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14de VERGADERING. 

VERGADERING TAN DONDERDAG 13 JANUARI 1921. 

(Bijeenroep ingsuur 2 namiddag.) 

Ingekomen: 1°. bericht van een lid; 2°. mieeive ten ge-
leido van een verslag betrekkelijk do Maaskanalisatie; 
3". een verzoekschrift. — Mededeeling van de benoe-
ming door do afdeelingen van rapporteurs over ont-
werpen van wet. — Aanvang der behandeling van het 
ontwerp van wet tot vaststelling vau een Wetboek van 
Strafvordering. 

Voorzitter: de heer Tan Voorst tot Voorst. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 42 leden, te weten: 
de heeren Eranseen, van Loon, van Swaay, Reekers, van 

Basten Batenburg, van Nierop, Vliegen, Wittert van Hoog-
land, van der Maesen de Sombreff, Verheijen, Haffmans, 
Blomjous, de Waai Malet'ijt, de Vos van Steenwijk, Geert-
sema, van Lanschot, van der Hoeven, van den Berg, 't Hooft, 
Lucasse, d'Aumalo vau Hardenbroek, Kraus, Smeenge, van 
der Does de Willebois, van Wassenacr van Catwijck, van 
der Lande, Bergsrca, do Boer, Polak, Idenburg, mevrouw 
Pothuis—Smit, de heeren van Houten van der Eeltz, Bin-
nerts, Diepenhorst, van Embden, Gilissen, Oremer, Fokker, 
Dojes, Mendels, 

en den heer Minister van Justitie. 

De notulen van het verhandeld© in de vorige vergadering 
worden geleren en goedgekeurd. 

De Vovrzit ter: Ik dcsl aan de Vergadering mede: 

A. dat zijn ingekomen: 

1°. bericht van den heer Bosch van Oud-Amelisweerd, 
dat hij verhinderd is do vergadering bij te vronen, wegens 
ongesteldheid. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen; 

2°. een missive van den Minister van Waterstaat, ten 
geleide van eet verslag over de vorderingen van de kanalisatie 
van de Maas in 1919, met balans. 

Deze missive wordt aangenomen voor kennisgeving; 

3*. «en verzoekschrift van het bestuur van den Nedor-
landsuhcn Bond vau huis- en grondeigenaren en bouwkun-
digen, to Amsterdam, betreffende de wetsontwerpen tot wijzi-
ging dor HuurcomuHssiewet, aanvulling der Woningnoodwet 
en invoering cenev Huuraanzeggingswcl. 

Dit verzoekschrift zalworden gesteld in handen van 
do Commissie voor do Verzoekschriften; 

f (Voorzitter e. a.) 
B. dat door de afdeelingen zijn benoemd tot rapporteurs 

voor de ontwerpen van wet: 
nos. 2 (algemeene beschouwingen, hoofdstukken I I en I I I ) , 

211, 322, 2 (hoofdstuk IV) , 325, 334, 342, 2 (hoofdstuk V), 
209, 281, 305, 327, 2 (hoofdstuk V I I » ) , 318, 2 (hoofdstuk 
X I I ) , de heeren van der Hoeven, van Embden, de Boer, 
van Houten en van Lanschot; 

nos. 2 (hoofdstukken V^, VI , V I I I ) . 217, 284, 2 (hoofd-
stuk I X ) , 273, 274, 286, 287, 316, 320, 332, 344, 2 (hoofd-
stuk X) , 239. 324, 2 (hoofdstuk 3T>), 292, 339, de heeren 
Wittert van Hoogland, Geertsema, van der Maesen de Soni-
breif, van der Eelte en Fokker; 

nos. 2 (hoofdstuk XI ) , 4, 270, 282, 283, 347, de heeren 
Kraus, de Waal Malefijt, Idenburg, mevrouw Pothuis— 
Smit en de heer Verheijen. 

Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet: 

Vaststelling van een Wetboek van Strafvordering (18). 

De Voorzit ter: Ik wensch, namens do Kamer, aan de hee-
ren Binnerts, Smeonge, Bosch van Oud-Amelisweerd, van der 
Maesen de Sombreff en Mendels een woord van dank te bren-
gen voor liet samenstellen van den leidraad, waardooi' het 
afdeelingsomlerzoek zeer is vergemakkelijkt. 

De beraadslaging wordt geopend. 

l)a heer Lucasse: In de eerste plaats wensch ik den 
Minister allen lof toe te brengen voor de behandeling' met 
de Staten-Generaal van zulk een belangrijk ontwerp van wet 
als dit Wetboek van Strafvordering is, en tevens kan ik 
niet nalaten de door u, Mijnheer de Voorzitter, benoemde 
Commissie uit deze Kamer voor haar voorbereidingswerk, 
dat ons het onderzoek heeft vergemakkelijkt, hulde te 
brengeii. 

Mijnheer de Voorzitter! Het nieuwe Wetboek van Straf-
vordering. dat weldra in het Staatsblad zal verschijnen, 
moge menige verbetering in het strafproces aanbrengen en 
de betere en logische indeeling van het wetboek moge allo 
lof verdienen, toch blijft de vraag of er niet een en ander 
veranderd is, dat bij de toepassing zal blijken geen ver-
betering te zijn. . 

Het komt mij voor, dat dit o.a. bij een paar gevallen bij 
de uitbreiding van de rechten van den verdachte en de be-
vcegdheden van zijn raadsman zoo wel eens zal zijn. Als 
voorbeelden kunnen de artt. 29 en 50 dienen. 

In art. 29 wordt voorgeschreven, dat aan den verdachte 
vóór zijn verhoor door den rechter moet gezegd worden, dat 
hij niet behoeft te antwoorden. Dit heeft dus ook plaats 
op de openbare terechtzitting. En vooral daar zal dit het 
gezag van de rechterlijke macht niet verhoogen, als men 
den rechter telkens aan een verdachte, die voorkomt, hoort 
zeggen: verdachte je behoeft niet to antwoorden als ik wat 
Traag. 

En in aai. 50 wordt vrij verkeer en vrije briefwisseling 
toegelaten tusschen den verdachte, dio in verzekering of 
voorloopige hechtenis is, en zijn raadsman. Nu moeten'toch 
wel alle advocaten, die do raadslieden zullen zijn. hoog-
staande menschen van onkreukbaar karakter zijn, als door 
die vrijheid niet eens af en toe de ontdekking van den 
dader zal worden bemoeilijkt. 

Verder wensch ik meer in het bijzonder iets to zeggen over 
een paar punten, eerst over de taak, welke aan den kanton-
rechter ook in het ontweip weder wordt toegewezen bij de 
opsporing en het onderzoek van strafbare feiten. Hij moét af 
en toe dan weder reckter-commissaris zijn on hij treedt verder 
weder op als hulpofficier van justitie. 

Ik betreur het, dat men deze dingen niet met het oude wet-
boek zal begraven. Ze passen niet in het nieuwe wetboek en 
ontsieren het. De Minister van Raalte heeft te recht in zijn 
ontwerp van 1907 deze opdrachten aan den kantonrechter 

Handelingen der Sta ten-Genera al, — 1920—1921, «= L 



202 

14de VERGADERING. — 13 JANUARI 1921. 
18. Vaststelling van een W etboek van Strafvordering. 

(Lucasse.) 
wecrjrelaten. Hij meende, en te recht, dat de kantonrechter 
evengoed als de ïechter bij de rechtbank, die recht to spreken 
beeft, niet te gelijk rechter-conmiissaris of officier van justi-
tie kan zijn. Het zijn geen werkzaamheden waarmede de kan-
tonrechter moet worden belast. 

Hij ia dan weder de knecht van den officier van justitie 
en van den rechter-commissaris. 

De rechter-commissaris kan hem allerlei dingen opdragen, 
bijv. huiszoekingen voor hem to doen, den verdachte, de ge-
tuigen en de deskundigen voor hem te hooren. En als hulp-
officier van justitie heeft hij alle bevelen van den officier 
van justitie af te wachten. 

Dergelijke opdrachten acht ik vernederend voor don kan-
tonrechter, behooren niet tot zijn taak en ontheffen den rech-
ter-ecmmissaris en den officier van justitie alleen van werk, 
dat ze zelf behoorden te doen. 

In vroeger tijden, toen het verkeer moeilijk was en de mid-
delen van vervoer bij groote afstanden gebrekkig en de taak 
van den kantonrechter van weinig omvang, kon er neg aan-
leiding voor die opdrachten zijn, doch nu niet meer. 

Spoortrein, tram, auto en weldra de vliegmachine nemen de 
•afstanden weg. En rechter-commissaris en officier van justi-
tie kunnen veelal even snel op een plaats in het kanton zijn 
als de kantonrechter zelf, als daar strafbare feiten voorkomen. 

En dikwijls zijn die opdrachten ook verkeerd, omdat de 
kantonrechter toch niet inzit in de, hem opgedragen zaken, 
zoodat er kans bestaat, dat deze niet behoorlijk tot naar recht 
komen. 

Do kantonrechter ia in art. 141 opgenomen onder de op-
sporingsambtenaTen. Hij behoort daarbij niet, want als rech-
ter heeft hij andere dingen te doen, dan e tra f bar© feiten op 
te sporen. Hoe. komt de Minister er toe, die bepalingen te 
handhaven. Ik vrees, dat de reden daarvan is, dat Zijn 
Excellentie op het werk van den kantonrechter, zcoals cit 
langzamerhand in vele kantons geworden is, niet genoeg 
heeft gelet en d© bepalingen in het ontwerp heeft laten staan, 
omdat ze.er nu eenmaal waren ingebracht. De taak is van 
menig kantonrechter in een druk kanton ook niet licht. 

Dikwijls zijn de beslissingen in burgerlijke zaken even 
gewichtig als 'bij de rechtbank, terwijl d? te behandelen straf-
zaken, veel talrijker dan bij de rechtbank, toch ook wel 
rasnig keer belangrijk zijn: men denke aan de vele sociale 
en andere wetten van beteekenis: de handhaving van bijna 
allo daarin opgenomen strafbepalingen zijn of worden aan 
den kantonrechter opgedragen. Daarbij komen dan nog tal 
van andere werkzaamheden, als familiezaken enz. 

Menig kanton is dan ook met werk overladen. Ook daar-
mede had de Minister rekening moeten honden. 

En hoe rijmt de Minister de bepaling in hei ontwerp, dat 
de officier van justitie ter terechtzitting niet aau dezelfde 
tafel met de rechters mag zitten, en dus daar acbejrp onder-
scheid maakt tusschen beider taak, terwijl hij in andere 
bepalingen van het ontwerp toelaat, dat de rechter soms zelf;' 
fungeert als officier van justitie eu reeater-oommissaris?. 

Het is jammer, dat hieraan niets moer te veranderen ia. 
H-! ia echter te hopen, dat de leohter-oommiesaria en de 
officier van justitie zullen doen alsof dia bepalingen niet in 
de wet stonden. Dit gebeurt zelfs nu nog wel eens onder de 
bestaande wet. 

En nu nog iets over de nieuwe procedure bij den kanton-
rechter. 

Men krijgt nu bij de ontdekking op heeterdaad naast de 
gexone dagvaarding het nieuwe instituut: de oproeping^mei. 
0 dagen tusschenmimte tegen de eerste terechtzitting. Daar-
toe moet bij eerste en tweede klasse kantons elke week straf-
zitting gehouden worden. In tal van gevallen zal dadelijk 
op de zilting mondelinge uitspraak moeten plaats hebbe11 

Geschiedt de uitspraak niet mondeling, en dat zal wel zijn 
bij meer gewichtige zaken, dan moet binnon 7 dagen na de 
zitting de uitspraak bij schriftelijk vonnis plaats hebben. 
Dit is wel wat kort en bij drukke kantons geon kleinigheid 
Zal dit geen vermeerdering van kantonrechters moeten 
medebrengen? 

Zal de voorgestelde snelle rechtspraak brj het kantonge-

(Lncasse e. a.) 
recht dan ook wel goed uitvoerbaar en een goede rechtspraak 
zijn? Ik betwijfel het wel cenigszins. 

Als men weet heo tal van processen-verbaal van- politie-
beambten er dikwijls uitzien en de ambtenaren van het open-
baar ministerie moeite hebben het strafbare feit er uit te 
halen, dat de griffie de stukken ook nog moet hebben en dat 
den rechter toch nog behoorlijke tijd moet worden gelaten 
om vóór de zitting do zaak te onderzoeken, dan zie il: niet 
in oat de zaak door oproeping dikwijls binnen -S dagen uan-
hangig zal kunnen worden gemaakt, anders dan slordig, 
temrii misschien bij heel onbe uitilenoa zaken. Ik geloof dan 
o<-k dat do gewone dagvaar.Hap voor een goede berechting 
veelal regel zal worden. 

En dan die dadelijke mondelinge uitspraak door den 
rechter op de zitting, wat zal daarvan voor goeds terecht-
komen? Ik acht het veel beter, dat wat de rechter van den 
verdachte en de zaak op de zitting gehoord en waargenomen 
heeft, eerst bij hem wat bezinkt, alvorens hij de straf be-
paalt. En als de rechter na de mondelinge uitspraak en 
dus na de zitting al die mondelinge vonnissen nog eens op 
schrift stelt voor den griffier, opdat deze ze kunne opnemen 
in zijn proces-verbaal der zitting, zal hij dan bij het opmaken 
dier schriftelijke vonnissen wei niet eens denken: had ik 
mondeling die straf maar niet opgelegd? Ik denk van wel. 

