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Polarisatie in de rechtszaal 
 

‘Het strafrecht wordt er niet leuker op’ 
 
Gaan advocaten en officieren van justitie steeds feller met elkaar om? Incidenten wijzen daarop, 
maar onduidelijk is of er sprake is van een tendens. 
 
© Michel Knapen 
 
‘Hij ziet eruit als een pastoor, maar hij is een haai’. Dat is één van de opmerkingen die een strafrecht-
advocaat naar het hoofd slingerde van officier van justitie Koos Plooij. Een uitglijder? Een incident? 
Of is er sprake van een verharding tussen advocatuur en OM, in de rechtszaal en daarbuiten, in de 
media? 
In de provincie lijkt daarvan in ieder geval geen sprake. ‘Ik herken dat beeld totaal niet’, zegt deken 
Wouter Cnossen (Leeuwarden). ‘Ik onderhoud een open communicatie met de hoofdofficier van 
justitie. Als er al sprake is van een verruwing in de omgangsvormen, dan zou ik dat zeker horen. Ik 
zeg niet dat er nooit incidenten zijn, maar er is zeker geen sprake van een tendens. Tenminste, niet 
hier in Friesland.’ 
Dat vindt ook Louis Castelijns, deken te Alkmaar. ‘Gezien de grote aantallen strafzaken valt het aantal 
incidenten mee. Een probleem is wel dat enkele gevallen breed in de media worden uitgemeten, 
waardoor een eventuele polarisatie erg wordt uitvergroot. Hier in Alkmaar is een goed overleg tus-
sen de Raad van Toezicht en de hoofdofficier, om die verharding te voorkomen. Wij ervaren dus geen 
trend in de verharding.’ 
Misschien in de Randstad? Ook daar is niet iedereen ervan overtuigd dat het er harder aan toe gaat. 
‘Het valt eigenlijk wel mee’, reageert strafrechtadvocaat Dirk van der Landen (De Roos & Pen, Am-
sterdam). ‘Op ons kantoor onderhouden we prima relaties met de officieren van justitie. De affaire 
die nu in de publiciteit is, is voor enkele advocaten een aanleiding om zich eens lekker te profileren. 
En OM-baas Brouwer doet daar weer vrolijk aan mee. Wat mij betreft: Een overspannen gedoe.’ 
 
Excuses 
Toch voelen anderen die verruwing wel meer. ‘Je ziet dat al langer in de samenleving, en dat dringt 
nu door tot de rechtszaal’, zegt de Rotterdamse deken Willem Claassen. ‘Ik sluit niet uit dat ook in 
mijn arrondissement wel eens op de persoon van de officier wordt gespeeld. Daar maak ik als deken 
bezwaren tegen. Je mag niet onnodig grievend zijn.’ 
Die verruwing vertaalt zich echter niet in een toegenomen aantal klachten, zegt Claassen. ‘Er zijn in 
het verleden tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd, maar het is me niet bekend of dat er nu meer 
zijn dan vijf of tien jaar geleden. Je kunt een gang naar de tuchtrechter ook voorkomen. Ik vraag wel 
eens aan een advocaat die te ver is gegaan om zijn excuses aan te bieden.’ Zo kan volgens Claassen 
de ergste kou uit de lucht worden gehaald. 
Ook Yvonne Baauw (deken te Utrecht) zegt niet méér klachten te zien dan enkele jaren geleden. De 
laatste drie jaar is maar één keer een klacht ingediend omdat een advocaat onnodig grievend zou zijn 
geweest. En die is door de Raad van Discipline niet gehonoreerd. 
Gedragsregels worden dan wel niet geschonden, Baauw constateert wel een verharding. ‘Dat is sinds 
enkele jaren gaande. Ik hoor dat van andere advocaten en ook officieren.’ Die verharding blijkt vol-
gens Baauw uit de toon op de zitting. ‘Die gaat soms verder dan op scherpst van de snede discussi-
eren, dus verder dan voor de zaak nodig is. En soms wordt het persoonlijk. We zijn kennelijk mondi-
ger geworden. Het is er in het strafrecht niet leuker op geworden.’ 
In Utrecht worden mogelijk botsingen zoveel mogelijk gedempt met bijeenkomsten. Baauw: ‘De lan-
delijke polarisatiebijeenkomst die in 2006 is gehouden, had een bezwaar: er waren geen ‘gewone’ 
advocaten en zaaksofficieren bij. We hebben dat in Utrecht opgepakt door een eigen avond te orga-
niseren waarbij die wel aanwezig waren. Dat was een stevig debat, maar wel in een goede sfeer.’ In 
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september wordt er opnieuw zo’n bijeenkomst gehouden. Advocaten en officieren moeten zo elkaar 
beter leren kennen, is de hoop. 
Baauw: ‘De voormalige Utrechtse hoofdofficier Marc van Nimwegen zei eens: onbemind maakt on-
bekend. Na zo’n bijeenkomst neem je als advocaat wat sneller de telefoon om te vragen waar dat 
dossier blijft of als je een vraag hebt over een getuige. Daarmee voorkom je later een botsing.’ Dat is 
tenminste de bedoeling. Of advocaten dat na de bijeenkomst daadwerkelijk in de praktijk brengen, 
weet Baauw niet. 
 
