
nrometn, maakt het als zoodanig geen onderwerp van beraad-
elaging meer uit . 

De Voorzit ter : Ik verzoek de Commissie van Voorbereiding 
haar oordeel over de door de Regeering aangebrachte wijzi-
ging mede te deelen. 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Voor-
bereiding heeft tegen deze wijziging geen. bezwaar. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Art. 291, thans luidende: 
„Indien een getuige, tijdens het gerechtelijk vooron-

derzoek beëedigd of overeenkomstisr artikel 219, tweede 
lid, aangemaand, overleden is of, naar het oordeel der 
rechtbank, niet op de terechtzitting heeft kunnen ver-
aohynen, zal zijne vroegere verklaring, mits ter terecht-
•itting voorgelezen, als aldaar afgelegd worden aange-
merkt." , 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artt . 292 tot en met 819 worden achtereenvolgens zon-
der beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

Beraadslaging over art . 320, luidende: 
„Het proces-verbaal wordt door de rechtbank vastge-

steld en wordt, ten bewijze daarvan, door den voorzitter 
eb den griffier zoo spoedig mogelijk na de sluiting van 
het onderzoek ter terechtzitting onderteekend. Is één 

, hunner of eijn beiden daartoe buiten staat, dan wordt 
daarvan aan het slot van het proces-verbaal melding 
gemaakt.", 

waarop door den heer van Rappard is voorgesteld een 
amendement (Stuk n*. 8) , strekkende om het artikel te lezen: 

„Het proces-verbaal wordt door den president en den 
griffier vastgesteld en zoo spoedig mogelijk na de slui-
ting van het onderzoek ter terechtzitting onderteekend. 
Is een hunner" en»., «n«. 

De heer van Rappard verkrijgt het woord tot toelichting 
van het amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik 
heb dit voorstel gedaan ter wille van het verkrijgen van een 
goed proces-verbaal. Het proces-verbaal is bestemd om te 
bevatten den zakelij ken inhoud van de verklaringen van be-
klaagden en getuigen. Het moet zijn volledig in dien zin, 
dat niete essentieels van de afgelegde verklaringen in het 
verslag ontbreekt. 

Het oude wetboek draagt het maken van dit verslag op aan 
den griffier, een, volgens de Bosch Kemper, zelfstandig, 
individueel aansprakelijk ambtenaar. 

Hij is verslaggover, staat naast het met rechtspraak 
belaste orgaan, heelt een zelfstandige positie. Hij luistert en 
notuleert. 

De taak van de rechtbank is een geheel andere. 
Zij toch schenkt haar aandacht aan hetgeen van belang 

kan zijn om de vraag, schuldig of onschuldig, op te lossen. 
Wat zij niet daarvoor van belang acht, dat notuleert zij niet. 
De rechter sorteert gedurende de zitting reeds, de afgelegde 
verklaringen. Vandaar dat ik de bepaling van artikel 820, 
waarbij de eindverantwoordelijkheid van den griffier wordt 
afgewenteld en op de schouders van de rechtbank gelegd 
wordt, niet wensen el ijk vind en mijn amendement heb inge-
diend. 

Het kan voor den beklaagde van overwegende beteekenis 
zijn, dat alles wat gezegd is, nauwkeurig wordt genotuleerd. 
Wat den reohter onbeteekenend voorkomt, kan voor den be-
klaagde van groot belang zijn. Nu moet juist de griffier 
waken voor het belang van den beklaagde; van zijn nauw-
keurige notuleering kan afhangen of deze in appèl wordt 
vrijgesproken. 

Ik acht het artikel, zooals het thans luidt, niet in overeen* 
stemming met de strekking van het ontwerp; de verdachte rt hiermede meer achteruit dan vooruit. Met het oog op 

richtige behartiging van het belang van den verdachte, 
geef ik in overweging de zaak te laten zooals « j was. 

Ondersteund door de heeren van Doorn, van Sasse van 
Ysselt, van Schaik, Marchant en Beumer, maakt het amende-
ment een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet eerlijk bekennen, dat het mij eéniger-
mate ontgaat in hoeverre dit amendement kan strekken ter 
bevordering van het belang van den verdachte. De inhoud 
von een proces-verbaal zal niet afhangen van de vraag, of 
het door de rechtbank wordt vastgesteld of door den voor-
zitter en den griffier. 

Ik heb echter ook geen redenen om er overwegend bezwaar 
tegen te maken, en om niet onnoodig een geschilpunt op te 
werpen, ben ik geneigd het over to nemen. 

Aangezien het amendement door den Minister is overge-
nomen, maakt het als zoodanig geen onderwerp van beraad-
slaging meer uit. 

De Voorzit ter: Mag ik het oordeel van de Commissie var 
Voorbereiding vernemen? 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding: De Commissie vereenigt zich met de wijziging', 
Mijnheer de Voorzitter. 

De beraadslaging wordt gesloten en art. 320, 
luidende: 

thon3 

„Het proces-verbaal wordt door den president en deD 
griffier vastgesteld en zoo spoedig mogelijk na de slui-
ting van het onderzoek ter terechtzitting onderteckend. 
Js een hunner of zijn beiden daartoo buiten staat, dan 
wordt daarvan aan het slot van het proces-verbaal mei-
ding gemaakt.", 

zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
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(Reijmer e. a.) 
De artt. 321 tot en niet 325 worden achtereenvolgens zon-

der beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

Beraadslaging over art. 326, luidende: 
,,De beleedigde partij kan zich doen vertegenwoordi-

gen of' doen bijstaan door een advocaat.", 

waarop door den heer Reijmer een amendement is voorge-
steld (Siuk n \ 6) om aan het artikel toe te voegen: 

,,Nadat de zaak ter terechtzitting is aanhangig ge-
maakt, kan zuowel de beleedigde partij als haar advo-
caat, ter griffie inzage nemen van de processtukken, 
zonder de voortzetting der zaak op te houden. 