Ook kan de uitspraak schriftelijk zijn, maar dan moet toch 
het vonnis binnen 7 dagen na da zitting gewezen werden. 
Ik acht, zcoals ik reeds zei, dien iermijn te kort. vooral voor 
beslissingen in belangrijke zaken, zooals er nu zoovele bij 
menig kanton zijn. Man had voor een behoorlijke, wel over-
wogen schriftelijke beslissing een termijn van 1-1 dagen 
moeten laten. 

Zcoali ik begon te zeggen. vree3 ik, dat de genoemde ver-
anderingen nog al eens zullen blijken niet ' verbeteringen 
te zijn. 

De heer van deu Be rg : Mijnheer ds Voorzitter! Evenals 
de overige leden heb ik in ons Yocrleopig Verslag gaarne 
te kennen gegeven, dat het voorgestelde Wetboek van Straf* 
vordering naar mijn gevoelen inderdaad is een hoogstaand 
product -\an onze poging van wetgeving. De vorm en de in-
houd schijnen mij toe uitstekend en niet alleen de vroegere 
arbeiders aan het werk, maar ook enzo tegenwoordige Minis-
tar zullen nog lang worden gewaardeerd aoor de I\cderland-
scho .juristen. Van een eventueele v.-eardcering der andere 
Nederlanders, die mat cle strafvordering in minder aange-
name aanraking komen, spreek ik maar liever niet. 

Een andere vraag is het echter, of het wetboek spoedig in 
functie zal komen. 

Nederlandsche nieuwe juridische wetten van omvang heb-
beu maar al te dikwijls jaren moeten wachten om te kunnen 
uitgevoerd worden. Do uitvoerwetten en zelfs de uitvoerbe-
slniten van onvranirrrjke juridische principieele veranderin< 
gen hebben in ons I :nd herhaaldelijk zeer lang moeten wach-
ten op hun geboorte en a fortiori op hun praotisebe werkin;?. 

Gaarne .zou ik dan ook van den Minister zoo mogelijk 
eeinge inlichtingen ontvangen omtrent de toekomst van de 
wet, welke wrj thans, naar ik hcop, gaan vaststellen. Er zijn 
wel eens groote nieuwe juridische wetten in ons land vastere* 
steld, welke jaren hebben moeten wachten op haar feitelijk 
bestaan. Men denke a?.n de wetboeken van bet'Militair Straf-
recht en de Krijgstucht. Ja , ik meen mii aella te herinneren, 
dat er wel eens lansr geleden een wetboek is vastgesteld maar 
nooit ingevoerd .Waar zulke dingen wel eens gebeurd zijn, 
hoop ik dat de Minister of zijn door mij allerminst arewensch. 
te eventueele opvolger wil zorgen, dat ik nog in mijn hoogen 
leeftijd het nieuwe Wetboek van Strafvordering zie ia prko 
trjk brengen. 

Het is mij opgevallen, dat bet overgroote aantal bezwaren 
tegen de wet, uitgesproken in bet Voorloopi? Verslag door 
onze leden, door den Minister afdoend zijn tegengesproken, 
en althans door mij worden beschouwd de meeste ▼eranderin* 
gen als besliste verbeteringen in vergelijking met de tegen* 
woovdijye bepalinsren. 

Slerhfs enkele bezwaren tegen de nieuwe wet hadden m. i. 
door don Minister iets krachtiger moeten zijn bestreden.' 
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(Tan den Berg.) 
I n de eerste plaat» noem ik de vrees van onderscheidene 

leden in § 2 van het Voorloopig Versla,?, dat in moeilijke 
zaken do daders veelal straffeloos zullen blijven. De loden 
in quaestie raeenen, dat voor ingewikkeldo zaken de bestaande 
vorm van strafvordering de voorkeur zou verdienen. Zeker 
hadden de leden in quaestie mijns inziens krachtiger gehan-
deld dan zij thans gedaan hebben, namelijk slechts kortelijks 
hun meening aangeven en te verklaren, dat zij „niet uitdiuk-
kelijk" hun beweren wenschten te bespreken. 

Van het korte begeer van de geachte leden in bedoeldo 
§ 2 is het gevolg geweest, dat de Minister minder krachtig 
zijn zaak daaromtrent duidelijk toelicht» en zelfs verklaarde 
niet verder „van gedachten te wisselen" over de zaak door 
zijn tegenpartij, zij het wat kort, betoogd. De kleine opmcr-
kiiigeu van den Minister op dit punt had ik gaarne wat uit-

f ebreidcr gezien dan door Zijn Excellentie ten slotte de 
estrijders zijn beantwoord met de bewoording: „kortom niet 

in te zien dat de leden ten deze aan het woord, er in geslaagd 
zijn hun vrees aannemelijk te maken". Ik geloof dat de 
Ministor staraks in zijn antwoord goed zal doen eenigszins meer 
krachtig dan in zijn Eindverslag op te treden tegen den aan-
val tegen hem gericht „dat in moeilijke zaken de daders 
veelal straffeloos zullen blijven". 

Een ander punt zou ik eveneens gaarne nog nader door den 
Minister zien verdedigen, namelijk dat. in de openbare 
terechtzitting aan den verdachte door den rechter moet 
worden medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht is. 
In onzen tijd spreekt het vanzelf, dat de verdachte niet tot 
antwoorden verplicht i s ; maar art. 29 van het ontwerp van 
het Wetboek van Strafvordering gaat vorder, namelijk den 
verdachte te waarschuwen om niets te zeggen,, dat hem m 
moeilijkheden zou kunnen brengen. Dit gaat mijns inziens te 
ver, en iemand die bii ongeluk iets verkeerds heeft gedaan en 
•vervolgd wordt, zal allicht door deze aanbeveling worden ge-
bracht om niets te zeggen. Had hij gedaan wat zijn hart hem 
had ingegeven, dan zou allicht de rechter of ambtenaar die 
hem verhoorde, hem zoo zacht mogelijk behandelen, maar nu 
die rechter of ambtenaar niets van hem gehoord heeft omtrent 
rijft daad, kan hij niet anders dan do wet tegen hem toepassen 
zónder consideratie. Of de verdachte aldus beter zal afkomen 
van zijn verhoor, acht ik zeer twijfelachtig. 

Ik K n nog begrijpen dat er iets vóór is ten gunste van een 
verdachte, wanneer die vcor het eerst wordt gebracht voor 
een officier van justitie of vcor een ambtenaar van het 
openbaar ministerie, en a fortiori een politieambtenaar. 
Allicht wanneer iemand voor den eersten keer aldus «roepen 
wordt, kan menigeen uit vrees meer zeggen dan hij behoeft 
te zegden, ja, zelfs onwaarheid in zijn nadeel spreken, maar 
ik geloof niet dat zoo iets kan gebeuren bij een verdachte die 
ondervraagd wordt in de openbare rechtszaal. En wanneer de 
autoriteiten daarin beginnen met te zeggen tegen den ver-
dachte dat hii bevoegd is op hun vragen niet te antwoorden, 
dan is zulks juist bij de ergste schuldigen een aanbeveling 
om te zwiigen. De waarheid loopt aldus gevaar bij den rechter 
of den ambtenaar, die niets verneemt van CDU verdacate, en 
het, ia natuurlijk dat juist de gevaarlijkste boosdoeners be-
grijpr-n, dat hun verdediger hen beter kan vrijpleiten dan 
zij zelf. . , 

Ik zou gaarne van den Minister vernemen üoe deze niyn 
bezwaar kan ontgaan, want in de Memorie van Antwoord 
ontbreekt een schakel in het betoog tegen hetgeen in ons 
Vcorloopig Verslag ter zake te lezen staat. Om misverstand te 
ontdaan, wijs ik er ook op, dat natuurlijk elke verdachte vrij 
is om niet te spreken tegen de autoriteiten die hem vragen 
doen over hetgeen hij gedaan heeft. De verdachte is vni om 
i l dan niet de hem gedane vragen omtrent zijn scnuld te 
beantwoorden, maar het gaat toch te ver om hem af te raden 
do waarheid te zeggen als hij nog niet uit eigen wensen 
gezegd heeft, dat hij wil zwijgen. 

Eindelijk moet ik nog een woord zeggen over een zaak, 
wc'ke de Minister in zijn Memorie van Antwoord mijns 
inziens wel wat pemakkel-ök afdoet. Het is de vrijheid van 
briefwisseling tusschea raadsman en verdachte", behandeld m 
a ' i . 50 van het ontwerp van het Wetboek van Strafvordering. 
Da eerste alinea schijnt mij op zich zelf duidelijk, ofschoon 
ik het wel wat vreemd acht te lezen, dat het ,,vere-.schte 
toezicht" op de stukken van en aan den raadsman en den ver-

(vun den Berg e. a.) 
dachte hoteekent, dat de stukken niet gelezen mogen werden 
dooi' hem die het toezicht houdt. Het zal wel aan mij liggen 
dat ik niet begrijp waarin een toezicht op stukken kan be-
staan, wanneer nien die niet mag lezen. De volgende alinea's 
hadden mijns inziens beperkt kunnen zijn tot een onderzoek 
door de bevoegde autoriteiten wanneer dit noodig blijkt, 
maar niet behoeft in de wet uitvoerig te worden vermeld de 
drie gevallen, waarin het onderzoek geoorloofd zal zijn. Nie-
rnand kan vooraf zien welke gevallen zich kunnen voordoen 
en zullen blijken gevaarlijk te zijn voor de openbare orde. Da 
vraag in het Vcorloopia» Verslag gedaan of het niet beter 
ware geweest de speciale bepalingen van het 2de, 3de en 4de 
lid van bedeeld art. 50 weg te laten, acht ik juist. Die sps-
ciale bepalingen zijn te veel of te weinig, maar het is thans 
te laat om het ontwerp te veranderen. Ik hoop echter, dat de 
Minister in de nieuwe huishoudelijke reglementen nog be-
palingen zal opnemen, welke ter aanvulling kunnen strekken 
van hetgeen ontbreekt in bedoeld 2de, 3de en 4de lid van 
art. 50. 

Ik dank u, Mijnheer de Voorzitter, voor de gelegenheid, 
dat ik alsnog mijn weinige opmerkingen heb kunn-m 
plaatsen. 

De heer Hendels: Mijnheer de Voorzitter! Ook ik wil be-
ginnen met den Minister van Justitie geluk te wenschen met 
het heuglijk feit, dat hij er in geslaagd is, dit omvangrijke 
wetsontwerp, de geheel nieuwe codificatie van onze straf* 
rechtsprocedure, met medewerking van de Tweede Kamer dor 
Staten-Generaal in een zoo ver gevorderd stadium van voor-
bereiding te brengen, dat nu cok de Eerste Kamer der Statea» 
Generaal haar beslissing dienangaand© zal hebban te geven. 

Dat is zeker een zeldzaamheid, want sedert tientallen van 
jaren hebben wij niet mogen beleven, dat een geheele codes 
werd omgewerkt, maar hebben wij ons steeds tevreden moeten 
stellen met partieele wijzigingen. 

Dat het ooit zoover met on« Burgerlijk Wetboek zal komen, 
die hoop heeft ieder, die zich met die materie bezighoudt, al 
•vrijwel opgegeven. 

Ook ons Wetboek van Strafrecht, dat sedert do dagen van 
Minister Modderman cok knapjes aan het verouderen is ge-
raakt, heeft men hier en daar al gelardeerd met nieuwe 
ai-tikeltjes, zcoals onlangs notr uit het initiatief, van dezen 
bewindsman zijn gesproten, de z.g. Anti-revolutiewet — en 
wie weet wat ons te dien aanzien noj- meer te wachten 
staat! — en of wij ooit zullen beleven, dat dat wetboek ans 
ein.sm Gvsz weer opnieuw zal worden opgebouwd, waag ik 
sterk te betwijfelen. 

Des te meer Verheugenis is er. dat de Nederlandsche wet-
gever nog de macht, de kracht en den tijd sievonden heeft, 
om althans de crimineels strafprocedure in een nieuw wet-
boek te regelen. Dat is echter hoogstens een formeele ver-
beugenis, want de vraag blijft niet: wat brengt dit 
nieuwe Wetboek van Strafvordering aan de rechterlijke 
macht en a in de kantonrechters — al wil ik de opmerkingen 
van den geaehten afgevaardigde den heer Lucasse allerminst 
voorbijgaan — maar wat brengt dit nieuwe wetboek aan de 
justitiabelen? 

De keer van den Berg heeft het zich wel gemakkelijk ge-
maakt toen hij zeide: de vraag, in hoeverre dit nieuwe wet-
bcïk cok baten zal brengen aan hen, die op minder aangename 
wijce met de justitie in aanraking komen, laat ik in het 
midden. Ik neem daarvan gaarne akte, maar de actualiteit 
en het belang van do vraag blijven daardoor, onverzwakt. 

