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Aan het begin van elke zitting worden de als raadsheer aangeduide 
rechters die binnentreden in de rechtszaal verwelkomd als: de Hoge 
Raad der Nederlanden. maar aan de in de loop der jaren toenemende 
aarzeling van de dienstdoende deurwaarder kun je merken dat ook die 
hoe !anger hoe meer twijfels is gaan koesteren aan het waarheids
gehalte van dat majesteitelijke meervoud. 
Vaak bijna automatisch als ware het een homerisch epitheton ornans, 
wordt de Hoge Raad in de juridische literatuur genoemd: ons hoogste 
rechtscollege. Hier en daar heeft dat verzet opgeroepen, in het bij
zonder omdat ook de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State 
onovertrefbaar hoog is. Maar het is een nare en rare wet der werkelijk
heid: hoe hoger iemand staat hoe makkelijker het is hem van onder te 
bekijken. Omdat dit een ernstig vertoog pretendeert te zijn, gebruik ik 
hier met opzet de mannelijke vorm. De Hoge Raad is trouwens 
mannelijk, hoe vaak men hem ook in geschriften en mondeling van 
geslacht wil doen veranderen. 
De rechtssocioloog Freek BRUINSMA heeft in 1988 de ,Hoge Raad van 
onderen" bekeken. Hij was in of omstreeks dat zelfde jaar cum laude 
(hoger kan bij ons niet) gepromoveerd op een dissertatie die als titel 
droeg: Cassatie-rechtspraak in civiele zaken, een rechtssociologisch 
verslag. Tot verwondering van velen en tot ergernis van somrnigen 
kwam de civiele rechtsspraak van de Hoge Raad er in dat proefschrift 
bijzonder goed van af. In zijn voorwoord geeft BRUINSMA de toon al 
aan: 

(*) Deze bijdrage wordt opgedragen aan Prof. Marcel STORME in het kader van de ,Tijd
schriftenhommage" n.a.v. zijn emeritaat 
(**) Voordracht gehouden voor studenten van de juridische faculteit van Gent op 8 maart 1995 
die onder (bege)leiding van Professor Marcel STORME zich in de cassatie-rechtspraak, met 
name in civiele zaken, zouden gaan verdiepen. 
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In het civiele rechtsbedrijf wordt echter -,-- zo is mijn voornaamste onderzoeks
bevinding - nog degelijk vakwerk geleverd door een integere elite. 

Een beetje kwaadaardig wordt wel gesuggereerd dat BRUINSMA om de 
vanouds kritische opstelling van de sociologie tegenover het recht in 
ere te herstellen, de Hoge Raad vanuit de meestal minst flatterende 
gezichtshoek - van onder - is gaan bekijken. En vanuit die ge
zichtshoek bevond hij de Hoge Raad even lelijk als Rotterdam wan
neer je met de trein langs de rommelige achterkant van de huizen met 
hun smerige tuintjes rijdt. 

In ,De Hoge Raad van onderen" neemt BRUINSMA befaamde arresten 
van de Hoge Raad - geheide en gevreesde leerstof voor doctoraal
studenten in de rechten - onder de loep. Eigenlijk is dat verkeerd 
gezegd want hij probeert te achterhalen en slaagt daarin meer dan 
eens, wat nu wel de mensen die partij zijn geweest bij zo'n standaard
arrest en naar wie het arrest vaak is genoemd, zelf over die spraak
makende beslissing van de Hoge Raad denken. Meestal is er bij hen 
heel weinig waardering. Dat kan men dan nog wijten aan de inge
wikkeldheid van de cassatieprocedure, aan haar lange duur en aan het 
feit dater 50% verliezers zijn (terwijl minstens 40% daarvan meent 
dat ze hadden me@itm -winn€n~. Maar- erger wordt hetals de proce
spartijen niet eens (meer) weten dat, en zeker niet hoe, de Hoge Raad 
in hun zaak heeft beslist. Een voorbeeld dat BRUINSMA geeft is het 
voor het vraagstuk van discriminatie bijzonder belangrijke arrest: 
H.R. 10 december 1987 NJ 1983,687: Binderen/Kaya: 

De woningbouwvereniging Binderen uit Helmond had Kaya, een Turk. afgewe
zen als woninghuurder. Er werd vervolgens bij de rechter geklaagd over dis
criminatie op grond van afkomst. De Hoge Raad sanctioneerde een beslissing van 
het gerechtshof Den Bosch, die er op neerkwam dat deze individuele discrirni
natie kon worden bewezen aan de hand van ,cijfermatige statistische verschil
len". Er waren geen ,specifiek op de situatie van Kaya" gerichte argumenten 
aangevoerd. Toch moest de woningbouwvereniging Kaya alsnog een huur-wo
ning aanbieden. 

BRUINSMA heeft deze zaak van onderen bekeken (pag. 116): 

De norninale procespartij (Kaya) wist niet dat hij uiteindelijk gewonnen had, 
maar het kon hem ook weinig schelen: drie weken voordat de Hoge Raad 
uitspraak zou doen, kreeg hij een waning aangeboden van een andere woning
bouwvereniging. Het proces heeft veel publiciteit gehad. Hij is zelfs nog op de t.v. 
geweest. 

Aan het slot van zijn boek schrijft BRUINSMA: 

Een conclusie is echter onontkoombaar: het is voor het algemeen vertrouwen in 
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de rechtspraak maar goed dat zo weinig mensen tot de Hoge Raad doorproce
deren. Daarmee is niets gezegd over de kwaliteit van die rechtspraak. 

Die laatste zin zorgt ervoor dat deze conclusie niet in strijd komt met 
die, welke ik hiervoor citeerde, uit zijn proefschrift. 

Daar wil ik nog iets aan toevoegen: het belang van de civiele recht
spraak van de Hoqe Raad valt inderdaad maar voor een klein deel 
samen met het belang van de partijen die bij de Hoge Raad proce
deren. Zijn de feiten in de feitelijke instanties onjuist of onvolledig 
vastgesteld (en daarover klagen veel verliezers in BRUINSMA's tweede 
boek), dan zal een daarop berustende juridisch juiste uitspraak van de 
Hoge Raad feitelijk ook onjuist zijn. De Hoge Raad Ievert, of hij wil 
of niet, gekortwiekte rechtspraak af. Die is wellicht van groat belang 
voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling maar veel minder 
voor een rechtvaardige individuele beslissing. Dat was ook de reden 
waarom er in de 19de eeuw bij ons een krachtige stroming heeft 
bestaan die afschaffing van cassatierechtspraak voorstond. 

-2-

Ik zal niet al te veel zeggen over belangrijke juridisch-technische 
kwesties die met cassatie-rechtspraak samenhangen. Daar heb ik een 
goede reden voor die niet helemaal eerlijk is alsmede een slechte die 
dat wel is. De goede reden luidt: ,U, studenten, moet zich het 
Belgisch cassatie-recht eigen maken". Cassatie-rechtspraak naar Bel
gisch recht lijkt- zeker in civiele zaken- nogal veel op die naar 
Nederlands recht. Ze hebben dezelfde stammoeder. Maar juist de 
kleine verschillen zijn vaak doorslaggevend en op dat zwakke ijs 
waag ik mij liever niet. 

Wie meer en veel wil weten over de technische kanten van Cassatie in Burgerlijke 
zaken in Nederland leze het gelijknarnige handboek van Veegens, thans bewerkt 
door E. KORTHALS ALTES en H.A. GROEN. Voor Cassatie in Strafzaken: de laatste 
druk van het gelijknamige boek van VON BRDCKEN FOCK en VAN DORST. In 1988 
bij het 150 jarig bestaan van de Hoge Raad zijn er twee mooie verhelderende 
boeken verschenen: De Hoge Raad der Nederlanden, een portret en De Hoge 
Raad ... zijn plaats in het huidige staatsbestel. 

De slechte maar eerlijke reden waarom ik niet ga trachten u in te 
wijden in de talloze geheimen van de Nederlandse cassatie-techniek 
is dat ik (geboren in 1926) er met het toenemen der jaren steeds 
minder zin in heb mij te verdiepen in de nogal saaie wonderen der 
puur technische juridische problematiek. 
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Nu wat feiteiijke cijfermatige gegevens, want ter vergelijking blijft 
dat aitijd interessant. Het Supreme Court van de V erenigde Staten 
kent negen rechters (,brethren" genaamd, ai maken ze onderling veei 
meer ruzie dan wij ons kunnen voorstellen: maar misschien is dat wei 
een eigenschap van broers). Aile negen die rechters nemen deei aan 
aile zaken die krachtens een streng verlofsteisei door het Supreme 
Court worden berecht. Vandaar de befaamde 5-4 beslissingen met 
voorai vaak boeiende dissenting en concurring opinions. Is een van de 
rechters verhinderd dan wordt er met acht personen beraadsiaagd en 
geoordeeid maar dat komt niet veei voor, hoewei er geen Ieeftijds
grens (naar boven) is. 
Zowei het grondgebied ais het inwonertai van de V.S. overtreffen 
beide, ondanks nijvere inpoideringen bij ons en tot voor kort grote 
vruchtbaarheid, de Nederlandse gegevens in aanmerkeiijke mate. Wij 
kennen echter geen verlofsteisei, geen dissenting opinions en wei een 
Ieeftijdsgrens (70 jaar ook voor Ieden van het O.M. bij de Hoge Raad). 
De Hoge Raad telt voigens de Iaatste gegevens 32 raadsheren (waar
van vier vrouweiijk) vel'deel_d over drie Js_amers(2): c;iviele k<nn~r, 
kamer voor strafzaken en beiastingkamer. Er is bovendien een raads
heer in buitengewone dienst. De kamers oordeien met vijf of drie 
personen en men kan waarnemen dat het aantai zaken waarin drie 
rechters oordeien gestaag toeneemt, voorai in de strafsector. 
Er zijn, met inbegrip van de procureur-generaai veertien Ieden van het 
Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad. Met dat Openbaar Ministerie 
is iets bijzonders aan de hand. Het is namelijk geen openbaar minis
terie in de zin zoais dat bestaat bij de feitelijke gerechten. De Ieden 
van het O.M. bij de Hoge Raad schrijven adviezen (conclusies) voor 
zaken die bij de Hoge Raad dienen. Die adviezen dienen geheei 
onpartijdig te zijn, en de zaak te belichten Iangs aile kanten, ook die 
weike uiteindelijk in de conclusie niet wordt aanvaard. Van die 
adviezen kan de Hoge Raad natuurlijk afwijken want anders waren 
het geen adviezen maar wat men met een verkeerde woordcombinatie 
aanduidt ais bindende adviezen, en die zouden de Hoge Raad zeif 
overbodig maken. Wijkt de Hoge Raad af van de conclusie, dan wordt 
in dat arrest niet op directe wijze stelling genomen tegen het in die 

