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Hendrik Kaptein 

Strafrechtspleging en 
professionele moraal

Ongemakkelijke gewetens in toga

Strafrecht beschermt morele en andere waarden (van 
het leven tot en met veilige verkeersregels) door straf te 
stellen op schending er van. De moraal van die straf is 
minder zeker: rechtvaardigingen in termen van preven-
tie en/of vergelding zijn twijfelachtig, hoe onmisbaar 
afrekening van verboden gedrag ook is. Professionele 
moraal van vervolgende ambtenaren, strafrechters en 
advocaten is een afgeleide van die “dubbele” moraal van 
het strafrecht. Vanuit rolbewustzijn moeten vakkennis, 
feitengevoeligheid, voortvarendheid en voorzichtigheid 
in de omgang met juridische mogelijkheden voorop 
staan.

(Professionele) ethiek in de 
strafrechtspleging

In Nederland, België en elders gelden duizenden ten 
dele uiterst gedetailleerde strafwetten. Is daarmee alles 
goed geregeld, al was het maar op papier? Nee, al was het 
maar omdat officieren van justitie (in België procureurs 
des Konings), rechters en advocaten in strafzaken bij-
zondere bevoegdheden hebben, geregeld in wetboeken 
van strafvordering. Die bevoegdheden kunnen worden 
misbruikt, bijvoorbeeld als het Openbaar Ministerie 
iemand in afwachting van zijn proces zonder aantoon-
bare noodzaak alvast gevangen zet. Of als een rechter 
iemand veroordeelt volgens alle regels van de strafvor-
dering maar toch niet zeker weet of de verdachte in 
kwestie het echt heeft gedaan. Of als een advocaat die 
weet dat zijn cliënt iets op zijn kerfstok heeft waarvoor 
een ander vastzit toch blijft zwijgen.

Professioneel handelen in de strafrechtspleging kan 
dus – als in alle rechtspleging – lawful but awful zijn. Ge-
bruik van bevoegdheden en eigenlijk alle professioneel 
handelen moeten worden bepaald door zin en doel van 
de strafrechtspleging: waar is die goed voor? Wat is de 
ethiek – of moraal – van strafrechtspleging en dus ook 
van de mensen die er mee zijn belast? Wat moet bepa-
lend zijn voor hun professionele gewetens?

Professionele ethiek in de strafrechtspleging wordt 
hier uitgelegd als volgt. § 2 legt uit dat straffen onont-
beerlijk zijn om ethische grondwaarden als leven, lijf en 
goed te beschermen, terwijl de ethische legitimatie van 
straf als leedtoevoeging uiteindelijk te wensen over laat. 
Die “dubbele” moraal bepaalt de professionele ethiek 
van strafjuristen. § 3 gaat over de ethiek van het Open-
baar Ministerie: in strafvervolging moet voorzichtig-
heid voorop staan. § 4 legt uit dat een goede strafrechter 
niet kan zonder eigen ethiek, met name als het gaat om 
feitengevoeligheid. § 5 laat zien dat advocaten in straf-
zaken ver mogen gaan, maar toch ook rekening moeten 
houden met menselijke belangen van slachtoffers en 
anderen. Tot slot probeert § 6 iets uit te leggen over de 
samenhang van professioneel geweten en de Gulden Re-
gel: het gaat om grote gevolgen, voor mensen. Profes-
sioneel rolbewustzijn moet dus dwingen tot terughou-
dendheid in strafrechtspleging en straffen, tegen steeds 
punitievere publieke opinies in.

Zekere én twijfelachtige ethiek van het 
strafrecht

Strafrecht ontleent zijn zin aan elementaire menselijke, 
ethische of morele waarden. Hoe ook over ethiek wordt 
gedacht en of die nu van God komt of uit de mens zelf, 
iedereen zal het er over eens zijn dat leven beter is dan 
dood, dat mensen niet zomaar mogen worden mishan-
deld en bestolen dan wel van hun vrijheid beroofd. Aan 
dergelijke waarden ontlenen mensen fundamentele 
rechten op bescherming door overheden. Moord, dood-

Hendrik Kaptein doceerde rechtsfilosofie onder andere 
aan de universiteiten van Nijmegen, Amsterdam en Lei
den. Hij promoveerde op grondslagen van ethiek. Ook 
schreef hij Kwade zaken? De moraal van het juridisch 
beroep (2006) en Logisch? Leren van drogredeneringen 
(2017).