Het is een bekend gezegde: Vinslruction. criminellc menace 
toui Ie rr.cade. en in dien zin is een goed ingericht strafproces, 
dat nauwkeurig en nauwgezet waakt zoowel dat misdrijven 
niet onontdekt'en ongestraft blijven, maar ook en zeker niet 
minder, dat de rechten van de individuen tegenover het 
vervolgende Staatsorgaan worden gehandhaafd., van belang 

•voor ieder. Want, in welke gezegende omstandigheden men 
ook mo?o verteeren, niemand is er veilisr voor. dat hij niet 
den een of enderen dag. mee of buiten zijn schuld., schuldig 
of onschuldig, met do crimjneele politie of justitie in aan-
raking komt. Nu is onze strafprocedure bij uitstek impopu-
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lair. Men zal zeggen, dat dit vanzelfsprekend is, dat nie-
ïnand op een strafproces seer bijzonder gesteld zal zijn. Toch 
durf ik da b&wering uitspreken, dat het strafproces, wil het 
goed werken, populair moet zijn, d. w. z. dat het het ver-
trouwen moet hebben van het volk, en dat de groot* massa 
van de justitiabelen de zekerheid in zich meet mededragen, 
dat hun individueele rechten met greote zorg zullen worden 
gehandhaafd en bewaard, voor zoover althans het vervolgende 
Staatsorgaan daarop niet zeer noodzakelijk in het algemeen 
belang inbreuk moet maken, en dat dus niet zonder strikte 
noodzaak dat sterke inachtsorgaan inbreuk zal maken op do 
persoonlijke vrijheid en rechten van den verdachte, die nog 
slechts verdacht* is, en geenszins veroordeelde. 

Nu is juist de grief tegen het tot dusverre vigeerende straf* 
proces, maar nog meer misschien tegen de tot dusverre 
vigeerende practiJK bij het strafproces, dat men den ver-
dachte te veel beschouwt als den veroordeelde in den dop, 
als den man, die bestemd is om veroordeeld te worden, 
althans als den man, van wien men, omdat op hem ver-
denking rust, moet aannemen, dat hij alleen door bijzondere 
bij-omstandigheden den dans ontspringen kan. En die geest, 
die nog te veel overheerschend is bij de organen, die in 
ons strafproces een rol spelen, is belichaamd in het eigen-
aardige van liet vooronderzoek, het onderzoek dus, voordat de 
Bask téï openbare terechtzitting wordt behandeld. Dat voor-
onderzcek wordt geveerd volgens het inquisitoriale stelsel, 
dat staat tegenover het accusatoiro stelsel, waarmede ik dit 
bedoel: Het accusatoire stelsel huldigt het beginsel, dat ook 
in de sti af procedure zijn twee partijen: eenerzijds het ver-
volgende Staatsorgaan, dat to waken heeft tegen eiken 
inbreuk op de maatschappelijke orde, de orde van de maat-
schappij, welke de klasse, die daar do macht in handen heeft, 
wensent te bestendigen. Deze orde is uit den aard der zaak 
maar een tijdelijke, die door een andere orde vervangen kan 
worden, gelijk ook de thans heerschende orde een vroegere, 
geheel andere orde heeft vervangen. 

Bij het 'accusatoire stelsel denkt men zich eenerzijds het 
vervolgende Staatsorgaan, dat opkomt voor de handhaving 
van da maatschappelijke orde. — wil men het met een fraai 
woord n'oemen: het algemeen belang, zooals zoo vaak klasse-
belang gedacht wordt als altenteen belang, dan heb ik op 
het oogenblik tegen die teiniinologie geen l>ezwaar, — maar 
daarnaast en daartegenover staat het individu, dat men tref-
fen wil, dat te waken heeft voor zijn persoonlijke belangen, 
wiens vrijheid, toekomst en eer op het spel staat, en dat dus 
tegenover dien tegenstander het recht en den plicht heeft, om 
.voor die ock zeer hocge belangen op te komen. 

Ik wil dadelijk op den voorgrond stellen, dat die scheiding 
toeseheo wat men dan noemt liet algemeen belang en het 
bijzonder belang van het individu niet mag leiden tot deze 
gevolgtrekking, dat dus aan den cenen kant alleen gelet 
wordt en moet gelet worden op het algemeen belang, aan den 
anderen kant gelet mag worden op het bijzonder belang, 
neen, liet is ook in het algemeen belang, dat de rechten van 
het individu niet onnoodig worden gekrenkt. Het is ook in 
het algemeen belang te behartigen, dat niemand onschuldig 
wordt veroordeeld, niet onschuldig preventief gezet wordt, 
niet onnoudig in verzekering wordt gesteld, met de justitie 
niet in onnoodige aanraking komt. 

Aan den anderen kant handelt het individu, dat in ver-
dedigint* opkomt voor zijn rechten, en zooveel mogelijk waar-
borgen vraagt dat hij zijn vrijheid zal kunnen verdedigen, in 
het algemeen belang. 

De verdediging van den beklaagde is niet een zuiver ding 
van behartiging van private belangen, maar naar mijn op-
vatting wel degelijk een behartiging van wat men dan'noemt 
het algemeen belang. 

In dit gedachte stelsel moetea de twee partijen tegenover 
elkaar dan ook zooveel mogelijk staan met gelijke bevoegd-
ketiea, laat ik zeggen: althans met gelijkwaardige bevoegd-
bed«n. Ik geef toe. dat de rol van het openbaar ministerie 
zoo essentieel verschillend is als ambtenaar tegenover de rol 
van den verdediger en van den beklaagde, dat men hom niet 
in alle opzichten gelijkvormige bevoegdheden kan geven, wel 

echter gelijkwaardige, opdat niet aan den cenen kant een 
abnormaal overwicht worde aangetroffen, terwiil aan den 
anderen kant de beklaagde in een armoedige positie verkeert 
en er zich moet trachten uit te redden zoo goed en zoo kwaad 
als hot gaat, zonder dat hem voldoende middelen of bevoegd-
heden ter beschikking staan, om zijn verdediging met kracht 
te kunnen voeren van den aanvang af. 

Daartegenover staat het inquisitoriale stelsel, waarbij de 
verdachte door het vervolgende Staatsorgaan gebruikt wordt 
als object vaak als instrument, om daaruit en daarmede te 
trachten de schuld van dien verdachte te bewijzen, waarbij 
hij dus wordt een onderwerp van onderzoek, van uitvragïng, 
van verhoor, waarbij hij onderworpen wordt aan datgene, 
wat men met een sterk woord inquisitie noemt. 

Het tijdperk der inquisitie ligt niet in dien zin in het 
verleden, omdat de inquisitie daarna niet meer is voorge-
komen, maar omdat men daarmedo wilde aanduiden het tijd-
perk der zeer wrsede inquisitie jegens iemands persoonlijke, 

odsdienstige of politieke overtuiging, welke zich van gewel-
iga en lichamelijk kwellende middelen bediende. 
Maer de inquisitie als stelsel hebben wij op het oogenblik 

nog tegenover beklaagden. Alleen hebben wij thans niet meer 
de pijnbank en de duimschroeven als middel van gerechtelijk 
vooronderzoek. 

De inquisitie, het inquisitoriale stelsel, hebben wij nog in' 
ons tegenwoordig Wetboek van Strafvordering, dat nu de 
beklaagden zelf als object beschouwd worden, om uit hen zelf 
het materiaal tegen hen zelf te verkrijgen, m. a. w. cm het 
bewijs uit hem te krijgen van zijn eigen schuld, de beken-
tenis. 

Mijnheer do Voorzitter! Dat staat volmaait tegenover wat 
ik heb genoemd het accusatoire stelsel, waarbij aan den eenen 
kant do beschuldigder staat, en de beklaagde zich verdedigt, 
en aan den anderen kant de beschuldiger dan maar meet 
waar maken, wat hij meent den beklaagde ten laste to kunnen 
leggen, en de bewijzen daarvoor dan maar moet balen, waar 
hij die meent vandaan te kunnen halen, maar niet uit den 
beklaagde zelf. 

Dan moet do beklaagde zelf volkomen vrij zijn om te zeg-
gen: kom maar op met je materiaal, dan zal ik daartegenover 
stellen, wat ik te mijner verdediging heb te zegden. 

Dit stelsel nu heeft dit ontwerp niet gehuldigd. 
Dit ontwerp huldigt nog altijd het door mij verkeerd 

geachte inquisitoire stelsel, zoowel op de openbare zitting als 
in het vooronderzoek, het geheime vooronderzoek, het stille 
verhoor, zooals men dat noemt. — ik kom straks bij het punt 
dat de verdediger nu daarbij mag zijn — aan do publi-
citeit onttrokken, iu de binnenkamer van den rechter-r.om-
missaiis, van den officier van justitie of van den politie» 
ambtenaar, maar waarbij de beklaagde wel degelijk aan uit-
vraging blootstaat, om het bewijs to kunnen constiueeren, 
dat uit hem zelf te halen is. 

I n d e Memorie van Toelichting noemt de Minister te dien 
aanzien dit wetsontwerp een compromis. 

Meestal hebben compromissen bedenkelijk veel kans, om 
meer mis dan een compromis te worden. 

De Minister noemt in zijn toelichting, hetgeen nu in dit 
ontwerp is neergelegd, een gematigd accusatoir stelsel. 

Ware dit zoo, ik zou mij van harte verheugen, dan zou 
dus het accusatoir stelsel gehuldigd zijn, maar gematigd. 
Het komt geheel en al met mijn aard overeen; van het accu-
satoir stelsel ben ik een voorstander, en van gematigdheid 
als het pas geeft, ben ik allerminst een tegenstander. 

Maar ware dit maar zoo! 
Niemand heeft aan den Minister gevraagd, dat hij een 

onmatig accusatoir stelsel zou gaan huldigen! Geen sprake 
van een wensch naar een buiten alle banden springend accu-
satoir stelsel. Dus dat do Minister, wat hij thans voorstelt, 
noemt gematigd, daar zou men vrede mee kunnen hebben, 
als het dan ten minste een accusatoir stelsel was, maar ik 
heb te vergeefs gezocht waar de Minister dat toch vandaan 
haalt. 

Ik heb het genoegen gehad om ten aanzien van dit wetboek 
in twee Commissies van Voorbereiding1 zitting te hebben, 
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zoowel indertijd in de Tweede Kamer als in deze Kamer, 
maar ik heb niet kunnen vinden, waarin toch dat gematigd 
accusatoir stelsel bestaat. 

Wij behouden in dit wetsvoorstel volkomen dan rechter-
comniissaris, den man die in het stillet vooronderzoek onder-
zockingsambtenaar is, ten dcele zelfs opsporingsambtenaar, 
den rechter dus, lid van de zittende magistratuur, lid van de 
rechtsprekende macht, die hier overgeplant wordt naar de 
plaats van den officier van justitie en hier moet zorgen, dat 
de waarheid, al vóór de openbare zitting1, zooveel mogelijk 
wordt voorbereid en die dus moot zorgen door het beschouwen 
van de plaats van het misdrijf, door brievenonderzoek, door 
huiszoekingen, enz. door ondervraging, dat het materiaal 
zooveel mogelijk bij elkaar verzameld wordt, en tot dat mate» 
riaal belmoren niet in de geringste plaats de verklaringen 
van den verdachte zelf. 

Dat is het inquisitoriale stelsel. 
Ik weet wel, de Minister zal zeggen: maar dat stelsel is 

toch doorbroken dooi' de bepaling, welke de heer van den 
Berg1 heeft aangehaald en welke den heer Lucasso eenigen 

• aanstoot gegeven heeft, dat bij den rechter-commissaris den 
verdachte medegedeeeld woTdt dat hij, als hij niet wil, niet 
behoeft te antwoorden, en verder door de bepaling, dat de 
verdediger bij het verhoor voor den rechter-commissaris, bij 
het zg. stille verhoor, aanwezig mag zijn. 

Mijns inziens doet dat niets af aan het inquisitoriale 
stelsel. 

Ik maak de onderscheiding, welke ook door prof. Simons 
jseer te recht gemaakt is, dat de verdarhte niet gehoord maar 
verhoord wordt. Daar zit de kneep. Bij het accusatoir stelsel 
wordt de man gehoord; er wordt tot hem gezegd: dit wordt 
u ten laste gelegd; wat hebt ge daarover te vertellen? Maar 
bij het inquisitoriaal stelsel verkeert de verdachte in de in-
ferieure positie, dat hij niet alleen ondervraagd wordt maar 
ook uitgevraagd. 

Men kan nu trachten misbruiken te keeren; ik ben daax-
VOOT dankbaar; dat is eigenlijk de gehecle tenor van het wets-
ontwerp; men wil, het stelsel behoudende, zooveel mogelijk 
excessen tegengaan ; een zeer loffelijk streven; maar dan moet 
men niet gaan zeggen, dat het daardoor een gematigd accu-
sa toir stelsel geworden is. 

Neen, men heeft het inquisitoriaal stelsel een beetje ge-
iuatigd. in dien zin, dat mca voor buitensporigheden eenigen 
waarborc: heeft. 

Dus dat de verdediger bij bet zoogenaamde stille verhoor 
tegenwoordig kan zijn, is alleen een waarborg: dat geen onbe-
hoorlijkheden kunnen plaats hebben in het kabinet van den 
officier van justitie of van den rechter-commissaris, onbehoor-
lijkheden, die men in theorie wel eens aangenomen heeft als 
mogelijk, om het zeer zaclit uit te drukken, waarvan in de 
praetijk misschien ook wel eens gebleken is dat het werkelijk, 
heden waren. 

