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INLEIDING
Het imago van het OM onder druk
Als ‘de rechtsstaat’ een merk zou zijn, zou het lijken op dat van Volvo, zei communicatiedeskundige
Gervaise Coebergh tijdens de Nacht van de Rechtsstaat in de paneldiscussie ‘De rechtsstaat als
merk’. 1 Volvo, zo lichtte ze toe, heeft het imago van een betrouwbaar, degelijk, wellicht wat saai
automerk. De Volvo staat als vanzelfsprekend voor de deur, en moet rijden als dat nodig is. Pas als hij
hapert, merken wij hem op.
Het probleem is dat de rechtsstaat op het moment een ander imago heeft dan dat van een trouwe
Volvo. Het merk rechtsstaat ‘verroest’, in de woorden van Coebergh. Uit onderzoek van TNO-NIPO
uit 2008 blijkt dat zes op de tien Nederlanders weinig tot geen vertrouwen heeft in de wijze waarop
de misdaad in Nederland wordt bestreden. 2 Paul Frielink haalde deze cijfers aan in zijn inaugurele
rede bij zijn benoeming tot hoogleraar Openbaar Ministerie aan de Universiteit Maastricht in 2009. 3
Het is ernstig als burgers weinig vertrouwen hebben in het OM, betoogt hij. Het OM is vervult
immers een sleutelrol in het functioneren van de rechtsstaat: het is de enige instantie die verdachten
voor de strafrechter kan brengen; en dat monopolie op opsporing en vervolging is gebaseerd op
vertrouwen.
Het proces tegen het Tweede Kamerlid Geert Wilders heeft de rechtsstaat tot hot topic gemaakt. In
de berichtgeving over rechtspraak domineerde Wilders de afgelopen jaren het nieuws. 4 Wilders
noemde zijn vervolging voor groepsbelediging, aanzetten tot haat en aanzetten tot discriminatie van
meet af aan een ‘politiek proces’. De turbulente rechtszaak, waarbij zowel het OM als advocaat Bram
Moszkowicz voor vrijspraak pleitten en de laatste tot twee maal toe een aanvraag tot wraking
indiende bij de rechtbank, leidde uiteindelijk tot volledige vrijspraak. De zaak kreeg veel mediaaandacht, waarbij de met name de rechters veel kritiek te verduren kregen. 5
In de jaren voorafgaand aan het Wildersproces lag niet zozeer de rechtspraak, maar vooral het
Openbaar Ministerie (OM) in de media onder vuur. Dit begon met vele schandalen rond het
Interregionaal Recherche Team in de jaren negentig, de zogeheten ‘IRT-affaire’. Daarna volgde de
onterechte veroordeling van Cees B. begin deze eeuw in de zogeheten ‘Schiedammer parkmoord’. In
deze zaak kwam een opeenstapeling van blunders bij justitie aan het licht, wat leidde tot het
instellen van de ‘Commissie evaluatie afgesloten strafzaken’ (commissie Posthumus-II), die justitiële
dwalingen moet onderzoeken. Ook in de Puttense moordzaak en de zaken tegen Lucia de Berk en Ina
Post bleken verdachten ten onrechte veroordeeld; zij werden pas jaren later vrijgesproken. De groots
aangekondigde rechtszaak tegen veertien Hells Angels werd in 2007 niet ontvankelijk verklaard. Er
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bleken afgeluisterde gesprekken tussen verdachten en advocaten in het dossier tegen de motorclub
beland; wat in het geheel niet mag. Het was een zware nederlaag voor het OM. De verschillende
ernstige missers van het OM hebben het vertrouwen in de rechtsstaat aangetast, betoogt Frielink. 6
Maar niet alleen de blunders van het OM zouden bijdragen aan het lage vertrouwen van burgers in
de wijze waarop de misdaad in Nederland wordt bestreden. Ook de negatieve beeldvorming van het
OM in de media zouden daar volgens Frielink aan bijdragen. Door keer op keer de missers van het
OM te benoemen en te herhalen, zouden burgers het idee krijgen dat het een rommeltje zou zijn
binnen de organisatie. Frielink: “De mediale verkokering leidt per definitie tot een vertekend beeld
van de wijze waarop de strafrechtspleging daadwerkelijk functioneert. Dat vertekende beeld is in de
regel niet best voor de geloofwaardigheid van de strafrechtspleging.” 7 Media zouden zich volgens
Frielink bewuster moeten zijn van “het maatschappelijk effect van hun incidentgerichte wijze van
werken”. 8
Een proactieve communicatiestrategie: tussen beeldvorming en waarheidsvinding
Het OM is al langer doordrongen van Frielinks boodschap dat media bijdragen aan de beeldvorming
van de organisatie. Met name de in 2005 aangetreden super-PG Harm Brouwer vond het nodig om
actiever de openbaarheid op te zoeken en zelf actief een beeld van de eigen organisatie uit te
dragen. Om die reden zijn in 2007 de persvoorlichtingsrichtlijnen van het OM op een aantal punten
versoepeld ten opzichte van de eerdere versie uit 2002. Deze nieuwe richtlijnen geven het OM meer
mogelijkheden om tijdens een zaak met informatie naar buiten te treden.
Daarnaast is het OM onder Brouwer meer in het algemeen gaan inzetten op communicatie en
voorlichting over de eigen organisatie. Naast een reactief beleid, waarbij het OM reageert op vragen
van journalisten, is er meer aandacht voor proactieve communicatie, waarbij het OM zelf de
openbaarheid opzoekt om een bepaald beeld van de organisatie uit te dragen. Daarbij worden
opmerkelijke keuzes gemaakt. Zo is officier van justitie Susanne Terporten sinds mei 2011 eens per
maand namens het OM te gast bij het infotainment-programma RTL Boulevard, iets wat onder
Brouwers voorganger De Wijkerslooth ondenkbaar was geweest.
Dit nieuwe, meer proactieve communicatiebeleid van het OM vormt het onderwerp van dit
onderzoek. Dit communicatiebeleid kan dilemma’s opleveren. Moet een institutie als justitie, wiens
wettelijke taak het is aan waarheidsvinding te doen, zich wel bezighouden met beeldvorming van de
eigen organisatie? Die ongemakkelijkheid werd goed duidelijk in de genoemde paneldiscussie tijdens
de Nacht van de Rechtsstaat. Geen van de deelnemers van deze discussie – naast
communicatiedeskundige Gervaise Coeberg publicist Jan Kuitenbrouwer en PvdA-campagnestrateeg
Jacques Monasch – durfde antwoord te geven op de vraag wat een goede reclameslogan zou zijn
voor justitie. Beeldvorming is belangrijk in onze samenleving, gaven ze alle drie grif toe, maar over al
te concrete suggesties hoe justitie zich zou moeten ‘vermarkten’ of verkopen aan het grote publiek,
durfden zij zich niet publiekelijk uit te spreken. Dat is opmerkelijk, want er wordt bij het OM wel
degelijk aan het verbeteren van het imago gewerkt.
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Overheidscommunicatie behoort burgers informeren, niet te beïnvloeden. Het OM mag volgens
eigen voorschriften ook niet aan ‘spindoctoring’ doen. Tegelijkertijd wil het OM de beeldvorming van
de eigen organisatie verbeteren. Als de beeldvorming van het OM alleen wordt overgelaten aan de
media, zouden mensen het idee krijgen dat het OM er een potje van maakt, aldus Frielink. 9 De
communicatie van het OM moet zowel het imago van de organisatie verbeteren, als in teken staan
van waarheidsvinding. Hiertussen bestaat een spanningsveld. Hoe gaat het OM hiermee om? Lukt
het om bij de uitvoering van het communicatiebeleid binnen de eigen gestelde grenzen te blijven?
Publieke sfeer
Deze vragen zijn relevant tegen de achtergrond van de impact van dit communicatiebeleid op de
‘publieke sfeer’. Dit is een concept van de Duitse filosoof Jürgen Habermas waarmee hij zowel een
ideaaltype als de historische ontwikkeling van burgerlijke openbaarheid beschrijft. 10 De historische
geboorte van de publieke sfeer noemt Habermas de West-Europese salons en koffiehuizen in de 19e
eeuw, waar burgers bijeenkomen om vrijuit met elkaar te spreken over publieke zaken. In deze tijd,
na de Franse Revolutie en de daarop volgende democratiseringsgolven, hebben burgers het recht
verkregen om zich actief bemoeien met de vraag hoe het land bestuurd dient te worden. Mensen
beginnen vorm te geven aan hun nieuwe rol: ze zijn vrije en verantwoordelijke ‘burgers’ in plaats van
onvrije, gedienstige ‘onderdanen’.
Als filosofisch ideaaltype geeft Habermas de publieke sfeer een aantal kenmerken mee:
a. Alle burgers hebben gelijke en vrije toegang tot de publieke sfeer;
b. De discussie staat in dienst van het algemeen belang, privé-overwegingen dienen geen rol te
spelen;
c. De discussie vindt plaats op basis van rationele argumenten, niet op basis van emoties en
vooroordelen.
Met het intreden van de massacultuur in de tweede helft van de 19e eeuw gaat het volgens
Habermas het bergafwaarts met de publieke sfeer. Met het ontstaan van massacommunicatie en
politieke partijen gaat het niet meer om het individu dat zich vrij en onafhankelijk een mening vormt,
maar om partijen die de publieke ruimte bespelen om zo de massa te verleiden – in feite vehikels tot
machtsvorming van een selecte groep. Het gaat niet meer om argumenten, maar om
arrangementen, waarbij burgers het publiek debat uitbesteden aan politieke vertegenwoordigers.
Bovendien bespelen bedrijven de publieke sfeer, waardoor de publieke ruimte gedomineerd raakt
door private belangen. Actief burgerschap verandert volgens Habermas op deze wijze in passief
consumentisme.
In de loop der jaren is er veel kritiek gekomen op het conceptuele kader van Habermas. Hij
idealiseert de geschiedenis: de ideale publieke sfeer, die hij situeert in de koffiehuizen en salons van
de 19e eeuw, heeft nooit bestaan. Ook toen speelden private belangen een rol. Bovendien was het
slechts een selecte groep die in de mogelijkheid verkeerde om deel te nemen aan het publiek debat.
Sociale groeperingen als de vrouwenbeweging en de arbeidersbeweging – vehikels van
9
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machtsvorming, die gebruik maakten van massacommunicatie – waren nodig om meer mensen
toegang te verschaffen tot het publieke debat. Het theoretisch model van Habermas kent een grote
nadruk op de ratio; de rol die emoties kunnen spelen wordt onderschat en volgens sommigen
miskent. En bovendien wordt de opkomst van massacommunicatie louter in negatieve termen
beschouwd. De rol die kranten en tv-programma’s kunnen spelen in het aanjagen van publiek debat
wordt daarmee tekort gedaan.
Niettemin vormt het concept van publieke sfeer een belangrijke pijler in de politieke filosofie: het
geeft een ideaaltypische situatie aan, het stelt een norm, waarmee kritiek geleverd kan worden op
de wijze waarop de publieke opinie tot stand komt.
Op dit moment spelen twee maatschappelijke discussies over veranderingen in de publieke sfeer die
voor dit onderzoek relevant zijn.
Ten eerste heeft voorlichting is het aantal persvoorlichters, pr-functionarissen en woordvoerders het
decennium sterk gegroeid. Zij bespelen de publieke ruimte namens commerciële of publieke partijen.
De laatste vorm van voorlichting, overheidscommunicatie, speelt hierin een interessante rol: deze
staat in belang van het publieke debat over het algemeen belang, maar kan deze ook een bepaalde
richting in sturen en hiermee de meningsvorming van het individu sturen. Het is van belang om
inzicht te krijgen in de strategieën en tactieken van verschillende maatschappelijke instellingen om
journalisten en de publieke opinie te beïnvloeden. Overheidscommunicatie is steeds proactiever
geworden, wat tot discussie heeft geleid. Het onderzoeken van de vraag hoe het OM invulling geeft
aan publieksvoorlichting, draagt bij aan deze bredere discussie.
Ten tweede is het proactieve communicatiebeleid van het OM een reactie op het feit dat de
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het OM niet langer als vanzelfsprekend wordt gesteld.
Dit past in een bredere maatschappelijke discussie over het afnemend gezag voor autoriteiten, die
behalve voor het OM ook speelt onder bijvoorbeeld politici, docenten, artsen, politie en rechters.
Hoe dienen traditionele instituten naar buiten te treden met in een samenleving die steeds verder
‘horizontaliseert’? Hoe kunnen zij zaken in de publieke sfeer ter discussie stellen, zodat zij
verantwoording afleggen op een wijze die hun gezag niet ondermijnd? Het OM probeert hier in het
communicatiebeleid een antwoord op te formuleren.
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek schetst het communicatiebeleid van het OM. De hoofdvraag is: Hoe beïnvloedt het
communicatiebeleid van het OM de publieke sfeer? Het onderzoek is breed van opzet: het geeft een
schets van de ontwikkeling van het communicatiebeleid van het OM, de afwegingen die daarbij zijn
gemaakt, de daadwerkelijke uitvoering ervan en tot slot de gevolgen voor direct betrokkenen en de
publieke sfeer. Voor deze aanpak is gekozen omdat communicatie van (overheids)instellingen
bestaat uit een breed palet aan activiteiten. Het is lastig om de invloed of het effect van één
onderdeel te bepalen. Bovendien is er sprake van verschillende doelen, belangen, strategieën en
tactieken die met elkaar samen hangen en op elkaar ingrijpen. Een bredere aanpak is nodig om zicht
te krijgen op de discussies die hierbij komen kijken en de maatschappelijke gevolgen van het
ingezette beleid.
7

Het onderzoek onderzoekt dus niet één aspect van het communicatiebeleid van het OM, maar
belicht het communicatiebeleid vanuit verschillende perspectieven. Om die reden zijn in
verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: literatuurstudie, inhoudsanalyse en interviews.
De vragen die in dit onderzoek worden behandeld, luiden:
1. Welke taken heeft het OM, en welke plaats heeft communicatie daarin? (hfst 1)
2. Hoe heeft het communicatiebeleid van het OM zich vanaf de jaren 70 ontwikkeld en
waarom? (hfst 1)
3. Wat is het doel van het huidige communicatiebeleid? (hfst 2)
4. Welke de strategieën en tactieken worden gebruikt voor de uitvoering van het
communicatiebeleid? (hfst 2)
5. Welke boodschappen draagt het OM uit in de publieke sfeer en houdt het OM hierbij aan de
eigen richtlijnen? (hfst 3)
6. Hoe reageren direct betrokkenen op het nieuwe beleid? (hfst 4)
De antwoorden op deze vragen en relevante context en achtergrondinformatie komen aan de orde
in de hoofdstukken die achter de vragen zijn genoteerd. Al deze vragen dragen vanuit een ander
perspectief bij aan de hoofdvraag, Hoe beïnvloedt het communicatiebeleid van het OM de publieke
sfeer?. Een beschouwing naar aanleiding van deze hoofdvraag komt aan de orde in de conclusie.
Vooruitblik
Het eerste hoofdstuk is gebaseerd op literatuurstudie. Het beschrijft het kronkelige pad dat het OM
heeft afgelegd in het ontwikkelen van een communicatiebeleid, en geeft achtergrondinformatie om
deze ontwikkeling in context te plaatsen. Eerst wordt nader bekeken hoe het OM is opgebouwd als
institutie, welke taken het vervult en wat de rol van voorlichters daarin is. Vervolgens er wordt
gekeken naar de ontwikkeling van het medialandschap, de maatschappelijke tendens dat er minder
gezag is voor instituties, en de professionalisering van het communicatievak. Al deze ontwikkelingen
dragen bij aan het communicatiebeleid van het OM zoals dat nu wordt gevoerd.
Het tweede hoofdstuk berust op literatuurstudie, de bestudering van relevante beleidsdocumenten
en interviews met Erwin Schievink en Manon Nooteboom, respectievelijk hoofd persvoorlichting en
communicatiemedewerker van het landelijk parket van het OM. Het hoofdstuk schetst het nieuwe
communicatiebeleid zoals dat is ingezet onder Harm Brouwer, super-PG van 2005 tot 2011 en wordt
voortgezet onder Herman Bolhaar, die sinds juni 2011 super-PG is. In het eerste deel van dit
hoofdstuk wordt gekeken waarom Brouwer voor dit nieuwe communicatiebeleid heeft gekozen en
wat dit het beleid beoogt. In het tweede deel wordt de strategie besproken van het
communicatiebeleid van het OM. Er wordt hier gekeken naar de richtlijnen van het OM uit de
Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging en welke kernboodschap en onderwerpen het OM
in de communicatie prioriteit wil geven. Tot slot wordt een inventarisatie gemaakt van een aantal
tactieken die het OM gebruikt in de uitvoering van de strategie. Dit zijn de manieren waarop het OM
communiceert met de media, de stakeholders en burgers om een bepaald beeld van de eigen
organisatie neer te zetten.