De beleedigde partij kan van deze stukken, voor zoo-
verre zij dit verlangt, ten haren koste afschriften doen 
nemen. 

Bij onvermogen, ter beoordeelinjr van de rechtbank, 
kan deze gelasten dat de afschriften, welke de beleedig-
de partij nooclig heeft, kosteloos worden afgegeven." 

De heer Reijmer verkrijgt het woord tot toelichting van 
zijn amendement en zegt: De strekking van het amendement 
is om buiten twijfel te stellen dat de beleedigde partij recht 
heeft inzage van de stukken te nemen. Over het algemeen 
werd dit reeds aangenomen, maar er zijn beslissingen ge-
weest. waarbij werd uitgemaakt dat de beleedigde partij dat 
recht niet heeft. Ik meen dat deze partij het recht heeft van 
den rechtsgang van het geding op de hoogte te blijven, en 
mijn amendement wil allen twijfel in deze buitensluiten. 

Ik hoop dat de Minister het zal overnemen. 

Het amendement wordt ondersteund door de heeren van 
Sasse van Ysselt, van Schaik, Deckers, Dresselhuvs en Mar-
chant, en maakt dus een onderwerp van beraadslaging uit . 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb tegen het amendement geen bezwaar. 
Alleen zou in plaats van ,,in zooverre" moeten worden ge-
lezen „in zoover", en in plaats van „ten haren koste" „te 
haren koste". Aldus gewijzigd zou ik het amendement willen 
overnemen. 

De Voorzit ter: Tegen de door den Minister in overweging 
gegeven wijzigingen heeft de heer Reijmer geen bezwaar. 

Daar het amendement, gewijzigd, derhalve wordt over-
genoi;,- n door den Minister, maakt het als zoodanig geen 
onderwerp van beraadslaging meer uit. 

ik neem aan, dat de Commissie van Voorbereiding tegen 
de aangebrachte regeeringswijziging geen bezwaar heeft. 

De beraadslaging wordt gesloten en het gewijzigd art. 326, 
thans luidende: 

..De beleedigde partij kan zich doen vertegenwoordigen 
of doen bijstaan door een advocaat. 

Nadat de zaak ter terechtzitting is aanhangig gemaakt, 
kan zoowel de beleedigde partij als haar advocaat, ter 
griffie inzage nemen van de processtukken, zonder de 
voortzetting der zaak op te houden. 

De beleedigde partij kan van deze stukken, voor zoover 
zij dit verlangt, te haren koste afschriften doen nemen. 

Bij onvermogen, ter beoordeeling van de rechtbank, 
kan deze gelasten dat de afschriften, welke de beleedigde 
partij noodig heeft, kosteloos worden afgegeven.", 

zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artt. 327 tot en met 336 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 337, luidende: 
„Onder schriftelijke bescheiden worden verstaan: 

(Eleerekoper e. a.) 
lö. geschriften in den wettelijken vorm opgemaakt 

door colleges of personen, die daartoe bevoegd zijn; 
2°. processen»verbaal in den wettelijken vorm opge-

maakt door opsporingsambtenaren die daartoe bevoegd 
zijn, en behelzende hunne mededeeling van feiten of 
omstandigheden, door den ambtenaar zelf waargenomen 
of ondervonden, met uitdrukkelijke opgave van de rede-
nen van wetenschap; 

3°. geschriften opgemaakt door openbare colleges of 
ambtenaren, betreffende onderwerpen behoorende tot den 
onder hun beheer gestelden dienst, en bestemd om tot 
bewijs van eenig reit of van eenige omstandigheid te 
dienen; 

4°. verslagen van deskundigen behelzende hun met 
redenen omkleed gevoelen betreffende hetgeen hunne 
wetenschap hen leert omtrent datgene wat aan hun oor-
deel onderworpen is ; 

5°. alle andere geschriften; doch deze kunnen alleen 
gelden in verband met den inhoud van andere bewijs-
mid delen. 

Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit 
heeft gepleegd, kan door den rechter worden aangenomen 
op het proces*verbaal van een opsporingsambtenaar." 

De heer Kleerekoper: Mijnheer de Voorzitter! In de slot-
alinea van dit artikel lees ik, dat het bewijs, dat de verdachte 
het ten laste gelegde feit heeft gepleegd, door den rechter kan 
worden aangenomen op het proces-verbaal van een opspo-
ringsambtenaar. Dit prcces-verbaal behoort dus tot de schrif-
telijke bescheiden, genoemd in art. 332, sub 2. 