(2) Er is nog een vierde kamer die het werk van de Nationale Ombudsman voor klachten tegen 
rechters over hun feitelijk optreden (niet betreffende de kwaliteit van hun werk) ovemeemt. 
Haar werkzaarnheden zijn, kwantitatief, te verwaarlozen. 
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conclusie verdedigde standpunt: de Hoge Raad polemiseert of debat
teert niet met zijn O.M. Is de Hoge Raad het met de conclusie eens dan 
komt het wel voor dat de Hoge Raad die conclusie geheel of gedeelte
lijk in de plaats stelt van zijn eigen motivering, hoewel dat steeds 
minder voorkomt. Dat laatste vindt zijn oorzaak in de toenemende 
toepassing van art. lOlA van de Wet op de rechterlijke organisatie 
(RO) waarover ik hiervoor reeds sprak. Er zijn bovendien twee 
advocaten-generaal in buitengewone dienst. Men kan bij de Hoge 
Raad alleen in buitengewone dienst benoemd worden als men daar 
vroeger in gewone dienst werkzaam is geweest en nog geen zeventig 
jaar oud is. 
Ieder arrest van de Hoge Raad in civiele zaken en in strafzaken wordt 
voorafgegaan door een conclusie. In belastingzaken is de conclusie 
facultatief. In strafzaken waarin geen middelen zijn voorgesteld (meer 
dan de helft) wordt meestal mondeling geconcludeerd. De beslissing 
die dan bijna ,leeg" is, noemt men een peek, een woord dat men in die 
betekenis in Van Dale niet tegenkomt(3). 
De Hoge Raad en het parket maken uiteraard gebruik van administra
tief ondersteunend personeel. In dit verband veroorloof ik mij een 
opmerking, die ik al vaak heb gemaakt maar die altijd vrolijk wordt 
weggewuifd: 

In dit door computers gestuurde tijdvak zitten zowat aile, voor ambtenaren toch 
vrij zwaar betaalde advocaten-generaal en de rechters van de Hoge Raad dag in 
dag uit, als het goed is, achter een computerscherm en, ik zeg het wat achterlijk, 
tikken daarop meest met twee vingers soms ellenlange conclusies en concept
arresten om ze vervolgens te ,printen" en het geprinte via een diskette of floppy 
kant en klaar aan de ondersteuning aan te bieden. Gek genoeg maakt die geen 
bezwaar als er wel en wel bezwaar als er niet op deze wijze wordt gewerkt. Dat ze 
daarmee zichzelf als werkkracht uitschakelt schijnt ze voor lief te nemen. Er is 
een paar maal een onderzoek gedaan naar aanleiding van klachten over de 
werkdruk van de rechterlijke macht en die onderzoeken wezen uit dat er thans 
per rechter minder zaken worden afgedaan dan, zeg, twintig jaar geleden. Zou dat 
ook niet daardoor kunnen komen? En hoeveel kost door deze werkwijze een 
,getikt" a-viertje meer dan vroeger? 

Een zeer belangrijke groep heb ik nog niet genoemd. Dat zijn de 
vrouwelijke en mannelijke leden van het wetenschappelijke bureau 
van de Hoge Raad. Sinds ik in mei 1981 op het Plein in Den Haag (nu 
verwisseld voor de Kazernestraat) arriveerde, is dat bureau in aantal 
verdubbeld. 
Terwijl de leden van het Bureau (allemaal minstens meesters in het 

(3) VAN DALE geeft bij ,peek" aileen: ,strandwachter, gewoonlijk een oude visser". 
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recht) vroeger vooral algemene taken hadden, worden zij nu, voor wat 
het O.M. betreft, als een soort inteilectuele secretarissen toegevoegd 
aan de individuele advocaat-generaal, in zoverre vergelijkbaar met de 
situatie bij het Supreme Court van de V.S., (waar men geen O.M. kent 
en) waar het overigens publiek geheim is dat sommige judges meestal 
aileen maar hun handtekening onder ,hun" opinion plaatsen. Dat de 
leden van het Bureau in de rechtspraak van de Hoge Raad achter de 
schermen een (toenemend) belangrijke rol spelen en zuilen gaan 
spelen vindt zijn oorzaak niet aileen in het feit dat voor het bureau 
vooral gezocht wordt naar verstandige jonge juristen met veel werk
kracht en ambitie 

- en tach wel minder naar mensen die straks als feiten-rechters ook in moeilijke 
contacten met collega' s, met partijen, eisers en gedaagden, verdachten, officieren 
van justitie enz. recht overeind kunnen blijven -

maar ook aan de formidabele toename van het aantal zaken waarin 
cassatie wordt ingesteld. Daardoor moe ten de rechters en de I eden van 
het O.M. bij de Hoge Raad wei veel onderzoekswerk en zelfs recht
streeks werk aan concept-arresten en -conclusies aan het Bureau 
overlaten. 

-4-

Over die werkdruk alsmede over de mogelijke en de reeds in gebruik 
genomen remedies daartegen kom ik straks nog even te spreken. Nu 
ga ik eerst iets zeggen over taal en recht, toegespitst op de cassatie
rechtspraak. Anders dan de medicus, de wiskundige, de geograaf, de 
banketbakker en de profvoetballer staat of valt de jurist met zijn taal. 
Recht is taal, al mag men die stelling gelukkig niet omdraaien. De 
befaamde Engelse advocaat David PANNICK zegt er in zijn even 
befaamde boek Judges (1987) het volgende over: 

There are many reasons why lawyers are not the most universally popular of men 
and women. But it is not the exorbitant cost of legal proceedings. The intolerable 
delays, the unpredictable judgments, the lawyers' ignorance of life outside the 
courts, or the indefensible restrictive practises (that would bring envious tears to 
the eyes of the toughest trade union official) which most infuriate litigants. They 
can take all of that. What irritates and annoys them beyond endurance is the 
ridiculous habit of lawyers of dressing up for the occasion in wigs and gowns and 
using language that laymen cannot understand. 

Twee dingen dus maar welke daarvan verwekt de meeste ergernis? 
Lees alweer PANNICK: 

948 



The most important element of judicial mysticism is not the fancy dress worn by 
judges but the language in which judges, like other lawyers, communicate. 
Lawyers have, as Jonathan Swift observed, ,a peculiar cant and jargon of their 
own, that no other mortal can understand". They take care to ensure that all legal 
business is conducted in this language ,so that it will take thirty years to decide 
whether the field left me by my ancestors for six generations belongs to me or to a 
stranger three hunderd miles off". 

In verband met cassatie-rechtspraak wil ik echter ook een geheel 
ander taalprobleem aansnijden. Telkens wanneer de cassatie-rechter 
een uitspraak doet die niet geheel toegespitst is op het concrete geval, 
maar waarbij de rechtseenheid en vooral de rechtsontwikkeling in het 
geding zijn, is de poly-interpretabiliteit van de tekst van de beslissing 
een probleem van de eerste orde. Soms is die dubbel-of meerzinnig
heid bedoeld: dat zal vaak het geval zijn als het probleem nog niet 
uitgekristalliseerd is: men houdt zo de deur open voor andere dan de te 
verwachten gasten en vooral: men hoedt zich en men behoedt anderen 
voor schijnzekerheid. Dikwijls doet zich dit verschijnsel voor in de 
vorm van een uitspraaktekst met een zeer groot bereik: daar wordt 
door onze juridische bollebozen uitvoerig over gedacht en vervolgens 
nog uitvoeriger over geschreven. Zij brengen onderscheidingen aan: 
wat valt er onder de uitspraak weg te halen dater eigenlijk wei inzit en 
wat valt onder de uitspraak thuis te brengen hoewel het er eigenlijk 
niet inzit; verfijningen enerzijds met beperkende werking, analogie 
een andere keer met uitbreidende werking. Ben volgende uitspraak 
van rechters profiteert, als het goed is, van deze jurisprudentie en 
maakt op grond daarvan het bereik nog wat ldeiner, wat meer bepaald, 
soms wat groter. 

Een oud en klassiek voorbeeld: als koop de huur niet breekt, hoe zit het dan met 
schenking? 

In dit verband wijs ik nog eens met nadruk op de belangrijke taak van 
de onafhankelijke juridische doctrine. In Nederland heeft de laatste 
decennia met name de kamer voor burgerlijke zaken van de Hoge 
Raad in een geur van heiligheid gestaan. 

Dat was vroeger wel anders: in de negentiende eeuw wilden velen ook de 
cassatie-rechtspraak in civiele zaken maar liever afschaffen; daarna kwam het 
,schrikbewind" van SCHOLTEN en MEIJERS (in strafzaken: PoMPE) die, als opper
ste rechters, in hun annotaties lof en kritiek aardig wisten te spreiden; en vlak voor 
de oorlog sprak de reeds bekende jonge Leidse hoogleraar TELDERS (die in die 
oorlog zou omkomen) over de veel te formalistische benadering van het recht 
door de civiele kamer van de Hoge Raad. 

Die aan bewondering, ja verering grenzende, zowat alomtegenwoor
dige waardering heeft als gunstig gevolg dat de jurisprudentie, ver-
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zameld in tientallen bundels, eindeloos becommentarieerd in losbla
dige overzichten, handboeken en monografieen, ook voor praktijk
juristen dagelijks voer werd, maar als groot nadeel dat de studie van 
het recht in doctrine, literatuur, proefschriften meer en meer als enig 
uitgangspunt ging nemen de rechtspraak van de Hoge Raad en andere 
opvattingen daaraan toetste. V eel te weinig eigen(zinnige) visies op 
het recht - hoe aanvechtbaar desnoods ook - werden en worden 
door de hoogleraren in het recht en hun adepten ontworpen en ont
wikkeld. Dat rechtspraak mede toepassing van doctrine kan en moet 
zijn, lijkt voor velen een omgekeerde wereld te zijn. In een kwestie 
van leven en dood, als de al dan niet strafbaarheid van medewerking 
door medici aan zelfdoding van hun patient, komt telkens opnieuw 
discussie nadat de Hoge Raad weer een uitspraak heeft gedaan en die 
discussie gaat over die uitspraak. Het zou zo moeten zijn dat die 
uitspraken van de Hoge Raad mede gevormd worden door discussies 
in de rechtsgeleerde en de medische wereld. lk besef dat ik het hier 
heb over strafzaken maar ik zou in dit verband met evenveel recht 
civiele zaken kunnen noemen: Boon/van Loon over pensioenverde
ling, DES-dochters over medicijnen, de Shell-milieuzaken enz. 

lie ben wat afgedwaald van mijn thema: taal .en recht. Iedere weten
scliap, iedere disCipline heeft een taalprobleem voor :lover zij -zicl:1lot 
leken moet of wil richten. Sommige wetenschappen kunnen of willen 
dit amper: de leek, en dat zijn wij allemaal, zal straks wei zien wat het 
oplevert: het zoveelste nog dodelijker of nog gemener vernietigings
wapen of ook: het helend medicijn tegen multiple sclerose of (liever: 
en) aids. De rechtspraak kan en mag in elk geval daarmee niet vol
staan. Zij moet aan de hand van een (liefst overtuigende) motivering 
bindend beslissen wie van de twee strijdende partijen in het conflict 
gelijk krijgt. Daartoe dient zij enerzijds de taal van het recht te spreken 
(die deskundigheid op dit terrein vereist) maar anderzijds moet zij per 
definitie begrijpelijk zijn voor de leek die gelijk, maar vooral die 
ongelijk krijgt. Weet de burger dat hij ongelijk heeft gekregen maar 
kan hem via de rechtspraak op geen enkele wijze duidelijk gemaakt 
worden waarom, dan is er een humanitair probleem van de eerste orde. 
En natuurlijk doet dit probleem zich heel veel voor. Een recent 
onderzoek in Nederland ging over de vraag welk percentage van 
een groep redelijk ontwikkelde mensen bepaalde teksten, niet op 
hun eigen terrein liggend, in hoofdzaak konden begrijpen. Helemaal 
onderaan kwam de taal van de Hoge Raad met 12 of 13 procent, wat 
mij nog mee viel. 