Men moge tegen den verdachte zeggen: ge behoeft niet te 
antwoorden, c'est Ie ton qui fait la musique. Bij onze huidige 
strafvordering behoeft een beklaagde ook niet te antwoorden. 
Dat is niets nieuws. Trouwens, hoe zou men een beklaagde 
kunnen dwingen zijn mond open te doen, tenzij men tot de 
inquisitie in werkelijkheid terugkeerde? 

Het eeuige is nu. dat de Minister doordrongen is van de 
mogelijkheid, zoo niet de ',vaar*?hijrt!ijkheid, zoo niet de 
zekerheid eigenlijk, dat een rechter-commissaris, juist door 
het inquisitoriale van zijn taak. tot dusver vaak den vep-
daohte noopt tot antwoorden te zijnen eigen nadeele, door 
zijn stelsel van vragen. Men zal "ïem nu gaan zeggen: ,,ik 
zal je straks ondervragen, maar als je je mond wil houden, 
moet je dat zelf weten." Het zal heelemaal afhangen van 
den persoon van den rechter-commissaris of daar iets van 
terechtkomt, ja. dan neen. Men kan het zeggen op een 
manier, dat die man er absoluut niets aan hdeft. Men kan 
liet ook zeggen met zeker commentaar er bij, waardoor die 
man zeer wel kan bevroeden en begrijpen, dat als hij niet 
epreekt. dit te zijnen nadeele zal worden uitgelegd. 

Men voelt dus: heel ve?l waarde beent ik aan dat voor-
schrift niet; het is een moreel praesoript, een aJ gemeen 
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moreel voorschrift, maar dat aan het wezen van het ttelsel 
niets afdoet. 

In de Memorie van Antwoord is men zoo ver gegaan met 
den lof op dit stelsel en de principieele diepgaande wijzigin-
gen, die het tegenover den tegemvoordigen toestand bracht, 
dat o]) bladz. 17 van dis Memorie staat te lezen: 

„Het ontwerp versterkt de positie van den verdachte 
in zoo krachtige mate, dat met het stelsel van het ba-
staande recht pradisch is gebroken." 

Met het stelsel van het bestaande recht is praefiseb gebro. 
ken! Ik hoop straks aan te toonen hoe lichtelijk overdreven 
een dergelijke zinsnede meet geacht worden. Indien ik niet 
als zco uitermate serieuze menscheu de oorspronkelijke indie-
ners en de tegenwoordige verdedigers van het wetsontwerp 
zou hebben uckend, zou ik zeggen: laat die schuiniklopperij 
maar achterwege. 

Aan den anderen kant is in het Voorloopig Verslag van de 
Kamer een jammerkreet aangeheven, dat de publieke veilig-
beid, de zekerheid von lijf en goed eigenlijk heelemaal lo.-i-

f 'emaakt wordt, dat de grondslagen van onze maatschappe-
ijke veiligheid door dit wetsontwerp vrijwel worden losge-

woeld. omdat het ,.als bet ware een pijnlijke zorg aan den 
dag legt, om het privaat belang van de verdachten te behar-
tigen. die als onschuldig worden beschouwd en behandeld." 

Ik bob mijn handen ineengeslagen, toen ik las. dat men 
het als een grief tegen dit we<sontwerp aanvoerde, dat het een 
verdachte nog als onschuldig beschouwt. Dat doe ik ook en 
dat moet iedereen doen. Hij moet als verdachte worden be-
schouwd en daarmede uit. Dat die man. zoolang zijn schuld 
niet is bewezen, nog niet als schuldige mag worden beschouwd 
is een waarheid, die ik dacht, dat zelfs in de Eerste Kamer 
werd erkend. Ik heb blijkbaar nog te optimistisch over mijn 
medeleden gedacht. Dat ,,als het ware een pijnlijke zorg aan 
den dag legt om het privaat belang van de verdachten te 
behart igen" ' Denken deze heeren dan, dat het roo'n pretje 
is om verdachte te zijn, om preventief te zitten, daargelaten 
of later zal blijken of men al dan niet schuldig is? 

Men kan dus niet zeggen, dat het wetsontwerp te ver gaat, 
als het in dit opzicht die pijnlijke zorg aan den dag legt. 
Ik zon zeggen, dat het een van de eerste plichten is, even» 
goed als bet openbaar ministerie pijnlijke zorg aan den dag 
moet leggen om het algemeen belang en de Staatsorde te 
behartigen. Als compensatie daartegenover mag ook wel pijn-
lijke zorg aan den dag worden gelegd voor de behartiging 
van. het privaat belang van den verdachte. 

Verder zeggen deze leden : 

„Zij betreden de ruime plaats aan den raadsman, reeds 
van af het begin van de vervolging toegekend."-

En wat vooral hun grief is, is dit, dat het den verdachte 
niet moeilijk zal vallen de vervolging illusoir te maken — 
ik citeer letterlijk — „indien toch de verdachte reeds van 
meet af weet, wat tegen hem wordt ingebracht". 

Mijnheer de Voorzitter! Dat mag dus tegenwoordig ook al 
niet meer! Deze leden schijnen het goed te vinden, dat als 
iemand verdacht wordt en al die zaehthandige aanrakingen 
moet ondergaan met de crimineele vervolgingsorganen, hij 
niet map weten wat tegen hem wordt ingebracht en waarom 
hij zoo behandeld wordt. Hij moet dus in het algemeen be-
lang in het duister gelaten worden omtrent de vraag wanrom 
men hem bij zijn kraag heeft gepakt. Het kwain mij voor, 
dat deze meening, voorkomende in het Voorloopig Verslag, 
von zulk een sterken graad van antiquiteit blijk geeft, dat ik 
ze ter wille van het curieuze even moest aanhalen. Bestrijden 
behoef ik ze eigenlijk niet. En als ik aan den eenen kant lees 
in het Voorloopig Verslag over de hemelbestormende nieuw ig-
heden, welke in dit wetsontwerp voorkomen, en aan den 
anderen kant lees den aanhef van de Memorie van Toelieh-
lichting, dat dit wetsontwerp zoo nieuw en zoo modern is, dat 
bet practiseh heeft gebrokeu met het bestaande stelsel, dan 
zou ik willen zeggen: ni eet exces d'honneur, ni cette 
indignité! He+ wetsontwerp is een verdienstelijk stuk werk; 
het zit technisch goed in elkander; «r »ijn enkele goede 
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nieuwigheden in, maar men kan niet zeggen, dat het met het 
bestaande stelsel breekt, noch dat rechtszekerheid daardoor 
wankel wordt. 

Ik ga verder. Niet alleen dat het door mij afgekeurde 
inquisitoriale stelsel, waarbij de verdachte moraliter altijd 
nog op de pijnbank kan worden gelegd, nog blijft bestaan, 
en men den verdachte door ondervragingen noopt mate-
riaal te leveren tegen zich zelf, maar de positie van den 
verdachte als object van ondervraging en onderzoek is door 
dit ontwerp zelfs in sommige opzichten slechter geworden in 
vergelijking met den tegenwoordigen toestand, daar de be-
voegdheid, aan het vervolgende Staatsgezag toegekend, bij 
dit ontwerp grooter geworden is, zoodat dus de individueele 
vrijheid van den Nederlandschen Staatsburger, voor zoover 
die ooit kans loopt om met de justitie in aanraking te komen, 
nu door de grootere machtsbevoegdheid van het vervolgende 
Staatsorgaan is ingekort en verkleind. 

Ik zal dat met eenige voorbeelden staven. Ten eerste kan 
de officier van justitie volgens het nieuwe artikel 54 nu ook 
buiten het geval van heeterdaad tot onmiddellijke aanhou-
ding van den verdachte overgaan. Ten tweede wordt de poli-
tiebewaring, die tot dusverre als een onwettig insluipsel be-
stond, nu gesanctionneerd en als nieuw instituut ingevoegd 
in het wetboek. Ik geef toe dat de wijze, waarop iemand die 
in zoogenaamde voorloopige verzekering _ wordt gesteld, be-
nandeid zal moeten worden, bij Koninklijk besluit zal wor-
den vastgesteld, en wij moeten dit dus voorloopig afwachten, 
maar de officier van justitie krijgt nu een bevoegdheid die 
hij niet had, want hij kan nu iemand, alleen omdat lui ver-
dacht is — het behoeft niet eens iets gewichtigs te zijn — 
tweemaal twee dagen vasthouden. Indien een politie» 
agent hem aanhoudt, moet hij nu voor den officier ge-
leid worden, en dat is wel een voordeel, want tot'dusverre 
werd hij m. i. onwettig maar in een poïitiehok opgesloten, 
en b.v. voor een halven dag in een cachot gestopt. 

Het is volkomen juist, dat men aan die onwettige, althans 
ongeregelde politieopsluiting, een einde wil maken, maar die 
bevoegdheid van viermaal 24 uur opsluiting had de politie 
n ie t ! De politie deed wel soms heel raar met de menschen, 
maar opsluiting gedurende vier dagen is in de practijk nog 
vrij wel nooit voorgekomen! 

Maar ik kom tot ernstiger dingen. 
Het aantal gevallen, waarbij preventieve hechtenis, voor-

loopige bewaring door den rechter-commissaris te bevelen, is 
toegelaten, wordt niet onaanzienlijk uitgebreid. In art. 64b 
worden al die gevallen opgesomd, in de eerste plaats de be-
staande gevallen, en dat zijn er reeds vele, maar daarnaast 
eenige nieuwe gevallen — behalve de reeds geldende geval-
len van misdrijven waarop 4 jaar gevangenis staat, benevens 
verduistering, oplichting en enkele andere delicten — n.1. 
verspreiding van opruiende geschriften, chantage, en bedrei-
ging. Daarover moet men niet licht denken, want de preven-
tieve hechtenis is een zéér zwaarwichtig middel tegen een 
verdachte, dat hem moreel en physiek kapot kan maken, ook 
al mag hij een advocaat bij zijn verhoor hebben. 

Ik ga verder: 
Tot dusver kon een verdachte, die voor den rechter-com-

missaris werd geroepen, wegblijven, ala hij meende dat het 
hem niet schelen kon, oi als hij bang was zich door het stille 
verhoor te verpraten), zeggende: als ik iets wil zeggen, zal 
ik dat wel in het openbaar doen. Dat recht wae in het oude 
art. 67 met den meesten nadruk vastgelegd. 

„Indien een getuige op de hem gedane dagvaarding 
niét verschijnt, zal de regter-commissaris opnieuw zijne 
oproeping kunnen bevelen en hetzij tegelijkertijd, hetzij 
later, daarbij een bevel tot medebrenging kunnen voegen. 

Bil niet-vèrschijning van den verdachte, zal deze daar-
toe door geene dwangmiddelen kunnen worden ver-
pl icht ." 

De heer Diepenhorst: Alleen bij voorloopige informatie! 

De heer ïfendels: Dat verschil venal t nu. 
In het wetsontwerp lees ik in art. 205: 

,,Indien de verdachte in vrijheid is en niet op de dag-
vaarding verschijnt, kan de rechter-commissaris hem 
andermaal doen dagvaarden en daarbij voegen een bevel 
tot medebrenging of zoodamig bevel later uitvaardigen." 

en verder: 
,,Indien dit in het belang van het onderzoek dringend 

noodzakelijk is, kan de rechter-commissaris bevelen dat 
de overeenkomstig het voorgaande artikel medegebrachte 
verdachte gedurende ten hoogste vier en twintig uren in 
eene door hem aan te wijzen plaats in verzekering zal 
worden gesteld." 

Ook dat is een bevoegdheid, die tot dusverre den rechter-
commissaris ontbrak. 

VerdcT, bij de openbare terechtzitting, was de beklaagde, 
nadat hij gedagvaard was, vrij om niet te verschijnen, als 
hij daar plezier in had en daardoor zijn verdediging te 
schaden. Niet alleen dat hij dan zich zelf niet kon verdedi-
gen, maar zijn advocaat kon ook niet voor hem optreden. 
Hij kon dan bij verstek veroordeeld worden. 

In dit welsontwerp krijgen wij echter een nieuwe bepaling: 
als de man niet verschijnt, kan de rechtbank bevelen dat hij 
zal worden gehaald. Met andere woorden, de man wordt ge-
dwongen om ter terechtzitting aanwezig te zijn, om te hooren 
wat tegen hem wordt aangevoerd, en ook gedwongen, om zich 
te laten ondervragen. Als liet een zwakke, nerveuze persoon is, 
die bij zich zelf denkt: ik heb het gedaan, laten de heereu 
maar vonnis wijzen, als ik ga spreken raak ik de kluts kwijt 
en maak ik het misschien nog erger, dan zal hem dat niet 
meer helpen. En op zoo iemand zal het zeer weinig invloed 
hebben, wanneer men hem gaat ondervragen en alt, gewone 
zegswijze mededeelt: pij behoeft niet te antwoorden. 