8

Het derde hoofdstuk vormt een inhoudsanalyse van de boodschappen het OM uitdraagt in de media.
Casus vormen de uitzendingen van RTL Boulevard waarbij officier van justitie Susanne Terporten te
gast is. Hieruit zijn een aantal items en geselecteerd en bestudeerd. Er wordt gekeken naar wat er
concreet wordt gezegd in de items en gesprekken over het OM, en hoe deze boodschappen zich
verhouden tot de eigen richtlijnen en doelstellingen zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk.
Een transcript van de items en gesprekken waarin Terporten een rol speelt, is te vinden in bijlage A.
Het vierde en laatste hoofdstuk is gebaseerd op interviews. Er is gesproken met vertegenwoordigers
uit de advocatuur, de zittende magistratuur en de journalistiek over de vraag hoe zij aankijken tegen
het proactieve communicatiebeleid van het OM. Wat merken zij van de communicatiestrategie zoals
die is ingezet onder Harm Brouwer? Welke mogelijkheden of dilemma’s signaleren zij? In het eerste
deel wordt gekeken naar de gevolgen van het proactieve communicatiebeleid van het OM voor de
verdachte, in het tweede deel komen advocaten aan de orde, het derde deel behandeld het
perspectief van de zittende magistratuur, en in het laatste deel dat van journalisten. De wijze waarop
het OM in de openbaarheid treedt, heeft gevolgen voor allerlei andere partijen buiten het OM. Door
in te zoomen op een aantal van deze partijen wordt duidelijk hoe het proactieve communicatiebeleid
van het OM het krachtenveld van de publieke sfeer beïnvloedt. In bijlage B. zijn de volledige
transcripten van alle interviews met betrokkenen te vinden.
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting, die wordt teruggekoppeld aan de
bovengenoemde vragen. De afsluitende conclusie heeft een beschouwend karakter: het beschrijft
het huidige communicatiebeleid van het OM als een vorm van ‘geregisseerde transparantie’ en
evalueert de mogelijkheden en kansen van het actieve communicatiebeleid van het OM voor de
publieke sfeer.
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HOOFDSTUK 1
Het voorlichtingsbeleid van het OM: ontwikkeling in context
1.1 Het OM: De organisatie
Om te weten hoe het OM zichzelf positioneert in de publieke sfeer, is het van belang om eerst nader
te bekijken hoe het OM is opgebouwd en welke taken het OM vervult. Ook wordt kort beschreven
welke plaats persvoorlichting en communicatie daarbij inneemt.
De taken
De taken van het OM worden bondig uiteengezet in de brochure ‘Het OM in beeld’:
“De taak van het Openbaar Ministerie ligt wettelijk vast. In de wet op de rechterlijke
organisatie staat: ‘Het Openbaar Ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van
de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken.’ Dit betekent dat het OM
verantwoordelijk is voor de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van strafbare
feiten, toezicht op de uitvoering van strafvonnissen.” 11
Het OM is de schakel tussen politie en de rechter. Het opsporingswerk is een taak van de politie; de
eindverantwoordelijkheid voor de opsporing ligt bij het OM. De politie zoekt naar sporen, hoort
getuigen en slachtoffers, houdt verdachten aan en legt alles schriftelijk vast in een proces-verbaal. De
officier van justitie geeft leiding aan het onderzoek en houdt daarbij in de gaten dat de opsporing
zorgvuldig verloopt en alle regels worden nageleefd.
Samen met de Rechtspraak vormt het OM de rechterlijke macht. Het OM is de enige instantie die
kan besluiten een persoon te vervolgen: het OM bepaalt wie voor de strafrechter moet verschijnen,
en voor welk strafbaar feit. Ook bepaalt het OM de strafeis. Het OM ziet erop toe dat de opsporing
voldoet aan de wettelijke eisen. Samen met de andere gezagsdragers besluit het over de inzet van de
opsporings- en vervolgingscapaciteit. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek
verantwoordelijk voor het OM. Op beleidsniveau is het OM de uitvoeringsorganisatie van de
minister. Op zaaksniveau is het ministerie niet geacht zich direct te beïnvloeden, in het kader van de
scheiding der machten. De bevoegdheid van de minister om in individuele zaken een aanwijzing te
geven, is beperkt.
Het OM heeft dus verschillende taken: de officier van justitie besluit tot vervolging van een persoon
en geeft leiding aan de opsporing die tot bewijzen tegen deze persoon moet leiden. Als openbaar
aanklager staat de officier van justitie tegenover de advocaat en is daarmee één van de twee partijen
in het proces. Anderzijds maakt het OM deel uit van de rechterlijke macht. Het moet erop toezien dat
een proces eerlijk en zorgvuldig verloopt en dat er recht wordt gedaan aan belangen van de
slachtoffers, daders en getuigen. Het OM is onpartijdig: het moet alle feiten melden, ook als het om
ontlastend bewijsmateriaal gaat. Zowel de officier van justitie als de rechter staat of zit tijdens een
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rechtszaak op een verhoging: dit moet symboliseren dat zij beiden aan waarheidsvinding doen. Dit is
niet het geval voor de advocaat, die primair de taak heeft de verdachte te verdedigen.
Het moge duidelijk zijn dat deze verschillende taken een probleem kunnen vormen in de
communicatie: het OM verkeert in een positie waarin het grote verantwoordelijkheid draagt en
verschillende belangen een rol spelen. Het OM is niet alleen actief in de bestrijding van misdaad; het
vormt tevens een “schakel in een geloofwaardige strafrechtspleging”. 12 Het moet zich in haar
handelen voortdurend verhouden tot andere betrokkenen in het proces: de verdachten en de
slachtoffers, politie, de rechters, de advocaten, andere partijen als reclassering en
kinderbescherming en tot slot de minister. De manier waarop het OM zich uit in de publieke sfeer
kan dan ook direct gevolgen hebben voor het imago en de handelingsruimte van de andere partijen
en andersom (zie hoofdstuk 4).
Het ‘Perspectief 2015’, het beleidsstuk dat de toekomstvisie van het OM in de komende jaren
schetst, beschrijft de samenwerking en communicatie van het OM in zowel een ‘verticale’ als een
‘horizontale’ rol. 13 De verticale rol heeft betrekking op de klassieke magistratelijke rol van het OM
waarbij het OM een monopolie heeft op opsporing en vervolging; de horizontale rol betekent “dat
het OM zich als gelijkwaardige partner wil openstellen voor de belangen van andere partners en zich
door hun prioriteiten en strategieën laat beïnvloeden”: het slachtoffer en de burger, de dader en zijn
advocaat, de politie, de rechter, partnerorganisaties en het bestuur. Het OM wil zich de komende
jaren concentreren op het verder ontwikkelen van de rol van de horizontale netwerkpartner. Dat
“vraagt om verkenning van een nieuw repertoire. (...) Het is de uitdaging aan het OM om de twee
verschillende rolopvattingen steeds met elkaar in verbinding te brengen.” 14
De opbouw van de organisatie
In elk werkgebied van een rechtbank, het arrondissement, heeft het OM een eigen kantoor: het
arrondissementsparket. Nederland telt negentien arrondissementen. De zaken waarin hoger beroep
wordt aangetekend komen bij een ressortsparket; daarvan telt Nederland er vijf.
Van oudsher is hebben de negentien arrondissementen een grote onafhankelijkheid. Deze regionale
autonomie is ontstaan in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Ook na de
stichting van het Koninkrijk hadden de officieren van justitie en rechters zelf de vrijheid te bepalen
welke zaken zij vervolgden en veroordeelden. Vijf procureurs-generaal bepalen thans het landelijk
opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. Zij vormen de leiding over de negentien
arrondissementsparketten. 15
Tot midden jaren negentig was het OM in grote mate decentraal georganiseerd. De procureursgeneraal pleegden af en toe overleg, als gelijken, zonder primus inter pares. Zij waren niet verplicht
12
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zich te verantwoorden tegenover de minister van Justitie. Daarna werd het OM meer
gecentraliseerd. De vijf procureurs-generaal werden omgevormd tot een college met een vaste
voorzitter, de zogeheten ‘super-PG’. Het college is sinds 1995 gevestigd in Den Haag en staat dichter
bij de minister van Justitie. Vergeleken met de politie of de zittende magistratuur is het OM in
grotere mate een gestroomlijnde, van bovenaf aangestuurde organisatie. De centralisering moet ook
leiden tot meer eenheid in het voorlichtingsbeleid. 16
Met een vaste voorzitter van het college van procureurs-generaal krijgt het OM een vast gezicht naar
de buitenwereld. De super-PG wordt aangesteld voor een periode van maximaal zes jaar. De eerste
super-PG was Arthur Docters van Leeuwen. Docters van Leeuwen wordt in 1999 opgevolgd door
Joan de Wijkerslooth de Weerdestein. Vanaf 2005 is Harm Brouwer de super-PG, en vanaf juni 2011
Herman Bolhaar. Iedere super-PG drukt zijn eigen stempel op de organisatie, ook in het
communicatie- en voorlichtingsbeleid.
Plaats van voorlichting en communicatie in de organisatie
De regels over wie er op welk moment met welke informatie naar buiten mag treden liggen vast in
de Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging (zie ook hoofdstuk 2.2). Hierin staat dat het OM
de eindverantwoordelijkheid draagt voor de voorlichting over het onderzoek naar een zaak, ook als
die wordt gegeven door de politie. De woordvoering door de politie betreft de feitelijke
taakuitvoering door de politie en heeft een operationeel karakter; over strategische keuzes ten
aanzien van opsporing en over strafvorderlijke beslissingen doet het OM de woordvoering. 17
De woordvoerders bij de arrondissementsparketten zijn de persofficieren van justitie, bij de
ressortsparketten de persadvocaten-generaal. Persofficieren en persadvocaten-generaal doen het
contact met de media erbij, naast hun gewone werk als zaaksofficier of advocaat-generaal. Zij
worden ondersteund door persvoorlichters. In beginsel staat uitsluitend de persofficier de
audiovisuele pers te woord. In het geval de persofficier noch de plaatsvervangend persofficier
beschikbaar is, kan de voorlichter een korte quote geven. De parketleiding dient hiervoor vooraf
toestemming te verlenen. 18
Ieder arrondissement heeft één of twee persvoorlichters die de mediaverzoeken over lopende zaken
afhandelen. Communicatie die het niveau van individuele zaken overstijgt, is in handen van de
voorlichtingsdienst van het OM, die onderdeel is van het Parket-Generaal. Drie persvoorlichters
houden zich hier bezig met het contact met de media van het OM. Naast de voorlichtingsdienst is er
de dienst communicatie, die zich bezighoudt met de interne en externe communicatie van het OM
buiten directe mediaverzoeken. De dienst redactie ten slotte, is verantwoordelijk voor het schrijven
van teksten op de website, de folders van het OM en het relatiemagazine.
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1.2 Ontwikkeling medialandschap
Om de ontwikkeling van het voorlichtings- en communicatiebeleid van het OM beter te begrijpen, is
het goed om kort stil te staan bij de ontwikkeling van het medialandschap. Hier zien we een
beweging tegenovergesteld aan die van het OM: terwijl het OM verder wordt gecentraliseerd, is het
media-aanbod de laatste decennia juist steeds diverser en diffuser geworden.
Televisie
In 1988 had Nederland slechts twee publieke tv-zenders en drie publieke radiozenders. In 1989
kwam RTL met de eerste commerciële televisiezender, andere zenders volgden snel. Het programma
Opsporing Verzocht is sinds 1982 op tv en bestaat uit een samenwerking van het OM, de politie en de
AVRO. Het besteedt op zakelijke wijze aandacht aan misdaad en heeft als doel via het publiek extra
informatie te verzamelen over een lopende zaak. Ondanks kritiek op het programma, onder andere
van de vereniging voor strafrechthervorming Coornhert Liga en de Reclassering wegens het gevaar
van stigmatisering of zelfs een ‘heksenjacht’, wordt het programma een groot succes. 19 Van meet af
aan trekt het 1 tot 2 miljoen kijkers. Ook het OM is tevreden over het programma: net zoals het OM
een opsporingsmonopolie heeft, heeft het hier ook in grote mate zelf de hand in wat er vanuit het
OM naar buiten wordt gebracht.
Met commerciële televisie verandert dat. Programma’s als Hart van Nederland en 5 in het Land
hebben een meer sensationele manier van verslaggeving. Verder spelen populaire Amerikaanse
misdaadseries als Law & Order en CSI bij aan het beeld en de verwachtingen van het publiek ten
opzichte van het OM en de politie. Misdaad wordt een vorm van entertainment: spanning en drama
zijn verzekerd. Media richten zich in de woorden van de Franse socioloog Pierre Bourdieu op: ‘le sang
et le sexe, le drame et le crime’. 20
Peter R. De Vries begint in 1995 zijn programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, waarin hij
zelf opsporingswerk verricht. Dat doet hij op onconventionele en soms sensationele wijze: het
spectaculaire verslag van Joran van der Sloots ‘bekentenis’ met behulp van verborgen camera’s trok
zelfs zeven miljoen kijkers. 21 Het monopolie in opsporing en vervolging van het OM komt daardoor
onder druk te staan.
Het OM staat lange tijd wantrouwend tegenover commerciële tv. Pas in 2004 besluit het OM ook
commerciële mediapartners in te schakelen voor opsporingsberichten. Opsporing Verzocht trekt
weliswaar meer dan een miljoen kijkers, maar met name 55-plussers. Commerciële zenders trekken
in het algemeen meer jongere kijkers. Muziekzender TMF kreeg in dat jaar ‘Opsporingsfacts’; SBS 6
het programma Meldkamer, waarbij wordt gewerkt met reconstructies. Het OM maakt strenge
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afspraken met de afnemers: alle partijen ondertekenen een contract waarin staat dat justitie te allen
tijde zeggenschap heeft over de inhoud van de programma’s. 22
Kranten
Kranten zijn sinds de ontzuiling niet langer als vanzelfsprekend met een vaste achterban verbonden
en strijden onderling het publiek. De ontzuiling leidt tot een kritischere opstelling tegenover
gezagsdragers: kranten en tv-programma’s krijgen in sterkere mate een waakhondfunctie. Mirjam
Prenger laat deze ontwikkeling zien aan de hand van een vergelijking van twee Koninklijke affaires in
1956 en 1976: tijdens de affaire rond Greet Hofmans veel nieuwswaardige feiten de krant niet
haalden, omdat journalisten de monarchie niet wilden schaden. Tijdens de Lockheed-affaire in 1976
was er minder ontzag voor de autoriteiten en werd eigen onderzoek belangrijker: de zaak moest ‘tot
de bodem’ uitgezocht worden, schreef de Volkskrant. 23 Ook het OM krijgt met deze ontwikkeling te
maken: het gezag van het OM wordt niet meer als vanzelfsprekend geaccepteerd, journalisten doen
zelf onderzoek en als het OM fouten begaat, wordt dat uitvoerig besproken in de media.
Anderzijds krijgen kranten concurrentie van andere media – eerst televisie en later internet –
waardoor de kranten nog meer om lezers moeten vechten. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat
commerciële belangen een grotere rol gaan spelen. Ook in de krantenwereld word sensationele
berichtgeving belangrijker in een poging om de aandacht van het publiek te trekken.
Internet
Tot slot leidt de opkomst van internet tot enorme wijzigingen in het medialandschap. Door internet is
informatievoorziening niet langer eenrichtingsverkeer: burgers kunnen direct in het openbaar
reageren op artikelen en zelf bijdragen aan de nieuwsvoorziening in de vorm van blogs. Dit heeft
grote gevolgen voor de positie van de journalist: hij is niet langer de belangrijkste gate keeper. Welke
informatie in de openbaarheid komt, kunnen burgers deels bepalen.
Voor de overheid vergroot internet de mogelijkheden om rechtstreeks met de burger te
communiceren. Het OM geeft informatie op verschillende websites voor specifieke doelgroepen en
gebruikt onder meer Twitter om tips te vragen voor opsporingsdoeleinden. 24 Zo verschenen kort na
de schietpartij in Alphen aan den Rijn filmpjes van ooggetuigen op Youtube, waardevol materiaal
voor de politie. Anderzijds worden het OM en de politie ook op internet bekritiseerd. Op websites als
waarheidsvinding.com en klokkenluidersonline.nl menen burgers dat het OM en de politie
tekortschieten in het bestrijden van misdaad en wordt gepoogd zelf zaken aan het licht te brengen
en onderzoek te doen. De opkomst van internet heeft eraan bijgedragen dat de legitimiteit van het
OM niet langer vanzelfsprekend is.
Sensationalisering en controle van instituties
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De veranderingen in het medialandschap in de afgelopen decennia hebben enerzijds geleid tot een
grotere rol van commercie en sensatie, anderzijds tot kritischere berichtgeving, meer afstand tot de
autoriteiten en een sterkere controlerende functie.
Een voorbeeld van de gevolgen van een sensationelere aanpak in de media voor het OM is het
gebruik van het zogeheten ‘conflictframe’: het uitvergroten van meningsverschillen als een manier
om een spannend verhaal te vertellen. “Dit good guys- bad guys-prespectief is een van de
belangrijkste frames geworden van de in toenemende mate door de televisie gedomineerde
beeldvorming over mensen en instellingen”, aldus Beunders en Muller. 25 In misdaadverslaggeving
leidt dat ertoe dat rechtszaken worden gereduceerd tot krachtmeting tussen winnaars en verliezers.
Het OM wordt hierbij niet gepresenteerd als onderdeel van de magistratuur, maar als een van de
twee partijen. Als het OM in een zaak niet gelijk krijgt, wordt dat in de berichtgeving gepresenteerd
als een afgang.
Ook leidt de sensationalisering tot grotere aandacht voor persoonlijk leed en emotie. “Deze
sensationele benadering van misdaad laat zich niet altijd makkelijk verbinden met regels, wetten,
jurisprudentie, redelijkheid en billijkheid van het recht”, merkt jurist en mediadeskundige Gerben Kor
op. 26
Een gevolg van de kritischere houding van journalisten is dat het OM zelf in sterkere mate onder een
vergrootglas komt te liggen en in het geval van fouten ter verantwoording wordt geroepen. Het OM
kan hierdoor in de verdediging worden geduwd en zich aangetast voelen in de integriteit. Dit
opvoeren van de publieke druk door de media is één van de redenen voor het OM om een actiever
communicatiebeleid te voeren, zal blijken in het volgende hoofdstuk.
1.3 Maatschappelijke context: minder gezag voor instituties
De veranderingen in het medialandschap hangen nauw samen met de veranderingen in de
maatschappij. De burger is mondiger en accepteert de autoriteit van instituties niet langer als
vanzelfsprekend. Allerlei groepen en personen die zich voorheen op de achtergrond hielden,
emancipeerden zich de afgelopen decennia en zochten de media op om gehoord te worden,
constateren Beunders en Muller. Na de opheffing door de Orde van Advocaten van het
reclameverbod in 1989, zochten diverse advocaten vaker de publiciteit op. Ook slachtoffergroepen
gebruiken media, en dan met name om erkenning te krijgen. Zo vond in 1988 de eerste ‘Stille Tocht’
plaats in Groningen: deze mensen waren niet langer bereid ‘het recht’ zonder inspraak op zijn
beloop te laten. 27
De ontwikkeling dat burgers gezag niet langer als vanzelf accepteren moet geplaatst worden in een
complexe cultuurhistorische achtergrond van democratisering, emancipatie en ontzuiling. Ook de
media hebben een belangrijke rol in gespeeld in deze ontwikkeling. Zoals hierboven beschreven
kregen de loop van de jaren zestig en zeventig journalisten een andere taakopvatting. Dit hangt
25
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samen met cultureel-maatschappelijke veranderingen, maar zal deze veranderingen ook zeker
hebben versterkt.
De Belgische auteur David Van Reybroeck betoogde onlangs dat sociale media de democratie en
instituties verder onder druk zetten. Het spreken en handelen van politici en gezagsdragers kan door
iedereen nauwgezet wordt gevolgd en becommentarieerd, maar de invloed die mensen kunnen
uitoefenen, blijft beperkt tot eens per vier jaar naar de stembus gaan. Zijn analyse laat zich
moeiteloos doortrekken naar justitie, die voortdurend in het nieuws is maar waar de invloed van
burgers zelfs geheel afwezig is. Dit leidt tot frustratie onder burgers en een toenemende druk op
politici en gezagsdragers vanuit de media, concludeert Van Reybroeck: “Nooit eerder was de burger
zo mondig en machteloos en de politicus zo zichtbaar en radeloos.” 28
Harm Brouwer noemt deze ontwikkeling in een lezing ‘horizontalisering’, een ontwikkeling die hij
plaatst naast de ‘medialisering’ van de samenleving. Hij citeert de Raad van Openbaar Bestuur:
“Mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn zich in de horizontale netwerksamenleving
als nevengeschikt tot elkaar gaan verhouden. De verticale instituties kunnen niet meer hun
noodzakelijke rol vervullen als zij zijn losgeweekt van de samenleving die zij juist trachten bij te
sturen.” 29
Volgens Brouwer werkt de horizontalisering door op alle niveaus: “in ouder-kind relaties, op scholen,
op de werkplek, in de beleving van de politiek, tussen katholieken en hun bisschop, bij de huisarts, in
het contact met de tramcontroleurs, en natuurlijk ook in het strafrecht, wat in essentie en traditie
een zeer verticaal domein is”. 30 Hij vervolgt: “De burger staat door de medialisering met de neus op
de strafrechtspleging en door de horizontalisering voelt hij zich vrij – en soms zelfs geroepen – om
luid op het raam te kloppen als hem niet bevalt wat hij ziet. En als hij het niet doet, doen de media
het voor hem.” 31 Door deze ‘horizontalisering’, of het verminderen van gezag voor instituties, komt
het OM in de positie dat het zijn eigen handelen en beslissingen moet toelichten en verantwoorden –
hetgeen grote gevolgen heeft voor het communicatiebeleid.
1.4 Professionalisering van (overheids)communicatie: de opmars van voorlichters
Behalve het veranderende medialandschap en het emanciperende publiek is er nog een ander aspect
dat de publieke sfeer beïnvloedt: het aantal persvoorlichters, pr-functionarissen en woordvoerders is
de afgelopen vijftien jaar sterk toegenomen en flink geprofessionaliseerd. Uit het onderzoek
Gevaarlijk Spel (2011) van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat er in 2010 135.000 tot 156.000
mensen in de communicatie-industrie actief zijn, terwijl dat er in 2004 nog 55.000 waren. Het aantal
journalisten bleef in die periode daarentegen gelijk op 10.000 tot 15.000. 32
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Daarbij moet worden aangetekend dat het begrip ‘communicatiespecialist’ hier breed is opgevat: het
gaat communicatieonderzoekers, mediaplanners, pr-adviseurs, beheerders van websites en redacties
van interne en externe magazines. De vergelijking met journalisten gaat enigszins mank omdat niet
alle communicatiespecialisten zich bezig uitsluitend houden met het onderhouden van contacten
met de media. 33 Toch is het goed om het begrip ‘communicatiespecialist’ zo breed te zien.
Communicatieafdelingen van bedrijven, organisaties en overheden zijn gericht op een positieve
beeldvorming; het palet aan strategieën en tactieken dat daarbij wordt ingezet, is groot (zie
hoofdstuk 2.3). Het is de bedoeling dat deze allemaal bijdragen aan de uitstraling van de betreffende
organisatie, zo de publieke opinie beïnvloeden, en daarmee ook de publieke sfeer – traditioneel
datgene waarmee de journalistiek zich mee bezighoudt.
In Gevaarlijk Spel worden tal van deze strategieën en tactieken van de communicatiebranche
uiteengezet. Reageren op verzoeken tot informatie van journalisten, oftewel ‘reactief beleid’, vormt
een onderdeel van het communicatiebeleid, maar is zeker niet de enige. Bij het neerzetten van de
organisatie als een ‘sterk merk’ komen tal van ‘proactieve’ strategieën kijken, waarbij structureel
wordt gewerkt aan alle aspecten die bijdragen aan de uitstraling van de organisatie.
Zoals gezegd kunnen die strategieën zeer uiteenlopend zijn: van het gebruik van hetzelfde
briefpapier tot het in eigen beheer uitbrengen van relatiemagazines; van het instrueren van
medewerkers hoe zij zich dienen te gedragen als een journalist contact met hen zoekt tot het ervoor
zorgen dat bepaalde informatie de pers juist niét bereikt. Ook het reactief beleid – het reageren op
verzoeken van journalisten – kan proactief worden ingericht. Bij een gebeurtenis die de organisatie
raakt, kan bijvoorbeeld zo snel mogelijk worden besloten hoe hierop moet worden gereageerd op
een manier die de organisatie zo goed mogelijk uit de verf laat komen. Ook het onderhouden van
contacten met journalisten en het bijhouden van dossiers met achtergrondinformatie over hen kan
gezien worden als een proactieve opstelling bij reactief beleid. 34
Overheidsvoorlichting vormt een aparte categorie in het voorlichtersvak. Ministeries en
overheidsinstellingen – zoals het OM – worden betaald met gemeenschapsgeld en staan in dienst
van het algemeen belang. Ze hebben daarom een grotere verantwoordingsplicht dan bedrijven.
Bovendien vallen overheidsinstellingen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en zijn
daarom verplicht informatie te verstrekken over het eigen handelen. “Overheidscommunicatie hoort
aan de ‘brave kant’ te zitten en eerder te informeren dan te beïnvloeden”, concludeert Gevaarlijk
Spel. 35
Toch is de overheid de afgelopen tien jaar steeds proactiever geworden in de communicatie. “In het
algemeen is de overheidscommunicatie vooral gericht op het beschermen van reputaties”, aldus
Hans Siepel, voormalig plaatsvervangend directeur Voorlichting en Communicatie van Ministerie van
Binnenlandse Zaken. “Het gaat om de goede naam en faam van de organisatie, en de burger moet
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overtuigd worden van de juistheid van dat beleid.” 36 Siepel is uit het communicatievak gestapt en
verzet zich sindsdien tegen wat hij ‘reputatiecommunicatie’ van de overheid noemt.
Anderen hebben er minder moeite mee om pr-begrippen te gebruiken bij het omschrijven van
overheidscommunicatie. Zo zegt Hans Hillen, oud-directeur Voorlichting van het ministerie van
Financiën en spindoctor bij het CDA, bijvoorbeeld: “Ieder departement moet je zien als een merk,
precies als Coca-Cola, en pr en branding vormen een belangrijk onderdeel van dat merk.” 37
Proactieve overheidscommunicatie blijft echter een omstreden terrein, waarbij het publiek niet alles
accepteert. De Gerda, een glossy rondom toenmalig landbouwminister Gerda Verburg wegens het
75-jarige bestaan van haar ministerie, leidde in 2010 tot Kamervragen en veel negatieve publiciteit.
Wat als ‘ongebruikelijke, eenmalige ludieke actie’ was bedoeld, werd gezien als een politieke misser.
De directeur voorlichting van het ministerie werd ontslagen. 38
De Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, onder voorzitterschap van Jacques Wallage, kwam
in 2001 met het rapport In dienst van de democratie. 39 Hierin wordt de verschuiving in de
taakopvatting van overheidscommunicatie goed zichtbaar. Er wordt opgeroepen de communicatie
‘offensiever’ op te vatten: een ‘pro-actief’ mediabeleid is nodig om ‘onjuiste berichtgeving’ te
corrigeren. 40 Het rapport pleit ervoor om 500 miljoen gulden beschikbaar te stellen om de
rechtstreekse communicatie met de burger te vergroten.
Tot slot wordt gesuggereerd om ook plannen waarover de politieke besluitvorming nog niet is
afgerond, actief naar buiten te brengen. Dit voorstel is omstreden, want op dit zogeheten ‘niet
aanvaard-beleid’ heeft nog geen democratische controle plaatsgevonden. Het gevaar van politieke
voorlichting en staatspropaganda liggen op de loer, schrijft hoogleraar communicatiewetenschap
Peter Neijens naar aanleiding van het rapport van Commissie Wallage. 41 In de huidige richtlijn voor
overheidscommunicatie staat dat het uitdragen van niet-aanvaard beleid mag, mits het voldoet aan
de volgende criteria:
•
•
•
•
•