Een wat luchtig voorbeeld uit de strafrechtelijke sfeer to begin with. 
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Een dagvaarding in strafzaken in een enigszins ingewikkelde zaak is 
voor de leek bijna steeds onleesbaar omdat de wet de officier van 
justitie dwingt tegelijkertijd voor alle ankers te gaan liggen die hij zich 
maar voorstellen kan. Een feit kan begaan zijn door A en B, maar 
rnisschien ook alleen door B of alleen door A. Het kan gepleegd zijn 
op datum X maar ook op datum Q en Y of op al die data dan wel twee 
ervan. Idem wat betreft de plaats waar het feit gepleegd is. En het feit 
zelf, dat kan feit M zijn of feit N, maar rnischien nog wel een ander feit 
enz. enz. Geef al die mogelijkheden in het verhaal dat telastelegging 
beet weer en het is een mislukt verhaal, een onleesbaar verhaal en dat 
is het ergste wat een verhaal kan overkomen. We zullen steeds maar 
zien dat in die mislukte verhalen de combinatie ,en/of" optreedt. En 
wie heeft in het gewone leven met zijn gewone taal wel eens meege
maakt dat hem werd gevraagd of hij een biertje en/of een coca-cola 
met gin wenste. De combinatie van ,en" met ,of" is dodelijk voor 
taal en verhaal 

zei de bekommerde jurist maar hij vergiste zich deerlijk. Vraag: was het een 
gezellig feest? Antwoord: en of! Dit om aan te tonen hoe ver de juridische taal 
verwijderd is van de echte taal. 

Toen ik nog maar kort bij de Hoge Raad was, werd ik geconfronteerd 
met een verschrikkelijk probleem. Iemand had een ander op gruwe
lijke wijze van zijn vrijheid beroofd. Het is weer typisch iets van het 
recht, maar wie denkt dat die gruwelijkheid het verschrikkelijke pro
bleem was, heeft het helemaal mi's. Aan zulke zaken zijn wij ,ge
wend". Wat dan wel? Die vrijheidsberoving door ontvoering in een 
auto had zich voltrokken vanaf elf uur 's avonds tot vijf uur in de 
ochtend. En telaste was gelegd dat het rnisdrijf was gepleegd op of 
omstreeks 4 januari 1982. De enige echte situatie van tijd stond daar 
niet bij: op en omstreeks 4 januari 1982 of, gewoon op 4 en 5 januari 
1982. Dit is niet meer echt en alleen een probleem van de taal maar 
van wat wij plegen te noemen de tirannie van de telastelegging. 

Nu volgt toch nog een taalprobleem. Iedereen weet dat de dubbele 
ontkenning niet als in de rekenkunde precies hetzelfde oplevert als de 
bevestiging. Van wie wordt gezegd dat hij geen niet-drinker is, kan 
worden aangenomen dat hij het glaasje duchtig pleegt aan te spreken. 
Maar hoe zit het als er in een zin vijf ontkenningen voorkomen. Wie 
begrijpt dan nog wat er gezegd is? Toch heeft de Hoge Raad dat ooit 
gepresteerd in het standaard-arrest Twaalfhoven/Railway Passengers 
NJ 1970,435. Het ging over een simpele vraag: of door overschrijding 
van de terrnijn waarbinnen de aangifte van een schade moest plaats
vinden de aanspraak op de uitkering uit de ongevallenverzekering 
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verviel. De Hoge Raad zei ja, maar had daar wat meer woorden voor 
nodig: 

dat de stelling dat de goede trouw niet (1) aanwezig moet worden geacht indien 
niet-nakoming (2) van een verplichting niet (3) tot gevolg zou hebben dat de 
verzekeraar een schade zou moeten betalen die bij nakoming niet (4) te zijnen 
laste zou zijn gekomen, in haar algemeenheid niet (5) opgaat. 

Kart nadien is de Hoge Raad zijn arresten in de directe rede gaan 
stellen en afgestapt van het gebruik van het Nederlandse equivalent 
voor: attendu que. Uit het Rechtskundig Weekblad van 4 maart 1995 
maak ik op dat het Belgische Hof van Cassatie in elk geval op 
16 september 1994 nag voortdurend onder de aandacht bracht dat 
aan het door het hof vastgestelde een denkproces vooraf was gegaan. 
Ik denk echter dat de keuze voor deze of gene stijlvorm aan de 
begrijpelijkheid als zodanig weinig af-of toedoet. De directe rede ligt 
aileen wat meer in de ( dagelijkse) rede (om een onuitroeibaar germa
nisme te gebruiken). 

-5-

Omdat oak mijn bloed gaat kruipen waar het niet voluit kan door
stromen voeg ik hier een stukje auto-plagiaat in. Het betreft een paar 
gedachten over de conclusie van het O.M. bij de Hoge Raad als reeds 
gepubliceerd in Delikt en Delinkwent 1988, aft. 12, nr. 8 van dat 
artikel: 

,W anneer voor een overheidsorgaan de verplichting bestaat om een extern ad vies 
in te winnen, is het een eis van behoorlijk bestuur, dat van dat advies melding 
wordt gemaakt. Als ervan wordt afgeweken, dient dat gemotiveerd te worden", 
aldus Van Maarseveen in een op het eerste gezicht niet z6 prikkelende uit
spraak(4). Dat is echter schijn, want zij dient om het standpunt te staven dat de 
Hoge Raad van het in de conclusie gegeven advies van het OM afwijkend, tot die 
motivering 66k gehouden is en dit niet doende, zoals praktijk is, eigenlijk 
onbehoorlijk optreedt tegen het OM. Daardoor wordt het concluderen ,een 
nederige en ondankbare opdracht" en in - katholieke - beeldspraak zijn de 
leden van het OM ,misdienaars", die het loopwerk voor de ,hogepriesters" van 
de Hoge Raad verrichten. Ik heb al betoogd dat dit loopwerk tot de taak van de 
procureur-generaal en zijn helpers behoort, maar dat zo dit de enige taak was, het 
OM toch eigenlijk niet nodig zou zijn en die taak zou kunnen worden verricht 
door leden van het wetenschappelijk bureau in samenwerking met de concipient 
of raadsheer-rapporteur. Maar ook van de Hoge Raad zou men toch kunnen 
beweren dat hij in hoogste instantie de dienaar is van partijen die rechtzoeken, dat 

(4) NIB 1987, p. 275-276. 
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hij de slaaf is van de opsteller der middelens die hem - tot op heden - in 
vrijheid de brokken kan voorleggen waaraan de Hoge Raad m6et kluiven. 
Maar natuurlijk is het een vreemde gewaarwording - zeker in het begin - als 
men merkt dat de Hoge Raad zonder enige verklaring tot een andere slotsom komt 
dan die welke is geadviseerd. En daarbij blijft het niet. Ook daar waar de Hoge 
Raad de slotsom der conclusie wel volgt, is er soms sprake van een totaal andere 
weg, waarlangs die slotsom wordt bereikt en ook dat wordt niet gemotiveerd. Dat 
is natuurlijk rninder opvallend en statistisch moeilijker te verwerken, maar niet 
rninder onbevredigend. Als men moet gewaarworden dat in het arrest niets is 
terug te vinden van de constructie en de gedachtengang ontwikkeld in de con
clusie, komt het deprimerend gevoel boven: waar heb ik het allemaal voor 
gedaan. 
Toch zou ik menen dat in dit opzicht niets veranderd moet worden. Rechtspraak is 
als het er op aan komt ambachtelijk werk ten behoeve van de rechtzoekenden en! 
of de gemeenschap. In het eindprodukt daarvan wordt neergelegd wat rechtens is 
en waarom het rechtens zo is. Dat laatste kan op vele, uiteenlopende wijzen onder 
woorden worden gebracht. W elnu. daarbij gaat het er de rechtzoekende niet om te 
weten te komen waarom die andere weg niet de juiste, of niet de meest geprefe
reerde is. Dat kan hem zo gezegd geen fluit schelen. En voor zover die andere weg 
van belang is: bij de vorming van het oordeel en- wellicht- voor de toekomst 
en (schrik niet) de rechtswetenschap, kan de conclusie toch haar werk doen, in de 
laatste gevallen mits zij gepubliceerd wordt. Motiveringen mogen in cassatie
bijzonder in strafzaken - in de regel best wat uitgebreider zijn, maar van 
verheldering van het arrest door beslechting van meningsverschillen met het 
concluderende lid van het OM verwacht ik geen heil. 
In antwoord op de beschouwing van Van Maarseveen is er door J.C. PRAST

RAGETLI(5) op gewezen dat men van een stelselmatig negeren van de conclusie 
van het OM door de Hoge Raad niet meer kan spreken, omdat in arresten van de 
Hoge Raad verwijzing naar de conclusie meermalen voorkomt. Ik zou menen dat 
die verwijzing altijd plaatsvindt, maar bedoeld wordt natuurlijk, dat de conclusie 
of een deel daarvan in het arrest wordt overgenomen. Dat gebeurt in strafzaken 
waarschijnlijk vaker dan men meent, omdat die arresten, waarin dat gebeurt, in 
het algemeen niet worden gepubliceerd. 
Echter om adhesiebetuigingen was het Van Maarseveen niet begonnen. Hij had 
het over van de conclusie (in slotsom) afwijkende arresten en daar ligt natuurlijk 
ook het probleem. In rekestzaken is het heel lang zo geweest dat de Hoge Raad, 
als hij het met de conclusie eens was, volstond met zich daarmee akkoord te 
verklaren(6). Die conclusies waren dan ook duidelijk als een soort concept
arresten opgesteld. Wanneer nu die overname in geval van akkoordbevinding 
- stelselmatig gebeurt, is dat- onder die omstandigheden- niet zo bezwaar
lijk. Maar gebeurt het zoals thans, nu en dan (nog al eens), dan acht ik wel 
bezwaren aanwezig. Allereerst dit bezwaar dat ik eigenlijk vind dat ik aan mijn 
taak als schrijver van de conclusie maar in zekere zin heb voldaan als die 
conclusie ook kan dienen als arrest. En vervolgens acht ik het een bezwaar dat 
zo de suggestie wordt gewekt dat in andere gevallen, waarin de conclusie niet (of 

(5) NJB 1987, p. 439-440. 
(6) Zie bijvoorbeeld de hiervoor in paragraaf 2 vermelde beschikking: HR 26 augustus 1940, 
NJ 1941,63. 
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maar ten dele) wordt overgenomen - terwijl de beslissing toch conform het 
advies was - de gedachtengang ontwikkeld in de conclusie of in het niet 
overgenomen deel daarvan wordt afgekeurd, althans geen fiat krijgt. Wat zuur 
gezegd: de conclusie die tot arrest wordt gepromoveerd, behoeft nog niet een prijs 
waard te zijn als conclusie. 