Hiermede heb ik een reeks van maatregelen opgesomd, die 
meer bevoegdheden aan het Staatsgezag toekennen dan tot 
nu toe. Ik sta dan ook eenigszins sceptisch tegenover de wel-
gemeendheid van de opmerking in het Voorloopig Verslag, 
dat van de vervolging niets meer zou terechtkomen, omdat 
de verdediger zoo verschrikkelijk veel rechten krijgt. 

Ik voel een lichte neiging om te denken, dat men maar 
al vast jammerkreten heeft uitgestooton. om de rechten van 
den verdediger in de practijk een beetje te drukken, wetende, 
dat de vervolgende organen ruimschoots bevoegdheden krij-
gen in dit wetsontwerp, zelfs meer dan vroeger. 

Ten slotte. Mijnheer de Voorzitter, dit belangrijke punt: 
de rechterlijke bevelen, een geheel nieuw instituut, dat wij 
nog niet kenden. Wanneer iemand een gewone overtreding 
begaat, waardoor de openbare orde dreigt verstoord te wor-
den, kan hij op vordering van don officier van justitie opge-
pakt worden. Wanneer iemand bij voorbeeld op straat col-
porteert op een zoodanige wijze, dat daarbij opstootjes 
ontstaan, of wel dat bij een stakinsr iemand geverbaliseerd 
wordt wegens hinderlijk volgen, dan kan zoo iemand vjor 
den rechter-commissaris prehracht worden en deze kan hem 
zeggen: vrind, daarmee moet gij uitscheiden, ik zal u zekere 
voorwaarden stellen, waaronder tril vrij kunt komen, welke 
voorwaarden gij moet naleven. Hij kan dan als voorwaarde 
stellen bij voorbeeld, wat zoo iemand in den loop van de 
eerste dagen al dan niet mag doen. of wel hem enkele 
plaatsen aanwijzen, waar hij zich mag ophouden, enz t, 
kortom, de man wordt in zijn gedragingen gebonden. Alleen 
mogen die voorwaarden niet de godsdienstige of staatkun-
dige overtuiging aanranden. 

Zoo iemand gaat dan weg. en denkt, dat hij van die over-
treding af is, maar neen. Mijnheer de Voorzitter, voor die 
overtreding moet hij toch terecht staan en kan hij gestraft 
worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Er kunnen aan dit instituut goedi 
kanten zitten, wanneer het met veel zorg en veel tact wordt 
gehanteerd, en alleen in geval van de allerstrikste noodzake-
lijkheid. 

Mijnheer de Voorzitter! De ge?-hied?nis van dit instituut 
schijnt een Haagschen oorsprong te hebben. Men heeft hier-
bij gedr.cht aan het geval van een raren man, die altijd stond 
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t é venten met een brochure tegen oen bekend Haagsch per-
êonage. tegen wie hij zekere grieven had iu verband met de 
Haagsche tram, en die maar altijd door daarmee bezig was 
en daarmee oploopje» verwekte, dis lastig waren voor het 
verkeer. Hij werd elk cogeublik geverbaliseerd, maar ging 
er steeds mee door. 

Mijnheer de Voorzitter! Als liet nu bij dergelijke gevallen 
blijft, zeg ik: ga uw gang maar, daar heb ik niets op tegen, 
maar ik vrees voor de mogelijkheid, dat men met dit iusti-
tmit vexatoir zul gaan omspringen. Ik wil er liet beste van 
hopen, maar ook hieruit blijkt toch alweer, dat men niet 
zoo hoog moet opgeven van al die rechten van de verdedi-
sging en van het gematigd ac i'satoire stelsel, en dat men 
niet moet zeggen, dat het inquisitoire stelsel ernstig is ver-
zwakt.. Integendeel worden de Staatsorganen in hun be-
voegdhsden michtiger. 

Wat staat daartegenover voor de verdediging? In de eerste 
plaats zal de raadsman van den aanvang af, bij. bet verhoor 
van den verdachte voor den rechter-commissaris en ook als 
hij in verzekering is gesteld, toegang tot den verdachte 
hebben. Ik zal gaarne erkennen — a tout seigneur tout 
honneur — dat dit van groot e beteekenis is. Thans zal dus 
de advocaat ook voor het uaiten van de instructie toegang tot 
den beklaagde hebben. Het was een van de ellendigste dingen 
in bet tegenwoordige strafproces, dat, terwijl iemand weken 
en weken, ja zelfs m?anden in preventieve hechtenis kon 
aritten, terwijl hij zijn advocaat had gekozen, deze niet eerder 
tot den verdachte werd toegelaten, dan van het moment af, 
dat bet tegenwoordig strafproces den raadsman erkent, d.w.z. 
als de instructie gesloten is en verwijzing naar de openbare 
terechtzitting bevolen is. M.a.w. als de rechter-commissaris 
in het 6tille kamertje alles bekokstoofd had, wanneer bij alle 
bewijsmateraal had verzameld voor de openbare terechtzit-
ting, dan eerst mocht de advocaat binnenkomen, en dan 
mocht die tegen het vaak enorme dossier, waarvoor hij plotse-
ling werd geplaatst — terwijl de openbare zitting dikwijls al 
14 dagen later werd gehouden—, zijn tegenbewijzen verzame-
len. Bij het nieuwe strafproces zal de advocaat althans met 
den man mogen spreken. Hoofdzaak echter is, dat ik weet, 
wat mijn tegenpartij in hei schild voert, en dat ik weet, wat 
de rechter-commissaris of de officier van justitie met den 
man voor heeft, welk bewijsmateriaal hij heeft en wat de ge-
tuigen verteld nebben in bet stille verhoor. Nu zal de raads-
man volgens dit ontwerp het verhoor van den verdachte en 
de getuigen mogen bijwonen, maar voor zoover het be-
lang van het onderzoek het gedoogt! 

Deze zinsnede vinden wij in het ontwerp in allerlei toon-
aarden en variaties. De raadsman mag de verhooren van ver-
dachte en getuigen bijwonen, hij mag de overtuigingsstukken 
zien, mag bij schouw e. d. tegenwoordig zijn, de stukken 
lezen, maar overal komt die restrictie er bij. Den eenen keei 
heet het: voor zoover het onderzoek daardoor niet wordt opge-
houden, dan weer: indien de stond van het onderzoek net 
gedoogt, dan weer: indien het algemeen belang daardoor 
niet w-ordt geschaad, de variaties zijn talrijk, maar alles ter 
beoordeeling van den ïechter-commissaris. M. a. w. de ver-
dediger mag alles in do gevallen, waarin hij het mag, hij mag 
niets in de gevallen waarin de rechter-commissaris zegt, dat 
hij het niet mag. Nu geef ik toe, dat het een verbetering is. 
Tot nu toe mocht hij niets. Nu kan hij er wat aan hebben, 
maar alles hangt af van de gezindheid van den rechter-
commissaris, 

Als men een rechter-commissaris treft van het slag van 
een der heeren, die deze jammerklachten in het Voorloopig 
Verslag hebben geuit, dan krijgt de advocaat vrijwel niets 
gedaan. Het zal er dus van afhangen hoe het in de pnctijk 
gaat, maar stellig houvast heeft men er niet aan. 

Toegegeven zelfs, dat het van belang kan zijn, dat bij het 
verhoor van een bepaalden getuige een verdediger niet wordt 
toegelaten in zekere omstandigheden, maar dat is ook de 
uiterste concessie, die ik kan doen. Maar dat bij het verhoor 
van een verdachte zelf, van den eigen cliënt, als men nota 
bene huldigt het „gematigd" accusatoire stelsel, zooals in de 
Memorie van Toelichting staat, de raadsman niet tegen-
woordig kan rijn als de rechter-commissaris deukt, dat dat 

niet in het belang is van heb onderzoek, ziet, dat is teleur-
stellend. 

Dan moet men niet gaan spreken van een nieuw stelsel, 
van een groot beginsel, van een grootsche hervorming. Al» 
er dit nog in staat, Heb Vaterland kannst rühig sein, dan 
heeft de justitie nog wel zoozeer voldoende middelen ter be-
schikking, dat de heeren hier straks in volmaakte gemoeds-
rust naar huis kunnen irweren. 

De balie heeft een adres gericht aan de Kamers (een com-
missie uit de verschillende orden van de advocaten), en nu 
heeft het mij genoegen gedaan, dat een man nis mr. van 
Geuns, advocaat-generaal van het gerechtshof te Amsterdam, 
een deskundige vooral op strafrechtelijk gobied, het adres 
van de b'ilie besprekende, een artikel heeft geschreven in 
Themij n°. 4 van 1914, waarin hij steunt het verlangen van 
de balie om den verdediger in alle gevallen zonder beperking 
bij het verhoor van den verdachte toe te laten. 

De heer van Geuns zsgt op bladz. 6: 
,,In tegenstelling tot het verhoor van getuigen en des-

kundigen, waarbij het belang van het onderzoek zich 
inderdaad tegen de aanwezigheid van den raadsman kan 
verzetten, wil zij dus ten aanzien van het verhoor van 
den verdachte elke beperking laten vervallen. 

Het wi! mij voorkomen, dat tegen verwezenlijking van 
dit desideratum der commissie geen overwegend bezwaar 
bestaat. Met haar ben ik van oordeel, dat — ook met het 
oog op de bescheiden rol, die aan den raadsman in het 
kabinet van den rechter-commissaris is toebedeeld — 
vrees voor ,,de aanwezigheid van ongewenschte elementen 
of inmenging te ongelegener tijdstip" hier niet den door-
slag mng geven." 

Ook behoeft men den verdediger geen inzage van alle 
stukken te geven, alleen moet men hem dan mededeelen, dat 
het dossier onvolledig is ! 

Er staat uitdrukkelijk in de wet voorgeschreven, dat som-
mige stukken altijd aan den verdediger door den rechter-
commissaiis gegeven moeten worden, maar indien de rechter-
commissaris van oordeel is, dat sommige andere stukken niet 
aan den verdediger ter inzago moeten werden gegeven, dan 
wordt aan den verdediger eenvoudig medegedeeld: Hier hebt 
gij het dossier, maar het is niet volledig! 

De verdediger gaat een dossier doorzien waar een hoop 
stukken inzitten, en hij zou kunnen denken, dat het volledig 
is. Daarom wordt gezegd: ge moet niet denken, dat het vol-
ledig is. Maar er wordt niet bij gezegd in hoeverre dit dossier 
nu onvolledig is, of er veel of weinig aan ontbreekt, enz. 

Maar hij kan in beroep komen, zal de Minister straks 
zeggen, bij den rechter, maar waarvan eigenlijk? Dat hij 
een onvolledig dossier heeft gekregen? Maar hoe kan hij nu 
eigenlijk aantoonen de noodzakeliikheid van volledige ken-
nisneming, of het onnoodige der beperking? Hij kent 
immers niet den inhoud van hetgeen ontbreekt. Wist hij het 
wel, dan behoefde hij niet in beroep te komen. 

Artikelen 308 en 309 geven den officier van justitie de be-
voegdheid om staande de zitting mondeling zijn dagvaarding 
te wijzigen, wanneer de omstandigheden bekend geworden 
zijn die tot verzwaring van straf kunnen leiden, en in andere 
gevallen schriftelijk, hetgeen bij het thans vigeerende wet-
boek niet mag, daar men thans nog gebonden is op de zitting 
aan de dagvaarding van het oogenblik. Thans moet op da 
oude dagvaarding worden doorgegaan, zoodat deze nicuwig-
heid veelal zeker niet in het belang van den beklaagde 
zal zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Nogmaals, men moet mij niet 
misverstaan en niet zeggen, dat ik dus eigenlijk niets goeds 
in dit wetsontwerp zou zien; ik zie er een heeleboel goeds in 
en ik ben dankbaar alweer, dat althans iets aan de verdedi-
ging gegeven is, tegenover de zeer ondergeschikte positie, 
waarin zij tot dusverre verkeerde. 

Maar ik waarschuw tegen overschatting en dat ik dit 
niet alleen doe, blijkt hieruit, dat mr. prof. Simons, die lid 
geweest is van de Staatscommissie, die dit wetsontwerp heeft 
ontworpen, in het Tijdschrift voor Strafrecht van 6 Juli 191ó 
een artikel geschreven heeft, juist over het inqnisitoir karak-
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ter van ons strafproces, en zeer sterk onderstreept heeft juist 
dezelfde incening, die ik op dit oogenblik beb gegeven, prof. 
Simons zegt op bladz. O van dit artikel: 

„Dit kort overzicht van de bepalingen van het ontwerp 
bewijst wel, dat de positie van deu verdachte als object 
van ondervraging, en dus als object van het onderzoek, 
in vergelijking met het. geldend recht, eerder slechter is 
geworden dan verbeterd." 

Dat heb ook ik betoogd, en als ik daarin onjuist ben, dan 
heb ik dus een compagnon die mijn onjuiste opvatting met 
zijn gezag ondersteunt. 

En verder: 
,,Zoowel bij het opsporingsonderzoek en het gerechte-

lijk vooronderzoek als bij het eindonderzoek zijn bepalin-
gen opgenomen, die de strekking kunnen hebben den 
verdachte in sterkere mate aan de macht van den onder» 
zoekenden rechter te onderwerpen." 

Tan deze stelling heb ik juist de toelichting trachten te 
geven. 