de informatie is feitelijk van aard en zakelijk van toon;
de overheid is herkenbaar als afzender;
proportionaliteit, oftewel er wordt gecommuniceerd in redelijke verhouding tot anderen;
de inhoud van het beleid staat centraal en niet de bestuurder;
er wordt duidelijk aangegeven in welke fase het beleid zich bevindt en hoe het verder gaat. 42
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Overheidscommunicatie wordt na Wallage pro-actiever; voorlichters pogen de beeldvorming van
hun overheidsinstelling beter onder controle te houden. De redenering van de commissie is
gebaseerd op de gedachte dat de slag om het publieke vertrouwen in de openbare ruimte van de
media plaatsvindt. De ethische grenzen van de methodes die daarbij worden gebruikt, worden
volgens de commissie van tijd tot tijd opgerekt, zoals lekken van informatie, het tippen van
journalisten en off-the-record gesprekken om de ‘eigen’ bewindspersoon goed uit te laten komen. Er
bestaat “een reëel gevaar van escalatie van beïnvloedingspogingen”, meldt de commissie. Het
hoofddoel van overheidscommunicatie behoort dan ook te zijn om “te voldoen aan het recht van de
burger op informatie”. 43
Neijens laat middels een enquête zien dat journalisten en voorlichters sterk van mening verschillen
over de doelstellingen die overheidscommunicatie behoort te vervullen. De onderstaande tabel laat
zien dat vrijwel alle journalisten en woordvoerders het erover eens zijn dat overheidscommunicatie
moet informeren over beleid. Als het gaat om overreding en gedragsbeïnvloeding door
overheidscommunicatie of het bevorderen van een adequaat imago van de organisatie, lopen de
meningen sterk uiteen. 44
Instemming onder:
Overheidscommunicatoren

Journalisten

Informeren over beleid en maatregelen
van de overheid.

99

98

Burgers in staat stellen gebruik te maken
van regelingen en voorzieningen van de
overheid.

97

90

Tot stand brengen van een tweezijdige
relatie met doelgroepen.

96

53

Voeren van een debat over problemen en
oplossingen.

79

78

Bevorderen van draagvlak voor beleid.

93

50

Bevorderen van draagvlak voor
beleidsvoorstellen.

81

37

Overreding en gedragsbeïnvloeding om
aanvaard beleid te effectueren.

64

27

Bevorderen van een adequaat imago van
de organisatie.

85

27

Bevorderen van een adequaat imago van

40

12

43
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bewindslieden.
N

363

126

In de tabel staat het % respondenten dat de genoemde doelstelling belangrijk of zeer belangrijk vindt.