Daar waar de Hoge Raad ,peeksgewijze" beslist doen zich extra moeilijkheden 
voor. Dat geschiedt als het cassatieberoep wordt verworpen en er geen schriftuur 
met middelen is ingediend of de schriftuur te laat is ingediend en er dus door de 
Hoge Raad op de middelen geen acht wordt geslagen(7). In het eerste geval wordt 
soms ambtshalve een conclusie gevraagd, vaak omtrent een door de rapporteur 
aangediend punt. In het tweede geval pleegt het OM op de te laat ingediende 
middelen wel in te gaan. Indien nu in die gevallen in de conclusie van het OM 
wordt betoogd, dat het vonnis of arrest niet in stand kan blijven, maar de Hoge 
Raad een andere mening is toegedaan, wordt het beroep zonder enige expliciete 
motivering verworpen. Maar ook als het OM van mening is dat het beroep moet 
worden verworpen, rijzen er problemen. 

In het eerste geval zou men er schijnbaar van uit kunnen gaan, dat de Hoge Raad 
door contrair te gaan aanduidt dat hij de reden waarom de concluderende A-G het 
vonnis of arrest vernietigd wil zien, niet juist acht. Men weet echter niet waarom, 
en vooral: het hoeft niet zo te zijn. Als voorbeeld moge ik noemen HR 29 septem
ber 1981, N, 1982, 378. Het ging om stuiting der verjaring door een dagvaarding, 
die wel nietig was, maar de verdachte had bereikt. Het is volgens de annotator niet 
onwaarschijnlijk dat het in de conclusie verdedigde standpunt toch door de Hoge 
Raad wordt gedeeld, maar als dat zo is, is er voor de advocatuur en de rechterlijke 
macht wel weintg helderheid -verschafc 

Wat het tweede soort gevallen betreft noem ik het arrest HR 17 juni 1986, NJ 
1986, 686. Naar aanleiding van het zgn. Colozza-arrest van het Europese Hof 
voor de rechten van de mens(8) had C.F. ROTER in Ars Aequi een belangrijk en 
geharnast artikel geschreven(9), kort gezegd hierop neerkomende: 

,Is de dagvaarding in eerste aanleg niet in persoon betekend en de zaak vervolgens bij 
verstek behandeld, dan zal een verstekbehandeling in boger beroep ... als regel alleen na 
een in persoon betekende dagvaarding zonder schending van het EVRM kunnen plaats
vinden". 

Die- zeker mogelijke- uitleg van het Colozza-arrest zou betekenen dat allerlei 
moeilijk vindbare - immers vaak verhuizende - verdachten, die als regel niet 
verschijnen op een oproep, er in cassatie een sterk wapen bij zouden krijgen. 
Bovengenoemd arrest was een peek. Mijn ambtgenoot MEIJERS heeft in een 
grondige conclusie het standpunt van Ruter besproken en verworpen. In deze 
gevallen gaat het erom dat onduidelijk blijft (nu niet naar de conclusie verwezen 
werd) of de argumentatie van het OM wordt overgenomen, of er misschien toch 
uitzonderingen zijn, die echter in dit geval niet spelen enz. 

(7) De schriftuur die binnenkomt v66r de zitting, maar op de dag van de zitting is te laat (HR 
19 februari 1985, NJ 1985, 532) evena1s de schriftuur die wordt ingediend tien minuten na 
sluiting van de griffie op de dag voorafgaande aan de zitting (HR 10 november 1981, NJ 1982, 
86). 
(8) Zogenaamde ,Co1ozza" -zaak, Europees Hof voor de rechten van de mens, 12 februari 
1985, NJ 1986, 685. 
(9) Ars Aequi 1986, p. 309 e.v. Ook van ROTER, Editorial in Delikt en Delinkwent, 1986, 
p. 107-109. 
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Kortom, niet om de misdienaren van hun depressie te genezen, maar om voor de 
buitenwereld duidelijkheid te scheppen, terwille van het belang der rechtseenheid 
dus, ware het beter als de Hoge Raad in dat soort gevallen wei zou motiveren. 

De huidig gang van zaken: in het algemeen wei ambtshalve onderzoek en zo 
nodig cassatie ambtshalve is - theoretisch - te prefereren. Dat een nietig arrest 
door de Hoge Raad vernietigd kan worden zonder dater specifieke klachten tegen 
dat arrest zijn geuit, lijkt in overeenstemming met de. centrale functie van de 
Hoge Raad. Dat het in civiele zaken anders is, doet daar niet aan af, want juist op 
dit punt is het verschil tussen civiele zaken en strafzaken van belang. Toch twijfel 
ik wei omdat cassatie ambtshalve niet zo erg veel om het lijf heeft en men toch 
eigenlijk zou mogen verwachten dat wie bezwaren heeft die ook kenbaar maakt. 

Het thema concentratie van cassatie in strafzaken bij daartoe gespecialiseerde 
advocaten, noem ik hier aileen maar even. Aan het imago van de advocatuur zou 
zo'n institutie zeker goed doen, want cassatie in strafzaken is een vak, dat men 
niet onder de knieen krijgt door eens per vijf jaar voor een client een zaak naar 
Den Haag te brengen. 

Sommige mensen hebben een ingeboren neiging tot zeuren. Ik hoor daar blijkbaar 
toe. Deze overpeinzingen nog eens nalezend betrap ik me op zwaarmoedigheid. 
Ik had echter vooropgesteld dat een advocaat-generaal bij de Hoge Raad, wil hij 
zijn werk volhouden, een vrolijk mens moet zijn. Die stelling moet ik uit lijfs
behoud nu maar terugtrekken. Het is gewoon een der interessantste werkkringen 
die ik me als jurist kan voorstellen. Ben raar vak is dat: jurist te zijn. Als je voor 
dat vak aan het studeren bent, is het zonder veel tegengif niet om vol te houden zo 
saai, al zijn de hoogleraren nog zo bekend. Maar ben je eenmaal aan het werk, dan 
valt de troosteloze verveling van weer een theorie zonder aanwijsbaar belang, van 
weer een arrest waarin het een beetje anders ligt, weg voor de boeiende werkelijk
heid. Boeiend, soms foeilelijk, soms ook van een strelende schoonheid. Je moet er 
om vloeken en als je nog bidden kunt, doe het dan daarom. Laten wij delven, waar 
wij staan, want waar wij staan is KLONDYKE. Dat zei, lang geleden, Gerard 
BRUNING. Ik zeg het hem met eerbied na. 

Er is ooit eens gezegd dat de conclusies van een bepaalde advocaat
generaal beter waren dan de arresten, waarop die conclusies betrek
king hadden. Dat zou alleen reeds daarom denkbaar zijn orndat het 
werk van drie of vijf mensen wat inhoud betreft vaak meer een 
comprornis en wat taal betreft meer een mixtum compositum (ik 
zeg niet: een allegaartje) zal zijn dan dat van de eenzame speurder. 
Maar een vergelijking is hier niet te trekken: conclusie en arrest gaan 
over dezelfde zaak maar de vervaardigers ervan zien op een geheel 
ander wijze tegen deze zaak aan: de advocaat-generaal als een onder
zoeker, die op basis van een veelzijdige recherche tot zijn of haar 
advies komt. De Hoge Raad als beslisser die al het licht van zijn 
schijnwerpers richt op de gekozen beslissing, en de (wellicht ook 
aanvaardbare maar) niet gekozen beslissing in het duister laat. 

Voor de praktijk blijft de conclusie eigenlijk maar van belang tot de 
uitspraak is gevallen. Ik betrap er mezelf steeds weer op dat ik bij het 
schrijven van een conclusie veel en veel meer pleeg terug te grijpen 
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(de snoods in kritische zin) op het arrest dan op de eventueel dan 
zoveel fraaiere conclusie in die zaak van een van mijn coilega's. Voor 
de wetenschap heeft zo'n conclusie, als zij de rnoeite waard is, veel 
Ianger betekenis. En sorns, als de conclusie niet gevolgd wordt, heeft 
zij een waarde die vergeleken kan worden met die van de goede dissen
ting opinions in andere rechtsstelsels: zij verkondigt - te vroeg - het 
recht van de toekornst. 

-6-

Ben belangrijk onderwerp dat ik hier aileen maar zal aanstippen is de 
verhouding cassatie-rechtspraak en rechter tot de wet in formele zin. 
In feite is het een algerneen probleern van de rechtspraak maar aileen 
de Hoge Raad kan (even afgezien van supra nationale ingrepen) als 
,hoogste rechter" de wet blijvend verzetten. Ik heb hierover al vaak 
geschreven en gesproken, onder rneer in 1989 te Gent en kort daar
voor in Den Haag, onder de titel: ,De droorn der gerechtigheid". 
Rechters die praeter en vooral contra legem oordelen (de grens tussen 
beide is bijzonder vlucbtig) zijn rneestal Qp zoek naar de volrnaakte 
beslissing en vinden dan op hun weg daarheen die vervelende wet als 
obstakel. De ooit beroernde Duitse rechts geleerde J ozef ESSER rnaakte 
het het rnooist: wie bij toepassing van de wet tot een slechte uitkornst 
geraakt heeft de wet verkeerd toegepast, want de wet kan het kwade, 
kan de onrechtvaardige beslissing niet willen. Hij had kennelijk de 
wetgeving uit de Nazi-tijd even uit het oog verloren. En ook die 
Duitse rechters, die voordat de Duitse wetgeving geheel geperverteerd 
was, haar zo uitlegden als hun droorn der gerechtigheid - het 
duizendjarig rijk- hun voorschreef. (Zie ROTHERS: Die unbegrenzte 
Auslegung). Kort (en naar ik hoop ook goed): rechters hebben geen 
rnandaat of opdracht om wetten te steilen en zeker niet om regels te 
vorrnen die, ornwille van het goede doel, de wet opzij schuiven. Zij 
zijn lang niet rneer, zoals MONTESQUIEU het ooit zag, de rnond die de 
woorden der wet rnoet uitspreken, maar ze zijn ook niet- en nog veel 
minder - zelf de wet. 