En wat betreft hetgeen de verdediger krijg', z^gt prof. 
Simons: 

„Wij hebben hier een ran de bepalingeu van het ont-
werp, die aan den verdachte in het belang van zijne 
verdediging ten goede kunnen komen, doeb waar-van 
iedere reehter-commissaris precies kan maken wat hij 
wi l ." 

Ook dit is hetzelfde wat ik heb betoogd. 
Met hel oog op den tijd zal ik mij nu niet te zeer ver-

diepen in de vraag, of eigenlijk niet het geheele instituut 
van den rethter-commissaris had moeten afgeschaft worden. 
Ook zal ik er niet veel over zeggen, omdat er niets meer aan 
te doen is. Aan wat ik tot dusver heb besproken is nog wel 
wat aan te doen, niet bij wijze van amendement maar door 
een zeer milde toepassing in de practijk, — en daarom heb 
ik er over gesproken. 

Ik vind het een misstand — de heer Lucasse heeft er reeds 
op gewezen wat betreft den kantonrechter —, dat men ver-
wart zittende magistratuur met de staande magistratuur, 
dat men een lid van de zittende magistratuur, dat men dus 
den rechtsprekend en rechter, die volkomen objectief moet 
zijn. die niet. staat aan de zijde van den beklaagde of ver-
dediger, ook niet aan die van den officier van justitie, doch 
die leiden moet en aanhooren wat men Tan beide zijden heeft 
ie vertellen, en die dan als onpartijdige behoort te oordeelen, 
opdraagt opsporings- en onderzoekin gearbeid; ik acht het 
verkeerd dat men aan zoo'n re.'hter-commissaris, het lid van 
de zittende magistratuur, dat straks weder achter de groene 
tafel kan komen te ritten al? strafrechter, nu nog in veel 
sterkere mate de taak opdraagt om van meet af aan het be-
wij.'materiaal bijeen te halen uit den verdachte en de ge-
tuigen, dnt voldoende zal zijn Toor den officier van justitie 
om daarop de vervolging te kunnen baseeren. 

Zeker, de reehter-commissaris tan een zeer humaan man 
rijn. Men heeft verscheidene rechter-commissariesen^ die 
volstrekt niet crimineel zijn ; maar hun taak als zoodanig is 
onderzoeken, ondervragen, materiaal verkrijgen, en daardoor 
ia het gevaar groot dat zoo'n rechtercommissaris eigenlijk 
wordt de helper van den officier van justitie. 

Nu zeg ik: een rechtsprekend rechter, die verleden jaar 
recht cesproken heeft in hetzelfde colle.ee en er volgend jaar 
up.lnr in zal zitten, moet men niet met dat werk belasten. 
Men krijgt daardoor een connexiteit. tusschen rechter-com-
missaris en officier van justitie; die mensohen werken elk 
i.ogenblik met elkander samen en het kan bijna niet anders 
of er moet in een rechter-commissaris varen een zekere geest 
van inquisitie. Hij moet, de waarheid trachten te verkrijgen; 
hij moet materiaal bij elkaar brengen; hij is op dat oogenblik 
•„'een rechtsprekend persoon. _ . . . 

M. i. is het de taak van den officier van justitie, om te 
-. rrvolgen, en als men die hem had opgedragen, waren daar-

naast vanzelf de rtchtea van Jeu verdediger nog veel »terk*r 
gemaakt. 

Het Eugelsciie stekel van de publieke instructie «*- ik 
geef toe: daar zijn nationale eigenaardigheden aan verboii-
den. Men kan dat zonder m c r hier niet invoeren. In Engc-
land is do instructie vrijwel publiek, maar de rechter in to 
gelijker tijd. wanneer het een geschil betreft van minderen 
omvang, zelf rechter of veiwijat de /.aak naar een ander 
college. Hier heeft men dat stelsel niet aangedurfd. 

Mijn bezwaar tegen den rcchlet'-cmmnissaris is ook, dat 
de gestie van den officier van justitie niet ontsnapt aan de 
ministerieele verantwoordelijkheid. Een officier yan justitie 
is ambtenaar, staat hiërarchisch onder den Minister van 
Justitie. Heb ik mij te beklagen over handelingen van een 
officier van justitie, dan is de Minister van Justitie in hoog-
sta instantie verantwoordelijk tegenover het Parlement. Maar 
tegenover een rechtei -cemniis;,iri«. die in de practijk ket-
zelfde doet aU een officier van jiutitie, heeft de Minister1 

niets te vertellen, want die is <jn.:fzelbaar: hij behoeft zelfa 
geen wenken van hem aan te nemen. Nu gevoelt men dat dit 
een foutief stelsel is; in de practijk kon het goed loopen, maar 
wanneer ik mij te beklagen heb overeen reen (er-commissaris, 
kan ik niets doen; ik kan niet bij zijn hiërarchischen chef 
terecht, want dien heeft, hij niet. 

Ik heb zooeven gezegd: De bevolking heeft in het algemeen 
niet het vertrouwen, dat. met de rechten van den beklaagd*» 
nauwkeurig wordt omgesprongen. Zij ziet nu eenmaal, te 
recht of ten onrechte, in de rechterlijke rechtsprekende 
macht en in de vervolgingsorganen twee handen op een. 
buik. De officieren v.in justitie en de rechters, men vindt nu 
eenmaal dat die handje-plak (pelen; ik geef toe, dat is in 
de practijk volstrekt niet het preval in ongunstigen zin, maar 
wel vaak wat betreft de zeer nauwe betrekking tuaechen hen. 
De officier van justitie — en dit ia voor het uiterlijk aspect 
van zeer groot belang — zitte niet meer op de plaats waar 
hij nu zit. Nu zal de Minister antwoorden: Daar heb ik voor 
gezorgd. Neen. Excellentie, daar hebt gij niet voor gewurgd. 
Op dit oogenblik zit de officier van justitie aan de tafel van 
de rechters, de griffier aan bet eene uiteinde, de rechters 
om de tafel, en de officier van justitie aan het andere uit-
einde. Wat had de Commissie van Voorbereiding uit de 
Twepde Kamer met a lgemene stemmen, of althans met een 
groote meerderheid, voorgesteld — hetgeen de beer Ort, zij 
het dan met eenige meeitr, had geaccepteerd — r Dat de 
officier van justitie van die tafel en van bet podium weg 
moest, althans in gelijke positie in de zal moest zitten als dg 
verdediger. Dan had men het goed gehad: in bet midden de 
onpartijdige rechtsprekers; links daarvan het openbaar 
ministerie, de beklager, en in gelijke positie aan den anderen 
kant de verdediger. 

En wat heeft men er uu van gemaakt? Aan dezelfde tafel 
van de rechters mag bij niet zitten. 

Nu is het een klein kunstje om naast die tafel op een af-
stand van een decimeter een klein tafeltje te zetten, desnoods 
de beide tafels met één kleed bedekt. Zegt de. verdediger dan, 
dat de officier van justitie aan dezelfde tafel zit als de rech-
ters, dan antwoordt de president: licht het laken maar o p ' 
En dan ziet men een klein whist-tafeltje. Dat is kinderspel, 
want het geeft hetzelfde «speet. Men moet deze zaak niet in 
het kleine opvatten, want het publiek en de kleine man als 
beklaagde zien in de ïechteis de frères-compagnons van den 
officier van justitie. Er komt bij, dat men den officier van 
justitie meermalen met den dichtst nabjjzittenden rechter ge-
sprekken ziet aanknoopen. Het is een insluipsel, dat zeerver-
keerd is, en het wekt de vraag: laat de verdediger eens op 
het podium klimmen en met een van do rechters een praatje 
aanknoopen! Neen, als men den officier van justitie op het 
podium aan een afzonderlijk tafeltje zet, dan moet men den 
verdediger in gelijke positie brengen, zoodat hij hetzelfde ge-
zicht krijgt op den beklaagde en op de getuigen. De verdeeli-
gersbank is in den regel 51 of 4 meter van het podium ver-
wijderd; de beklaagdcbauk is soms even zoo ver verwijderd 
van den verdediger, zoodat. deze, als hij zijn cliënt iets wil 
vragen, de halve zaal moet doorloopen. 

http://colle.ee
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Nu komen de getuigen. Dezen spreken tot don president en 

o wee, als de beklaagde op een vraag, door den verdediger 
gesteld, zich oniwendt en aan dezen antwoord geeft. Dan is de 
prefident er als de kippen bij om te zeggen, dat hij tot den 
president moet spreken. Wat is het gevolg? Dat de verdediger 
do getuigen op den r>:g mag aien, terwijl de rechters hen in 
het gezicht zien. Het is mij als verdediger meermalen voor-
gekomen, dat ik het gezicht wel eens had willen zien waar-
jne;lo een getuige een bepaald antwoord gaf. De physionomie 
is bij het beantwoorden van vragen van groot belang. De 
verdediger hoort alleen wat de getuige zegt, maar de rechters 
zien zijn aarzeling, zijn kleur verschieten, enz. 

Mijnheer da Voorzitter! ü ziet dus, dat het met die gelijke 
rechten van aanklager en verdediger nog wel zal losloopen 
in do practijk, en dat men dus heusch nog g-een dithyram-
biseho loftuitingen behoeft te laten hooren over de groote 
nieuwe baanbrekende beginselen, die aan dit ontwerp ten 
grondslag liggen. 

Ik meen dat daarnaast eenige praecepten staan van groot 
belang, bijv. dat men geen uitdrukkelijke vragen mag doen, 
die de strekking hebben, dat de antwoorden geacht kunnen 
worden niet in vrijheid te zijn gegeven. Men zou gewoon 
kunnen zeggen, dat men den beklaagde dus niet mag over-
donderen, niet af snauwen of pressie op hem uitoefenen, dat 
men hem niet meet behandelen als kwajongen, maar tactvol 
en beleefd. Ieder beklaagde is er toch al beroerd aan toe: 
hoe onsympathiek hij ook mag zijn, hij is persoua misera-
bilis, en heeft verdediging noodig. 

Dergelijke voorschriften komen meer voor. Het is den 
rechter voortaan volgens artikel 299 verboden blijken van 
overtuiging van schuld of onschuld te geven. Dit is een zeer 
goed voorschrift. Ik heb voor tal van rechtbanken gepleit, 
waarbij president en rechters zich er strikt aan hielden. 
Maar er tomen ook gevallen voor, dat de rechters zich reeds 
zoo blootgeven bij de behandeling der zaak, dat verdediging 
eigenlijk niet meer noodig is. Dit is thans verboden. Maar 
nu is dat wel mooi op papier, maar wat moet men doen als 
het niet gebeurt. Het is slechts een nudum praeceptum. Geen 
enkele poenale sanctie is er aan verbonden. 

Het is een moreele ruggesteun voor sommigen, die zich te 
zeer laten gaan, maar van bijzonder groote practische waarde 
is het niet, want wat moet de verdediger doen als hij meent 
dat de president of een rechter wel blijk geeft van zijn over-
tuiging? Moet hij dat dan zeggen? Maar dan zal de presi-
dent zeggen dat hij de orde heeft te handhaven. 

Ik eindig dus hiermede. Ik juich toe dat dit ontwerp tot 
«tand komt, maar verheel mij niet dat ik groote bedenking 
licb tegen de uitbreiding van de bevoegdheid van de vervol-
gingsorganen. Ik hoop echter, dat zij daarvan met omzich-
tigheid gebruik zullen maken en dat de rechten aan de ver-
dediging toegekend, met de noodige largesse zullen worden 
toegepast. Ik vind het ook goed dat tegen plichtvergeten ver-
dedigers, die werkelijk zouden trachten allerlei slechte in-
sluipsels in te voeren in het strafproces, met kracht zal wor-
den opgetreden, maar hoop dat de tijd niet verre zal zijn 
dat vrij eindelijk een modern strafrechtproces zullen krijgen^ 
waarin de beginselen zullen worden belichaamd, die ik mij 
beijverd heb in korte trekken aan te geven. Ook met dit ont-
werp zullen echter de leden van de balie al hun krachten heb-
ben in te spannen om het te doen worden een levend wetboek, 
in Let belang van de justitiabelen. '-n d'J> ook in het belang 
van ons al!en! 

De heer Binner te : Mijnheer de Voorzatter' Na de uit-
voerige rede van den heer Mendels behoef ik slechts een 
enkel woord te spreken om mijn sympathie met dit wets-
ontweip te betuigen. . 

Bij de regeling van het strafproces staan twee groote begin-
selen van Staatsbelang op den voorgrond: 1'. dat hii. die de 
Strafwet overtreedt, behoort te worden gestraft; 2°. dat aan 
niemand straf mag worden opgelegd, wiens schuld aan het 
hem ten laste gelegde feit niet is bewezen. 

Van deze beginselen moeten zoowel het O. M. als de raads» 
man van den beklaagde uitgaan; beiden zijn wel op verschil -
lende wijze werkzaam, maar de wet, die de strafvordering 

(Binnerts.) 
regelt, moet aan beiden, als zij daarbij tegenover elkander 
staan, zooveel mogelijk vrijheid van beweging geven. Dit 
doet het nog werkend Wetboek van Strafvordering niet. 