10

FilosofieTijdschrift | Jaargang 27 | nr. 5 | september/oktober 2017

slag, mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving, 
diefstal en zaaksbeschadiging moeten dan ook verbo-
den en strafbaar zijn. 

Afgezien daarvan is er strafrecht ter handhaving van 
verkeers-, fiscale en andere maatschappelijke regels tot 
en met moreel beladen beperkingen van abortus, eutha-
nasie en (andere) zedenkwesties, omstreden verboden 
van sommige verdovende middelen incluis. Dergelijk 
strafrecht verandert sneller met de tijd dan tenminste 
op papier altijd geboden bescherming van leven, lijf en 
goed.

Wie toch tegen deze regels ingaat en wordt gepakt, 
kan worden gestraft. Straf is wezenlijk leedtoevoeging, 
die gewoonlijk wordt gerechtvaardigd met beroep op 
voorkoming en/of vergelding van strafbare feiten. 
Daarmee rijst een volgend ethisch probleem: wat is de 
menselijke zin van voorkoming dan wel vergelding? Een 
passend antwoord op die twee verschillende vragen is 
eigenlijk nooit gevonden, net zo goed als duidelijk is dat 
geen maatschappij kan bestaan zonder strafrechtsple-
ging en straf. (Het zou kunnen worden geprobeerd, zij 
het de menselijke kosten van dergelijke experimenten 
de waarde van de wetenschappelijke resultaten er van 
zouden kunnen overschaduwen.)

Toch is voorkoming van misdrijven en andere straf-
bare feiten een groot goed. Zo worden verkeers-, fis-
cale en vergelijkbare delicten binnen min of meer rede-
lijke perken gehouden door er boetes op te stellen. Of 
dreiging met gevangenisstraf net zo goed werkt tegen 
levens- en geweldsdelicten is een andere vraag. Boven-
dien: als dat de enige legitimatie is van strafrechtsple-
ging en straf, dan dreigen verhoudingen van misdaad en 
straf te verdwijnen. Zo zou de doodstraf goed kunnen 
werken tegen fietsen zonder licht en netto zelfs minder 
doden kunnen kosten: jammer voor die enkele duistere 
fietser maar goed voor mensenlevens en dus voor het 
algemeen belang.

Vergelding of “vereffening” van misdrijven door da-
ders op hun beurt te laten lijden lijkt vanzelfspreken-
der: wat is eerlijker dan terugbetaling met gelijke munt? 
Anderzijds: wat is straf als vergelding meer dan nog 
meer leed in de wereld dat niets goedmaakt? Hoe kan 
leedtoevoeging “de rechtsorde herstellen”? Nederlands 
jurist en staatsman Modderman drukte de onmogelijk-
heid daarvan al in 1864 (p. 39) onnavolgbaar goed uit. 
Het leed van de straf kan het kwaad van het delict niet 
goedmaken, omdat zij volstrekt ongelijksoortig zijn:

Bij de moreele vergeldingstheoriën b.v. komt het 
vraagstuk [van de maat der straffen] hierop neêr: 
hoeveel zinnelijk lijden is er noodig om eene zede-

lijke schuld te delgen? Overdrijf ik, wanneer ik be-
weer, dat hierop evenmin een antwoord kan worden 
gegeven, als op de vraag hoeveel duim ijzer er noodig 
is, om een lakenschen rok te maken?

Gangbaar en min of meer officieel zijn “verenigings-
theorieën”: straf dient ter vergelding, met preventieve 
gevolgen. Als “optelsommen” van problematische op-
vattingen lossen die het probleem van kosten en op-
brengsten van straffen niet op.

Hoe dan ook zijn de geldelijke en menselijke kosten 
van gevangenisstraf schrikbarend hoog. Langdurige op-
sluiting leidt tot geestelijke stoornissen en nogal eens 
misdadige ongeschiktheden voor de gewone maatschap-
pij. Het is al bekend sinds De Beaumonts en De Tocque-
villes beroemde onderzoek uit 1833. Toch is er tot nu 
toe eigenlijk niets mee gedaan. Hoe nodig is al dat leed? 
Wie van al die mensen belast met strafrechtspleging 
weet werkelijk wat het is? Mensen die mogen “proefzit-
ten” houden het op een doodenkele uitzondering na nog 
geen dag uit. (Vervlogen zijn de tijden van oorlog waar-
in strafrechters en anderen de hardheid van detentie 
aan den lijve ondervonden. Dat maakte hen voorzichtig 
met oplegging van gevangenisstraffen. Nu zijn er rech-
ters die harder straffen “omdat de maatschappij daarom 
vraagt”, alsof de strafrechtspleging mag worden bepaald 
door een publieke opinie die evenmin weet waarover zij 
het heeft.)