-7-

In de drie Karners van de Hoge Raad is vooral de laatste vijftien jaar 
het aantal zaken enorrn gestegen. Jarenlang zat de Civiele Karner 
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tegen de honderd zaken per jaar aan, nu zijn het er vele honderden. 
Niet anders is het gesteld met strafzaken (die het meest gestegen zijn) 
en belastingzaken. 

Zoals reeds opgemerkt is het aantal mensen van de Hoge Raad in aile 
geledingen ook toegenomen. Maar niet in goede verhouding tot de 
wassende stroom van zaken, die bovendien gemiddeld ,moeilijker" 
zijn dan vroeger door meer internationaal-rechterlijke verbindingen 
en door de kritische impact van de supra-nationale rechtspraak van 
Luxemburg en Straatsburg. Hoe veel meer werk het al dan niet 
geslaagd beroep op ,undue delay" (vroeger helemaal geen punt) vergt 
is moeilijk te schatten, maar veel is het. En wat ,personeel" betreft 
verder uitbreiden wil men eigenlijk niet meer. Twee van de tegen die 
toeneming van werk genomen maatregelen zijn de verkleining van 
kamers voor het gewone werk tot drie personen, maar vooral de 
toepassing van art. lOla RO. Over dat laatste een paar woorden. 
(Zie en lees eventueel ook mijn artikel in het Nederlands Juristenblad 
1994, aflevering 43,: Het Verlofstelsel bezworen? Over beroep in 
cassatie, pag. 1473 e.v.) 

Zaken die voor de rechtseenheid en rechtsontwikkeling niet van be
lang zijn en waarin het cassatie-beroep wordt verworpen kunnen (niet 
moeten) zonder inhoudelijke motivering worden afgedaan. Er is een 
duidelijke toename van de toepassing van deze wijze van afdoening te 
bespeuren. In strafzaken ligt zij ver boven de vijftig procent. 

Een (nog?) niet ingevoerde, drastische maatregel is het instellen van 
beroep in cassatie aan enig voorafgaand verlof te onderwerpen, zoals 
dat, bij wijze van voorbeeld genoemd, in de V.S. gebeurt. Dat systeem 
heeft een groot nadeel dat niet aanwezig is als art. lOla R.O. in de 
ruimst mogelijke mate wordt toegepast: de partij die in cassatie wil 
gaan omdat een doodgewone, oude regel van recht is geschonden, zal 
in het verlofstelsel weinig of geen kans maken dat haar zaak wordt 
behandeld: het verlofstelsel maakt, anders dan art. lOla R.O. geen 
onderscheid tussen beroepen die terecht en die niet terecht zijn inge
steld. De bescherming van het individu tegen beslissingen waarbij de 
goede procesorde te zijnen nadele is geschonden, verdwijnt behalve in 
de gevallen dat die schending er een is die nog niet aan de orde is 
geweest. Toch zal, zo vrees ik, enige vorm van verlof, onvermijdelijk 
zijn, indien de advocatuur met name in strafzaken, niet die ,filter
functie'' vervult die kansloze maar bewerkelijke zaken uit het circuit 
houdt. W anneer, zoals ik onlangs moest meemaken in een zaak door 
twee verschillende advocaten, meer dan vijftig middelen worden 
voorgesteld terwijl een middel meer dan 150 klachten bevatte (waar-
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van bet overgrote deel onJmst moet zijn, tenzij rechters gek zijn 
geworden), en wanneer dat bet gewone patroon zou gaan worden, 
dan zit er niets anders op. Maar een verarming van de cassatie-recht- . 
spraak en een vermindering van rechtswaarborgen voor de individuele 
mens zou bet zeker zijn. 

-8-

Enige tijd geleden diende voor de strafkamer van de Hoge Raad de 
honderdduizendste zaak sinds 1838. Er was een klein feestje aan 
verbonden hoewel er eigenlijk reden tot rouw was: zoveel zaken, 
waarin strafbare feiten doorgedrongen zijn tot de Hoge Raad, waar 
- ik herinner aan BRUINSMA's woorden- van bet totaal aantal zaken 
er maar zo weinig terechtkomen. 
Die honderdduizendste zaak was een peek. Bij peken wordt, monde
ling geconcludeerd en die conchisie bestaat uit zeven of acht woorden: 
Ik concludeer (of: mijn conclusie strekt) tot verwerping van bet 
beroep. 
Ik-moet-ertoch-weer-even-op wijzen · dat-in-strafzaken-meestal(-9}eek 
ambtshalve gecasseerd kan worden, d.w.z. zonder dat een schriftuur 
met middelen is ingediend en eventueel buiten de middelen om (wat 
voor een advocaat niet prettig is omdat eruit blijkt dat hij iets niet 
gezien heeft). In civiele zaken kan dat niet. 
Maar wat is er gebeurd? Je zou zeggen: een fout is een fout en als fout 
X wordt gemaakt in bet in cassatie bestreden vonnis of arrest, en die 
leidt tot vernietiging daarvan als er een middel tegen aangevoerd is, 
dit ook ambtshalve tot vernietiging moeten leiden. Sterker: in straf
zaken is bet totaal overbodig om een advocaat een schriftuur met 
middelen tegen betaling van een zak met geld te laten indienen want 
fout is fout en de Hoge Raad moet zijn werk doen. 
Maar zo is bet niet. Praeter legem, zo zou men kunnen zeggen, heeft 
de strafkamer van de Hoge Raad een systeem ontwikkeld dat hierop 
neerkomt dat aileen heel emstige fouten ambtshalve tot vernietiging 
leiden. Dat systeem bevalt mij niet, zeker niet nu bet niet op de wet 
gefundeerd is. Er zijn ook geleerden die van oordeel zijn dat de Hoge 
Raad nooit ambtshalve hoeft te vemietigen maar bet naar eigen 

(9) In economische zaken en in zaken uit de Nederlandse Antillen en Aruba is voor de 
ontvankelijkheid van het cassatieberoep een schriftuur met middelen ingediend door een 
advocaat, noodzakelijk. 
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discretie kan doen als hij daartoe termen aanwezig acht. Dat is een 
betere fundering. Maar de beste zou, dunkt mij, zijn dat voor de 
ontvankelijkheid van een cassatie-beroep in strafzaken een schriftuur 
wordt vereist, hetzij van een advocaat, hetzij van de betrokkene zelf of 
van een door hem (schriftelijk) gemachtigde. 

Ik kom terug op zaak nr. 100.000. Het was een peek met niets bij
zonders eraan. Een ,eenvoudige" mishandeling al doet die ook wel 
pijn. Ik heb er voor de gelegenheid toch een schriftelijke conclusie 
voor geschreven. Die kon - per definitie - ook niets bijzonders 
inhouden. Ik wil graag eindigen met die cirkelvormige conclusie 
die, ondanks haar juridische nietszeggendheid, toch probeert iets te 
zeggen dat, diep verborgen, als kleine hoop, bij mij op 's harten grond 
ligt. Hier volgt de tekst van die conclusie (H.R. 11 april1995 NJ 1995, 
329): 
,HONDEPOEP EN BURENRUZIE. Zij vormen het decor van deze strafzaak. 
Er zijn heel wat strafzaken en begrippen in het strafrecht die, toen 
zaak nr. 1 voor de Hoge Raad diende, niet voorkwamen of zelfs niet 
k6nden voorkomen. 

At random: Bijstandsfraude, dronken achter het stuur van een automobiel, ver
kopen van meer dan 50 gram opium, radio-piraterij, bijna alle (sociaal-) econo
mische delicten, fraude met giro-betaalkaarten en pincodes, afluisteren en aflezen 
van telefoon en telefax, richtmicrofoons, dna-onderzoek. 

De nu als honderdduizendste voor mij liggende zaak zou ook als 
eerste aan de Hoge Raad kunnen zijn voorgelegd. Hondepoep en 
burenruzie zijn van alle tijden. Daar maak ik toch een eerste kant
tekening bij: hondepoep moge nu voor de Amsterdammers de grootste 
ergernis zijn- groter dan de stijging van de werkloosheid, groter ook 
dan de stijgende en zich verhardende criminaliteit. 

Als het middel van de enquete al in de negentiende eeuw op de stad 
Amsterdam was toegepast, zou de uitkomst hoogstwaarschijnlijk an
ders zijn uitgevallen. Zo heel verschrikkelijk kunnen de uitwerpselen 
van honden amper geweest zijn voor wie leefden in de tijd dat het 
watercloset met stromend water voor mense(n)poep nog niet bestond 
en de hygiene zich nog in hoofdzaak bewoog op het niveau dat Patrick 
SDSKIND in Het Paifum (voor een nog langer voorbije tijd) als volgt 
onder woorden bracht: 

,In de tijd waarover wij spreken heerste in de steden een voor ons moderne 
mensen nauwelijks voorstelbare stank. De straten stonken naar mest, de binnen
plaatsen stonken naar urine, de trappenhuizen stonken naar vuns hout en naar 
rattekeutels, de keukens stonke"n naar bedorven kool en schapevet, de ongeluchte 
kamers stonken naar muf stof, de slaapkamers naar vette lakens, naar klamme 
veren dekbedden en naar de doordringende weee geur van po's. [ ... ]" 
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Het is wel heel onwaarschijnlijk dat het toch natuurlijk hondegedrag 
in die tijd tot zoveel woedende uitbarstingen heeft geleid als in de 
onze, waarin de honden-minnaar in een eeuwigdurende oorlog schijnt 
te zijn gewikkeld met zijn antipode in het huis naast of in de nabijheid 
van het zijne: de hond-vijandige mens. 

Burenruzies zijn ook van alle tijden. Zelfs al woonden de buren in 
sommige landstreken kilometers ver van elkaar, toch zagen ze soms 
kans elkaar het leven zuur te maken. In een stad hebben we tegen
woordig buurtschappen en zo is ook daar ,de buurman" heel wat 
anders dan de naaste buur. Daarom durf ik hier ook rustig van een 
burenruzie te spreken, al wonen de verdachte en ,de vrouw met de 
hond" niet in dezelfde straat. Hun woonstraten liggen echter vlak bij 
elkaar, zoals mij bleek bij bestudering van het Honderd-duizend 
strateqboek. Wat was er gebeurd? Mevrouw liet op 1 juli 1991 om 
vijf uur in de middag haar hondje Sheila, een twaalfjarige Pekinees 
uit. Dit verhaal speelt zich af in Delft. De verdachte, die ik verder 
,meneer" of ,de man" zal noemen, zag dat vrouw en hond stonden 
bij de achteruitgang van zijn huis. De man hield zich in, maar vijf 
minuten later, toen hij per fiets van een kleine boodschap terugkwam, 
stonden ze daar nog of weer en meneer kreeg de indruk dat de vrouw 
haafhondje terplaafse gelegenheidwilde geven zijn-behoefte te doen. 
Hij werd woedend en begon (zoals hij zelf zegt), te schelden: 

,Ik [ ... ] zei tegen haar: ,Wat bent u hier nou aan het doen, laat u uw kuthond hier 
pissen of poepen?" " 

althans woorden van dergelijke strekking. Er ontstond daarop, onver
mijdelijk haast, een slaande ruzie. Daarbij heeft de man de vrouw 
geslagen: 

,Ik heb deze vrouw geslagen omdat zij mij irriteerde. Ik heb haar, denk ik, vrij 
hard geraakt." 