Het neemt wel aan, dat een aangeklaagde een advocaat tot 
zijn verdediging mag hebben, maar in het bijzonder bij het 
vooronderzoek moet die raadsman werkeloos blijven. Is do 
aangeklaagde op vrije voeten, dan kan hij hem natuurlijk 
raadplegen, maar bij zijn yernooren en bij do getuigenver-
hooren mag do raadsman niet tegenwoordig zijn: inzage van 
stukken is hem niet geoorloofd. Es is de aangeklaagde van 
zijn vrijheid beroofd, dan mist hij elk contact met zijn raads-
man, die hem niet ma-g .«preken en geen briefwisseling met 
hem mag houden. 

Als het vooronderzoek is afgeloopen en de zaak naar da 
openbare terechtzitting is verwezen, houdt wel die afzonde-
ring tusscheu aangeklaagde en raadsman op, maar als op da 
terechtzitting getuigen worden gehoord, mag wel het O. M. 
rechtstreeks vragen tot den getuige richten, maar de raads-
man mag dat niet, hij kan slechts den president verzoeken 
bepaalde vragen aan den getuige over te brengen. 

Deze achterstelling in de positie van den raadsman en 
belemmering in diens beweging om te doen wat hij in het 
belang van zijn cliënt, den aangeklaagde, noodig acht, heeft 
gedurende zeer vele jaren de balie aanleiding gegeven daar-
over te klagen. 

Het wetboek van 18-38 bracht een groote verbetering in den 
toestand, die onder de werking van den Code d'Instruction 
Criminella bestond, die het strafproces streng inquisitoir 
regelde. 

Wanneer dan een beklaagde ter zitting kwam met een 
raadsman, was de president van het college verplicht, voor 
de raadsman het woord kreeg, hem er op te wijzen, dat het, 
zijn plicht was niets te zeggen tegen zijn geweten en dat hij 
moest spreken met gematigdheid en met kalmte. Dat heeft 
ons wetboek in 1838 niet overgenomen, maar wel zijn over-
genomen de beperking van de bevoegdheden van den raads-
ïnan gedurende het vooronderzoek en ter openbare terecht-
jritting, regelingen, die jarenlang aanleiding hebben gegeven 
tot allerlei klachten. 

In 1870 werd opgericht de Nederlandsche Juristen-
yereeniging eu reeds in 1874 behandelde zij in haar vergade-
ring te Groningen de vraag welke bevoegdheden aan d-jn ver-
dediger van den verdachte of beklaagde moesten worden toe-
gekend gedurende de voorloopige instructie in strafzaken, 
bevoegdheden, die toen niet bestonden. In 1889 werd in een 
te Amsterdan gehouden vergadering beslist over de vraag 
van de toevoeging van een rechtsgeleerden raadsman aan 
een beklaagde, die niet reeds een heeft gekozen. Ook daarin 
was toen nog niet voorzien. In 1902 werd de vraag gesteld: 
hoe behoort de verdediging in het strafproces te worden ge-
regeld zoowel bij het vooronderzoek als bij de behandeling 
ter terechtzitting? Ik heb toen de groote eer genoten, nadat ik 
ruim 30 jaar lid van de balie was geweest en gedurende 8 jaar 
zitting had genomen in de zittende magistratuur, en voor-
zitter was van de strafkamer van het gerechtshof te 
Leeuwarden, met het uitbrengen van een prae-advies te 
worden belast. Dit prae-advies strekte: 

i*. bij het vooronderzoek na bet verleenen van rechts-
ingang tegen den beklaagde behoort aan de verdediging te 
worden toegekend het recht: 

a. om met den beklaagde, ook als hij ia in verzekerde be-
waring, zoowel mondeling als schriftelijk vrije gedachtenwie-
seling te houden; 

b. om tegenwoordig te « jn bij het hooren van den be-
klaagde door den rechter-commissaris, bij huiszoeking, bij 
onderzoek van papieren en boeken en bij het opmaken van 
proces-verbaal van het verhoor van dan beklaagde; 

c. om ter griffie van de rechtbank inzage van stukken te 
nemen; 

2°. bij de behandeling ter terechtzitting behoort, met 
behoud van de thans aan de verdediging toegekende rechten, 
rtan den raadsman van den beklaagde te worden gegeven het 
recht om rechtstreeks de getuigen te ondervragen, behoudens 
de hevoesrdbeid der rechtbank om in ieder bijzonder geval 
in het belang van den persoon, die wordt ondervraagd, pi van 

Handelingen der Sta ten-Genera aL — 1920—1921. s - L-



210 

14de VERGADERING. — 13 JANUARI 1921. 
18. Vaststelling van een W etboek van Strafvordering1. 

(Binnerts.) 
het onderzoek te bepalen, dat de ondervraging van den ge-
tuige door tusschenkomst van den president zal geschieden. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat prae-advies is in de Juristen-
veree'niging gevolgd, en nu heb ik het genoegen, dat beginsel 
ook in dit wetsontwerp te zien belichaamd. Ik verheug mij 
daarin van harte, omdat ik meen, dat op die wijze het straf-
proces op waardige wijze wordt geregeld. 

Nu is daartegenover opgemerkt, dat wanneer aan den ver-
dediger zulke groote rechten worden gegeven, do grootste 
misdadigers vrij zullen komen, en het lang niet zeker is, dat 
de schuldigen zullen worden gestraft. Dat is een bezwaar, 
dat in de Tweede Kamer vooral heeft gewogen bij een man, 
dien ik zeer hoogacht, jhr . mr. van Doorn, deken van de orde 
van advocaten bij den Hoogen Raad der Nederlanden, die er 
vooral bezwaar tegen had, dat de raadsman van een beklaagde 
genoodzaakt zou worden, om dingen te doen, die hij liever niet 
zou willen doen, waardoor de positie van den raadsman, wil 
hrj zijn plicht doen, bijna onmogelijk wordt. Dit bezwaar 
woog hij hem zoo zwaar, dat hij ten slotte tegen het geheele 
ontwerp gestemd heeft — slechts 2 leden stemden tegen, 
7ö vóór het wetsontwerp. 

Inderdaad, Mijnheer de Voorzitter, de uitbreiding van de 
rechten van de balie bij de verdediging van verdachten en 
beklaagden, het vertrouwen, dat hierdoor bij de wet aan de 
balie wordt gegeven, verhoogt de verantwoordelijkheid van 
den advocaat, die als raadsman van een aangeklaagde moet 
handelen. Maar die verantwoordelijkheid kan de balie wel 
dragen en vrees, dat hij bij het verleenen van bijstand het 
algemeen belang zal schaden door den beklaagde aan te 
zetten tot list en leugen en hem te helpen tot vernietiging 
van alle sporen van misdrijf, is ten eenenmaleongegrond. Da 
advocaat is de raadsman van den beklaagde, niet diens maat; 
zijn taak is wel om bijeen te brengen al wat kan strekken om 
het bewijs van de schuld van den beklaagde aan liet Lem ten 
laste gelegde misdrijf te verzwakken, om den rechter aan de 
schuld van den beklaagde te doen twijfelen, maar in de ver-
vulling van die taak zijn aan den verdediger grenzen gesteld: 
zijn taak is «en nobile officium, hij staat in den dienst van 
de waarheid en de gerechtigheid, zij het dan ook in den 
negatieven zin, dat hij niets mag doen om de zegepraal van 
de waarheid en de gerechtigheid te verhinderen of te belem-
meren. En de advocaat, die elk middel, ook een oneerlijk 
middel, geoorloofd zou achten om zijn cliënt te doen vrijspre-
ken. zon zeker verliezen den ne.ani van eerlijk man, verdienen 
advocaat van kwade zaken genoemd te worden en behooren te 
verliezen het radicaal om als verdediger voor een beklaagde 
op te treden. Gelukkig staat de balie in Nederland hoog ge-
noe" cm dergelijke advocaten van kwade zaken uit haar ge-
lederen te verwijderen en hiertoe gebruik te maken van het 
recht, dat Reglement I I I van orde en discipline voor de 
advocaten en procureurs aan den Raad van toezicht en 
discipline geeft. 

Ik geloof dus, dat het bezwaar van dat lid niet bestaat en 
dat wij ons gelukkig mogen achten, dat de beginselen, die de 
balie in Nederland altijd heeft voorgestaan, thans m dit ont-
werp worden belichaamd, en met den heer van den Berg hoop 
ik dat de invoering van het nieuwe wetboek niet hing op 
zich zal laten wachten en ik vertrouw, dat de uitvoering van 
do wet zoodanig zal rijn, dat wij ons daarover zullen kunnen 
verblijden. 

Nu is hier bezwaar gemaakt tegen enkele bepalingen van 
het ontwerp, o. a. tegen het feit, dat de rechter-commissans 
of de president van het college tot den verdachte moet zeggen, 
dat hij niet verplicht is te antwoorden. Dnt hangt slechts at 
van den toon, waarop het gezegd wordt. Het kan inderdaad 
zoo gezegd worden, dat het zeer belachelijk is en dat de be-
klaagde zal zeggen: welnu, dan zeg ik mets meer Maar wan-
neer het op den goeden toon gezegd wordt, clan kan het den 
beklaagde vertrouwen geven. De beklaagde heeit longen .i.ld 
blootgestaan aan opsporingsambtenaren. 

Als nu de beklaagde weet, dat hij niet staat vcor ecu college, 
dat ten doel heeft om hem te veroordeelen, maar 0m de w.iar-
heid te leeren kennen, en als de voorzittetr ven het college 
tot hem zegt: ziet, ik zal u eenige vragen stellen, maar het 

(Binnerts e. a.) , 
is volstrekt niet mijn doel om iets van u te vernemen, dat gij 
niet zeggen wilt, dan kan dat vertrouwen wekken, en ver-
trouwen hebben de rechter en de rechter-commissaris noodig 
wanneer zij de waarheid willen leeren kennen. De heer Men-
dels heeft zooeven gezegd, dat do rechter-commissaris ook een 
opsporingsambtenaar is. Ik beschouw hem als zoodanig niet. 
Ik beschouw hem als den persoon, die staat tusacheu het O.M. 
ein den verdachte en die door verhoor van beide partijen de 
waarheid tracht te vinden en op papier te zetten. 

Ik heb onlangs een substituut-griffier gesproken, die mij 
gezegd heeft: Ik ben herhaaldelijk bij de ondervraging door 
de reckter-commissarissen. Een van hen zegt onder de tegen-
woordige wet steeds tot den verdachte: ik zal u enkele vragen 
doen, maai ik maak u er op attent, dat u niet behoeft te ant-
woorden, als u er niet veel lust in hebt. 

Mijnheer de Voorzitter! Die rechter-commissaris verneemt 
van den verdachte veel meer dan een rechter-commissaris, 
die den man tot antwoorden noodzaakt. Hij geeft een ver-
trouwen aan den verdachte, het geeft hem zekerheid, dat het; 
niet is een ambtenaar, die moet opsporen, die in dienst van 
de politie staat, die onder het ministerie werkt, dat het een 
lid is van d© rechterlijke macht, wien het om waarheid te 
doen is. 

Om de waarheid te dienen, kan ook de verdachte, die een 
zuiver geweten heeft, gerust de waarheid zeggen. 

Er worden in dit ontwerp zooveel verbeteringen aange» 
bracht — ik stel mijn eischen niet zoo hoog als de heer Men-
dels, ik erken, dat het niet mogelijk is een wetboek te maken, 
waarop geen enkele aanmerking te maken is — dat ik met 
genoegen mijn stem er aan zal geven, en ik hoop van harte, 
dat de Eerste Kamer met algemeene stemmen dit ontwerp tot 
wet zal verheffen. 

De heer van der Maesca de Sombreff: Mijnheer de Voor-
zittcr! Het zij mij vergund, enkele opmerkingen te maken 
over het rechtsgeding bij het kantongerecht. De bepalingen 
daarover in de artt. 364 tot en met 367 zijn volgens mij een 
groote vereenvoudiging. De oproeping van den beklaagde kan 
daarbij vervangen de dagvaarding. 

Het zal misschien in den beginne voor de politie-ambte-
naren eenigszins lastig zijn, maar spoedig zullen zij er wel de 
routine van krijgen, ik geloof niet, dat het zoo ingewikkeld is. 

Het bezwaar, hetwelk in het Voorloopig Verslag on door 
den geachten afgevaardigde den heer Lucassen is gemaakt 
tegen art. 374, kan ik niet deelen. Het bezwaar gaat tegen 
het uitspreken van het mondeling vonnis onmiddellijk na. het 
sluiten van het onderzoek. Art. 375 geeft echter de bevoegd-
heid, schriftelijk vonnis te wijzen. De wet geeft den kanton-
rechter dan eon termijn van 7 dagen om kalm de zaak te 
overwegen, mij dunkt, dat hij dan den noodigen tijd hooft. 

Een "bepaling, dio ik niet' gunstig beoordeel, is die in 
art. 542, dat nl. het betalen der booten ter griffe zal moeten 
geschieden. Do griffiers worden daardoor aan hun eigenlijk 
werk onttrokken. Zij zelf zullen het niet eens kunnen doen. 
Speciale ambtenaren er voor ter griffie moeten worden aan-
gesteld. 

Vele lokalen zullen te klein blijken; er zal heel wat bij 
moeten komen, ook bijv. een brandkast; indien het aan den 
griffier opgedragen wordt, zal deze zijn eigenlijke werk niet 
kunnen doen. 