De tabel laat echter ook zien dat niet alle overheidsvoorlichters over alle bovengenoemde
doelstellingen hetzelfde denken. Ook onder voorlichters is het beïnvloeden van burgers via eigen
communicatie omstreden: “de ‘preciezen’ onder de overheidsvoorlichters zijn van mening dat zij zich
moeten beperken tot het openbaar maken, toelichten en verklaren van informatie; terwijl de
‘rekkelijken’ van mening zijn dat de overheid aan pr mag doen, zoals ook wordt opgemerkt in
Gevaarlijk Spel. 45 In vakbladen wordt hierover discussie gevoerd.
1.5 Het OM en de media: een korte historische schets
Net als andere overheidsinstellingen professionaliseerde ook het OM afgelopen vijftien jaar het
communicatiebeleid. En net als bij andere overheidsinstellingen waren de methoden die hierbij
werden gebruikt niet onomstreden. Beunders’ en Mullers Politie en media: feiten, fictie en
imagopolitiek uit 2005 is het enige boek dat de ingaat op de historische ontwikkeling van het
mediabeleid van het OM. In het boek staat de relatie tussen politie en media centraal, maar
aangezien het OM bevoegd gezag heeft over politie wat betreft voorlichting over opsporing, komt
ook het mediabeleid van het OM uitvoerig aan bod.
Beunders en Muller schetsen een geschiedenis van centralisatie en professionalisering van het
communicatiebeleid van het OM, waarbij het imago van de organisatie steeds meer als richtlijn voor
handelen geldt. Maar dat is geen lineaire ontwikkeling: het voorlichtingsbeleid lijkt volgens hen op
“de processie van Echternach: drie stappen vooruit en twee achteruit”, en dan worden die stappen
ook nog eens “regelmatig onderbroken”. 46 Om de huidige dilemma’s en gevoeligheden van het
communicatiebeleid van het OM te begrijpen, is het dan ook nodig om inzicht te krijgen in de
boeiende voorgeschiedenis.
Het ontstaan van de voorlichtingsrichtlijnen: tussen openbaarheid van bestuur en bescherming
persoonsgegevens
“Tot de jaren zeventig was de praktijk simpel”, schrijven Beunders en Muller: “de advocaat en officier
van justitie hielden hun pleidooi of requisitoir, de rechter deed zijn of haar uitspraak, en een
journalist kon het vanaf de publieke tribune allemaal opschrijven.” 47 In de jaren daarna is het OM
zich steeds professioneler gaan opstellen tegenover de media, enerzijds door meer openheid van
zaken te geven en anderzijds door pogingen de berichtgeving te beïnvloeden en zo mogelijk te
beheersen.
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In de jaren zeventig werd besloten tot de invoering van persofficieren die het contact met de media
zouden onderhouden. Persofficieren zijn gewone zaaksofficieren die het contact met de media ‘erbij’
doen, en daar een deel van hun tijd voor zijn vrijgesteld. In 1974 kwam de eerste, in 1983 beschikte
elk arrondissement over een persofficier. Persofficieren waren van belang omdat de media niet
alleen over rechtszaken berichtten, maar ook al in de voorfase van het proces. Beunders en Muller
noemen een aantal spectaculaire misdaden, zoals de Molukse treinkapingen en grote
ontvoeringszaken (Freddy Heineken, Gerrit-Jan Heijn), als een belangrijke factor in deze ontwikkeling.
Het mediabeleid is in die tijd nog volstrekt ad hoc. 48
Zodra persofficieren ook informatie gingen geven over de voorfase van een rechtszaak, ontstonden
verschillende dilemma’s: hoeveel informatie konden zij geven, zonder het onderzoek of de privacy
van de betrokkenen schade te berokkenen? De Wet Openbaarheid van Bestuur uit 1980 verplichtte
overheidsorganen uit eigen beweging informatie te verschaffen en zo een meer democratische en
open overheid te creëren. In 1982 werd de Nationale Ombudsman opgericht, een instituut dat de
rechten van burgers tegenover de overheid moet bewaken. Het uitgangspunt werd dat “de
persoonlijke levenssfeer uitsluitend mag worden geschaad door een belang van hoger orde, en dan
nog niet meer dan strikt noodzakelijk.” 49 In 2001 wordt de privacybescherming van burgers verder
uitgewerkt in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Op verzoek van de Nationale Ombudsman werden in 1990 richtlijnen opgesteld over hoe het OM om
moet gaan met informatieverzoeken van de media: de ‘Aanwijzingen Voorlichting Opsporing en
Vervolging’. Deze richtlijnen zijn aangepast in 1998, 2002 en 2007: dan weer kreeg openbaarheid van
bestuur iets meer nadruk, dan weer privacy van de verdachte (zie hoofdstuk 2.2). De richtlijnen
leidden er overigens niet toe dat het OM consistent is in de uitvoering ervan: het OM benadrukt dat
het om hetzelfde beleid gaat, maar dat de afwegingen verschillend kunnen uitpakken.
Beunders en Muller schatten in dat die afwegingen ook op opportunistische gronden worden
gedaan: “Als het OM het niet in belang van de zaak of de eigen organisatie achtte, dan hoefde alleen
beleefd gezegd te worden dat er niets mede te delen was. Als het OM het wel nodig en mogelijk
achtte, was het bereid meer voorlichting te verschaffen of zelfs een nieuw mediaoffensief te
starten.” 50 Omdat er doorgaans geen inzage is in de dossiers, is het voor journalisten moeilijk na te
gaan of er inderdaad niets valt mede te delen, dus het is altijd mogelijk om informatie achter te
houden. Alleen advocaten die de media opzoeken of interne lekken bij het OM kunnen roet in het
eten gooien.
De jaren negentig: spinnen, sturen, lekken
De zogenoemde ‘IRT-affaire’ van begin jaren ‘90 “zou de betrekkingen met de media definitief van
aard doen veranderen”, aldus Beunders en Muller. 51 In deze geruchtmakende affaire maakte het
Interregionaal Recherche Team gebruik van een aantal illegale opsporingsmethoden, zoals het
doorlaten van drugs met het doel te kunnen infiltreren in de top van georganiseerde misdaad. Het
leidde tot een parlementaire enquête; het imago van OM liep grote schade op.
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Tijdens de IRT-affaire werd er vanuit de politie en het OM veel gelekt over misstanden bij de
opsporing. Voortdurend was justitie in het nieuws: de ene na de andere misstand kwam naar buiten.
De politiekorpsen van Amsterdam en Utrecht hadden ruzie en beschuldigden elkaar van corruptie. In
1995 laat minister Winnie Sorgdrager onderzoek doen naar dit lekken: op deze wijze wordt “de
indruk gewekt dat er geen eensgezindheid is bij de bestrijding van de zware criminaliteit”. 52
Sorgdrager werd regelmatig in verlegenheid gebracht door gelekte geheime informatie. Later zal zij
in een interview met NRC Handelsblad zeggen dat ook ambtenaren van justitie informatie naar
media doorspeelden om “haar kapot te maken”. 53
Bij de IRT-affaire toonde vooral de onenigheid binnen justitie. Het OM werd midden jaren negentig
gecentraliseerd om meer eenheid binnen de organisatie te krijgen – ook in wat er naar buiten werd
gebracht. De communicatiestrategie van het OM wordt nu om een andere reden onderwerp van
debat: het OM zou de media bewerken om het eigen imago op te krikken. In dit kader vallen twee
zaken op uit de jaren ’90: de zogenoemde Clickfondszaak en de zaak rond ‘de Hakkelaar’.
De Clickfondszaak uit 1997 was een grootschalig onderzoek van justitie naar fraude op de
effectenbeurs van Amsterdam. De verdachte beurshandelaren werden door de politie van hun bed
of kantoorstoel geplukt. Media waren van tevoren uitgenodigd om het voortvarende optreden van
justitie vast te leggen op draaiende camera. Het mediaoffensief van het OM leidde ertoe dat zaak
niet-ontvankelijk werd verklaard: de rechtbank verweet het OM “ongenuanceerde en voorbarige”
informatieverstrekking aan de media en noemde het handelen ook in het algemeen “schadelijk voor
de strafrechtspleging”. 54
In diezelfde periode trok ook de omvangrijke drugszaak rond Johan V., alias de ‘Hakkelaar’, veel
media-aandacht – behalve van de reguliere pers ook van de roddelpers. De officieren van justitie en
de verdediging beschuldigen elkaar ervan de zaak met slinkse methoden te manipuleren via de
media. Advocaten Spong, Doedens en vader en zoon Moszkowicz, in de media tot ‘dream team’
omgedoopt, weten de weg naar de publiciteit blindelings te vinden en treden regelmatig op in
actualiteitenprogramma’s. Bij het OM leeft het vermoeden dat de verdedigers NOVA en de EO
hebben gebruikt voor het ‘witwassen van informatie’ die te gevoelig is om rechtstreeks op de zitting
naar voren te brengen. De advocaten reageren geïrriteerd op deze beschuldigingen. “Wij nemen daar
een beetje aanstoot aan”, in de woorden van Spong. 55
Maar ook de officieren van justitie, ‘crimefighters’ Fred Teeven (thans staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie) en Martin Witteveen schuwen de media niet. Integendeel: ze zoeken zelf actief de pers
op en maken hen deelgenoot van hun wel en wee. Het te woord staan van de media gebeurt zoals
gebruikelijk door de persofficier, maar zij zoeken wel andere kanalen om de pers te benaderen. Voor
NRC Handelsblad schrijven zij een persoonlijk verslag over hun werk in de serie Hollands Dagboek. De
uitsmijter luidt: “P.S. Alle fouten in dit dagboek en tijdens dit proces zijn gemaakt door mijn
collega”. 56 Vrij Nederland-journalist Elma Verhey mag de officieren volgen voor een intieme
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reportage, tot in de kleedkamers aan toe. Ze werken nachten door, eten pizza’s en afhaalchinees op
kantoor en drinken rode wijn. Het levert onder meer de volgende dialoog op: “Hebben we iets over
het hoofd gezien?” – “Absoluut niet, Martin.”—“Wat zal ik je missen, Fred.” – “Anders ik jou wel.” 57
Tijdens het proces houden de twee voor de camera een briefje omhoog voor het thuisfront: ‘Ik kom
later thuis. Fred & Martin’. 58
Voor deze ongekend vooruitstrevende media-aanpak had het OM mediaconsultant Dig Istha
ingehuurd. Hij krijgt een dagvergoeding van 3.250 gulden, meldt NRC Handelsblad na een verzoek op
de WOB. 59 Istha maakt later carrière als spindoctor en crisiscommunicator, onder meer voor
Schiphol. 60 “Istha, oud-campagneleider van Wim Kok, geeft naar eigen zeggen op uitdrukkelijk advies
van procureur-generaal A. Docters van Leeuwen vorm aan een agressiever voorlichtingsbeleid van
justitie. Het pr-beleid is volgens het openbaar ministerie een reactie op de wijze waarop
strafadvocaten in het verleden via journalisten voortdurend het handelen van justitie verdacht
hebben gemaakt. Het OM in de hoofdstad loopt hiermee voorop in een nieuwe wijze van
‘begeleiding’ van journalisten”, meldt NRC. 61
Magistraten of crimefighters?
De omgang met de media van het OM in de Clickfondszaak en de Hakkelaarzaak leidde tot veel
kritiek. Mr. O. Hammerstein, bestuurslid van de vereniging voor strafrechthervorming CoornhertLiga, verweet het OM ‘mediajustitie’ te bedrijven. “Verdachten werden opgepakt – soms met
secretaresse en echtgenote – en overladen met allerlei aanklachten zoals lidmaatschap van een
criminele organisatie, witwassen en steekpenningen. Maar als de zaak daadwerkelijk wordt
geanalyseerd, is het niet meer dan een belastingaffaire ”, zegt hij in de Volkskrant. 62 Hammerstein
constateert dat justitie in het verleden nooit mededelingen deed van aanhoudingen. “Nu worden alle
remmen losgegooid, terwijl justitie weet dat het gaat om mensen met een hoge maatschappelijke
positie die een, twee, drie worden gesloopt.” 63
Advocaat mr. G. Spong, die een van de verdachten in de drugszaak rond De Hakkelaar bijstond,
noemde het inschakelen van mediaconsultant Istha “absolute waanzin”: “Het uitvoeren van een
rechtshandhavende taak is onverenigbaar met het publicitair verkopen van je werk.” 64 Ook mr. M.
Moszkowicz sr., die Johan V. verdedigde, maakte zich boos over het pr-beleid van justitie. “Het
inschakelen van dergelijke adviseurs is strijdig met het beginsel dat justitie en advocaten gelijke
kansen moeten krijgen. Advocaten kunnen dergelijke voorlichters die de publieke opinie en mogelijk
ook de rechter beïnvloeden, niet betalen.” 65
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Juridisch levert het actieve mediabeleid niet veel op. Teeven en Witteveen vertellen in een reportage
in Trouw na afloop van het proces nog uitvoerig hoe gelukkig ze zijn met de uitspraak tegen Johan V.
“Het openbaar ministerie was namelijk wel toe aan een succesje”, aldus Witteveen. Teeven: “Dit
vonnis toont dat justitie in Nederland wel degelijk succesvol de top van een criminele organisatie kan
aanpakken.” 66 Maar in hoger beroep tikte het Amsterdams gerechtshof het OM op de vingers, onder
meer wegens het actieve persbeleid, en werd de straf die de rechtbank had opgelegd, verlaagd.
Ook intern was er verdeeldheid over de te volgen koers. Volgens Volkskrant-journalist Michiel Kruijt
verdeelde het ‘megaproces’ tegen Johan V. en de Clickfondszaak het OM in twee kampen: de
magistraten en de crimefighters. 67 De eerste categorie beschouwt de officier van justitie vooral als de
‘staande’ variant van de ‘zittende’ rechter. De officier is hier in de rol van openbaar aanklager: hij
selecteert de zaken en presenteert deze zo compleet mogelijk aan de rechtbank, inclusief
verzachtende omstandigheden. Daarbij past een terughoudend persbeleid: het opzoeken van
publiciteit voorafgaand aan de zaak kan de verdachte immers schade berokkenen.
Crimefighters als Teeven en Witteveen staan voor harde confrontaties met de misdaad en
advocatuur, waarbij publiciteit wordt opgezocht als dat in het belang van het OM is. De officier is in
deze visie één van de twee partijen in het proces, de rechter de beslissende derde. Hier ligt het OM
dichter bij de politie dan bij de rechtbank, zoals dat ook bijvoorbeeld in de VS het geval is. 68
Joan de Wijkerslooth: het OM ‘op slot’
De discussie over de gepaste instelling van het OM en het daarbij behorende imago, crimefighters of
magistraten, zal in de jaren daarop steeds terugkomen. Bij de in 1999 aangetreden nieuwe topman
Joan Lodewijk de Wijkerslooth de Weerdesteyn is het al snel duidelijk tot welk kamp hij behoort: dat
van de magistraten. 69 Onder De Wijkerslooth gaat het OM weer ‘op slot’. Hij probeerde het OM te
ontdoen van PR-adviseurs en crimefighters en legde de nadruk op het magistratelijke karakter van
het OM. Het vernietigende oordeel van de rechter over het handelen van het OM in de
Clickfondszaak vormde daartoe de directe aanleiding. Het actieve mediabeleid in de beursfraudezaak
heeft zich tegen het OM gekeerd, vond De Wijkerslooth. 70
Aanvankelijk wordt enthousiast gereageerd in de media. De Volkskrant noemde de beslissing van het
OM om terughoudend te zijn in het verstrekken van informatie voorafgaand aan een zaak in zijn
commentaar een “wijs” besluit en een “erkenning van het aloude beginsel van de
onschuldpresumptie”.71 De presentatie van de nieuwe voorlichtingsrichtlijn in 2002 krijgt echter, op
zijn zachtst gezegd, minder instemming van journalisten. De nieuwe Aanwijzing voorlichting
opsporing en vervolging stelt dat justitie en politie geen gegevens meer mogen openbaren die leiden
tot identificatie van gearresteerde verdachten, en biedt nauwelijks mogelijkheden om daarvan af te
wijken. Ook mag een aanhouding volgens de regels pas worden bekendgemaakt als die door de
rechterlijke raadkamer is goed bevonden, wat kan oplopen tot twaalf dagen na de arrestatie.
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Pieter Broertjes, op dat moment voorzitter van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren,
noemde de nieuwe richtlijn ‘’onaanvaardbaar” en stelde dat ze “knaagt aan de persvrijheid”. 72 Het
OM zou volgens Broertjes terugkeren naar de “oude oestercultuur”: “Het past in een klimaat waarin
de overheid bezig is de regie over openbaarheid, over berichtgeving naar zich toe te trekken. (...) De
Aanwijzing belemmert media in het vervullen van hun plicht, de waakhond van de samenleving te
zijn. Een verborgen rechtsstaat is geen rechtsstaat.” 73 . De Wijkerslooth verdedigde de nieuwe
richtlijn met het argument dat de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens uit 2001 hem geen
andere mogelijkheid zou laten.
Van reactief naar proactief communicatiebeleid
Al onder De Wijkerslooth kwam het OM echter al tot de conclusie dat ook het uiterst terughoudende
mediabeleid niet tot de gewenste resultaten leidde. Aanleiding was een zaak van twee Albert Heijnmedewerkers die met geweld een overvaller hadden overmeesterd, schrijven Beunders en Muller. 74
Prins Bernhard uitte zijn woede in De Telegraaf en nam het op voor de supermarktmedewerkers. De
crisiscommunicatie van het OM kwam laat op gang en mislukte – het negatieve beeld van een
instantie was nauwelijks meer te repareren. “Het beeld was: er waren een paar helden
en die worden nog vervolgd ook. Toen kwam prins Bernhard er nog eens overheen. Het OM was echt
het debiele jongetje van Nederland”, aldus toenmalig hoofd persvoorlichting van het OM, Eric
Stolwijk. 75
Het werd duidelijk dat het OM in crisissituaties veel meer informatie zou moeten geven dan het
gewend was. Voorzichtig wijzigde het mediabeleid van het OM van reactief naar proactief: er werd
een perspool ingericht van acht tot negen zeer ervaren bovenregionale officieren van justitie die
“nog meer dan gewone persofficieren hun woordje kunnen doen”, en in het geval van acute
crisissituaties moesten proberen de discussie “boven het incident uit te tillen”. 76 “Algehele radiostilte
keert zich op den duur tegen ons”, zo lichtte De Wijkerslooth het gewijzigde mediabeleid toe in een
interview in Het Parool. “Mensen denken dan al gauw dat er te weinig aan opsporing wordt gedaan
en dat versterkt de gevoelens van onveiligheid. Het OM moet veel scheutiger worden met
informatie, als het maar niet gaat strooien met persoonlijke gegevens van verdachten.” 77
In 2005 volgt Harm Brouwer Joan de Wijkerslooth op. Hij is degene die echt een koerswijziging
teweeg brengt bij het OM en een proactief en open mediabeleid tot een van de belangrijkste
speerpunten in het beleid maakte. De uitvoering van dit proactieve persbeleid komt aan de orde in
het volgende hoofdstuk.