Dit gedaan zijnde vervolgde meneer zijn dagplan. Hij ging naar het 
zwembad om zijn dagelijks rondje te zwemmen. Toen hij even over 
zes daarvan thuis kwam zag hij dat de ruit van zijn achterdeur was 
ingegooid. Dat bleek gebeurd te zijn door de echtgenoot van de 
vrouw, die toen hij zijn mishandelde vrouw zag en haar verhaal had 
gehoord, op deze manier aan zijn woede en wraak lucht had gegeven: 

,Ik heb toen eerst geprobeerd om de ruit van de achterdeur kapot te schoppen. 
Toen dit niet lukte heb ik een stoeptegel die in de tuin lag gepakt en door de ruit 
van de achterdeur gegooid. Ik deed dit omdat ik ontzettend boos was. Ik wilde de 
ruit opzettelijk vernielen [ ... ]." 

De man wiens cassatieberoep wij nu behandelen, moet terechtstaan 
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------- -~--- --- ---- -r 

voor de politierechter in de rechtbank te Den Haag, wegens mishande
ling. Hij werd veroordeeld tot een geldboete van vijfhonderd gulden 
onvoorwaardelijk. Op 20 juni 1994, zo'njaar of drie na die rampzalige 
ruziedag, wees het hof arrest: het veroordeelde de man tot een geld
boete van driehonderd gulden voorwaardelijk. Inmiddels was de 
vrouw aan een civiele procedure begonnen, waarin zij van de man 
vijfduizend gulden schadevergoeding vorderde. Die zaak kan ook nog 
wel een heel tijdje duren. 
De man ging van het arrest van het hof te 's-Gravenhage in cassatie, 
maar hij voerde geen middelen aan. 

NIET ALLEEN HALSZAKEN 

Dit is een van de honderdduizend zaken waarvan de Hoge Raad sinds 
het begin zijner werkzaamheden een uitspraak wordt verlangd. Als 
geteld wordt vanaf 1838 betekent dit dat daarover 156 jaar is gedaan. 
Gerekend naar het aantal strafzaken dat thans aan de Kazemestraat 52 
binnenkomst, zal de tweehonderduizendste zaak over ongeveer 25 jaar 
binnenlopen. Er is discussie mogelijk over de vraag of dit een ver
heugend dan wel een somber vooruitzicht is. Maar wat deze zaak wel 
onomstotelijk duidelijk maakt, is dat het niet alleeen halszaken zijn 
die tot en met de Hoge Raad worden uitgevochten. Deze voor elke 
buitenstaander beslist kleine zaken kunnen voor hen die het aangaat 
hun leven gaan beheersen en soms zelfs verwoesten. 

Sheila, zo las ik ergens in het dossier, stond bij die achteruitgang in de 
karakteristieke houding van een hond die zich wil ontlasten. Honden 
doen dat in het openbaar. Maar hoewel hun begeleider hen uitlaat om 
dat te doen, wordt hij/zij toch vaak voor verrassingen gesteld waar het 
gebeurt. Toen onze zoon 14 of 16 werd wilde hij maar een ding: een 
hond. En dus kreeg hij een hond, waar zijn vader of moeder diens 
verdere lange leven driemaal daags mee op stap moesten toen hun 
zoon het ouderhuis verliet om ,op kamers" te gaan studeren. 

Het was, zoals gebruikelijk, maar een kamer, maar zo luidt de uitdrukking nu 
eenmaal, evenals bij de Engelse rechters die de advocaten soms uitnodigen tot een 
gesprek in hun chambers. 

Het was een golden retriever, volgens Stanley COREN, The intelligence 
of Dogs, uitg. Balans 1994, een ras dat in dit opzicht tot de top-vijf 
behoort van de 133 onderzochte rassen. Bij mensen zou dit onder
scheid naar intelligentie tussen rassen grote opschudding verwekken. 
Ik geloof trouwens niet dat er 133 verschillende mensenrassen zijn. 
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Wat daarvan zij, binnen zijn ras was die van ons beslist geen uit
blinker. Of het daardoor kwam weet ik niet, maar hij had de neiging, 
die hij ook vaak verwerkelijkte, om juist daar die karakteriestieke 
beweging met bekend gevolg te etaleren waar dat ons het slechts 
uitkwam: op de stoep bij die buurman die des zaterdags zelfs de 
kiezelsteentjes in zijn tuin een flinke wasbeurt gaf. 
Probeer dan maar eens zo'n groat beest van dat plan afte brengen. Het 
lukt je niet en je staat je, plaatsvervangend, dood te schamen. Ten
slotte heb jij het dier opgevoed, maar hoe. Misschien was ook de 
vrouw wei juist bezig, maar dan met succes, de hand van zijn voor
nemen af te brengen, want, zoals ons verteld wordt, van een uitvoering 
van dat voomemen is het ter plaatse niet gekomen. 

DE MATE VAN SCHULD 

De zaak stelt ons overigens voor een groat probleem van het straf
recht. Ik zal er vrij kart over zijn. Geen straf zonder schuld, die leer 
hangen wij aan. Dat betekent dat we de mogelijkheid dat iemand voor 
zijn doen of laten verantwoordelijk is, aanvaarden. Bewijzen kunnen 
wedat -niet,-maar-het-is-een-goed-uitgangspunt-ook-voor-wie-het-niet
krachtens hun godsdienst geloven. Als de mens voor zijn daden nooit 
verantwoordelijk kan zijn, is hij maar een miserabel sujet. Het is 
echter nog iets anders om te geloven aan de mogelijkheid van schuld 
en verantwoordelijkheid dan om vast te stellen dat in een bepaald 
geval schuld en verantwoordelijkheid bestaan. Want dat schuld bij het 
menselijk handelen en nalaten kan ontbreken, daarvan zijn wij ook 
overtuigd. Nog moeilijker is natuurlijk, de mate van schuld te bepalen, 
en het moeilijkst: de bepaling van de straf die bij die mate van schuld 
hoort. Maar de rechter die zegt: u hebt schuld en daarom straf ik u, 
maar ik geef u een hogere straf dan overeenkomt met de mate van 
schuld (een redenering die de Hoge Raad aanvaardt), die geeft daar
mee te kennen dat hij het schuldvereiste eigenlijk niet aanvaardt; hij 
kan zijn standpunt aileen verdedigen vanuit de gedachte van bescher
ming en beveiliging van de maatschappij als de wezenlijke grand voor 
bestraffing. Dat is een niet onrespectabel standpunt- maar aileen als 
men er ook openlijk voor uitkomt. 
Dit ailes naar aanleiding van de, naar mijn mening zeer lage, straf die 
in het bijzonder niet altijd even milde Haagse hof in dit geval heeft 
opgelegd. Uit de strafmotivering komen we echter niet te weten 
waarom het hof zo radicaal van de politierechter is afgeweken. De 
man heeft zich op noodweer beroepen, maar dat beroep was, zeg ik het 
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ronduit, meer dan kansloos. Kan het niet zijn dat het hof tot deze straf 
is gekomen om wat er daarna is gebeurd: de man van de mishandelde 
vrouw heeft wraak genomen door te gaan vernielen. Dat deed hij 
echter pas nadat hij zonder succes de verzoeker van cassatie had 
uitgenodigd naar buiten te komen. Als dat wel gebeurd was, lijkt 
me de kans nogal groot dater n6g een vechtpartij, n6g een mishande
ling bij was gekomen. 
De vraag is nu of een later opkomende gebeurtenis, die de verdachte 
negatief treft, grond is voor de vermindering van straf. In dit geval is 
het de zeer moedwillige vernieling van die ruit. Maar er hoeft zelfs 
geen verband te bestaan tussen het delict en de latere gebeurtenis, die 
bovendien niet zelf ook een delict hoeft te zijn: een dief die kort na de 
diefstal een ongeluk krijgt, als gevolg waarvan een been moet worden 
geamputeerd. De moordenaars wiens beide kinderen door een ver
keersongeval om het leven komen. Een ding is, juist omtrent het punt 
waarvan we in het algemeen zo weinig weten, zeker: zo'n later op
komende gebeurtenis kan niet van invloed zijn op de mate van schuld 
aan het eerder gepleegde delict. Maar het is toch goed dat we er 
meestal rekening mee zullen houden, juist omdat we, wat betreft 
(mate van) schuld en (mate van) straf eigenlijk bijna altijd in het 
duister tasten. 

ZON EN SCHADUW 

Bij deze honderdduizendste strafzaak die de Hoge Raad te berechten 
krijgt, en die wellicht uit zallopen op een peek, heb ik er behoefte aan 
nog een kanttekening te plaatsen. 
Ik heb ooit mogen adviseren in een huurzaak bedrijfsruimte. Het ging 
over de huurprijs. Die wordt in zulke gevallen vastgesteld onder meer 
door vergelijking met de huurprijs van overeenkomstige panden ter 
plaatse. Het ging over winkels en uitspanningen aan de Lijnbaan te 
Rotterdam, met kolossaal hoge huren. Er werd geklaagd over de door 
de deskundigen in vergelijking genomen panden. Het belangrijkste 
bezwaar van de huurders was, dat de panden waarvan de huurprijs in 
vergelijking waren geonomen aan de zonzijde lagen, en hun panden 
aan de schaduwzijde. En hoewel de Hoge Raad voor de feiten blind is, 
ben ik op een zonnige dag naar Rotterdam getogen, naar de Lijnbaan, 
en heb mij daar nedergezet, eerst aan de zon- en toen aan de scha
duwzijde. En ik zag en voelde dat inderdaad zowat alles afhing van 
zon of schaduw. De ene kant was druk en vol vrolijke mensen, aan de 
andere kant, die bijna leeg was, liepen een paar verdrietige sukkels. In 
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de rechtspraak en zeker in de strafrechtspraak zien wij aileen de 
schaduwzijden van het leven: hondepoep en burenruzie. Voor dat 
laatste heeft zelfs het civiele recht een wat groat uitgevailen stand
beeld opgericht: het burenrecht, waarin de palmen, niet als bomen 
maar als meetinstrument, ons vroeger leerden hoe ver minstens onze 
struiken van de scheidingsheg met de buren af moesten staan, en wat 
te doen met overhangende takken. Wij zijn daardoor de zonzijde een 
beetje uit het oog verloren. Maar bij het bestuderen van deze zaak zag 
ik ze toch weer even. Honden produceren niet aileen poep. Zij zijn 
voor velen vrienden in de eenzaamheid, zij zijn voor anderen ogen die 
zien, zij schenken nogal wat mensen het gevoel van veiligheid en, wat 
rnij minder bekoort, zij helpen de jagers. 
Hondetrouw tegenover hondepoep. De eerste wint het met gemak. 
Reeds bij Homerus in zijn Odyssee ontmoeten we de trouwe hand die 
zo lange jaren op het baasje, dat zo nodig naar Troje moest, heeft 
gewacht en die, als deze na vele wederwaardigheden eindelijk thuis
komt, kwispelstaartend en blij hem komt begroeten om vervolgens te 
sterven. Hondepoep: trap er niet in. Het is maar een aspect van een 
veelzijdig dier. 
Burenruzie en burenrecht. Ze zijn, zoals ik betoogde, van aile tijden. 
Maar ik ben er diep, diep van overtuigd dat deze schaduwzijde hetniei 
halen kan bij de zonzijde, waar wij in het recht nooit mee te maken 
krijgen: de burenhulp. Niet aileen op het platte land. Niet aileen tussen 
naaste buren. Dat goede buren beter zijn dan verre vrienden weten we 
allemaal. Maar nu en dan moeten we er oak eens voor uitkomen. En 
zo sluit de cirkel weer, of liever: zo eindig ik dit verhaal, aan de 
schaduwzijde begonnen, in het licht van de stralende zon: BuRENHULP 
EN HONDETROUW.'' 
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SOMMAIRE 