Een greoter bezwaar heb ik tegen de bepaling van art. 372: 
.,Aan den verdachte wordt door den griffier een door 

dezen gewaarmerkt afschrift der schriftelijk© tela?te-
legtring op de terechtzitting zelve ter hand gesteld." 

Ik begrijp niet goed hot nut van deze bepaling. Ik kaa 
begrijpen, 'dat men wil hebhen dat do verdachte, wien men 
iets ten laste legt, op schrift ziet wat eigenlijk van de zaak 
is, maar ik gelooi' dal in de practijk zeer weinig verdachten 
dat op prijs zullen stsllen en een afschrift van de telasteleg-
gine zullen willen hebben. 

Dit is een bepaling, die heel wat tijd zal kosten. Ik wil 
niet overdrijven, maar men mag toch aannemen ©en gemid-
deld aantal van 50 zaken die contradictoir behandeld worden 
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op een ritting. De eene griffier zal vlugger schrijven dan 
de ander, maar ik mag toch aannemen dat het maken van 
een zoodanig afschrift ten minste 3 minuten uil kosten. Dat 
geeft dus een oponthoud van ten minste anderhalf uur, 
hoogstwaarschijnlijk langer. Wie zullen daarvan de dupe 
zijn? De men6chen, wier zaken het laatst op de rol staan; 
die zullen misschien 2$ uur cf langer moeten wachten. Voor-
of kan de griffier niets doen, want hii weet niet wie verstek 
zal laten gaan. De griffier moet op de zitting een afschrift 
seyen aan den verdachte en of hij dat zal moeten doen weet 
hü pas op de zitting. Vóór de zitting weet hij niet wie zal 
verschijnen. Hij kan de afschriften niet van te voren laten 
maken. 

Als het practiseh resultaat had dat de beklaagde zoo'n 
afschrift kreeg, dan zou het geen verloren tijd zijn, maar 
verreweg de meeste beklaagden zul'en er heclcmnal geen prijs 
op stellen en dan is het volkomen nutteloos werk. 

Het resultaat zal zijn, dat de rechter, do griffier, de ombte-
naar van het openbaar ministerie, de advocaten, de getuigen 
en de beklaagde 1 of 2 uur naitteloos verliezen. Dat is ver-
knoeien van den nationalen tijd. en tijd i> immers geld. 

Art. 377 bevat een heeleboel voorschriften, die zeker tot 
bespoediging en veresuvou "liging zullen leiden, maar den 
sterksten lichtstraal daarin vind ik hetgeen bepaald is sub 10: 

,,In het exploot van dagvaarding, zoomede in do oproe-
ping bedoeld bij artikel 864, wordt de bevoegdheid ver-
meld, den verdachte bij artikel 74 van het Wetboek van 

• Strafrecht verleend." 
In het Voorloopig Verslag heeft men het te recht tcege-

juicht, dat die gelegenheid om de zaak af te doen blijft be-
ataan. Die gelegenheid bestaat ook thans, maar is zeer be-
perkt: het kan alleen in gevallen dat op een overtreding 
geldboete staat, nipar het gebeurt Locgst zelden dat. van die 
gelegenheid gebruik gemaakt wordt, omdat het maximum der 
boete moet worden betaald. Het is een zeldzaam voorkomend 
geval, dat door den rechter het maximum der boete wordt 
opgelegd. Niemand zal dan ook de hoogste boete betalen als 
hij gereedelijk kan onderstellen, dat hij tot een mindere boete 
veroordeeld zal worden. Zelfs bij kantongerechten, waar vele 
strafzaken behandeld worden, zijn er jaarlijks niet meer dan 
3 of 4 gevallen, waarin van dia gelegenheid gebruik wordt 
gemaakt, bijv. wanneer iemand zich schaamt om vcor den 
.kantonrechter te verschijnen en liever de maximum boete 
betaalt, maar dat zijn zeer zeldzaam voorkomendei gevallen. 

De Minister zegt in de Memorie ^f.n Antwoord; 
„Ds door Vele leden zeer wenschelijk geachte uit-

breiding van de gelegenheid tot afdoening buiten proces 
is leeds voorgesteld bij het wetsontwerp tot vereenvou-
diging van de rechtspleging in lichte strafzaken." 

Die uitbreiding krijgen wij dus, Mijnheer de Voorzitter. 
Dit acht ik zeer toe te juichen. Maar wanneer dit eenig succes 
zal hebben, zal er eenige verandering moeten komen in de 
mentaliteit van vele ambtenaren van het openbaar ministe-
rie. Ik herinner mij nog jaren geleden in het Weekblad van 
het Recht een paar artikelen gelezen te hebben van mr. van 
Haeften, een tijdgenoot van den Minister van Justitie aan 
de Leidsche Hoogeschool? die toen ook reeds als een knap 
jurist bekend stond. Hij is helaas op vrij jeugdigen leeftijd 
gestorven, als officier van justitie te Dordrecht. 

Mr. van Haeften betoogt daarin vooreerst, dat het open-
baar ministerie niet verplicht moet zijn alle zaken, welke te 
zijner kennis kernen, te vervolgen en in de tweede plaats 
wordt daarin met klem betoogd, dat het openbaar ministerie 
even onpartijdig; moet zijn als de rechters. De ambtenaar van 
het openbaar ministerie zal eenigszins van zijn eigen opvat-
ting afstand moeten doen en gelegenheid dienen te geven 
om geen hoofere boete te betalen dan hij denkt, dat de 
rechter zou opleggen. Doet hij dat niet, dan vervalt voor den 
beklaagde het voordeel van de zaak te kunnen afmaken. 
Afdoening der zaak buiten proces is de meest practische 
vereenvoudiging, die bij de behandeling van kantongerechts-
zaken zal kunnen worden toegepast. 

(van der Maesen de Sombreff e. a.) 
Er zijn den laatsten tijd geweldig veel soorten van over-

tredingen bijgekomen. Bij het kantongerecht te Heerlen 
bij voorbeeld, mij van zeer nabij bekende zijn in het afge-
loopen jaar niet minder dan 7683 zaken behandeld. 

Het ligt voor de hand, dat er daaronder een massa zijn, 
waarvan het niet noodig was geweest ze op de openbare zitting 
te behandelen en die op veel eenvoudiger wijze hadden kun-
nen worden behandeld. Het aantal overtredingen is geweldig 
vermeerderd. Ik herinner mij, dat jaren geleden alleen voor-
kwamen enkele overtredingen van het Wetboek van Straf-
recht, van de Jacht- en Visscherijwet, van provinciale of ge-
meentelijke verordeningen, maar er zijn tegenwoordig zoo-
veel soorten overtredingen bijgekomen, dat men telkens van 
den beklaagde op de vraag waarom hij zich aan een of ander 
strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, ten antwoord krijgt, 
dat hij niet wist, dat hetgeen hij deed, verboden was. En dat 
antwoord kan men gereedelijk aannemen. Telkens krijgt men 
nieuwe overtredingen te berechten. Zoo ontdekte ik onlangs 
dat het in sommige gemeenten bijv. verboden is te kegelen 
van een uur na «>nsondergang — in den winter dus van af 
vijf uur in den namiddag — tot den volgenden morgen 8 uur. 
Er is wel eens beweerd dat het tegenwoordig gemakkelijker 
is te onthouden wat geoorloofd is dan te onthouden wat ver-
boden is. 

Het ia, meen ik, Montesquieu, die eens heeft gezegd: ,,La 
multiplicité des lois est un signe de la dégénérescense des 
nations". 

Montesquieu moet zich hierin deerlijk hebben vergist, 
dat hoop ik ten minste, want anders zou men uit rijn gezegde 
kunnen afleiden, dat wij thans leelijk aan het degenereeren 
zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit ontwerp is voor het recht*-

f eding bij het kantongerecht slechts van betrekkelijk belang, 
mmers wij weten, dat wij binnenkort zullen krijgen het 

wetsontwerp tot vereenvoudiging van de rechtspleging in 
lichte strafzaken, en daarin verwacht ik met groote belang-
stelling veel verbetering en vereenvoudiging van de proce-
dure bij het kantongerecht, hoofdzakelijk omdat ik volle 
vertrouwen stel in het beleid van den Minister van Justitie. 

De heer van der Hoeven: Mijnheer de Voorzitter 1 Na .ds 
uitstekende redevoeringen, die hier hedenmiddag ter verde-
di.ging van dit wetsontwerp gehouden zijn, kan ik kort wam. 
Maar ik stel er toch prijs op om met een enkel woord mijn 
meening te zeggen. In de Memorie van Antwoord betreffende 
dit wetsontwerp heb ik gulden woorden gelezen, nl. deee: 

„dat het gevaar voor eenzijdigheid ten nadeel e van 
den verdachte, wat bij het onderzoek in strafzaken zoo 
bij uitstek dreigt, alleen kan worden gekeerd door aan 
de vervolgde partij voldoenden invloed op den loop van 
het onderzoek te verzekeren)." 

Nu is inderdaad — ook naar mijn meening — het gevaar 
voor eenzijdigheid ten nadeele van den verdachte bij het 
onderzoek in strafzaken lang niet uitgesloten. Het ligt in 
den menschelijken aard. Ik spreek niet van rechters en amb-
tenaren van het openbaar ministerie, wien het aan de noodige 
bekwaamheid en menschenkennia ontbreekt. Die rijn erf wie 
zal dat ontkennen, natuurlijk ook. Ik spreek bier uitsluitend 
van het gevaar voor eenzijdigheid. Aan dit gevaar staat ook 
de bekwaamste en met veel menschenkennia begaafde rechter 
bloot. Ik heb in mijn leven heel wat overigens zeer hoog-
staande mannen ontmoet, die tooh over dit gevaar struikel-
den. Ik heb zelfs gevallen beleefd, waarbij ik het geloof aan 
een rechterlijke dwaling niet van mij kon afzetten en waarbij 
ik mij afvroeg of hetgeen geschied was, ook voorgevallen zou 
zijn als de beklaagde reeds bij den aanvang meer rechtskun-
digen bijstand had gehad. 

Vandaar dat ik meen, dat deze woorden in de Memorie 
van Antwoord volkomen juist rijn, en dat het gevaar kan 
worden verminderd door aan de vervolgde pertij ook in den 
aanvang veel meer invloed op den loop van het onderzoek 
te verzekeren. Op het oogenblik, het is herhaaldelijk gezegd, 
ontbreekt dit vrijwel geheel. Daarom juich ik dese meerdere 
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rechten, uau de veidcdigiug toe te kennen, van ganscher 
harte too! 

"Wat L^ctrrtl de vraag, of men bevreesd heeft te zün voor 
misbruik door do advocatuur, wil ik als mijn overtuiging 
uitspreken, dat de Ncdcrlandsche advocatenstand de te ver-
krijgen rechten trouw zal weten te beschermen en te bewaren 
tegen bezoedeling. Ik geloof zóó te mogen spreken, omdat ik 
van de pi IK tijk iets meer kan weten dan velen in ons midden. 
Bijkans dertig jaren ben ik lid van een der srrootsto balies in 
den luide en sedert lang* jaren ben ik ook lid van een van de 
groolite raden van toezicht en discipline, en nog wel als 
secretaris, waardoor men dus nojr meer dagelijksche ervaring 
opdoet. Het is — ik herzeg het met fierheid — met dankbaax-
heid levens — mijn vaste overtuiging, dat heb «eer groote 
«leel der advocaten deze nieuwe bevoegdheden t&\ wet^n te 
hanteren met eer. De Nedcrlandsche advocatuur zal zelf den 
grootlt mogelij keu prijs stellen op deze nieuw te verkrijgen 
rechten, waai van zij de beteekenis voor een goede rechtspraak 
ten volle znl beseffen. Bovendien zullen de raden van toe-
zicht en discipline op hun hoede zijn en, zoo noodig, met de 
pioolst mogelijke gestrengheid opkomen tegen elk misbruik 
in deze. 

Zij zullen er voor waken dat die nieuwe middelen om de 
waarheid te achterhalen niet bezoedeld zullen worden door 
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onwaardigen. En, mocht hier of daar een misbruik ongcslrafb 
door sluipen, dan staat tegenover dit onweersprekelijk verlies 
dit grooto voordeel, dat in zeer talrijke andere gevallen het 
nieuwe instituut heilzaam zal hebben gewerkt tot on* plooiing 
van het waarachtige recht. 

Ook andere grooto verbeteringen brengt, dit, wetsontwerp. 
Tk zal op deze thans niet vorder ingaan. Ik «telde or echter 
grooten prijs op om te verklaren, al was het reeds door 
anderen, op uitnemende wijze gedaan, dat ik in do uitbreiding 
van de rechten van de verdediging, speciaal in het vóór-
onderroek, een zoo enorm groot, belang y.ie voor een goede 
rechtspraak, dat ik met grooto instemming en sympathie 
mijn stem aan dit wetsontwerp zei geven. 

De beraadslaging wordt geschorst en de vergadering ge-
sloten. 

yERBETMnra. 

Onder de kennisgevingen van afwezigheid in de 13de ver-
gadering moet worden bijgevoegd: en van den heer d'Aumale 
van Bardenbroek. 