Zo lijkt het strafrecht ethische of gewoon menselijke 
waarden te beschermen op menselijkerwijs twijfelachti-
ge manieren. In de boeken ziet dat strafrecht er indruk-
wekkend uit, maar de legitimatie ervan laat te wensen 
over. Dit is de ethische dubbelzinnigheid, de “dubbele” 
moraal van even goed onontbeerlijke strafrechtspleging.

De moraal van het Openbaar Ministerie

Strafrecht moet worden toegepast volgens de regels. 
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft daarin een hoofd-
rol. Het is een bijzonder, magistratelijk onderdeel van 
de uitvoerende macht, in naam van het algemeen belang 
belast met (onder andere) de strafrechtspleging.

Wat het OM doet, is niets anders dan openbaar be-
stuur met uiterste dwangmiddelen. Voordat het OM in 
actie komt, moet dus eerst zijn vastgesteld dat proble-
men niet op andere en minder leed toevoegende manie-
ren kunnen worden opgelost. Zo kan verkeersveiligheid 
worden bevorderd door verboden rijgedrag strafrech-
telijk aan te pakken, maar ook door voorlichting. Soms 
kan mishandeling beter worden aangepakt met snelle 
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bemiddeling tussen daders en slachtoffers dan door 
strafvervolging. Waaraan zijn geld en middelen het bes-
te besteed, als het gaat om zo weinig mogelijk doden en 
gewonden en zo goed mogelijke afhandeling er van?

Hoe dan ook kan niet alle strafbaar gedrag worden 
vervolgd en dus moeten volgens het “opportuniteitsbe-
ginsel” prioriteiten worden gesteld. Dit heet “criminele 
politiek”: een doelbewust OM handelt altijd vanuit de 
professionele ethiek van proportionaliteit en subsidi-
ariteit. Proportionaliteit betekent dat de middelen in 
redelijke verhouding moeten staan tot de doelen: wél 
strafvervolging tegen verdachten van moord, niet tegen 
kinderen die kruimels op straat laten vallen. Subsidiari-
teit betekent dat als meerdere proportionele middelen 
beschikbaar zijn het minst schadelijke en kostbare mid-
del moet worden ingezet.

Wie toch wordt gepakt, moet kunnen vertrouwen op 
de onschuldpresumptie: iedereen moet worden behan-
deld als ware hij onschuldig, totdat zijn schuld in rechte 
is komen vast te staan (‘hij’ wordt hier gebruikt in de 
betekenis van die term in het wetboek van strafrecht en 
betekent hier dus ook ‘zij’). Ook hier gelden eisen van 
proportionaliteit en subsidiariteit. Zo mogen verdach-
ten alleen in de publiciteit worden gebracht als dat echt 
niet anders kan, om te voorkomen dat die mensen al 
door de media worden gestraft (of zelfmoord plegen, 
zoals in Nederland herhaaldelijk is gebeurd, laatstelijk 
na niet meer dan een winkeldiefstal).

Zelfs kan het hedendaags OM minder ingrijpende 
straffen en maatregelen zelfstandig opleggen, zonder 
tussenkomst van de rechter (zie bijvoorbeeld de Neder-
landse “ZSM”-regeling: “Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, 
Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk”, sinds 2011), 
maar altijd moet daartegen bij de rechter kunnen wor-
den opgekomen, al is het maar achteraf. Of dat dan 
nog zin heeft is een andere vraag. Deze verkeerde “ver-
bestuurlijking” van de strafrechtspleging is misschien 
doelmatig, maar geen garantie voor onpartijdigheid als 
eis aan alle openbaar bestuur en dus ook aan het OM als 
onderdeel daarvan.