Open normen 
Voor de oorzaak van de verharding wijst ze primair naar het OM. ‘Dáár worden fouten gemaakt. Ge-
sprekken worden afgeluisterd, taps worden niet vernietigd. Verder spelen de verscherpte opspo-
ringstechnieken een rol. De advocatuur reageert daar fel op, en het OM reageert dáár weer fel op.’ 
Ook de Rotterdamse deken Claassen wijst niet alleen naar de advocatuur als schuldige aan de ver-
harding. ‘Advocaten zeggen wel eens onhebbelijke dingen over een officier van justitie. Maar waar 
rook is, is meestal ook vuur. Als deken spreek ik die advocaten. Dan zie je toch dat het niet zo netjes 
was hoe een officier opereerde. Boos moet je dan niet worden, dat is niet professioneel, wel op ge-
paste wijze kritiek uiten. Maar waar ligt de grens? De gedragsregels zijn open normen. Waar houdt 
behoorlijkheid op, waar begint het onbehoorlijke? Dat is heel casuïstisch.’ 
Strafrechtadvocaat Van der Landen zoekt de verklaring van de verruwing elders: een identiteitscrisis, 
waarin het OM maar ook een deel van de advocatuur zich bevindt. ‘Bij het OM vragen ze zich af: zijn 
we magistraten die de regels keurig moeten toepassen of zijn we crime fighters die handig om de 
klippen van de regels moeten varen? En advocaten voelen zich óf procesbewakers óf verdedigers die 
op het scherpst van de snede werken voor de belangen van cliënten. Staat er een crime fighter te-
genover een advocaat die alles doet om zijn cliënt te verdedigen, en hebben beiden ook nog eens 
een groot ego, dan heb je zo een aanvaring. Maar dan nog: als je als advocaat op een nette manier 
voor rotte vis wordt uitgemaakt, en je kunt daar niet tegen, dan ben je wel van gisteren. Spanningen 
en botsingen zijn dus symptomen van een onderliggende trend.’ 
 
 
 

PROF.MR. TARU SPRONKEN 
 

‘Polarisatie is inherent aan het systeem’ 
 
‘Een verharding in het optreden van advocaten tegenover het OM?’ Taru Spronken, hoogleraar straf-
recht aan de Universiteit Maastricht, lijkt verbaasd over deze vraag. ‘Deze tendens is al jaren gaande 
en is ingezet in de jaren zeventig, met het assertiever worden van strafrechtadvocaten. Over die po-
larisatie wordt al even lang gediscussieerd.’ En daar is weinig mis mee, zegt Spronken, tevens voorzit-
ter van de adviescommissie strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. ‘Een zekere polarisa-
tie is inherent aan het systeem. Advocaten móeten kritisch zijn op het OM en dat is goed zolang het 
maar op een professionele manier gebeurt.’ 
Wel is er sinds de jaren zeventig het nodige veranderd, zegt Spronken. Het OM ligt vaker onder vuur. 
Zo zijn bijvoorbeeld met de Schiedammer Parkmoord fouten aan het licht gekomen in de werkwijze 
van het OM. ‘De vraag is of die fouten incidenten zijn, of een structureel probleem vormen. Als de 
advocatuur kritiek uit op deze gevallen – goed onderbouwde kritiek – dan reageert het OM daar 
weer erg scherp op.’ 
Zoals Harm Brouwer, voorzitter van het College van procureurs-generaal. ‘Die vindt de toon die ad-
vocaten aanslaan niet juist. Tja, de ene advocaat is meer uitgesproken dan de andere, en het is de 
vraag of een harde toon effectief is. In zijn algemeenheid kun je daar geen uitspraken over doen, als 
je de precieze feiten in een zaak niet kent. Waar de grens ligt is moeilijk in regelgeving te vatten, 
zonder advocaten te muilkorven. Als een officier vindt dat hij onheus is bejegend, kan hij naar de 
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tuchtrechter stappen. Die kan onderzoeken of de advocaat over de schreef is gegaan.’ Het is volgens 
Spronken absoluut niet nodig om dit ‘beter’ te regelen. ‘Nieuwe maatregelen? Onzin.’ 
Ook al constateert Spronken geen extra verharding vergeleken met de afgelopen jaren, ze zegt niet 
dat er niets aan de hand is. ‘Er is zeker wat aan de hand: de miskleunen bij het OM, zoals de affaires 
rond de telefoontaps. De kritiek van de advocatuur daarop, daar is niks mis mee.’ 

 
 

‘Sommige advocaten demonstreren de manieren van de straat’ 
 
Rechtsfilosoof Hendrik Kaptein (Universiteit Leiden) constateert een verharding tussen advocatuur 
en Openbaar Ministerie. Het tuchtrecht schiet op onderdelen te kort om dit te corrigeren. 
 