REFLEXIONS ADRESSEES A GAND (SUR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS) 

1. Selon une enquete sociologique, le Hoge Raad (Cour supreme) des Pays-Bas 
fournit un travail professionnel de qualite, au depart d'une elite de grande integrite. 
L'importance de ses decisions se situe cependant tres clairement davantage sur le 
terrain de l'unite et de I' evolution du droit que sur celui des besoins et attentes des 
parties litigeantes (F. BRUINSMA). 

2. L'aspectjuridico-technique typique de Ia jurisprudence de cassation (une branche 
bien specifique) n'est que tres incidemment aborde dans le present article. Sur ce 
point, reference est faite a: "Cassatie in Burgerlijke Zaken" de VEEGENS, adapte par 
KORTHALS ALTES et GROEN eta: ,Cassatie in Strafzaken" de VON BRUCKEN, FocK et 
VAN DORST. 

3. a) Aux Pays-Bas, la jurisprudence de cassation ne connaft pas de regime d'au
torisation, pas de ,dissenting opinion" ou opinion divergente et guere ou pas de 
limites basees sur la nature et/ou la valeur (financiere) de la cause. De ce fait, I' on y 
enregistre une augmentation inquietante du nombre d'affaires et une extension 
constante du nombre de juges (actuellement 32) et de membres du Ministere Public 
(actuellement 14). 

b) Le Ministere Public pres le Hoge Raad est totalement different du Ministere 
Public pres les juridictions de fond. 11 emet un avis ecrit impartial sur la cause et 
en eclaire tous les aspects pour presenter ensuite l'un de ces aspects comme le 
plus acceptable ou le mains acceptable. Cet avis ne lie evidemment pas le Hoge 
Raad. 

c) Outre le personnel administratif traditionnellement indispensable, un role de plus 
en plus important est joue par le ,Bureau scientifique du Hoge Raad", compose 
d'une cinquantaine d'hommes et de femmes (generalementjeunes), dotes d'une tres 
bonne formation juridique, qui se chargent des travaux preparatoires et recherches 
necessaires a !'intention des conseillers et des membres du Ministere Public et 
redigent (de plus en plus souvent) des projets de conclusions et arrets. 

4. a) Les arrets du Hoge Raad sont souvent susceptibles d'interpretations multiples. 
Les arrets d'une portee large et parfois aussi assez vague ont souvent pour mission de 
permettre de nouvelles evolutions ou un retour en arriere. 

b) L'on peut constater une autorite sans cesse accrue des decisions du Hoge Raad 
avec, en parallele, une docilite croissante de la doctrine juridique universitaire. 

c) 11 existe d'evidence un besoin croissantd'une languejuridique plus comprehen
sible egalement pour les non-juristes. 

5. a) Le Hoge Raad n'entre pas en discussion avec le Ministere Public pres le Hoge 
Raad, surtout pas lorsqu'il s'ecarte de son avis. Selon I' auteur, la mise en balance des 
a vantages et des inconvenients de cette fagon de faire conduit a en juger le resultat 
positif. 

b) Les conclusions du Ministere Public constituent matiere d'etude pour la recher
che et l'enseignement universitaires. 

c) Les conclusions du Ministere Public ont leur importance comme ,dissenting 
opinion" prealable et source de droit pour 1' avenir. 

6. Laliberte du juge supreme a l' endroit du texte de la loin' est en aucun cas illimitee 
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au point qu'illui serait loisible, comme on le pretendait dans les annees septante (TER 
HEIDE, Jozef ESSER, contra: DRION et RUTHERS), d' ecarter en tout cas la loi si celle-ci 
ne lui permet pas d'arriver, dans le cas concret dont il est saisi, au resultat le plus 
equitable possible. 

7. Mesures susceptibles d' eviter une surcharge de travail excessive pour le Hoge 
Raad: augmentation du nombre de chambres a trois conseillers a cote des chambres a 
cinq conseillers et application sans cesse plus large de !'article 101 a de la loi sur 
1' organisation judiciaire; en cas de rejet du pourvoi en cassation, aucune motivation 
n'est requise si ni I' unite du droit ni I' evolution du droit ne sont en cause. L'on songe 
par ailleurs a !'introduction de l'une ou l'autre forme d'autorisation mais, sur ce 
point, les idees ne sont tres certainement pas encore nettement concretisees. Beau
coup ont conscience du fait que ce systeme presente egalement de gros inconvenients 
et va a l'encontre de l'histoire de l'lnstitution. 

8. 11 est releve que la cassation en matiere penale evolue d'un controle d' office quasi 
illimite vers un controle d' office tres limite et se rapproche des lors du regime de 
cassation civile. 

9. En guise de conclusion se trouve reprise la conclusion formulee dans la cent
millieme cause penale (depuis 1838); il s'agissait d'une cause ,denuee d'impor
tance", dans laquelle aucun moyen n'etait propose et que le Hoge Raad a tranch6e 
sans aucune motivation. Dans cette conclusion, il etait question, d'une part, d' ,ex
crements de chien et de querelle de voisins" et, d' autre part, d' ,entraide entre voisins 
et de chien fidele". 

ZUSAMMENFASSUNG 

UBERLEGUNGEN IN GENT (UBER DEN HOHEN RAT DER NIEDERLANDE} 

1. Der Hohe Rat der Niederlande bietet nach soziologischer Untersuchung ge
diegene Facharbeit die von einer integren Elte herstammt. Die Bedeutung seiner 
Urteile liegt allerdings eher auf der Ebene der Rechtseinheit und Rechtsent
wicklung als auf der der Note und Wtinsche der streitenden Parteien an sich (F. 
BRUINSMA). 

2. Die typisch juristisch-technische Seite der KassationsRechtsprechung (eine Dis
ziplin an sich) wird in diesem Artikel nur nebenbei behandelt. Weiteres dazu 
in ,Cassatie in Burgerlijke Zaken" von VEEGENS, bearbeitet von KORTHALS, ALTES 
und GROEN und in ,Cassatie in Strafzaken" von VoN BROCKEN, PocK und VAN 
DORST. 

3. a) Die Kassations-Rechtsprechung in den Niederlanden hat kein Genehmigungs
system, keine dissenting opinions und kaum Beschrankungen in der Art und/oder 
dem (finanziellen) Wert des Verfahrens. Dies bedingt einen beunruhigenden Zu
wachs der Zahl der Rechtssachen und die zunehmende Erweiterung der Richterzahl 
(jetzt: 32) und der Mitglieder der Staatsanwaltschaft (jetzt: 14). 

b) Die Staatanwaltschaft bei dem Hohen Rat steht vollig auBerhalb der Struktur der 
Staatsanwaltschaft in den Instanzgerichten. Sie bietet ein unparteiisches schriftliches 
Gutachten tiber die Rechtssache, in dem alle Aspekte beleuchtet werden, und das zur 
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Angabe des akzeptabelsten oder am wenigsten akzeptablen Aspektes fiihrt. Dieses 
Gutachten bindet sowieso nicht den Hohen Rat. 

c) Immer wichtiger wird neben dem seitjeher unabkommlichen Verwaltungsperso
nal das sogenannte Wissenschaftliche Btiro des Hohen Rates das sich aus etwa 
ftinfzig (meist jungen) juristisch gut qualifizierten Mlinnern und Frauen zusammen
setzt, die ftir die Ratsherren und die Mitglieder der Staatsanwaltschaft Rechtssachen 
vorbereiten und Urteile verfassen. 

4. a) Die Urteile des Hohen Rates sind oft poly-interpretabel. Urteile mit umfas
sender und oft unklarer Reichweite beabsichtigen oft die Ermoglichung einer Weiter
entwicklung oder einer Zurticknahme. 

b) Beobachten liillt sich eine noch immer zunehmende Autoritlit der Entscheidungen 
des Hohen Rates und als Parallele dazu die sich ausbreitende Folgsarnkeit der 
akademischen juristischen Doktrine. 

c) Ein deutlich zunehmendes Bedtirfnis an einer Rechtssprache die auch ftir Nicht
Juristen verstlindlich bleibt wird offensichtlich. 

5. a) Der Hohe Rat ftihrt mit der Staatsanwaltschaft bei dem Hohen Rat keine 
Debatte, gewiB nicht wenn er vom Gutachten abweicht. Der Verfasser dieser 
Betrachtungen sieht bei der Abwligung der Vor- und Nachteile einer solchen 
Handelsweise ein positives Ergebnis bei der gewlihlten Verhaltensweise. 

b) Der BeschluB der Staatsanwaltschaft als Pensum ftir universitlire Forschung und 
ftir den akademischen Unterricht. 

c) Der BeschluB der Staatsanwaltschaft als vorangehende dissenting opinfon und 
Recht fiir die Zukunft. 

6. Die Freiheit des hOchstens Richters dem Gesetzestext gegentiber ist jedenfalls 
nicht so eingeschrlinkt, daB er, wie in den siebziger Jahren manchmal verteidigt 
wurde (Ter Heide, Jozef esser; contra: Drion und Riithers), das Gesetz zur Seite 
schieben konnte, wenn damit im konkreten Faile ein nicht moglichst redliches 
Ergebnis erreicht wurde. 