Een der sterkst in het volkshart levende grieven tegen de 
tegenwoordige strafrechtspleging is wel, dat men heeft amb-
tenaren die een ambtseedig proces-verbaal bunnen opmaken; 
dat ia dus één bewijs, zooals men het buiten de rechtszaal 
noemt. ^Diezelfde men komt op de terechtzitting en legt een 
mondelinge verklaring af, dat ia nóg een bewijs en dan is het 
bewijs geconstrueerd; dan heeft men meer dan één getuige." 
Aldus de volksmond. Zooals echter nu art. 337, laatste lid. is 
eredigeerd, zal het proces-verbaal voldoende zijn tot veroor. 
eeling, zonder dat zrdfs degene, die het opgemaakt hee'fc, 

behoeft te worden gehoord, zoodat men dus daaraan h.»>ft 
absoluut genoeg bewjjs. Begrijp ik dit goed? Ik zou daaror^r 

aarne een inlichting hoeren, omdat — ik herhaal het — 
it in het volkshart leeft als een ernstige grief tegen de be-

wjjsvoering. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Het proces- verba al, door een ambtenaaT op ambts-
eed opgemaakt, is ook nu een bewijsmiddel; het is een open^ 
bare akte. De geachte afgevaardigde spreekt in zekeren zin 
ten onrechte van absoluut bewijs. Ieder bewijs is vatbaar 
voor tegenbewijs. Het zal dan ook dikwijls voorkomen, dat, 
indien op de een of andere wijze betwisting plaats heeft, de 
ambtenaar, die het proces-verbaal heeft opgemaakt, nog eens 
als getuige gehoord wordt. Dat is ook nu de practijk. Ik zie 
niet in, dat hier iets nieuws wordt voorgesteld of iets irratio-
neels. De eisch blijft, dat er overtuigend bewijs moet zijn. 
De mogelijkheid blijft open, dat iets wordt aangevoerd, waar-
door de overtuigende bewijskracht wordt opgeheven. 

De heer Kleerekoper: Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
zegt, dat men toch altijd de gelegenheid heeft om tegen-
bewijs te leveren. Dit is onjuist. Het is een juridische for-
mule, in strijd met de practijk. Ik heb het bij herhaling bij ge-
woon d, dat een verbalisant terecht stond wegens dronkeu-
schap, bijv. 4 maanden na bekeuring en dat hij zeide, dat hij 
niet beschonken was geweest. Het is dan waarlijk niet ge-
makkelijk altijd het tegenbewijs te leveren en de bewijslast 
rust nu eenmaal op dengene, die een beschuldiging uit-
spreekt. En dan had men wel den man, die het ambtseedig 
proces-verbaal had opgemaakt en die zeide, na vier maan-
den, prompt op de vraag van den kantonrechter: ik heb hem 
zien wankelen. — Hebt gij de lucht van sterken drank aan 
hem waargenomen? — En dan antwoordde de man: Ja . Dat 
had hij alles precies onthouden. Ik heb het zelfs meege» 
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(Kleerekoper e. a.) 
maakt, dat een kantonrechter zich ergerde aan de promptheid 
waarmede die antwoorden gegeven werden en ten slotte uit> 
riep: hoe is het mogelijk, dat gij dat allemaal nog weet? 
Straks is gesproken van confrontatie, als een rechtstitel om 
iemand ter terechtzitting te sleepen. Nu vind ik, dat in dit 
geval de minimum eisen moet zijn, dat de ambtenaar, die 
'het ambiseedig proces-verbaal heeft opgemaakt, ter terecht-
zitting aanwezig is om zoo noodig met den verdachte te wor-
den geconfronteerd. Als aan den eenen kant staat de ver-
dachte en tegenover hem een papieren bewijs, hoe zal hij 
dan een tegenbewijs moeten construeeren? Ik geloof, ik zeide 
het reeds, maar hét is de moeite waard om het te herhalen, 
dat er niets is in onze strafproceesueele regeling, dat zoozeer 
in strijd is met het rechtsgevoel van het volk, vooral als het 

f aat om verzet tegen de politie, dat ik het blijf betreuren, 
at de minimum eisch, dien ik zooeven formuleerde, niet is 

gesteld. 

De beer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer d* 
Voorzitter! Wanneer ik heb gezegd dat tegenbewijs geleverd 
kan worden, heteekent dat natuurlijk niet dat het feitelijk 
altijd mogelijk zal zijn tegenbewijs te leveren. In sommige 
gevallen zal dat reeds hierom niet mogelijk zijn, omdat waar 
is wat in het proces-verbaal staat, maar men heeft altijd het 
recht om, indien er stof voor is, tegenbewijs te leveren. 

Wanneer men in de practijk heeft processen-verbaal 
wegens het op den openbaren weg verkeeren in kennelijken 
staat van dronkenschap, dan is dat toch zeker een betere wijze 
van het feit te eonstateeren, dan wanneer men zich zou beroe-
pen op voorbijgangers, die den persoon minder nauwkeurig 
hebben waargenomen. Nu staat de man terecht en bet proces-
verbaal is bewijs. In den regel is de agent die het proces-
rerbaal opmaakte aanwezig, en kan dus als de beklaagde ont-
kent, als getuige gehoord worden. Het is zeker mogelijk, dat 
«en agent zich ook eens een keer vergist, maar in den regel 
zal dat toch wel niet het geval zijn. Ik herinner mij, dat ik 
indertijd was plaatsvervangend kantonrechter en dat voor mij 
terechtstond een vrouw, die beklaagd werd dat zij op een ver-
boden uur matten had uitgeklopt tegen het politiebureau. Er 
was een proces-verbaal, waarin dat geconstateerd werd. De 
vrouw ontkende dat. Ik hoorde toen den agent als getuige, 
precies, wat de geachte afgevaardigde wenscht, en de agent 
bevestigde het feit. Maar toen zeide de vrouw: als ik het 
gedaan heb, heb ik het toch niet tegen liet politiebureau 
gedaan! Ik kreeg toen den indruk, dat het dus wel gebeurd 
was. 

Men kan nu zeggen, dat in het proces-verbaal vergissingen 
kunnen voorkomen, vergissen is menschelijk, maar een ambts. 
eedig proces-verbaal i« toch een zeer rationeel bewijsmiddel, 
en er wordt hier niets anders bepaald dan dat het als zoo-
danig kan worden gebruikt. 