Is er volgens u sprake van verharding tussen advocaten en andere procesdeelnemers? 
‘Ja. De verklaring hiervoor ligt zowel bij OM als bij advocatuur. Het OM stelt zich steeds meer partij-
dig op, naar Anglo-Amerikaans voorbeeld. Dat past niet in ons systeem, waarin het OM ambtelijk 
dient te zijn. Het moet niets anders dan het algemeen belang dienen, binnen de perken van het 
recht. We hebben nu te maken met uitwassen: leden van het parket die het met recht en waarheid 
aantoonbaar minder nauw nemen, ten bate van het gewenste resultaat.’ 
 
Waarom vormt die verharding een probleem? 
‘Het vertrouwen van de rechtsgenoten in de strafrechtspleging lijdt er onder. Bovendien kunnen 
individuele leden van het parket zich hierdoor bedreigd voelen. Gevolg is ook een verkeerde beeld-
vorming met betrekking tot waar het eigenlijk over hoort te gaan: waarheidsvinding binnen de per-
ken van het recht en de daaraan rechtens te verbinden gevolgen.’ 
 
Vindt u de reactie van de strafrechtadvocatuur – de uitlatingen over een officier – acceptabel? 
‘De strafadvocatuur beklaagt zich in ieder geval terecht over het gebrek aan zichtbare afrekening van 
zich misdragende leden van het parket – hoezeer dat ook uitzonderingen zijn. En omdat het OM vol-
gens de advocatuur zelf geen orde op zaken stelt, vinden die advocaten dat zou er iets van moeten 
zeggen. Die houding valt te verklaren vanuit de sterk cliënt-georiënteerde positie van de advocatuur. 
Maar ook hier zijn uitwassen. Advocaten mogen geen helpers worden van de (georganiseerde) crimi-
naliteit. Een advocaat die stelt “alleen het systeem te frustreren en te bestrijden” miskent dat hij zijn 
rol ontleent aan hetzelfde systeem, onze toch min of meer beschaafde rechtsorde.’ 
 
Is het tuchtrecht toereikend om de omgang soepel te houden? 
‘Nee. De huidige tuchtrechtelijke praktijk laat alle betrokkenen te veel speelruimte. Bovendien is 
fatsoen tuchtrechtelijk niet afdwingbaar en daar gaat het hier onder andere om. Advocaten die tegen 
officieren van justitie op de man spelen en daarbij zelfs diens familie betrekken demonstreren de 
manieren van de straat. Overigens biedt tuchtrecht wél de ruimte om persoonlijke aanvallen van 
advocaten op magistraten af te straffen. Dat zou meer moeten gebeuren, vanuit het beginsel: in za-
kelijke discussie moet het gaan om het ambt, niet om de persoon. Individuen mogen alleen met na-
me worden genoemd als dat echt niet anders kan.’ 
 
Is duidelijk hoever advocaten mogen gaan? Wanneer gaat pleiten over in beledigen? 
‘Pleiten dient alleen zaaksbetrokken te zijn en daarbij komen personen van betrokkenen – afgezien 
van de verdachte – als zodanig niet aan de orde. Ook afgezien van de eigenlijke bijstand van cliënten 
dient de discussie nooit op de man te worden gevoerd, tenzij een advocaat een magistraat verdenkt 
van enig rechtens sanctioneerbaar feit. Maar dan nog is grote voorzichtigheid geboden. Advocaten 
beschuldigden een officier van justitie van meineed, zonder daarvan bewijs te kunnen leveren, en dat 
levert een misdrijf op. Zo beschouwd mogen deze advocaten blij zijn dat justitie hen met rust heeft 
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gelaten. Advocaten mogen, moeten soms, over het OM keihard zijn. Maar noem geen namen, alleen: 
“Het OM in de zaak …”. 
 
Vindt u dat advocaten verantwoordelijk zijn voor de soepele gang van zaken in de rechtzaal, en bij 
het mediagebruik dat er invloed op heeft?  
‘Advocaten zijn daarvoor mede verantwoordelijk. Zoals advocaat Gert-Jan Knoops ooit zei: “I’m an 
officer of the court”. Rechters moeten hen daartoe desnoods meer dwingen. De rechten van de ver-
dediging worden daardoor niet zonder meer in gevaar gebracht. Wat het mediagebruik betreft: te 
veel advocaten zijn natuurlijk gewoon ijdeltuiten.’ 
 
Moeten we de omgang en het gedrag beter gaan regelen?  
‘Als het echt zo is dat te veel schreeuwlelijke advocaten in de publieke discussie over het OM elk 
fatsoen laten varen, dan moet daarover inderdaad worden nagedacht. De volgende regel sprak lang 
vanzelf maar moet nu misschien worden ‘gecodificeerd’: “De advocaat betrekt nimmer de persoon of 
personen die enige magistratuur vertegenwoordigen in zijn schriftelijke of mondelinge uitlatingen, 
tenzij daartoe aantoonbare juridische noodzaak bestaat.”’ 

 
 
Advocatenblad, augustus 2009 