72

‘Journalisten en politietop kritisch over persregel OM’. In: De Volkskrant, 1 maart 2002.
Idem.
74
Beunders, H. & Muller, E. (2005). Politie en media: feiten, fictie en imagopolitiek. Apeldoorn: Politie &
Wetenschap, p. 126 e.v.
75
Idem, p. 128.
76
Idem.
77
‘PG: Kamer vraagt te veel en wij zeggen te weinig’, interview met De Wijkerslooth in Het Parool, 31 januari
2003.
73

25

1.6 Conclusie
Welke taken heeft het OM, en welke plaats heeft communicatie daarin?
Het OM heeft een complexe taak: als openbaar aanklager staat de officier van justitie tegenover de
advocaat en is daarmee één van de twee partijen in het proces; anderzijds maakt het OM deel uit van
de rechterlijke macht: het moet erop toezien dat een proces eerlijk en zorgvuldig verloopt en dat er
recht wordt gedaan aan belangen van de slachtoffers, daders en getuigen. Het OM is dus partij in het
proces en tegelijk onpartijdig: het moet alle feiten melden, ook als het om ontlastend
bewijsmateriaal gaat.
Het OM heeft in Nederland negentien arrondissementen en vijf ressortsparketten. Van oudsher
hebben de negentien arrondissementen een grote onafhankelijkheid. Vanaf 1995 werd het OM meer
gecentraliseerd; de centralisering moet onder meer leiden tot meer eenheid in het
voorlichtingsbeleid.
Hoe heeft het communicatiebeleid van het OM zich vanaf de jaren 70 ontwikkeld en waarom?
Om de ontwikkeling van het communicatiebeleid van het OM beter te begrijpen, is het goed om deze
te zien tegen de achtergrond van drie grotere ontwikkelingen: de veranderingen in het
medialandschap, de maatschappelijke ontwikkeling dat gezag voor autoriteiten niet langer als
vanzelfsprekend wordt gezien, en de professionalisering van het beroep van (overheids)voorlichter.
Het media-aanbod is in de afgelopen decennia steeds diverser en diffuser geworden: sinds de intrede
van commerciële tv zijn er veel meer netten op televisie; kranten zijn sinds de ontzuiling niet langer
als vanzelfsprekend met een vaste achterban verbonden en strijden dus met elkaar om het publiek;
en internet zorgt voor een nóg veel groter aanbod aan informatie, dat niet alleen door journalisten,
maar ook door burgers wordt gevoed.
Door dit grotere aanbod zijn media meer met elkaar gaan concurreren. Commercie is een grotere rol
gaan spelen, wat heeft bijgedragen aan een sensationelere vorm van berichtgeving als een poging
om de aandacht van het publiek te trekken. Misdaadverslaggeving wordt zo een vorm van
entertainment: spanning en drama zijn verzekerd. Deze sensationele benadering van misdaad laat
zich niet altijd makkelijk verbinden met de regels en wetten waar het OM aan is gebonden.
Anderzijds zijn media verder geprofessionaliseerd. Journalisten zijn hun taak anders gaan opvatten:
waar in de jaren vijftig de nadruk lag op informeren en er meer gezag was voor autoriteiten, gingen
journalisten zich in de loop van de jaren vijftig en zestig meer beschouwen als waakhonden van de
democratie, met de taak autoriteiten en instituties te controleren. Dat heeft ertoe geleid dat het OM
in sterkere mate onder een vergrootglas is komen te liggen, en in het geval van fouten ter
verantwoording wordt geroepen.
Dat het gezag van instituties niet langer als vanzelfsprekend wordt beschouwd, is onderdeel van een
brede maatschappelijke ontwikkeling. Super-PG Harm Brouwer noemde dit ‘horizontalisering’, een
ontwikkeling die hij plaatst naast de ‘medialisering’ van de samenleving. Met horizontalisering
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bedoelt hij dat mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven zich als nevengeschikt tot elkaar
gaan verhouden: burgers zien zich in toenemende als gelijken, ook ten opzichte van gezagsdragers
met specifieke bevoegdheden, zoals het geval is bij justitie. Een gevolg is dat er van het OM meer
verantwoording voor het gevoerde beleid wordt geëist.
Dan is er nog een andere ontwikkeling die de publieke sfeer beïnvloedt: het aantal persvoorlichters,
pr-functionarissen en woordvoerders is de afgelopen vijftien jaar sterk toegenomen en flink
geprofessionaliseerd. Deze beroepsgroep heeft als taak de publieke uitstraling van de organisatie te
bewaken. Overheidsvoorlichting vormt een aparte categorie in het voorlichtersvak. Ministeries en
overheidsinstellingen – zoals het OM – worden betaald met gemeenschapsgeld en staan in dienst
van het algemeen belang. Ze hebben daarom een grotere verantwoordingsplicht dan bedrijven en
dienen eerder te informeren dan te beïnvloeden.
Niettemin bestaat ook binnen overheidscommunicatie de tendens de eigen organisatie als ‘merk’ te
beschouwen en daarbij behorende strategieën te gebruiken in het aan de man brengen van de eigen
visie. Er is de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld discussie geweest over de vraag in hoeverre de
overheid actief ‘niet-aanvaard beleid’ aan de man mag brengen, beleid waar nog geen democratische
besluitvorming over heeft plaatsgevonden. In de huidige richtlijn voor overheidscommunicatie staat
dat het uitdragen van niet-aanvaard beleid mag, mits het voldoet aan een aantal criteria – want het
is niet de bedoeling dat er ‘staatspropaganda’ wordt bedreven. De vraag naar wat wel en niet
toelaatbaar is binnen overheidscommunicatie, is onderwerp van debat. Ook hier heeft het OM mee
te maken bij het ontwikkelen van een communicatiebeleid.
Net als andere overheidsinstellingen professionaliseerde ook het OM het communicatiebeleid. Dit
beleid legde in de afgelopen decennia een kronkelig pad af. In de jaren zeventig worden de eerste
persofficieren van justitie aangesteld. In de jaren tachtig ontstonden de eerste dilemma’s over de
invulling van deze taak: welke informatie zou de persofficier mogen vrijgeven? De Wet Openbaarheid
van Bestuur en de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn hier de juridische kaders voor gaan
vormen. In 1990 werden de eerste richtlijnen opgesteld: de ‘Aanwijzingen Voorlichting Opsporing en
Vervolging’.
De richtlijnen leidden er overigens niet toe dat het OM consistent is. De jaren negentig worden
gekenmerkt door spinnen, lekken naar en sturen van de pers door het OM. De IRT-affaire, de
Clickfondszaak en de zaak rond Johan V. (‘de Hakkelaar’) zijn daar voorbeelden van. In de
laatstgenoemde zaak huurde het OM voor een flink bedrag mediaconsultant Dig Istha in. Dat laatste
zorgde voor ophef in de pers: mocht het OM wel zo’n mediacampagne voeren?
Ook intern was er verdeeldheid over de te volgen koers. Het OM was verdeeld in twee kampen: de
magistraten, die vinden dat het OM de regels moet uitvoeren en zich verre moet houden van de
media, en de crimefighters die partij kiezen in het proces en er niet voor terugdeinzen media in te
zetten om hun gelijk te halen.
De in 1999 aangetreden topman Joan de Wijkerslooth behoort tot het kamp van de magistraten.
Onder hem gaat het OM ‘op slot’. Hij stelde een strengere voorlichtingsrichtlijnen op, die onder
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journalisten tot veel kritiek leidde. Volgens journalisten konden zij zo nauwelijks meer aan informatie
komen en hun werk niet meer goed uitvoeren.
Na enige tijd besluit De Wijkerslooth echter meer openheid van zaken te geven. Te veel de media
opzoeken kan ongewenste situaties opleveren, maar simpelweg niets meer prijsgeven heeft ook niet
het gewenste resultaat, concludeerde hij. Aanleiding vormde een zaak van geweld van
supermarktmedewerkers tegen een winkeldief, waarbij het OM zeer veel negatieve publiciteit kreeg
en zelfs Prins Bernhard zich in de discussie mengde.
Opnieuw werd gezocht naar een nieuwe balans tussen magistratelijke afstand en maatschappelijke
betrokkenheid. De nieuwe super-PG Harm Brouwer is degene die in 2005 een echte koerswijziging
zou doorvoeren in het communicatiebeleid van het OM.
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HOOFDSTUK 2
Communicatiebeleid van het OM: Doel, strategie en tactieken.
2.1 Harm Brouwer: nieuwe openheid
In 2005, met het aantreden van Harm Brouwer als super-PG, gaat het OM een nieuwe koers varen.
Anders dan zijn voorganger De Wijkerslooth schuwt Brouwer omgang met de media niet.
Openheid kan een bijdrage leveren aan het vertrouwen van burgers in de rechtspraak, zegt
Brouwer in een lezing in 2006. Hij hekelt de “reflex van geslotenheid” en het “stommetje spelen”
door justitie in een tijd waarin media steeds sneller werken. 78
Brouwer beschouwt de invloed van media op de samenleving als een voldongen feit, waar justitie
zich niet aan kan onttrekken. “Als de samenleving medialiseert en het strafrecht in het bijzonder, zul
je als OM daarin moeten meegaan. Dat is onontkoombaar”, aldus Brouwer. “Als je de deur dicht blijft
houden, vervreemd je je van de omgeving en gaan anderen je identiteit invullen.” 79 Het is dus zaak
de media een stap voor te blijven – een proactief mediabeleid te voeren kortom, zoals al voorzichtig
was ingezet onder De Wijkerslooth (zie hoofdstuk 1.5). Alleen zo kan het OM invloed blijven houden
op de beeldvorming omtrent het OM. Want, zoals toenmalig hoofd-persvoorlichting van het OM Eric
Stolwijk al zei in een interview in 2003: als crisiscommunicatie verkeerd uitpakt, wordt het
bedrijfsimago “zomaar een jaar teruggegooid”. 80
Die crisiscommunicatie is hard nodig. In de periode dat Brouwer super-PG is, wordt duidelijk dat het
OM in een aantal zaken ernstig heeft gefaald. In september 2005, kort na zijn aantreden, komt
Brouwer in het nieuws om uitleg te geven over de fouten die het OM heeft gemaakt in de
Schiedammer parkmoord. Uit onderzoek van Commissie Posthumus-II wordt duidelijk dat het OM
ook in de zaak tegen Lucia de Berk ernstig tekort is geschoten. Ook de Deventer moordzaak, de
Puttense moordzaak en de zaak tegen Ina Post, waarbij verdachten aanvankelijk werden veroordeeld
en later weer vrijgesproken, krijgen veel media-aandacht. Het moge duidelijk zijn dat deze zaken het
imago van het OM geen goed doen. In de berichtgeving wordt het OM steeds in één adem wordt
genoemd met het woord ‘blunder’.
Openheid, verantwoording afleggen en erkennen van fouten
Met de nieuwe communicatiestrategie wil het OM burgers informeren over wat het OM doet, en
daarmee de legitimiteit van de organisatie te vergroten. “Onderdeel van een rechtsstaat is, dat
gecontroleerd kan worden of de met rechtshandhaving belaste organen zelf het recht in acht hebben
genomen”, aldus Brouwer. “Wie, zoals het OM, anderen voor hun gedragingen ter verantwoording
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roept, moet zelf onberispelijk zijn. Dat kan niet zonder openheid. Openheid is dus geen keuze van het
OM, maar een bestaansvoorwaarde.” 81
Deze nieuwe openheid van het OM onder Brouwer werd onder meer zichtbaar toen Brouwer als
eerste super-PG publiekelijk excuses aanbood aan Lucia de Berk voor de justitiële dwalingen in
haar zaak. Het is niet makkelijk om over de eigen fouten open te zijn, meent Brouwer: “Het is een
soort openheid die zich snel tegen je kan keren, die niet begrepen wordt. Kwetsbaarheid tonen,
geldt in onze media-macho-cultuur in het algemeen als een uiting van zwakte.” 82 Brouwer kreeg
echter juist veel bijval van journalisten voor zijn excuses. “Moedig” en “een belangrijke
trendbreuk”, noteerde De Telegraaf. 83
Bij de vrijspraak van Ina Post was het OM minder scheutig in het aanbieden van excuses, wat door
journalisten direct als een terugval werd geïnterpreteerd. In eerste instantie werd door het OM
zelfs de suggestie van het aanbieden van verontschuldigingen van de hand gewezen. Excuses na
een vrijspraak moesten geen gewoonte worden, was het idee. Een etmaal later kwam
hoofdadvocaat-generaal Charles van der Voort alsnog met een enkele verontschuldiging. Brouwer
liet die dagen niet van zich horen. “De zuinige houding van het OM in deze zaak deed behoorlijk
afbreuk aan het inmiddels opgepoetste imago”, aldus Trouw. 84
‘Evenwichtig’ beeld uitdragen
Het OM gaat diep door het stof in het geval van justitiële dwalingen. Maar dat is niet het enige beeld
dat moet blijven hangen. Door felle verwijten van advocaten aan het adres van het OM en het keer
op keer opsommen van alle ‘blunders’ van het OM in de media, zou ten onrechte het beeld ontstaan
“dat we in Nederland met zijn allen naar de ratsmodee gaan”. 85 Dat is ook de centrale stelling van de
oratie van Paul Frielink bij zijn aanvaarding van zijn positie als hoogleraar Openbaar Ministerie aan de
Universiteit Maastricht. „De gemiddelde krantenlezer denkt dat we er bij het OM een potje van
maken. Dat is niet alleen kletskoek, het is ook nog kwalijk”, aldus Frielink. Want: “het vertrouwen in
het OM is essentieel voor het vertrouwen in de hele rechtspleging”. 86
Om het vertrouwen in de rechtsstaat te vergroten is het volgens Brouwer noodzakelijk de ‘eenzijdige’
(negatieve) berichtgeving over het OM ‘evenwichtiger’ te maken. Advocaten of journalisten die in de
ogen van het OM onjuiste uitspraken in de media doen, worden daarop aangesproken. Onder
Brouwer begint het OM op min of meer systematische wijze de media in de gaten te houden, om zo
te proberen de toekomstige berichtgeving bij te sturen. Ook zoekt het OM de media actief op om te
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laten zien wat het werk van het OM inhoudt en hun visie op zaken uit te dragen. Brouwer maakte
daarbij de opvallende keuze voor een samenwerking met infotainmentprogramma RTL Boulevard. En
tot slot is het OM onder Brouwer “zelf een medium” geworden, “met een directe informatielijn naar
geïnteresseerde burgers via eigen kranten, filmpjes, RSS-feeds en alles wat daar tegenwoordig bij
komt kijken.” 87
In juni 2011 volgt Herman Bolhaar Brouwer op als voorzitter van het College van procureursgeneraal. Bolhaar maakt direct duidelijk dat hij het communicatiebeleid van Brouwer wil voortzetten.
Nog voor zijn aantreden zei hij in de media vierkant achter Brouwers beslissing te staan van een
officier van justitie als vaste gast bij RTL Boulevard. 88 De contacten met de media die het OM onder
Brouwer heeft opgebouwd wil Bolhaar verder uitbreiden, zegt hij in een interview vlak na zijn
aantreden: “We zetten in op communicatie en voorlichting, en niet alleen richting de juridische
vakpers.” 89
2.2 Het communicatiebeleid van het OM: de strategie
Het communicatiebeleid van het OM is te onderscheiden in communicatie die direct betrekking heeft
op lopende of reeds afgeronde zaken, en communicatie die als doel heeft meer in het algemeen de
visie van de organisatie uit te dragen. Communicatie over zaken is doorgaans reactief: in de
‘Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging’ is vastgelegd hoe er met verzoeken van media om
informatie dient te worden omgegaan en wie wanneer welke informatie aan media kan verstrekken.
De tweede vorm van communicatie, die gericht is op het informeren over wat het OM doet en waar
het voor staat, valt eerder onder proactieve communicatie. Het OM zoekt zelf de openbaarheid op
om actief een bepaald beeld van de eigen organisatie uit te dragen.
De twee vormen van communicatie zijn niet helemaal los van elkaar te zien: de wijze waarop wordt
omgegaan met individuele zaken draagt immers ook bij aan het beeld van de organisatie in het
algemeen. Om die reden worden hier beide strategieën van het huidige communicatiebeleid
besproken.
Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging
Hoe het OM moet communiceren over individuele zaken is vastgelegd in de ‘Aanwijzing Voorlichting
Opsporing en Vervolging’ (AVOV). 90 De AVOV is van toepassing op het OM, politie, Bijzondere
Opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee en wordt in het OM gehanteerd door
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persofficieren en de afdeling Persvoorlichting. De laatste, hier besproken Aanwijzing dateert van
2007 en is geldig tot en met 31 december 2012.
De burger heeft het recht “goed en tijdig te worden geïnformeerd over concrete onderzoeken en
strafzaken”, zo staat in de Aanwijzing. 91 Een belangrijk onderdeel van de Aanwijzing is het realiseren
van juiste berichtgeving op het juiste tijdstip, waarbij rekening wordt gehouden met de werking van
de media. “Beelden kunnen bepalend zijn voor de waardering van feiten. Juiste en tijdige
berichtgeving over onderzoeken en strafzaken kunnen die beelden beïnvloeden. OM en politie
houden in hun beleid rekening met deze communicatie-effecten”, meldt de AVOV. Hierbij is “een
principiële keuze” gemaakt voor een “alert en assertief voorlichtingsbeleid van OM en politie”. 92
Daarin verschilt de Aanwijzing van 2007 met de voorgaande Aanwijzing uit 2002, die veel
terughoudender is en waarin de privacy van de verdachte een grotere rol krijgt toebedeeld (zie ook
hoofdstuk 1.5).
Het juridische kader voor de AVOV wordt gevormd door de Wet Openbaar Bestuur en de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. In principe wordt geen informatie over de verdachte of het
slachtoffer gegeven als deze kan leiden tot identificatie van de persoon. Dit houdt in dat het OM kan
volstaan met informatie over het geslacht, de leeftijd en woonplaats van de betrokkene. Op
strafvorderlijke momenten, zoals het moment van aanhouding of het moment dat de verdachte
wordt voorgeleid, wordt een persbericht uitgestuurd. Gezien de grote hoeveelheid zaken die ieder
jaar wordt afgehandeld, is het niet mogelijk om alle acties van OM en politie te melden, er zal dus
altijd een selectie worden gemaakt.
In de AVOV 2007 is gezocht naar “een nieuwe balans tussen openbaarheid en transparantie enerzijds
en de belangen van een eerlijke procesgang en privacy van de betrokkenen anderzijds”. 93 Dit
betekent dat er in deze Aanwijzing meer ruimte is om van de bovengenoemde uitgangspunten af te
wijken. Behalve het recht van de burger om goed en tijdig geïnformeerd te worden, kan het
verstrekken van informatie als doel hebben “gevoelens van onrust of onveiligheid te verminderen”. 94
Bij zaken die maatschappelijk gevoelig liggen en die mogelijk tot misverstanden leiden, moet een
afweging worden gemaakt tussen het privacybelang van het individu en het herstel van het
vertrouwen in de rechtsstaat. Er wordt niet alleen op strafvorderlijke momenten, maar ook bij
belangrijke wendingen in het onderzoek “actief gecommuniceerd”. 95 Daarmee wordt dus ook
communicatie over zaken deels proactief.
Het OM erkent dat journalisten zelf aan informatie kan komen en meer mogelijkheden hebben om
deze te delen met het publiek. Als journalisten zelf iets hebben opgediept, mag het OM commentaar
geven. Een reden om te reageren kan zijn het rechtzetten van een misverstand of het nuanceren van
een eerder bericht in de media, zo meldt de AVOV. Als het OM of de politie wordt geconfronteerd
met een journalist die onjuiste informatie wil publiceren, kan worden gepoogd een onjuiste verhaal
uit de pers te houden door extra informatie aan de bewuste journalist te verstrekken. “Door actief
91