De beraadslaging wordt gesloten en artikel 337 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 338 tot en met 343 worden zonder beraadr 
elaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 344, luidende: 
„Acht de rechtbank het telastegelegde feit bewezen 

en dit zoowel als den verdachte strafbaar, dan legt zij 
op de straf of den maatregel, op het feit gesteld.", 

waarop i« voorgesteld een amendement van den heer van 
Doom (Stuk n°. 7, I ) , strekkende om dit artikel te lezen: 

„Acht de rechtbank het ten laste gelegde feit bewezen, 
en den verdachte deswege strafbaar, dan legt zij op de 
straf of den maatregel, op het feit gesteld." 

De heer Tan Doorn verkrijgt het woord tot toelichting van 
zijn amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik kan 
mij gedragen in hoofdzaak aan de schriftelijke toelichting. 
Het geldt hier alleen het wegnemen van een vergrijp tegen 
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retboek van Strafvordering. 

(van Doorn e. a.) 
de Nederlandsche taal. Het woord „strafbaar" wordt in dit 
artikel gebruikt in tweeërlei zin. Die misstand kan op ge-
makkelijke wijze uit den weg worden geruimd, en ik ineen 
in die wijze van wegruimen geslaagd te zijn. 

Het amendement wordt ondersteund door de lieeien Tan 
Rappard, Dresselhuys, Teenstra, Beumer en Eruyt en maakt 
mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Dit amendement is van zeer onschuldigen aard, 
maar in alle bescheidenheid gezegd, het is toch niet geheel 
goed. 

De geachte afgevaardigde wil lezen: ..Acht de rechtbank 
het ten laste gelegde feit bewezen...", maar de rechtbank 
moet ook uitdrukkelijk verklaren (zie art. 343) dat het ten 
laste gelegde feit als een strafbaar feit is aan te merken. Wil 
men nu niet het woord „strafbaar" in twee verschillende 
beteekenissen jrebruiken, dan meet toch het amendement van' 
den geachten afgevaardigde worden aangevuld en moet het 
luiden: „Acht de rechtbank het ten laste gelegde feit bewe-
zen en strafbaar en den verdachte deswejre strafbaar..." Dat 
is nu wel geen fraaie redactie, maar zij is noodig om te doen 
uitkomen, wat in het vonnis moet staan. Zooals het amende-
ment nu luidt, moet het niet worden aangenomen, maar wordt 
het gewijzigd als ik aangaf, dan zal ik er sreen bezwaar tegen 
hebben. 

De heer Tan Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het 
met Zijn Excellentie volkomen oneens. In het amendement 
staat: ,,en den verdachte deswege strafbaar". Mij dunkt, dat 
daarmee tevens is uitgemaakt, dat een strafbaar feit is ge-
pleegd, want iemand kan niet strafbaar zijn voor een feit, 
dat niet strafbaar U. 

Nu echter de Minister bezwaren maakt, trek ik het amen-
dement in. 

De Voorzitter: Aangezien het amendement is ingetrokken, 
maakt het als zoodanijr geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer dé 
Voorzitter! Er is voor den geachten afgevaardigde geen reden 
voor dien toorn. In art. 343 staat, dat er beraadslaagd wordt 
,,over de vraag of bewezen is dat het feit door den verdachte 
is begaan, en, zoo ja, welk strafbaar feit het bewezen ver-
klaarde volgens de wet oplevert, indien wordt aangenomen dat 
het feit bewezen en strafbaar is, dan beraadslaagt de recht-
bank over de strafbaarheid van den verdachte " enz. 

Nu moet artikel 344 in overeenstemming zijn met artikel 
343. Ik heb er niets op tegen, om den geachten afgevaardigde 
te gemoet te komen en ik ben bereid, het artikel in zijn geest 
te wijzigen, maar hij moet niet een houding aannemen, alsof 
mijn opmerking onredelijk is. want zij is volkomen redelijk. 
Er moet uitdrukkelijk gezegd worden, dat het feit bewezen 
is en dat het als een strafbaar feit is aan te merken, en dat 
de verdachte deswege strafbaar is ; en daarom wijzig ik het 
artikel in dien zin. 

De Voorzit ter: Door de Regeering is een wijziging aan-
gebracht in het artikel, ten gevolge waarvan de aanhef moet 
worden gelezen: 

„Acht de rechtbank het ten laste gelegde feit bewezen 
het te zijn een strafbaar feit en den verdachte deswege 
strafbaar," en». 

Ik onderstel, dat de Commissie van Voorbereiding tegen 
deze wijziging geen bezwaar heeft ? 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Vo.>r-
bereiding: Neen, Mijnheer de Voorzitter. 

De beraadslaging wordt gesloten en het gewijzigd artikel, 
thana luidende: 
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(Voorzitter e. a.) 
„Acht de rechtbank het ten laste gelegde feit bewezen. 

liet te zijn een strafbaar feit en den verdachte deswego 
strafbaar, dan legt zij op de straf of den maatregel, op 
bet feit gesteld.", 

zonder hoofdelijk* .stemming aangenomen. 

De artt. 345 tot en met .159 worden achtereen vol pons zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 360, luidende: 
„De gewone terechtzittingen van het kantongerecht 

vinden plaats: 
bij kantongerechten in gemeenten met 100 000 of meer 

inwoners ten minste ('riemaal in de week; 
bij de verdere kantongerechten der eerste en bij die der 

tweede klasse ten minste eenmaal in de week; 
bij de overige kantongerechten ten minste eenmaal in 

de veertien dagen." 