Wordt dat OM steeds meer een crimefighter, binnen 
de perken van de wet en strokend met punitieve tenden-
sen maar daarom niet minder gevaarlijk? Bijvoorbeeld: 
wat gebeurt er als het OM min of meer officieel stelt dat 
het niet zijn taak is om ontlastend bewijsmateriaal te 
verzamelen? Sterker nog: in de Nederlandse Gedrags-
code Openbaar Ministerie (2012) is onpartijdigheid 
niet langer een kernwaarde en wordt het begrip alleen 
zijdelings genoemd, in verband met onafhankelijkheid 
van familie, zakenrelaties, media en politiek, en de on-
wenselijkheid van het aannemen van geschenken.

Zo zijn “ongeregelde” onpartijdigheid, proportiona-
liteit, subsidiariteit en onpartijdigheid bepalend voor 
de professionele moraal of gewoon het geweten van 
vervolgende ambtenaren, alles in het licht of eigenlijk 
de duisternis van ethisch twijfelachtige legitimatie van 
straf. Hun eerlijkheid hoort hoe dan ook buiten kijf te 
staan. Juridische deskundigheid, feitengevoeligheid, 
mensenkennis en zelfs wellevendheid (niet alleen op 
grond van de onschuldpresumptie) zijn natuurlijk niet 
minder belangrijk.

Het OM moet niet willen winnen, maar weten dat 
de strafrechtspleging “een reus op lemen voeten” is: in-
drukwekkend vormgegeven maar onvoldoende gefun-
deerd, met name als het gaat om de zin van langdurige 
gevangenisstraf. Dit “geweten” moet leiden tot een pro-
fessionele ethiek van voorzichtigheid, tegen punitieve 
publieke opinies in.

De goede strafrechter

De onafhankelijke strafrechter moet in ieder geval vast-
stellen of klopt wat het OM volgens de tenlastelegging 
tegen de verdachte beweert en of de straf die datzelfde 
OM toegepast wil zien rechtmatig is.

Voor elke verdenking die voor de rechter komt, gelden 
twee hoofdzaken. De rechter is er zelf niet bij geweest en 
het bewijsmateriaal biedt – voor zover al betrouwbaar 
– ruimte voor meerdere scenario’s. Bijvoorbeeld: wat 
betekent een bebloed mes met vingerafdrukken van de 
verdachte gevonden bij een slachtoffer? Het daderschap 
van de verdachte biedt een goede verklaring van dat be-
wijsmateriaal, maar sluit andere verklaringen niet uit.

Hoe dan ook blijft vaststelling van een geschiede-
nis vanuit het heden een hachelijke zaak, ook al is die 
in het strafrecht beperkt tot de tenlastegelegde feiten. 
Rechters die denken dat voor vaststelling van bewijs 
geen bijzondere kennis en vaardigheden nodig zijn drei-
gen dan ook onrecht te doen. Zo was er een rechter die 
werd aangesproken op ontwikkelingen in de logica van 
indirect bewijsmateriaal (circumstantial evidence) en het 
belang er van voor ontmaskering van valse vermoedens 
ten koste van verdachten. Hij antwoordde als volgt:

Laat die wetenschappers hun ding doen, dan doen 
wij het onze. Ieder zijn vak.

Niet alles wijst er op dat deze rechter in dergelijke op-
vattingen alleen staat. Er is nog meer te leren, in ieder 
geval dat vaststelling van feiten nogal eens beter gaat 
door falsificatie dan door verificatie. Wat wijst erop dat 
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Detail van De Rechtvaardige Rechters, Jan en Hubert van Eyck, ca. 1390-1441
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de verdachte niet heeft gedaan wat het OM stelt? Nog 
sterker dan voor het OM geldt voor de rechter: liever 
tien schuldigen vrijuit dan één enkele onschuldige ge-
straft (het “Blackstone principle”, naar een 18de-eeuws 
jurist).

Slachtoffers van delicten zullen het er niet altijd mee 
eens zijn. Zij konden altijd al getuigen, nu kunnen zij 
slachtofferverklaringen afleggen en schadevergoeding 
vorderen. Toch hechten diezelfde slachtoffers niet altijd 
aan zware straffen, wél aan rechterlijke veroordeling 
van daders als vaststelling dat zij niet zelf schuldig zijn 
aan hun leed. Onderzoek leerde dat nogal wat slachtof-
fers van misdrijven hun lot aan zichzelf wijten (“was ik 
dan en daar maar niet geweest” en dergelijke) en dat ge-
zaghebbende aanwijzing van de echte dader hen helpt in 
hun genezingsproces.

