
 

 

Prof. Ton Derksen, wetenschapsfilosoof, over de werkwijze van justitie 

http://www.filosofiemagazine.nl/artikelDetailP.lasso?ID=2730  

 

'Geloof me: als Justitie jouw gangen net zo "nauwkeurig" nagaan, met in het achterhoofd de overtuiging dat je 

schuldig bent, dan hang jij net zo goed.' Zie ook aanbevolen boeken 

 

P. van Reenen, hoogleraar mensenrechten. Uit zijn entreerede  

Universiteit van Utrecht. Utrechts universiteitsblad 

 

'Menselijkheid moet leidend beginsel zijn van politie' 

Wie macht heeft over anderen, is in een positie om die te misbruiken. Pieter van Reenen beklemtoonde in zijn 

intreerede het belang van integriteit in politiewerk. Bovendien waarschuwde Van Reenen voor de misvatting dat 

mensenrechtenschendingen door de politie een exclusief probleem van ontwikkelingslanden zouden zijn. In de 

Westerse wereld komen ze óók voor. De redenen waarom politiemensen over de schreef gaan, lopen sterk uiteen. 

Zo kan het zijn dat politiemensen bepaalde waarborgen eenvoudig opzij schuiven om sneller resultaten te 

boeken. Wanneer je een politieorganisatie hebt die wordt aangestuurd door een systeem met repressieve 

bedoelingen dan weet je dat het misgaat. 

 

Prof. Peter Hoefnagels, emeritus hoogleraar criminologie 

in NRC Handelsblad begin januari 2001 

 

Het oercontract tussen burger en overheid - wij betalen u en u beschermt ons - is al jarenlang verbroken, met als 

gevolg dat angst en onrecht regeren. 

 

Prof. Dr. G. Bruinsma 
Directeur Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Uit een lezing te Ede, 9 september 

1999. 

 

..... "Ik ben vaak verbaasd over het gebrek aan criminologische kennis bij officieren van justitie, rechters en 

politie. Misschien moeten rechters en officieren een fundamentele bijscholing in de criminologie krijgen". 

Volgens Bruinsma wordt wetenschappelijke criminologische kennis al te gemakkelijk terzijde geschoven, 

wanneer zij niet strookt met gangbare opvattingen van ambtenaren. Hij constateert dat officieren, met betrekking 

tot de misdaad, vaak geen flauw benul hebben van het functioneren van georganiseerde groepen, hun 

criminogene eigenschappen, welke werkwijzen zij hanteren en waarom bepaalde sociale relaties worden 

aangegaan. (BD990910). ..... 

 

Dries van Agt, oud-premier over falende justitie 

Elfde Comenius-lezing, Wassenaar, januari 2001 met commentaar van Prof. Dr. B. Smalhout 

Van Agt: "Het moment dat de bevolking het niet meer pikt en zichzelf gaat beschermen is niet ver meer." Prof. 

Smalhout in Telegraaf 27-01-2001: "Dan pas krijgen we echte wild-west toestanden, veroorzaakt door onze 

totaal wereldvreemde justitie". 

 

Prof. Dr. G. van den Heuvel bij de aanvaarding van hoogleraarschap 

Universiteit Maastricht. 

Uit "Criminaliteit overheid onderschat" in het Brabants Dagblad van 24 januari 1998 

 

"Bij collusie gaat het om een institutionele vorm van criminaliteit waarbij illegale activiteiten van de overheid of 

bedrijven worden toegedekt..... Crimineel gedrag door de overheid en het bedrijfsleven is mogelijk een grotere 

bedreiging voor de samenleving dan de ordinaire criminaliteit van de overvaller, tasjesrover of verkrachter". Van 

den heuvel noemde Nederland een typisch collusie-land. 

 

Michiel de Vries, bestuurkundige, uitkomst onderzoek, 

Brabants Dagblad 9 maart 2001 

 

Een op de vijf lokale bestuurders is bereid de waarheid geweld aan te doen om daarmee een doel te bereiken. 
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Een op de zeven wil zelfs zover gaan dat hij of zij feiten achterhoudt. Het onderzoek toont aan dat politici en 

ambtenaren oneerlijker worden naarmate de problemen toenemen. 

 

Uit een studie naar suggestieve inprenting 
Department of Psychology Kent State University 

Zaragoza, M.S., & Mitchell, K.J.  .  Repeated exposure to suggestion and the creation of false memories.  

Psychological Science, 7, 294-300 (1996) 

 

"After viewing a video of a burglary, subjects were asked questions containing misleading suggestions. The 

results of memory tests show that following repeated (relative to a single) exposure to suggestion, subjects were 

more likely to claim that they consciously recollected witnessing the suggested events. The effects of repeated 

exposure were highly reliable and were observed over retention intervals as long as 1 week". 

 

J.A. Blaauw 
Justitiële verkenningen Vol.24, no. 4, May 1998 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Ministerie van Justitie  

"Critisism is usually focused on three aspects of interrogation: improper pressure on the subject, incorrect 

reproduction of statements in case- reports and influencing witnesses. ... Police failure in the field of 

interrogation is primarily caused by four elements: poor leadership, incompetence, the dubious attitude of the 

interrogator and the urge to obtain a confession, rather than seeking the truth".  

 

J.A. Blaauw 
Oud-hoofdcommissaris van politie, 

Oover miskenning van feitelijke waarheid door OM en politie. 

Citaat uit "Lessen trekken uit Puttense moordzaak". Algemeen Dagblad, 1 juni 2002. 

 

"Wie de illusie mocht hebben gekoesterd dat het OM het geheel op drijfzand gebouwde moordonderzoek tegen 

het einde van de rechtzitting nu eindelijk wel overboord zou zwiepen, kwam wel heel bedrogen uit. De advocaat-

generaal eiste namelijk onomwonden bevestiging van het arrest van het gerechtshof in Arnhem. (...). Wat ik 

verontrustend vind, is de afwerende opstelling waarvan het OM en de politie zich sedert de uitspraak van het hof 

in Leeuwarden zich bedienen. "Teleurgesteld", zo luidt hun reactie op de vrijspraak. Hoezo teleurgesteld, vraag 

ik mij dan af. Omdat in de Puttense moordzaak eindelijk recht is gesproken? 
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