AVOV 2007, p. 7.
Idem, p. 7.
93
Idem, p. 6.
94
Idem, p. 7.
95
Idem, p. 8.
92

32

informatie te verstrekken in plaats van ‘geen mededelingen’ te doen, verschijnt er dan óf geen
verhaal in de media, óf het juiste verhaal.” 96
Uit onderzoek van Eveline Bijlsma blijkt dat het moeilijk te zeggen is of het OM onder de nieuwe
Aanwijzing daadwerkelijk meer informatie verschaft. Omdat de dossiers gesloten blijven is het niet
mogelijk om de informatie die het OM verschaft, te vergelijken met de informatie waarover het OM
beschikt. Wat Bijlsma vooral opvalt, is de service van het OM: de pers wordt op tijd getipt over de te
nemen stappen van de politie. Ze noemt dit een ‘open attitude’. Dit is een andere invulling van het
begrip ‘openheid’ dan daadwerkelijk meer informatie verschaffen, schrijft zij: “Openheid is ook vaker
een update over het onderzoek geven, ook al is er weinig nieuwe informatie. Openheid is ook
meedenken met de pers, en journalisten op tijd bellen. Openheid is ook uitleggen dat er over het
onderzoek nog niets gemeld kan worden, maar denken over andere manieren om te laten zien waar
je mee bezig bent, en journalisten onder strikte voorwaarden een kijkje in de keuken gunnen.” 97
De Aanwijzing van 2007 geeft het OM en de politie dus meer ruimte om journalisten te woord te
staan, waarbij wel altijd een afweging moet worden gemaakt of de situatie het schenden van de
privacy van een verdachte rechtvaardigt. Interessant in het kader van dit onderzoek is dat de AVOV
expliciet vermeldt dat het te woord staan van pers niet als doel mag hebben het eigen imago te
verbeteren: “Opsporing en vervolging zijn gericht op waarheidsvinding; (...) spindoctoring past niet
binnen dat communicatiebeleid.” Voor spindoctoring wordt de volgende definitie gegeven: “de
waarheid zó brengen dat je hem als het ware ‘spint’: verdraait op een manier die voor jou het
voordeligst is, m.a.w. spindoctoring is een bepaalde manier van duiding geven aan een bericht.” 98
Het taboe op spindoctoring impliceert dat het OM een objectieve, feitelijke berichtgeving nastreeft,
die niet één van de partijen bevoordeelt of de eigen prestaties ophemelt. De woordvoering door OM
en politie moet een “zakelijke toonzetting” hebben en de informatie zo compleet en neutraal
mogelijk brengen. 99 Tegelijkertijd moeten de persvoorlichters gevoelens van onrust en onveiligheid
verminderen, en bijdragen aan een groter vertrouwen in het OM en politie.
Tussen de laatste twee richtlijnen en de richtlijn van feitelijke berichtgeving, kan een spanning
bestaan. De grondgedachte van de AVOV is om de samenleving “een juiste en tijdige uitleg” te geven
over de ontwikkelingen rond onderzoeken en strafzaken “om daardoor de beeldvorming bij de
burger mede te helpen bepalen.” 100 Maar daarbij blijft het onduidelijk waar dat beeld door moet
worden bepaald: gaat het erom de legitimiteit van het eigen handelen te vergroten, mensen gerust
te stellen of een zo compleet mogelijk beeld van een zaak te geven? Doordat de AVOV verschillende
uitgangspunten heeft en bovendien ruimte geeft om in bepaalde gevallen van de richtlijnen af te
wijken, worden er ondanks het expliciete verbod op ‘spindoctoring’ toch mogelijkheden geboden om
een bericht op een bepaalde manier te duiden.
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Kernboodschap & programma’s
Het beleid over de beeldvorming rond het OM die niet direct gerelateerd is aan strafzaken, wordt
geformuleerd door de afdeling Communicatie. Hier spelen vragen als: hoe wil het OM overkomen?
Welke thema’s en onderwerpen wil het OM op de kaart zetten en wat zijn daar de beste strategieën
voor? Waarop is de autoriteit van het OM gebaseerd en hoe kan het OM het beste het contact met
de burger onderhouden?
Het van doel van de communicatie van het OM is het vertrouwen van de burger in het OM en de
rechtsstaat vergroten, vertelt Manon Nooteboom. Zij is communicatiemedewerker bij het parketgeneraal van het OM. 101 In de communicatiesector is het gebruikelijk om met een kernboodschap te
werken, een uitspraak die centraal wordt gesteld in alle uitingen van de organisatie en die de eigen
doelen moet koppelen aan de beleving van de doelgroep. 102 De kernboodschap van het OM luidt:
‘Het OM is een deskundige organisatie die weet wat er speelt in de samenleving.’
“Het OM is deskundig in de zin van dat we een autoriteit zijn op het gebied van strafrecht”, licht
Nooteboom toe. “Maar het OM zit niet in een ivoren toren, we weten wat er speelt. Het OM staat
midden in de samenleving.” Het OM wil autoriteit ontlenen aan de kennis en kunde in de organisatie;
autoriteit wordt niet als vanzelfsprekend beschouwd. Daarnaast wil het OM – een verticale
organisatie bij uitstek – nadrukkelijk laten zien dat het op de hoogte is van wat gewone mensen bezig
houdt. Het wil niet overkomen als een elitaire organisatie, maar als een instelling van en voor
gewone Nederlanders.
Ook Erwin Schievink, sinds eind november 2010 hoofd persvoorlichting bij het OM, wil geen elitair of
stoffig imago voor het OM. Voordat Schievink bij het OM terecht kwam, werkte hij als eindredacteur
bij het programma Radar van TROS. “Toen ik hier kwam werken, wist ik niets van het OM”, vertelt hij.
“Grijze mannen achter een bureau die wat met papier zitten te schuiven: dat was het beeld dat ik
had van het OM. Al gauw kwam ik erachter dat daar niets van klopt. Ten eerste zijn officieren van
justitie meestal vrouwen en zijn ze vaak jong. En bovendien is het heel spannend werk dat ze doen.
Ze moeten onder hoge druk belangrijke keuzes maken, waarvan op dat moment nog niet altijd is te
overzien hoe dat gaat uitpakken. Dat is het verhaal dat ik wil vertellen, aan een zo groot mogelijk
publiek.” 103
Volgens Schievink weten veel mensen niet goed wat het OM doet. Een belangrijk deel van de
communicatie bestaat er dan ook uit de taken en bevoegdheden van het OM uit te leggen. “Van een
advocaat of een rechter of een politieagent hebben mensen een duidelijke voorstelling; een officier
van justitie spreekt minder tot de verbeelding. Ten onrechte. Ik ben een paar dagen meegelopen met
Harm Brouwer – nou, je kon me uitwringen. Het is een zwaar en verantwoordelijk beroep. Bij een
piketdienst word je soms wel tweehonderd keer gebeld in een weekend, ook ‘s nachts. Er is
bijvoorbeeld een ongeluk geweest en er wordt gevraagd of de automobilist de nacht in de
gevangenis moet doorbrengen. Je kunt vaak maar drie vragen stellen en dan moet je een beslissing
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nemen. Officieren van justitie zijn allemaal aanpakkers; geen droogkloterige juristen die alleen maar
drie uur op een komma kauwen. Dat wil ik laten zien.” 104
Behalve de kernboodschap zijn er drie programma’s waar het OM de komende vier jaar extra
aandacht aan wil besteden, zowel in beleid als in communicatie. De prioriteiten van het OM in de
komende vier jaar staan in de pas verschenen toekomstvisie, met het motto ‘Een zichtbaar,
merkbaar en herkenbaar OM’. 105 Het eerste programma richt zich op zogeheten high impact crime,
criminaliteit met een grote impact op het slachtoffer, zoals moord, doodslag, verkrachting,
overvallen, ontvoering, gijzeling en mishandeling. Daarbij wil het OM meer aandacht besteden aan
de rol van het slachtoffer. Het tweede programma wil overlast, criminaliteit en agressie in de wijk en
buurt aanpakken. Zo moet het veiligheidsgevoel van burgers worden vergroot. Het laatste
programma richt zich op grote georganiseerde misdaad: misdaad waarvan burgers niet direct veel
merken maar die een grote impact heeft op de samenleving.
Nooteboom verwijst naar een speech van Jacques Wallage op een congres over
overheidscommunicatie, waar na tien jaar de balans werd opgemaakt van Wallages rapport In dienst
van de democratie (zie hoofdstuk 1.4). 106 Waar Wallage tien jaar geleden nog vertrouwen had in de
integriteit en professionaliteit van journalisten en overheidsvoorlichters, vindt hij nu dat de
afgelopen tien jaar de “fatale wisselwerking tussen spinnende voorlichters en hypende journalisten
alleen maar erger is geworden.” 107 De voorlichters moeten “het spinnen aan de kat overlaten”,
meent hij, en daar “eerlijkheid, transparantie en feiten” voor in de plaats stellen. 108
Met geen woord rept Wallage over zijn eerdere suggestie van het actief uitdragen van niet-aanvaard
beleid. Maar evenmin vindt hij dat overheidsvoorlichters kunnen terugvallen op een terughoudend
voorlichtingsbeleid met een beroep op het formele mandaat: dat is vanuit het perspectief van de
geëmancipeerde burger “een fictie”. “Net zo min als de huisarts zich kan afsluiten voor kritische, op
Google gebaseerde vragen van zijn patiënt met de mededeling ‘ja, wie is hier nu eigenlijk de dokter?’,
helpt het de politieke bestuurders de serieuze dialoog te ontlopen door naar de vorige verkiezingen
te verwijzen.” 109 Wallages nieuwe voorstel is om de communicatie niet te richten op de uitkomst van
besluitvorming, maar op het proces dat daaraan voorafgaat. Het proces moet “intrinsiek vertrouwen
opwekken” om de overheid “nieuwe legitimiteit” te verschaffen. 110
Dat laatste advies is volgens Nooteboom uitermate van toepassing op het OM. “Je moet het proces
duidelijk maken, vertellen hoe een beslissing tot stand is gekomen. We kunnen immers niet zomaar
alles vertellen, maar we kunnen wel uitleggen waarom we iets niet kunnen vertellen.” 111 Ook wil
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Nooteboom de kernboodschap en de programma’s van het OM systematischer onder de aandacht
brengen.
De afdeling Communicatie is op het moment van schrijven (december 2011) bezig met een
reorganisatie. Nooteboom: “Wij lopen een beetje achter als het gaat om het integreren van
communicatie in het algemene beleid. Eigenlijk voeren we nu pas Wallages voorstel van tien jaar
geleden uit. 112 Er wordt nu gekeken hoe de portefeuilles verdeeld gaan worden, waarbij de
communicatieafdeling waarschijnlijk onderdeel wordt van de afdeling beleid. Nooteboom: “Dan
kunnen we echt van begin af aan meedenken hoe we communicatie kunnen implementeren in
beleid, en niet pas achteraf een foldertje schrijven of kijken of we het nog ergens in een krant kwijt
kunnen. De communicatie van het OM kan nog veel systematischer worden aangepakt. Het moet een
automatisme worden dat we steeds weer de kernboodschap uitdragen.” 113
2.3 Tactieken: Hoe brengt het OM de mediastrategie in praktijk?
Hoewel Nooteboom zegt dat het communicatiebeleid nog niet volledig is ingebed in de organisatie,
zijn er veel verschillende tactieken te ontwaren waarmee het OM zijn strategie uitdraagt – het beeld
van het OM als deskundige organisatie die weet wat er samenleving speelt. Hieronder worden een
aantal van de tactieken besproken. De tactieken vallen zowel onder reactieve als proactieve
communicatie: het zijn de manieren waarop het OM communiceert met de media, stakeholders en
direct met de samenleving om zo een bepaald beeld van de eigen organisatie neer te zetten.
Hieronder volgt een overzicht van een aantal van deze tactieken – de lijst is wellicht niet compleet,
maar maakt wel duidelijk hoe breed het scala van mogelijkheden is om de beeldvorming over de
eigen organisatie te beïnvloeden.
MEDIA
Cursussen voor journalisten
Sinds 2003, al onder De Wijkerslooth, geeft het OM cursussen aan journalisten. Het idee is dat veel
onjuiste berichtgeving over het OM wordt veroorzaakt door een gebrek aan kennis onder
journalisten over het rechtssysteem. De cursussen worden gratis aangeboden, onder meer in
samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Volgens Beunders en Muller
zijn deelnemers zeer te spreken over deze cursussen. 114
Eveline Bijlsma nam in 2008 deel aan zo’n cursus. In de inleiding van haar scriptie noteert zij: “Zeker,
na afloop van de cursus was ik meer wegwijs in het strafrecht en zou ik nooit meer naar de rechtbank
bellen als ik op zoek was naar een persofficier. Maar de cursus was vooral gericht op meer inzicht in
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het OM. De afsluitende woorden van de voorlichter van het Parket-Generaal hadden dan ook de
volgende strekking: journalisten kunnen dan wel regelmatig aan onze poort staan rammelen, de
persvoorlichting van het OM kan niet werken volgens het principe ‘u vraagt, wij draaien’.” 115 Het OM
probeert middels de cursussen onder journalisten begrip te kweken voor de positie van het OM,
bijvoorbeeld door uit te leggen dat er rekening moet worden gehouden met verschillende partijen en
dat het in het belang van het onderzoek niet altijd vrijelijk informatie kan verstrekken.
De cursussen lijken ook bedoeld om een goede band te creëren met journalisten. De cursus wordt
gegeven door niet de minsten van het OM: bij Bijlsma spraken onder anderen de hoofdofficier van
het ressortsparket in Den Bosch en de bekende Amsterdamse persofficier Hanneke Festen.
Hoogtepunt was OM-topman Harm Brouwer, die een uur lang met de journalisten spreekt over de
dilemma’s die persvoorlichters van het OM en journalisten in hun werk tegenkomen. Hij neemt ook
deel aan het afsluitende diner dat de journalisten krijgen aangeboden, en waar in meer informele
setting verder kan worden gesproken. 116
Media volgen en eventueel corrigeren
Onder Brouwer is het OM ertoe overgegaan om media te volgen, en actie te ondernemen als het in
hun ogen om onjuiste of onwelgevallige berichtgeving gaat. “Het OM is buitengewoon alert op wat
er in de media gebeurt, journalisten worden nauwgezet in de gaten gehouden”, vertelt Folkert
Jensma, juridisch redacteur en commentator bij NRC Handelsblad. “Ik heb wel eens een kritisch stuk
geschreven op mijn blog over een zaak waarbij het OM ontlastende informatie over de verdachte
had verzwegen. De volgende dag had ik direct de hoofdofficier aan de lijn.” 117 Die hoofdofficier was
Herman Bolhaar, thans super-PG. Jensma: “Ik heb hem gezegd dat hij eventuele bezwaren kon uiten
in een reactie op het blog. Dat heeft hij toen gedaan.” 118
Journalisten bellen om druk uit te oefenen is een bekende methode om te proberen de toekomstige
berichtgeving te beïnvloeden. “Je moet constant op het schuldgevoel van journalisten spelen”,
zeggen voorlichters over journalisten in Joris Luyendijks boek Je hebt het niet van mij. “Steeds maar
bellen dat je verontwaardigd of ontevreden of teleurgesteld bent, en dan doordrammen tot ze een
goedmakertje beloven.” 119 Overigens geeft Jensma aan er geen moeite mee te hebben als hij na een
kritisch stuk over het OM wordt opgebeld: “Ik kan daar wel tegen als journalist. Het weerhoudt mij