7. MaBnahmen zum Anklimpfen gegen allzu schwere Arneitslast beim Hohen Rat: 
immer mehr Kammern mit drei neben Kammern mit ftinf Mitgliedern und An
wendung in zunehmendem MaB des Art. lOla des Gesetzes zur richterlichen Orga
nisation: Bei der Verwerfung eines Kassationsurteils ist keine Begriindung erforder
lich wenn weder die Rechtseinheit noch die Rechtsentwicklung zur Diskussion 
stehen. 

Daneben wird die Einfiihrung der Genehmigung in irgendeiner Weise erwogen, 
aber die Gedanken dariiber sind noch nicht vollig ausgereift. Ftir manchen hat das 
System auch groBe Nachteile, weil es zur Geschichte der Institution im Widerspruch 
steht. 

8. Beobachten lliBt sich die Entwicklung des Kassationsurteils bei Straftaten von 
einer fast uneingeschrlinkten tiberprtifung von Amts wegen zu einer sehr beschrlink
ten tiberpriifung von Amts wegen und deshalb zur Annliherung an das System des 
zivilen Kassationsurteils. 

9. Zum SchluB folgt der BeschluB aus der einhunderttausendsten Strafsache (seit 
1838), einer ,unbedeutenden" Rechtssache, bei der keine Griinde dargestellt wurden 
und die vom Hohen Rat ,peeksgewijze" (without any motivation) abgewickelt 
wurde. Dieser BeschluB handelt einerseits tiber ,Hundekot und Streit zwischen 
Nachbarn" und anderseits tiber ,Hundetreu und Nachbarschaftshilfe". 
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SUMMARY 

SOME THOUGHTS, MADE IN GHENT, ON THE HOGE RAAD (SUPREME COURT) OF THE 
NETHERLANDS 

1. Sociological research bears out the fact that the Hoge Raad of the Netherlands 
provides a sound and professional service through the integrity of an elite. However, 
the significance of its decisions tends to be considerably greater in the area of legal 
unity and evolution than in that of the requirements and the wishes of the contending 
parties themselves (F. BRUINSMA). 

2. The typical legally technical aspect of the Hoge Raad case law - being a 
profession in its own right - is only given incidental mention in this article. In this 
connection, reference is made to Cassatie in Burgerlijke Zaken by VEEGENS, as 
reworked by KORTHALS ALTES and GROEN, and to Cassatie in Strafzaken by VoN 
BRUCKEN, FOCK and VAN DORST. 

3. a) The case law of the Hoge Raad does not have a system of vacation or of 
dissenting opinion, and only a few restrictions as to the nature and/or the financial 
value of the dispute. This has caused a worrying increase in the number of cases, a 
steady growth in the number of judges - at present 32 - and of members of the 
Public Prosecutor's Office (at present 14). 

b) The Public Prosecutor's Office with the Hoge Raad is totally divorced from that 
of the courts which deal with the facts of the underlying dispute. It provides an 
impartial and written opinion on the case, in which all the issues of the case are 
examined, one of which is then presented as the most acceptaoie -or as the least 
unacceptable option. Obviously the Hoge Raad is not bound by this opinion. 

c) Apart from the traditionally indispensible supporting administrative staff, an 
increasingly prominent role is being played by the so-called Research Department 
of the Hoge Raad, consisting of around 50 men and women - mostly youthful -
who are highly trained in the law and who prepare and research cases for the benefit 
of the judges and the members of the Public Prosecuter' s office. They are also 
increasingly being called upon to produce draft submissions and judgments. 

4. a) The decisions of the Court are often capable of more than one interpretation. 
Decisions having a wide- and sometimes vague - scope often have the purpose of 
developing the law, or to revise a particular theory. 

b) It is possible to observe that the decisions of the Hoge Raad continue to increase 
in authority and that, accordingly, the universities and the legal writers are increas
ingly following this case law without criticism. 

c) There is an increasing need for a legal language which can also be understood by 
non-lawyers. 

5. a) The Hoge Raad does not enter into any debate with its Public Prosecutor's 
office, especially where the Court departs from the opinion provided by the latter. 
When weighing the pros and cons of this practice, the author concludes that, on 
balance, it has a positive effect. " 

b) The submissions of the Public Prosecutor's Office as material for university 
research and teaching. 

c) The submissions of the Public Prosecutor's office as a ,prior dissenting opinion" 
and the law of the future. 
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6. The freedom of the supreme court in relation to legislation is not of such an 
unlimited nature as to enable it- as has been argued in the seventies by such authors 
as TER HEIDE, J ozef ESSER, although DRION and RDTHERS argued against this view -
to ignore the statute law where the latter did not permit an outcome which was as 
equitable as possible in cases submitted to the Court. 

7. Measures aimed at relieving the Hoge Raad of an overload of cases: increasing 
numbers of chambers staffed by three judges, as well as judges having five judges, 
and the increasingly frequent application of Article lOla of the Law on Court 
Organisation: where the application to the Hoge Raad is dismissed, no reasons need 
to be given if neither legal consistency nor the development of the law are at issue. 

Consideration is also being given to the introduction of some form of vacation, but 
the thinking on this issue has yet to crystallise into something more definite. Many 
people realise that this system also presents a number of serious disadvantages and 
conflicts with the traditions of the Court. 

8. It is possible to discern, in the criminal division of the Court, a shifting trend from 
an unlimited assessment made automatically, towards a very restricted form of 
assessment made automatically, and therefore a similar trend to that which has 
affected the civil division. 

9. In conclusion, mention is made of the submissions presented in the lOO,OOOth 
criminal case since 1838. This was an ,unimportant" case, in which no arguments 
were presented, and which was decided without any grounds of judgment. These 
submissions concern, on the one hand, ,doc excrement and a quarrel between 
neighbours", and, on the other hand, ,assistance between neighbours and the faith
fulness of dogs" . 

RESUMEN 

0PINIONES EN GANTE (SOBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS PAfSES BAJOS) 

1. Segun unas investigaciones sociol6gicas, el Tribunal Supremo de los Pafses Bajos 
(Hoge Raad der Nederlanden) realiza un buen trabajo profesional procedente de una 
elite integra. Sin embargo, es obvio que el interes de sus sentencias se encuentra 
mucho mas sabre el terreno de la uniformidad jurfdica y de la creaci6n de derecho 
que sobre el de las necesidades y deseos de las partes litigantes mismas (F. 
BRUINSMA). 

2. En este articulo, s6lo se habla de una manera indirecta del aspecto jurfdico-tecnico 
tfpico de la jurispmdencia de casaci6n (una profesi6n particular). Por eso, se refiere 
a: Cassatie in Burgerlijke Zaken (Casaci6n en causas civiles) de VEEGENS, adaptada 
por KORTHALS ALTES y GROEN y Cassatie in Strafzaken (Casaci6n en causas penales) 
de VON BRUCKEN POCKy VAN DORST. 

3. a) La jurispmdencia de casaci6n en los Pafses Bajos no conoce el sistema de 
vacaciones judiciales, ni la dissenting opinion y apenas conoce limitaciones segun la 
indole y/o el valor (financiero) del juicio. Por eso, hay un aumento inquietante del 
numero de causas y una ampliaci6n constante del mimero de jueces (ahora 32) y de 
miembros del Ministerio Fiscal (ahora 14). 

b) El Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo se encuentra completamente fuera 
del contexto del Ministerio Fiscal ante los juzgados en instancias inferiores. Emite un 
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dictamen escrito imparcial sobre la causa, en el cual se enfocan todos los aspectos de 
la causa, de los que, a continuacion, uno esta presentado como el mas aceptable o el 
menos inaceptable. Es obvio que el Tribunal Supremo no quede vinculado con el 
dictamen. 

c) Ademas de la plantilla administrativa de apoyo, imprescindible desde siempre, 
desempefia un papel cada vez mas importante la Hamada Oficina cient{fica del 
Tribunal Supremo, formada por unos cincuenta juristas, hombres y mujeres (en 
general jovenes), altamente cualificados, que preparan e investigan causas para los 
jueces del tribunal supremo y los miembros del Ministerio Fiscal y que (cada vez 
mas) elaboran conceptos para conclusiones y sentencias. 

4. a) Muchas veces, los fallos del Tribunal Supremo pueden ser interpretados de 
muchas maneras diferentes. A menudo, los fallos con un alcance amplio y a veces 
tambien vago tienen la funcion de permitir un desarrollo ulterior o una retrocesion. 

b) Se puede observar una autoridad min creciente de las decisiones del Tribunal 
Supremo y, paralelamente, una creciente docilidad de la doctrina universitaria, 
juddica. 

c) Se destaca una necesidad siempre mas acentuada dirigida al uso de un lenguaje 
jur{dico comprensible para el no jurista. 

5. a) El Tribunal Supremo no delibera en presencia del Ministerio Fiscal ante el 
Tribunal, especialmente cuando se aparta del dictamen. Segun el autor de esa 
consideracion, el hecho de sopesar las ventajas y desventajas de ese procedimiento 
produce un resultado positivo para la conducta adoptada. 

b) _La conclusion del Ministerio Fiscal como materia de estudio para_in\'~_stigaciol!_y_ 
ensefianza universitarias. 

c) La conclusion del Ministerio Fiscal como dissenting opinion preliminary derecho 
del futuro. 

6. En todo caso, la libertad del juez superior para con el texto de la ley no es tan 
ilimitada como se sostuvo en los afios setenta (TER HEIDE, Jozef EssER contra DRION 

y RUTHERS), en cuya epoca el juez del Tribunal Supremo podia obviar la ley siempre 
que no se pudiera lograr el resultado mas equitativo en el caso concreto. 

7. Medidas para luchar contra la carga demasiado grande del trabajo en el Tribunal 
Supremo: cada vez mas salas con tres jueces al lado de salas con cinco jueces y 
aplicacion siempre mas frecuente del art. lOla de la Ley sobre la Organizacion 
judicial: en caso de rechazo del recurso de apelaci6n, no es precisa una motivacion si 
no se cuestionan la uniformidad jurfdica ni la creacion de derecho. 

Fuera de eso, se reflexiona sobre la instauraci6n de alguna forma de vacaci6n 
judicial, pero las ideas sobre eso seguramente min no se han cristalizado. Muchos 
son los que se dan cuenta de que el sistema tambien presenta grandes desventajas y 
entra en conflicto con la historia del instituto. 

8. Se puede observar, en la casacion en causas penales, que hay una evolucion de la 
verificacion practicamente ilimitada de oficio hacia la verificacion muy limitada de 
oficio y, consiguientemente, de aproximacion al sistema de la casacion civil. 

9. Y por ultimo, se da el escrito presentado en el proceso penal numero cien mil 
(desde 1838), una causa ,sin importancia" en la que nose presentaron medios y que 
fue ultimada por el Tribunal Supremo sin motivacion alguna. El escrito trata, por una 
parte, de ,defecacion de perro y rifia entre vecinos" y, por otra parte, de ,ayuda entre 
vecinos y fidelidad canina". 
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