De heer van Sa««e van Ysselt : Mijnheer de Voorzitter! 
Tk had het liefst gezien, dat dit ontwerp niet behandeld ware 
vóór het ontwerp tot vereenvoudiging van de procedure bij 
de kantongerechten, maar nu dit niet het geval is, wensen 
ik aan de Regeering te vragen, of wanneer in dat ontwerp 
eenige verandering mocht worden gebracht, welke niet in 
overeenstemming zou zijn mot het ontwerp, dat wij thans be-
handelen. de Minister bereid zal zijn die wijziging bij 
novelle alsnog in te lasschen. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer do 
Voorzitter! Als ik den geachten afgevaardigde goed verstaan 
heb, spreekt het vanzelf, dat ik zijn vraag bevestigend beant-
woord. 

De beraadslaging wordt gesloten en art. 360 zonder hoof-
delijke stemming aangenomen. 

De artt. 361 tot en met 383 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over art. 384, luidende: 
„Het hooger beroep moet worden ingesteld door het 

openbaar ministerie binnen een termijn van tien dagen 
na de einduitspraak of, in het geval van den laatsten 
zin van het tweede lid van artikel 380, binnen een ter-
mijn van tien dagen na den dag waarop de uitspraak der 
vervallenverklaring van het verzet in kracht van gewijsde 
is gegaan. 

De termijn om in hooger beroep te komen, is voor den 
verdachte veertien dagen na de einduitspraak of, indien 
het vonnis hem overeenkomstig het tweede lid van 
artikel 356 is voorgelezen, veertien dagen na de voor-
lezing. . 

Nadat het hooger beroep is ingesteld, zendt de griffier 
van de rechtbank de stukken van het geding zoo spoedig 
mogelijk aan den griffier van het gerechtshof." 

De heer van Sassc Tan Y93elt: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb mij bij artikel 384 in de Commissie van Voorbereiding 
neergelegd, om dit wetsontwerp in staat van wijzen te kunnen 
brengen, maar toch blijf ik er eenige bedenking tegen hebben, 
dat het openbaar ministerie een korter termijn van appèl is 
i opgestaan dan aan den verdachte. Volgens de toelichting ie 
dit voorgesteld, omdat men meende, dat het verkeerd zou 
zijn, dat het openbaar ministerie te gelijk zou appelleeren 
niet'den verdacht» en wel enkel en alleen daarom, dat deze 
appelleert. 

Het komt mij ondanks mijn berusting in het bij dit artikel 
bepaalde gewenscht voor hier de hoop uit te spreken, dat nu 
.!e bevoegdheid van gelijktijdig appèl niet wordt gegeven en 
de verdachte dus nog kan appelleeren later, dan de 10 dagen, 
welke daarvoor aan net openbaar ministerie zijn gelaten, dit 
uit discretie niet zal nalaten appèl aan te teekenen, wanneer 
het meent, dat de opgelegde straf onvoldoende is. 

(van Niisse van Tsselt e. a.) 
Tot dusver appelleerde het openbaar ministerie uit defe-

rentie voor den 1 ageren rechter meestal niet over de mate 
viui do door dezen opgelegde straf, maar in het vervolg zal 
het noodig zijn, dat het dat doet, omdat het dikwijls voor-
komt, dat in appèl de hoogere rechter van oordeel is, dat de 
lagere ïechter een te lage straf heeft opgelegd. Daarenboven 
kan het ook zijn in het belang van de eenheid van de zaak, 
dat het O. M. appelleert, als do mogelijkheid bestaat, dat ook 
de verdachte dat zal doen. Het is om die redenen, dat ik 
hoop, dat als dit Wetboek van Strafvordering zal zijn inge-
voerd, liet O. M. over die deferentie heenstapt, wanneer het 
van oordeel is, dat de rechtbank niet juist heeft gevonnist. 

De beraadslaging wordt gesloten en artikel 384 zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 385 tot en met 399 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

Beraadslaging over artikel 400, luidende: 
,, Slechts met eenparigheid van stemmen kan worden 

bewezen verklaard datgene waarvan de verdachte in 
eersten aanleg is vrijgesproken. 

Indien alleen de verdachte in hooger beioep is ge-
komen, kan hij ter zake van hetgeen in eersten aanleg te 
zijnen laste bewezen is verklaard, niet tot eene zwaardera 
straf worden veroordeeld, dan hem bij het vonnis is op-
gelegd.", 

waarop door den heer van Doorn is voorgesteld een amen-
dement (Stuk n". 7, I I ) , om in de eerste zinsnede te lezen: 

voor: „datgene is vrijgesproken": ,,het ten 
laste gelegde feit en de schuld van den verdachte daar-
aan, indien deze in eersten aanleg is vrijgesproken. Die 
eenparigheid is echter niet vereischt voor de rechts-
knndige benaming van het feit." 

De heer van Doorn verkrijgt het woord tot toelichting van 
zijn amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Dit 
amendement is eigenlijk een gevolg van een maatregel, dien 
deze zelfde Minister eenige jaren geleden genomen heeft, toen 
hij tot mijn spijt het aantal rechtsprekende raadsheeren in 
hooger beroep van 5 op 3 teruggebracht heeft. Sinds dien 
verkeeren wij in de omstandigheid, dat wij er in appèl reke-
ning mede moeten houden, dat er kan zijn ten slotte een 
meerderheid, rechters en raadsheeren bij elkaar geteld, die . 
vrijspreekt en formeel zou komen tot een veroordeeling. 

Dit heeft men bij het ontwerpen van dit artikel voor oogen 
gehad en nu heeft men gezegd, dat alleen vrijgesproken kan 
worden in appèl met algemeene stemmen. 