Ook die slachtoffers moeten vrijelijk aan het woord 
kunnen komen. Audi et alteram partem geldt voor alle 
betrokkenen, verdachten incluis. Zwijgende verdachten 
bekennen daarmee nog geen schuld, net zo min als de 
strafrechter uit het zwijgen van advocaten mag afleiden 
dat de hele procedure volgens het boekje is gegaan.

Veroordeling vergt voorzichtigheid, zeker in al die 
gevallen waarin de feiten niet onomstotelijk vaststaan. 
Bovendien miskennen rechters die veroordeelden be-
straffend toespreken hun eigen rol. De rechter straft 
niet: de staat, vertegenwoordigd door het OM, vraagt 
om straf en voert die uit als de rechter daartoe machtigt.

Zelfs in veroordeling moet de rechter zo wellevend 
mogelijk blijven. De dader blijft medemens. Niet straf-
fen kan niet altijd, mensen voor jaren vastzetten heeft 
in ieder geval voor die gestraften en hun verwanten 
onomkeerbaar schadelijke zo niet misdadige gevolgen. 
Weer rijst de vraag waar straf eigenlijk goed voor is. 
Straftoemeting blijft moeizaam laveren, binnen ruime 
wettelijke strafmaten.

Zo wordt de grotendeels “ongeregelde” maar daar-
om niet minder belangrijke professionele ethiek van 
de strafrechter bepaald door de ethisch twijfelachtige 
legitimatie van straf. Dat maakt voorzichtigheid, fei-
tengevoeligheid en natuurlijk ook eerlijkheid, onpartij-
digheid, onafhankelijkheid, vak- en mensenkennis en 
wellevendheid voor de strafrechter nog belangrijker.

Advocaten van kwade zaken?

Eigenlijk zouden verdachten, slachtoffers en andere be-
trokkenen bij het strafproces de bijstand van advocaten 
niet nodig moeten hebben. Het OM is immers geen par-
tij, moet niets anders dan het algemeen belang behar-

tigen en dus ook waken over de rechtmatige belangen 
van verdachten en anderen. Of dat altijd goed gaat blijft 
een andere vraag, net zo goed als rechters niet altijd 
volstrekt onpartijdig en voldoende feitengevoelig zijn 
in hun behandeling en beoordeling van verdachten en 
anderen.

Hoe slechter het is gesteld met de professionele 
ethiek van vervolgende ambtenaren en strafrechters, 
des te onontbeerlijker zijn advocaten, ook voor de kwa-
liteit van de strafrechtspleging in het algemeen. Mét 
advocaten zijn verdachten dus nogal eens toch beter af 
dan zonder. Anders dan de publieke opinie wel eens lijkt 
te denken verdedigen advocaten in strafzaken niet wat 
verdachten zouden hebben gedaan en eigenlijk ook niet 
zonder meer al hun belangen, maar alleen hun rechts-
posities in de strafrechtspleging. Zo zijn zij geen “hand-
langers van de misdaad” maar mensen die juridische 
en feitelijke tekorten bij het OM en de rechter moeten 
goedmaken.

Daarin mogen zij ver gaan. Hoe “harder” advocaten 
optreden, des te scherper blijven OM en strafrechter. Al 
moeten zij in ieder geval binnen juridische perken blij-
ven. Zij mogen niet meewerken aan wegmaking van be-
wijsmateriaal, bijvoorbeeld door getuigen te bedreigen 
en zij mogen natuurlijk helemaal niet samenspannen 
met hun cliënten in misdaad.

Advocaten mogen niet liegen, ook niet in Nederland 
en in België. Verdachten wél: zij hoeven niet mee te wer-
ken aan hun eigen veroordeling. Professionele confiden-
tialiteit kan advocaten dan ook voor dilemma’s stellen. 
Advocaten kunnen hun cliënten alleen goed bijstaan als 
zij zo veel mogelijk weten van de zaak: “vertel alles, in de 
wetenschap dat het tussen ons blijft”. Advocaten moe-
ten zwijgen over wat cliënten hen vertellen en hoeven 
daarover niet te getuigen, anders zijn die cliënten mét 
advocaat slechter af dan zonder. Maar wat te doen als de 
advocaat zeker weet dat zijn cliënt schuldig is aan een 
misdrijf waarvoor iemand anders vastzit?