niet om te schrijven wat ik wil. Maar ik merk wel dat het OM er alles aan doen om de berichtgeving
onder controle te houden.” 120
Als het om zwaardere kritiek gaat, stapt het OM naar de Raad voor de Journalistiek. In 2009
verschenen in Vrij Nederland twee artikelen van Marian Husken en Harry Lensink, waarin zij aan de
hand van gerechtelijke uitspraken afgeronde zaken onderzochten welke officieren van justitie fouten
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hadden begaan en wat er vervolgens met hen was gebeurd. 121 Officieren van justitie die fouten
begaan worden niet ontslagen, sommigen worden zelfs rechter, concludeerden zij. Het OM belde
onmiddellijk op om te zeggen dat de stukken ‘bomvol fouten’ stonden. 122 Op de uitnodiging van Vrij
Nederland om die fouten te benoemen en recht te zetten in de rubriek die openstaat voor
lezersreacties werd niet ingegaan, zegt Husken. “Het OM koos er bewust voor om naar de Raad voor
de Journalistiek te stappen om aan de kaak te stellen dat er niet direct het principe van ‘hoor en
wederhoor’ was toegepast.” 123
De klacht werd gegrond werd verklaard. De journalisten hadden de officieren van justitie die zij
beschuldigden van fouten om wederhoor moeten vragen en een duidelijker onderscheid moeten
maken tussen feiten en meningen, luidde het oordeel. 124 Het OM plaatste een persbericht op hun
website dat de organisatie ten onrechte als niet-integer was weggezet. 125
Op 31 januari 2011 kwam Zembla in de uitzending ‘Officieren van justitie in de fout’ met
vergelijkbare aantijgingen aan het adres van het OM. In de uitzending werden zes gevallen van
fouten van het OM werden besproken. Daarnaast publiceerde Zembla een lijst van 96 met name
genoemde ‘foute’ officieren van justitie. Het OM ging vol ten aanval. Twee dagen vóór de uitzending
plaatste het OM een artikel op zijn website met de boodschap dat Zembla niet zorgvuldig te werk
was gegaan. 126 Ook werd er die dag een filmpje geplaatst op de website, waarin Harm Brouwer zich
in een minutenlang betoog verweert tegen de verwijten van Zembla. Het OM maakt fouten, maar
“niet in een mate waarin sommigen aanwenden dat dit gebeurt”, is de portee. 127 Brouwer liet het
wetenschappelijk bureau van het OM de Zembla-lijst onderzoeken. Die concludeerde dat in negen
van de 96 gevallen sprake was van fouten. Ook in de Zembla-zaak stapte het OM naar de Raad voor
de Journalistiek; de klacht werd deels gegrond verklaard. 128 Ook naar aanleiding van de bevindingen
van het onderzoek naar de Zembla-uitzending werden een filmpje 129 en een persbericht 130 op de site
geplaatst.
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Overigens gaat het OM niet in op alle negatieve berichtgeving over het OM. Zo plaatst oud NRCjournalist Micha Kat vrijwel dagelijks aanklachten tegen justitie op zijn website
klokkenluidersonline.nl. De heftige toonzetting en samenzweringstheorieën maken dat de site door
velen niet serieus wordt genomen. Dat is de reden dat het OM ook niet ingaat op zijn aantijgingen,
zegt Erwin Schievink, hoofd persvoorlichting van het OM. “Je moet altijd kijken of reageren nodig is.
Sommige zaken moet je niet groter maken dan nodig.” 131
Eisen of voorwaarden stellen aan publicaties
Het OM mag volgens de eigen richtlijnen niet ‘spinnen’, maar er zijn wel voorbeelden van dat het OM
op strategische momenten nieuws prijsgeeft omdat dat het imago van de organisatie ten goede
komt. 132 Bijlsma geeft daarvan een voorbeeld in haar reconstructie van hoe het OM te werk is gegaan
in de zaak van Johnny B. Deze jongen werd op 19 december 2007 aangehouden op verdenking van
twintig (pogingen tot) brandstichting in het Groningse dorp ’t Zandt. Lange tijd was niet duidelijk wie
de dader was. Een verslaggever van het Dagblad van het Noorden kreeg van het OM een aanbod
voor een achtergrondartikel: hij mocht een maand meelopen met het leger, dat bij de opsporing was
ingezet. Dit ‘unieke kijkje in de keuken’ vond plaats nog vóór de verdachte was aangehouden. De
verslaggever moest een geheimhoudingsverklaring ondertekenen; de afspraak was dat de krant het
stuk pas mocht publiceren als het OM daar de tijd voor rijp achtte. Dat was het geval op 9 augustus
2008, niet lang voordat de rechter moest beslissen of de voorlopige hechtenis van Johnny B. moest
worden verlengd. 133
De advocaten van Johnny B. vermoeden dat de politie en het OM op deze manier positief in de
publiciteit willen komen. Ze spreken van ‘opzetjes tussen de pers en de politie’. “Het lijkt erop dat
het Openbaar Ministerie meer belang hecht aan het afleggen van een verantwoording aan het
publiek, dan aan de rechter”, schrijven zij in hun pleidooi. Een collega van de verslaggever in het
Dagblad van het Noorden schrijft vervolgens in de krant dat de officier van justitie zei dat het mocht,
“opdat vooral de inwoners van ’t Zandt konden lezen dat zij, zij van de politie en justitie, alles hebben
gedaan om de pyromaan te pakken”. 134 Later schreef dezelfde collega een kritisch stuk over de
achtergrond van het artikel: “Meelopen met een politieonderzoek? Best. Maar dan moeten we er
wel bij vermelden dat de politievoorlichter onwelgevalligheden voor publicatie mocht schrappen.
Omdat dat de afspraak was.” 135
De definitie van spindoctoring volgens de Aanwijzing Persvoorlichting luidde: “de waarheid zó
brengen dat je hem als het ware ‘spint’: verdraait op een manier die voor jou het voordeligst is”.
Positief nieuws achterhouden en pas naar buiten brengen als het de eigen organisatie strategisch
goed uitkomt, kan onder spinnen worden geschaard. Er is geen sprake van verdraaiing van de feiten,
maar wel van een poging om de beeldvorming naar de hand te zetten van het OM. De zaak van
Benno L. wordt door betrokkenen vaker genoemd als recente zaak waarbij het OM zich aan
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spindoctoring heeft schuldig gemaakt. Dit voorbeeld komt in de twee volgende hoofdstukken aan de
orde.
Managen van mediacontact
Een andere vorm om vat te krijgen op de beeldvorming van de organisatie, is de afdeling
persvoorlichting te laten bepalen wie op welk mediaverzoek mag ingaan. Het is in het bedrijfsleven
en de overheidssector inmiddels gebruikelijk dat medewerkers niet rechtstreeks met de media
mogen spreken, omdat communicatie uitsluitend via de afdeling persvoorlichting mag verlopen.
Soms worden daarin opmerkelijke keuzes gemaakt. Vrij Nederland-journalist Marian Husken vertelt
bijvoorbeeld dat zij hoogleraar OM Paul Frielink niet mocht interviewen over het beleid van het
OM.136 Zij en haar collega Harry Lensink volgden Frielink gedurende twee jaar voor een
achtergrondstuk. In zijn functie als hoogleraar liet hij zich onder meer kritisch uit over het project
‘ZSM’, waarbij kleine delicten zo snel mogelijk worden afgehandeld. Ook benadrukte Frielink het
belang van tegenspraak binnen het OM om tunnelvisie te voorkomen.
Husken en Lensink wilden hun langdurige project afsluiten met een interview met Frielink, maar dat
moest hij afzeggen op last van het Parket Generaal. In plaats daarvan mochten zij super-PG Herman
Bolhaar interviewen. In een kadertje naast het interview met Bolhaar refereren de journalisten aan
de kwestie en vragen ze hem hoe deze afzegging te rijmen valt met zijn pleidooi voor meer openheid
bij het OM – Frielink zou zich als academicus immers moeten kunnen beroepen op zijn
wetenschappelijke onafhankelijkheid. “Frielink is nog kersvers”, antwoordt Bolhaar. “Bovendien heb
ik een breder perspectief op het OM dan een hoogleraar. De hoogleraar dient zich eerst en vooral
bezighouden met de juridische inhoudelijke kant van ons werk. Vragen over de toekomst van het
beleid zijn voor de voorzitter van het College van procureurs-generaal.” 137 Een gemist kans, zegt
Husken over deze gang van zaken over de telefoon. “Kennelijk durft het OM het nog niet aan om
mensen vrijuit te laten spreken.” 138
In de recente driedelige documentaire Wilders. Het proces van HUMAN spreken verschillende OM’ers
overigens wel over het beleid van het OM. 139 Officier van justitie Paul Velleman, tevens lid van de
overheidsinstantie Landelijk Expertise Centrum Discriminatie, hoofdadvocaat-generaal Peter van
Kesteren en hoofdadvocaat generaal Frits van Straelen vertellen openlijk over de onenigheid binnen
het OM over het al dan niet vervolgen van het Geert Wilders. Harm Brouwer, die tijdens het
Wildersproces super-PG was, wilde niet medewerken aan de documentaire. “Brouwer was ten tijde
van de opnames niet meer werkzaam bij het OM en was aan de slag gegaan als rechter. Daarom
wilde hij geen commentaar leveren, onder het motto ‘weg is weg’”, zegt Schievink hierover.
Agendasetting
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Het OM wil de drie programma’s die de organisatie tot prioriteit heeft verheven – meer aandacht
voor de rol van het slachtoffer, criminaliteit in de eigen wijk en georganiseerde misdaad – en andere
lopende projecten graag op de nieuwsagenda krijgen. Nooteboom vertelt dat dit tot nu toe vaak nog
redelijk ad hoc gebeurt, en dat ze het agenderen van onderwerpen verder wil stroomlijnen. “We
moeten verder vooruit plannen. We willen gaan werken met een kalender, waar per maand op staat
waar we aandacht aan gaan besteden. In maart hennepbestrijding op de kaart zetten, bijvoorbeeld.
Als we zoiets vroeg plannen, kunnen we zaken beter afstemmen. Journalisten willen altijd graag
cijfers hebben. Dan moeten we ervoor zorgen dat we een onderzoek over het betreffende
onderwerp laten uitvoeren, waarvan de resultaten bekend worden tegen de tijd dat we aandacht
aan het onderwerp willen besteden.” 140
Nooteboom merkt daarbij op dat media niet altijd happig zijn op de onderwerpen die het OM
aandraagt. “Media werken graag met een conflictmodel; dingen die goed gaan krijg je minder
makkelijk in de krant. We blijven het echter proberen. Laatst is het gelukt om een interview met het
hoofd van de Taskforce Overvallen in te steken bij het GPD, over het verminderen van het aantal
overvallen in Nederland. In dezelfde week heeft ook officier van justitie Susanne Terporten aandacht
aan dit onderwerp besteed in RTL Boulevard. Dat is echt een succes van het gezamenlijk coördineren
van plannen.” 141
BURGERS
Internet
Via de website om.nl kan het OM direct communiceren met burgers. Er wordt een enorme
hoeveelheid informatie beschikbaar gesteld over tal van onderwerpen, zoals hoe het OM handelt in
het geval van overvallen, bij zedenzaken en bij verkeersovertredingen. Er is een overzicht van
zittingen, nieuws- en persberichten, publicaties, beleidsdocumenten en informatie over de inrichting
van de organisatie.
Voor een aantal doelgroepen zijn aparte sites opgezet. Zo is er speciaal voor jongeren
hetomvoorjou.nl, die in november 2011 de site vetverkeerd.nl opvolgde. De zeer fraai vormgegeven
site officiervanjustitie.nl toont filmpjes van drie spannende zaken die door een officier van justitie
moeten worden opgelost. De site is bedoeld voor het werven van personeel en is in 2010 is bekroond
met de prijs Magneet voor de beste campagnesite. De filmpjes zijn overduidelijk geïnspireerd op
misdaadseries.
Tot slot is het OM actief op sociale media. Op Hyves heeft het OM acht accounts: het parket-generaal
heeft een eigen hyve, daarnaast is er nog een aantal hyves van arrondissementsparketten en is er
‘young OM’, een hyve voor een reputatieonderzoek van het arrondissementsparket in Almelo. Allen
hebben slechts een handjevol ‘vrienden’. Op Facebook is er een linkje naar het OM, maar daar zijn
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verder geen activiteiten. Wel worden actief pers- en nieuwsberichten getwitterd via @het_OM en
OM_hogerberoep; deze accounts hebben respectievelijk ruim 3100 en 1300 volgers. 142
OMTV
Op de site van het OM wordt geëxperimenteerd met vorm: zo is er sinds 2008 een kanaal met eigen
filmpjes op de website, onder de noemer ‘OMTV’. “Strafzaken hebben vaak grote maatschappelijke
impact en krijgen veel media-aandacht. Om een juist beeld te geven van het werk van de officier van
justitie maakt het OM met regelmaat filmpjes”, zo meldt de website. 143 In zeven achtergrondvideo’s
wordt onder meer het werk van een officier van justitie uitgelegd, de procedure van in hoger beroep
gaan en de aanpak van het OM in onder andere jeugdcriminaliteit. Daarnaast zijn er zo’n zestig
filmpjes met toelichting van het OM op lopende zaken, maar ook bijvoorbeeld reportages van
debatten en evenementen. Sommige van de filmpjes worden gepresenteerd door tv-journalist Victor
Deconinck. Een enkele keer wordt OMTV ook gebruikt om te reageren op kritiek in de media, zoals
het reeds genoemde filmpje ‘Te snel over blunders gesproken’, waarin Brouwer reageert op de
Zembla-uitzending over falende officieren van justitie.
Bij aanvang van OMTV klonk er kritiek. “Een incidentvrij kanaal vol nuances, geproduceerd door
een clubje uitgebluste rechtenlullo’s; ik zet 'm gelijk in m’n favorites”, schreef Christiaan Weijts in
een column in NRC Next. “Het ideetje is overduidelijk onderdeel van een grote damage controloperatie na blunders zoals bij de Hells Angels, de Schiedammerparkmoord, Tonino, Lucia de B. Is er
dan niemand bij het OM die begrijpt dat ze met zulke overheidsvoorlichting juist de verdenking op
zich laden hun wanprestaties te willen verdoezelen?” 144
In het Nederlands Juristenblad klinken vooral bezorgde geluiden of de proactieve instelling in de
communicatie van het OM de rechtsgang niet in gevaar brengt. Met een filmpje over de aanpak
van vastgoedfraude laat het OM in de ogen van universitair docent Lonneke Stevens zien dat het
zich inzet voor burgers die slachtoffer zijn geworden van “grote geldwolven”, en een filmpje over
mensenhandel “benadrukt de ellende van de slachtoffers en daarmee de wreedheid van de
verdachten”. “Het OM lijkt hiermee publieksvoorlichting als zelfstandig doel te zijn gaan zien. Daar
is niets mis mee, maar het moet niet gebeuren over de rug van een specifieke strafzaak”,
concludeert ze. 145
Het laatste jaar worden er echter minder frequent filmpjes geplaatst op OMTV. Het videokanaal
werd opgezet in een tijd dat ook veel krantenwebsites experimenteerden met eigen filmpjes. Die
zijn er, vanwege de hoge kosten van de arbeidsintensieve filmpjes, vrijwel allemaal mee gestopt.
OMTV bestaat nog, maar de toekomst is nog niet duidelijk. “Het is een beetje een samenraapsel”,
zegt hoofd persvoorlichting Schievink desgevraagd. “Ik moet nog eens goed gaan kijken wat we