Ik heb er de aandacht op gevestigd, dat, wanneer het 
artikel blijft zooals het nu luidt, men het fraaie gevolg kan 
krijgen dat de feiten volmaakt bewezen zijn, doch dat, om-
dat er onder de heeren o,uaestie is over de juridioke qualifi-
catie, welke aan het feit gegeven is, de verdachte vrij zou 
uitgaan. 

Wanneer iemand zijn vrouw doodgeslagen heeft en over 
dat feit niet de minste twijfel bestaat — ieder is het er 
over eens dat hij het gedaan heeft — maar men betwijfelt 
alleen of men het moet noemen doodslag of mishandeling met 
doodelijken afloop, dan gaat de man volgens dit systeem 
vrij uit. 

ïk heb getracht daaraan te gemoet te komen door er de 
aandacht op te vestigen en nu wil ik den Minister dit 
zeggen. 

De Minister gebruikte zooeven bij een ander amendement 
de uitdrukking, dat hij aan mij wenschte te gemoet te 
komen. Ik wensch geen tegemoetkoming. Integendeel, ik 
kom den Minister te gemoet. Bij art. 344 neb ik getracht de 
aandacht te vestigen op een misstand en daarmede kom ik 
de Regeering te gemoet, en als • TJegeering da ara an_ geen 
aandacht wijdt, dan is mij dat -. . maar dan moet zij niet 
zeggen, dat zij mij te gemoet komt. 
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(van Doorn ca . ) 
Wanneer ik nu weder fle aandacht vestig op iets dat een 

leemte in het wetsontwerp is, dan moet de Minister niet 
'"eggen: ik aal den geachten afgevaardigde te gemoet komen. 
Als de Minister zegt: ik ben er niet van gediend, dan trek 
ik onmiddellijk het amendement in. 

Het amendement wordt ondersteund door de heeren van 
&aa<& van Ysselt, van Rappard, Lely, Tcenstra en Kmyt en 
naakt mitsdien een onderworp van beraadslaging uit. 

De heer van .Schaik: Mijnheer de Voorzitter! Bij mij is 
eenige twijfel gerezen, erf art. 40Ü aanleiding wel geeft tot de 
opmerking, welke de heer van Doorn dienaangaande gemaakt 
heeft. De beer van Doorn stelt het geval, dat slechts één feit 
(dus niet twee of meer feiten alternatief) is te laste gelegd 
en dat daarop twee of meer qualificatiën zouden passen. Zoo 
de appèlrechter zich niet met de door don eersten rechter 
gegeven qualifioatie zou kunnen vereenigen, doch wel met 
een andere qualificatie, zou een veroordeeiing met die andere 
qualificatie niet kunnen geschieden; indien hieromtrent bij 
de appèlrechters geen eenstemmigheid bestaat, dan zou vrij» 
spraak het gevolg zijn. 

Zoo werkelijk de inhoud van dit artikel zóó moest uitge-
legd worden, gelijk hij doet, dan zou 's heeren van Doorn's 
amendement reden van bestaan hebben. In art. 400 staat, dat 
slechts met eenparigheid van stemmen bewezen verklaard kan 
worden datgene, waarvan de verdachte in eersten aanleg vrij- , 
gesproken is. 

Nu is de vraag, wat in het algemeen door den rechter 
bewezen wordt verklaard. Mij komt het voor, dat een qualif i-
catie valt buiten bet bewijs. Raadpleegt men art. 343, dan ziet 
men. dat. als de rechter beraadslaagd heeft over het bewez^ne 
van het feit en hij het bewijs daarvan heeft aangenomen, hij 
dan aan het bewezen_ verklaarde feit een qualificatie heeft te 
geven. De qualificatie heeft dus met de bewijslevering niets 
te maken. In het geven van een andere qualificatie is dus de 
rechter in hooger beroep volkomen vrij, zoodat het amanda* 
ment mij aanvankelijk overbodig voorkomt. 

De heer van Sasse van Ysselt: Mijnheer de Voorzitter! 
Aan het bezwaar van den geachten afgevaardigde den heer 
van Schaik kan te gemoet gekomen worden, wanneer de 
redactie van het amendement eenigszins wordt gewijzigd. Ik 
heb den heer van Doorn al een redactie nan de naad gedaan 
tn ook de Regeering heeft een nieuwe redactie, z*;:>dat ak 
een van die redacties wordt overgenomen, aan het bezwaar 
van den heer van Schaik zal zijn voldaan. 

De heer Heemskerk, Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp niet dat de heer van Doorn eeniger-
mate vertoornd is over hetgeen ik heb gedaan bij zijn amen-
dement op art. 344, waar hij zeide, dat de Minister daar 
geen aandacht aan wilde schenken. Want ik heb er zooveel 
aandacht aan geschonken, dat ik, met zijn gevoelen reke-
ning houdende, geheel in den door hem aangegeven zin het 
artikel gewijzigd heb. Ik denk ook wel dat de heer van 
Doorn zal inzien, dat er geen reden is voor eenigen toorn 
in deze aangelegenheid. 

Wat nu dit amendement betreft, ik heb daaraan ook reeds 
zeer veel aandacht geschonken, want dit amendement raakt 
inderdaad een eenigszins raerkwaardigen toestand. Men moet 
zich de zaak zoo voorstellen. Iemand ziet dat een persoon, 
die in de tram stapt, bij dat instappen zijn portemonnaie 
verliest en raapt die op. Hij houdt die portemonnaie en de 
omstandigheden zijn zoo, dat hem later voor het gerecht ten 
laste wordt trelegd diefstal, subsidiair verduistering. De man 
zegt: Ik heb die portemonnaie opgeraapt om ze terug te 

teven aan den persoon, die ze heeft laten vallen; ik heb 
e tram nageloopen, maar die reed zoo snel weg. Dan wordt 

den man' ten laste gelegd diefstal, subsidiair verduistering. 
De rechtbank spreekt hem vrij van diefstal en veroordeelt 
hem wegens verduistering. Nu komt hij voor het hof en 
zeggen twee raadsheeren: het is wel diefstal. Dan kan hij 
niet veroordeeld worden wegens diefstal, volgens dit artikel, 
en wegens verduistering ook niet, want er is maar één raads-

- 23 APRIL 1920. 
van Strafvordering. 