Minder omstreden is dat advocaten bij confidentiële 
mededeling van dreigend gevaar voor leven en lijf toch 
naar buiten moeten treden. Als een cliënt vertelt over 
een bom in een station, dan moet de advocaat de au-
toriteiten waarschuwen, wil hij niet medeplichtig wor-
den. Cliënten kunnen ook in vertrouwen opbiechten dat 
zij iets hebben gedaan waarvoor een ander vastzit. Het 
komt niet vaak voor, maar moet de advocaat ook dan 
blijven zwijgen?

Slachtoffers van delicten maken het advocaten in 
strafzaken niet makkelijker. Tegen de almachtige staat 
mag veel, ter bescherming van mogelijk onschuldige 
verdachten. Met de intocht van slachtoffers in het straf-
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proces verdwijnt een deel van die ongelijkheid. Mogen 
advocaten tot het uiterste gaan om verdachten te vrij-
waren van straf als zij weten dat slachtoffers van hun 
delicten het daarmee moeilijk hebben of zelfs worden 
ontrecht?

De meeste advocaten in strafzaken hebben met der-
gelijke dilemma’s weinig te maken. Veel verdachten be-
kennen, in zaken waarin ook afgezien daarvan voldoen-
de bewijs tegen hen is. Dan blijft weinig meer over dan 
pleiten voor clementie en nogal eens zo goed mogelijke 
begeleiding op de lange weg naar en vooral uit detentie.

Advocaten moeten dus partijdig zijn, al mogen ook 
zij geen valse voorstellingen van zaken bieden. Voor hen 
geldt net zo goed het belang van juridische deskundig-
heid, feitengevoeligheid, voortvarendheid, mensenken-
nis en (weer) wellevendheid.

Zin in het vak

De kwaliteit van een rechtsorde hangt dus niet alleen af 
van wetten en regels. De nooit sluitend te regelen – laat 
staan volledig af te dwingen – professionele moraal van 
ambtenaren en anderen is even belangrijk. Hoofdzaak 
blijft rolbewustzijn: waartoe dienen vervolgende amb-
tenaren, strafrechters en advocaten, gegeven zin en doel 
van de strafrechtspleging, hoe twijfelachtig ten dele 
ook? Die “dubbele” moraal van strafrechtspleging moet 
leiden tot een ongemakkelijk professioneel geweten.

Wat is eigenlijk een geweten? Niets anders dan “sa-
men weten” (de letterlijke vertaling van het Latijnse 
‘conscientia’), het bewustzijn dat anderen ook mensen 
zijn. Aartsscepticus Hobbes schreef al (in 1651, hoofd-
stuk 15): wie zich afvraagt hoe hij zich moet gedragen, 
doet er goed aan zich te verplaatsen in de positie van 
zijn de mensen die door zijn handelen worden geraakt: 
pas als de dader de gevolgen van zijn gedrag ook zelf zou 
willen dragen of tenminste als niet onredelijk zou erva-
ren, pas dan kan dat gedrag aanvaardbaar zijn. Zorgvul-
digheid in strafrechtelijke omgang met mensen kan bij 
die Gulden Regel alleen maar baat hebben.

Uiteindelijk moeten de vervolgende ambtenaren, 
rechters en advocaten in de strafrechtspleging het zelf 
doen. Professionele autonomie is niet alleen onafhan-
kelijkheid van punitieve publieke opinies, groepsdruk 
en persoonlijk aanzien binnen en buiten eigen organisa-
ties. Het is eigen rolbewustzijn, “zin hebben in het vak”, 
de vaste wil om de morele “dubbelzinnigheid” van straf-
rechtspleging door vakmanschap en rolbewustzijn toch 
zo goed mogelijk waar te maken, in de wetenschap dat 
het om mensen gaat.

Gegeven de kosten en de opbrengsten van straf-
rechtspleging is niets doen dan nogal eens het beste, 
hoe zeer dat ook ingaat tegen de geest van de tijd, de 
gangbare veronachtzaming van de “dubbele” moraal, in 
onwetendheid van wat gevangenisstraf eigenlijk bete-
kent.

Die tijdgeest moet worden gekeerd, indachtig de 
woorden van Modderman (1864, p. 33):

Het doel der strafwet zal juist dan het best bereikt 
worden, wanneer zij nooit behoeft te worden toege-
past.

Dit is natuurlijk een droom. Toch kan iedereen er iets 
aan doen, door zich professioneel en anderszins zo goed 
mogelijk te gedragen.

Hendrik Kaptein 
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