(Minister Heemskerk e. a.) 
heer die zegt dat het verduistering is. Dan zou de man 
moeten worden \iijgesproken, terwijl ieder het er over eens is 
is, dat hij of diefstal of verduistering heeft gepleegd, en 
daar komt het amendement tegen op. 

Ik geloof dat de heer van Doorn er inderdaad gelijk in 
hoeft, maar het amendement ware misschien op eenigszins 
andere wijze beter geredigeerd. Het zal gevallen betreffen van 
alternatieve telastelegging; wanneer men nu in die gevallen 
geen eenparigheid vaji stemmen eischten toelaat, dat de beslis-
sing bij meerderheid van stemmen kan worden genomen, is 
er een oplossing. Het is immers niet zuiver een quaestie vaiu 
qualificatie; er loopt een quaestie van feitelijk verschil tus-
schen door, dat tot verschil in qualificatie aanleiding geeft. 
Volgt men echter de redactie van den heer van Sasse vam 
Ysselt, namelijk om als nieuwen tweeden zin van het eerste 
lid van art. 400 te lezen: 

„Die eenparigheid is echter niet vereischt. als bij eene 
alternatieve telastelegging is beslist, dat door den ver-
dachte een der hem te laste gelegde feiten is begaan.", 

dan is, naar ik meen, geheel en al aan de bedoeling van den 
heer van Doorn voldaan en ik geef dan ook aan den heer van 
Doorn in overweging die wijziging aan te brengen. 

De heer van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mijn 
amendement wel wijzigen in den zin als zooeven door den 
Minister is voorgelezen. 

De Voorzi t ter : De Regeering heeft het artikel nu aldus 
gewijzigd, dat aan het eerste lid wordt toegevoegd een 
nieuwe tweede zin, luidende: 

,,Die eenparigheid is echter niet vereischt. als bij eene 
Alternatieve telastlcgging is beslist, dat door den ver. 
dachte een der hem te last gelegde feiten is begaan." 

Ik onderstel, dat nu het amendement van den heer van 
Doom vervalt. 

De heer van Doorn: JA, Mijnheer de Voorzitter! 

Het amendement van den heer van Doorn maakt dus geen 
onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De heer Dresselhuya: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb tegen 
het artikel, zooals het than» luidt, groot bezwaar. Als alter-
natief twee feiten zijn ten laste gelegd en de beklaagde door 
het hof voor een ander feit wordt veroordeeld dan door de 
rechtbank, zal de beslissing niet bij eenparigheid van stern-
men genomen behoeven te worden. Ik wijs er op, dat niet 
alleen alternatief ten laste worden gelegd diefstal of duister-
nis, maar dikwijls ook doodslag of moord en moord of mis-
handeling met doodelijken afloop. Als nu dat geval zich 
voordoet en de vrijgesproken beklaagde wordt óf wegens moord 
öf wegens mishandeling veroordeeld, vind ik voor den be-
klaagde de zaak van zoo groote beteekenis, dat m. i. wel 
degelijk eenparigheid van stemmen moet worden vereischt, 
evengoed als in het geval dat de beklaagde wordt veroordeeld 
voor een feit, dat hem niet alternatief is ten laste gelegd. 

Laat ik er dit nog bijvoegen, en daarin ligt voor mij een 
van de belangrijkste redenen waarom bij het hof eenparig-
heid van stemmen, niet meerderheid van stemmen moet woi-
den vereischt: het kwam zoo herhaaldelijk voor, dat de 
beklaagde bij het hof niet durfde appelleeren omdat vaak 
de gewone gedachte is: als men naar het hof gaat, krijgt 
men vermoedelijk een dubbele portie. Dientengevolge hebben 
de beklaagden een schrik i in appèl te gaan, wat niet moet 
zijn en daartegen waakl t enigermate de eisch, dat alleen 
bij eenparigheid van stemmen zulk een veroordeelende beslis-
sing mag worden genomen. Als wij dit gewijzigde artikel 
aannemen, zal, omdat alternatieve telastlegging zeer dik-
wijls zal plaats hebben, die waarborg verdwenen zijn, zal rlft 
facto kunnen geschieden, wat thans ook kan gebeuren en zal 
het voorschrift van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, 
dat juist op dit stuk verandering wilde, geen effect sorteeren. 

file:///iijgesproken
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18. Vaststelling van een Wetboek van 

(Dresselhuys e. a.) 
Daarom moet het artikel blijven m. i. zooals het luidde voor-
dat het amendement was overgenomen. 

i 
s Do Voorzitter: Ik stel voor om, nu er een geheel nieuwe 
redactie voorligt, waarop de Kamer niet is voorbereid, dit 
artikel aan te houden tot Woensdag a. 8. 

Daartoe wordt besloten. 

De artikelen 401 tot en mei 414 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

Beraadslaging over artikel 415, luidend©: 
„Nadat de raadsman het woord heeft gevoerd en hem 

in ieder geval daartoe de gelegenheid is gegeven, of in 
het geval dat geen raadsman voor den verdachte is ver-
schenen, neemt de procureur-generaal dadelijk of op eene 
nadere terechtzitting zijne conshieie die hij aan den 
Hoogen Raad overlegt. 

De president maakt daarop mondeling kenbaar den dag 
door den Hoogen Raad voor de uitspraak bepaald.", 

waarop door den heer van Rappard is voorgesteld een 
amendement (Stuk n°. 9, I I ) , strekkende om aan het artikel 
een alinea toe te voegen, luidende: 

,,De raadsman van verdachte kan hierop antwoorden." 

I De heer van Rappard verkrijgt het woord tot toelichting 
van het amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
dit amendement ingediend om de mogelijkheid open te laten 
dat, als de procureur-generaal iets niet goed begrepen heeft 
of de raadsman nog iets wil zeggen naar aanleiding van de 
conclusie, dit ook kan geschieden. Dit alles springt nog mzcr 
in het oog als de procureur-generaal de ontvankelijkheid van 
de cassatie-voorziening bestrijdt of tegen ontslag van rechts-
vervolging opkomt met een middel, u t niet in de dagyaar-

: ding van het openbaar ministerie staat. Daarom zou ik willen 
invoegen, dat de raadsman van den verdachte nog kan 
antwoorden, nadat de procureur-generaal conclusie heeft 
genomen. 

Het amendement wordt ondersteund door de heeren Dres-
'selhuys, van Sasse van Ysselt, Oud, Beumer en van Sc-haik, 
en maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Heemskerk. Minister van Justitie: Mijnheer de 
Voorzitter! De kan mij moeilijk met dit amendement ver-
eenigen. De positie van den procureur -generaal bij den 
Hoogen Raad is een geheel andere dan die van het openbaar 
ministerie bij een rechtbank. Bij de rechtbank is de officier 
van justitie vervolger, maar bij den Hoogen Raad preeft de 
procureur-generaal een advies, niet anders dan bij een con-
clnsie van het openbaar ministerie in civiele zaken. Daarom 
meen ik, dot er geen aanleiding is in te voegen, dat de raads-
raan van den ve>dachte ook daarop nog kan antwoorden. 

De heer Tan Rappard : Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij 
daarmede niet vereenigen. Wel is het waar dat de procureur-
generaal een advies geeft, maar hij kan daarbij wel gevolg-
trekkingen maken uit hetgeen de raadsman van den verdachte 
heeft gezegd, en dan is het billijk dat deze daar alsnog tegen 
op kan komen. Ik zou dus mijn amendement willen hand-
haven. 

De Voorzitter: Ik verzoek de Commissie van Voorbereiding 
haar oordeel over het amendement mede te deelen. 

De heer Rink, voorzitter van de Commissie van Voor-
bereiding: Voor zoover de Commissie tegenwoordig is, kan zij 

. — 23 APRIL 1920. 
rafvordering. — Regeling van werkzaamheden. 

(Kink e. a.) 
zich niet vereenigen met bet amendement van den heer van 
Rappard. De taak van het openbaar ministerie bij den Hoogen 
Raad is inderdaad een geheel andere dan die bij de lagere 
rechtscolleges. Hetgeen de Minister daaromtrent, heeft aan-
gevoerd, is, naar het ons voorkomt, volkomen juist. Wij ont-
raden dus de aanneming van het amendement. 

De heer van Rappard: Mijnheer de Voorzitter! Ik trek 
het amendement in. 

Aangezien het amendement is ingetrokken, maakt het geen 
onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten en art. 415 zonder hoof-
delijke stemming aangenomen. 

De artt. 416 tot en met 508 worden achtereen volgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Bij Titel VII van het Vierde Boek heeft 
de heer Kleerekoper het woord gevaagd en de geachte afge-
vaardigde heeft meegedeeld, dat zijns inziens het debat 
eenigen omvang zal kunnen hebben. 

Ik stel dus voor de behandeling van dien titel omvattende 
de artikelen 509 tot en met 518 aan te houden tot a. s. 
Woensdag, 

Daartoe wordt besloten. 

De artikelen 519 tot en met 554 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

De Voorzit ter: Daar nog een klein gedeelte van het 
ontwerp ter behandeling is aangehouden — nl. de artt. 
282—284 met de amendementen van den heer Dresselhuys, 
artikel 400 in zijn nieuwe redactie en de artikelen van den 
Vilden Titel van het Vierde Boek — zou de Kamer Dinsdag 
moeten vergaderen ingevolge liet gisteren genomen besluit. 

Ik vermoed echter, dat deze behandeling niet langen tijd 
zal in beslag nemen, en stel daarom voor het besluit, pisteren 
genomen, zóó te wijzigen, dat de volgende vergadering niet zal 
zijn op Dinsdag, maar op Woensdag a. s. te 1 uur n.m. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Woensdag a.s. zal dan. na de stemmingen 
over de amendementen van den heer Dresselhuys. aan de 
orde zijn de behandeling van artikel 100 en vervolgens van 
don VTTden Titel van het Vierde Boek. 

De vergadering wordt gesloten. 

VERBETERINGEN. 

Op bladz. 1919, kol. 2, moet ingevoegd worden onder I 
de couflusie: ..De Commissie stelt voor ten aanzien van d :t 
adres over te gaon tot de oide van den dag" , en 

op bladz. 1920, kol. 1. onder VI de conclusie: „De Cbm-
missie stelt voor dit adres neder te leggen ter griffie, ter 
inzage van de leden." 

Op bladz. 1920. kol. 2, moet onder XI de conclusie luiden: 
„De Commissie heeft do eer te adviseerep dit adres te yer-
zenden aan den Minister van Marine met verzoek om inlich-
tingen." 