142

@Het_OM en @OM_hogerberoep op www.twitter.com, geraadpleegd op 5 januari 2012.
‘OMTV’, http://www.om.nl/actueel-0/omtv/, geraadpleegd 4 januari 2012.
144
Weijts, C. ‘Kudo’s voor het OM’. In: NRC Next, 10 januari 2008.
145
Stevens, L. ‘Strafzaken in het nieuws. Over ontsporende berichtgeving en de verantwoordelijkheid van het
Openbaar Ministerie’. In: Nederlands Juristenblad, 2010, afl. 545, afl. 11, pp. 660-665, p. 665.
143

42

daarmee gaan doen. Het is nog niet wat het zou moeten zijn.” 146 Hoe vaak de filmpjes van OMTV
worden bekeken is niet bekend.
Samenwerken met media
Het OM heeft verschillende websites en sociale media om burgers rechtstreeks te informeren, maar
het grote publiek wordt nog steeds het beste bereikt via traditionele media. Al sinds 1982 werkt het
OM samen met de AVRO voor het programma Opsporing Verzocht; vanaf 2004 werkt het ook samen
met commerciële zenders voor opsporingsdoeleinden (zie hoofdstuk 1.2). Regelmatig wordt het OM
door media benaderd om toelichting te geven op een lopende zaak of op het eigen beleid.
De vraag op welke verzoeken in te gaan ligt gevoelig, vertelt OM-communicatieadviseur Nooteboom.
“Een paar jaar geleden was ik bij een bijeenkomst met persofficieren. Velen van hen zeiden expliciet
dat ze niet met iedereen wilden spreken: niet met ‘schreeuwers’, journalisten die uit zijn op sensatie.
‘We spreken niet met Geen Stijl, NRC geeft onze woorden tenminste genuanceerd weer’, was de
teneur.” 147
Nu gaat het OM vaker in op verzoeken van media, zegt hoofd OM-persvoorlichting Schievink. “Vorige
maand zat hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen in De Wereld Draait Door voor een gesprek over geweld
tegen inbrekers en hoe ver je daar als individu in mag gaan. We willen laten zien welke dilemma’s er
hierbij spelen bij het OM.” Vijf jaar geleden zou het OM hier waarschijnlijk niet aan hebben
meegewerkt, denkt Schievink. “Toen zouden ze hebben gedacht: ‘Het is infotainment, het is live.
Misschien zegt hij wel iets verkeerds en hebben we een probleem.’ Nu zien we het meer als een kans
om aan een breed publiek te vertellen wat wij doen.” 148
Ook Brouwer en Bolhaar treden regelmatig op in televisieprogramma’s om het beleid van het OM
toe te lichten. Niet op alle verzoeken wordt ingegaan, vertelt Schievink. “Het moet een journalistiek
programma zijn en we moeten inhoudelijk iets te melden hebben. Daar ligt voor mij de grens: het
moet niet uitsluitend entertainment zijn. Een verzoek van de show van Paul de Leeuw heb ik om die
reden afgewezen.” 149
Toch staat het OM wel open voor programma’s met een hoog entertainmentgehalte. Zo zit officier
van justitie Susanne Terporten sinds mei 2011 een keer per maand als vaste gast bij RTL Boulevard,
waar zij de visie van het OM op spraakmakende strafzaken toelicht tussen items als liefdesperikelen
van BN’ers en de nieuwe jurk van Lady Gaga. Het sluit aan bij de wens die Harm Brouwer al langer
had: dat leden van het OM ‘uit de ivoren toren’ komen en ook in populaire programma’s tekst en
uitleg komen geven. Schievink: “Het OM heeft veel bevoegdheden, daarom is het belangrijk dat we
zo veel mogelijk uitleg geven over wat we doen op zoveel mogelijk verschillende podia. We willen
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niet alleen een Buitenhof-publiek bereiken. RTL Boulevard is een manier om in contact te komen
met een ander gedeelte van de bevolking.” 150
Op het nieuws dat het OM zou aanschuiven bij RTL Boulevard is met enige verbazing gereageerd.
“Dat verwacht je niet: de magistratuur in RTL Boulevard. Is het Openbaar Ministerie niet benauwd
voor dat afbreuk wordt gedaan aan het imago?” 151, luidde de eerste vraag in een interview met
Terporten in het Algemeen Dagblad. Terporten antwoordt dat ze denkt dat het “niet negatief
hoeft uit te pakken”: “Nu zitten we vaak in de rol dat we moeten reageren op zaken. Dat we in de
verdediging zitten, is een te groot woord, maar het is wel goed dat we aan het grote publiek
kunnen uitleggen wat we doen.” 152
Ook intern was aanvankelijk niet iedereen onverdeeld enthousiast, vertelt Schievink. Maar die
kritiek werd terzijde geschoven. In het relatiemagazine Opportuun schreef Mary Hallebeek,
persvoorlichter van het parket Utrecht, over de samenwerking met RTL Boulevard het volgende:
“Zouden er nog OM’ers zijn die het helemaal niets vinden om aan zo’n infotainmentprogramma te
werken? Kan niet schelen. Wij zijn trots op haar. Zet ‘m op, Susanne!” 153 Terporten meldt op haar
Twitteraccount dat zij langsgaat bij stakeholders, bijvoorbeeld bij bijeenkomsten van raio’s
(rechters in opleiding), om uit te leggen waarom het OM bij RTL Boulevard zit.
Er zijn goede afspraken gemaakt met RTL Boulevard, vertelt Schievink. “De redactie weet dat het OM
niet over alles vrijuit kan spreken. Als Terporten in het belang van het onderzoek niet kan ingaan op
bepaalde details, mag ze dat ook gewoon zeggen in de uitzending.” Een paar dagen voor een
uitzending heeft hij contact met de redactie. “Wij doen suggesties voor onderwerpen, maar zij
maken de selectie en produceren de items. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de inhoud.” 154
De uitzendingen lijken deels gescript, in de zin dat er een script is dat als basis dient voor het gesprek,
maar de presentatoren zijn vrij om tijdens de uitzending te zeggen of vragen wat in hen opkomt. “Het
wordt geen promotie-uurtje voor het OM. Ik ben ook niet bang voor kritische vragen”, zei Susanne
Terporten in het AD-interview. 155
Het was een experiment, zegt Schievink. “We zouden eerst kijken of het zou werken. Na een half jaar
hadden we een evaluatie; ik denk dat die drie minuten geduurd heeft. Het gaat heel goed, Terporten
doet het precies op die manier waar we naar hebben gezocht. Ze is een officier van justitie die in
heldere taal kan uitleggen wat het OM doet, maar ook gewoon een praatje kan maken. We gaan er
mee door; allebei de partijen zijn tevreden.” 156 De precieze boodschappen die het OM uitdraagt in
RTL Boulevard en in hoeverre het OM zich daarbij aan de eigen richtlijnen houdt, komt aan de orde in
hoofdstuk 3.
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Met RTL Boulevard is een nieuwe trend ingezet. Want het blijft niet alleen bij RTL Boulevard, zegt
super-PG Herman Bolhaar in een recent interview: “We zijn in gesprek met meerdere rubrieken. Niet
om de aandacht te trekken, maar omdat het publiek dat naar die programma’s kijkt heel divers is.” 157
Zo werkt het OM mee aan de serie Fatale Fouten van productiehuis Niehe Media van Ivo Niehe voor
de TROS, die vanaf midden februari zal worden uitgezonden. Het programma draait om
waargebeurde verhalen uit de praktijk van de officier van justitie, van het moment dat een misdrijf is
gepleegd tot het moment van de aanhouding en de veroordeling van de verdachte.
De titel ‘Fatale Fouten’ betekent niet dat het over fouten van het OM gaat, licht presentator Jaap
Jongbloed toe in een radio-interview. “We zien het kat- en muisspel tussen de dader – als die nog
niet gepakt is – en het OM, waarbij het ene moment het OM op een dwaalspoor zit maar uiteindelijk
de dader de ‘fatale fout’ maakt en wordt gepakt.” 158 Het programma is volgens Jongbloed een reactie
op advocaten, die “ontzettend vaak de boeken opengooien en de dossiers op tafel gooien bij
journalisten” en “vaak lekken naar de pers nog voordat een zaak is afgerond. Die ongelijkheid wil het
OM op deze manier een klein beetje opheffen.” 159
Welke zaken in Fatale Fouten aan de orde komen, kan Schievink nog niet zeggen, maar hij zegt dat de
zaken in ieder geval niet per definitie zijn uitgekozen omdat het OM er voorbeeldig in heeft
gehandeld. “Belangrijk is dat het spannende en tot de verbeelding sprekende zaken zijn, die tvtechnisch goed materiaal opleveren. Het gaat me er niet om een glad verhaal te vertellen. Dat pikken
media en het publiek niet. Terecht. Ook bij het OM gaat er wel eens iets mis.” Het doel van de serie is
dat de rol van een officier van justitie duidelijker wordt. “De zaaksofficier vertelt in retrospect wat
voor keuzes hij heeft gemaakt en wat voor dilemma’s daarbij speelden. Er komen ook andere
betrokkenen aan het woord, zoals advocaten, burgemeesters, slachtoffers. Maar het is vooral de
bedoeling om het werk van de officier beter uit te leggen.” 160
Samenwerkingsverbanden tussen de overheid en omroepen zijn niet onomstreden. In 2008 kwam de
financiële en inhoudelijke bijdrage van ministeries aan omroepen onder vuur te liggen, onder meer
door een serie over jonge militairen gemaakt in samenwerking met Defensie, met het doel nieuwe
rekruten te werven. Na een uitzending van EenVandaag en verschillende krantenartikelen over dit
onderwerp ontstond commotie. Tweede Kamerleden spraken van ‘staatspropaganda’. Toenmalig
minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk liet het Commissariaat voor de
Media onderzoeken of coproducties van ministeries en omroepen voldeden aan de eigen regels. Dat
bleek slechts het geval in 17 procent van de 333 gemelde uitzendingen. 161
De ministerraad besloot in juni 2008 daarom te stoppen met zogeheten ‘coproducties’. Als reden
werd gegeven dat ondanks de strikte regelgeving coproducties regelmatig onderwerp van discussie
zijn en ministeries moeite hebben zich te houden aan de eigen richtlijnen. Het zou de
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onafhankelijkheid van omroepen in gevaar brengen en het risico bestond dat het publiek ongewenst
werd beïnvloed. Plasterk zei dat de meeste coproducties met de beste intenties worden gemaakt,
maar dat hij wil wegblijven van het “grensvlak tussen pure journalistiek en overheidsvoorlichting”. 162
Is een programma als ‘Fatale Fouten’, waarbij een overheidsinstantie als het OM “exclusief zijn
archieven opent” voor omroep TROS, dan nog wel mogelijk? Het OM draagt niet financieel bij aan de
serie, dus van sponsoring is geen sprake. Wel is er sprake van een inhoudelijke bijdrage, maar dat is
niet verboden. Nancy van den Brink, jurist bij het Commissariaat voor de Media, vertelt dat
coproducties van overheid en omroepen hoe dan ook niet verboden zijn volgens de regels van het
Commissariaat. “De regels voor coproducties en het besluit van Plasterk ermee te stoppen zijn geen
officiële regels, maar interne regels die ministeries aan zichzelf hadden gesteld. Wij kunnen op
verzoek controleren of die worden nageleefd, maar het is niet onze wettelijke taak.” 163
Tot slot is het interessant om op te merken dat contacten met Niehe Media en de TROS voor het
programma Fatale Fouten via Schievink lopen. Voor hij bij het OM kwam, werkte hij acht jaar bij de
TROS als journalist. En ook zijn aanstelling kan worden gezien als een strategische zet in de uitvoering
van het communicatiebeleid, zegt Schievink: “Het is natuurlijk niet voor niets dat ze mij hebben
gekozen voor deze functie. Ik wist helemaal niets van het OM, maar dat hoefde ook niet. Ze wilden
een blik van buiten, en mensen die weten hoe het er aan toegaat op een redactie. Juist dan kan je de
vertaalslag maken. Het geeft een koers aan die ze wilden varen.” 164
STAKEHOLDERS
Relatiemagazine Opportuun
Het relatiemagazine Opportuun is bedoeld voor de eigen medewerkers van het OM en
‘stakeholders’, zoals de ministeries, reclassering, politie en andere partijen die met het OM te maken
hebben. Het blad bestaat sinds 1994 en heeft in 2012 een oplage van 8750. Via de website van het
OM is het blad gratis te downloaden.
Opportuun biedt onder meer interviews met medewerkers van het OM en andere relevante
personen, zoals advocaten of burgemeesters. Daarnaast zijn er columns van persofficieren, artikelen
over wetswijzigingen die gevolgen hebben voor het werk van het OM, een rubriek waarin een OMmedewerker vertelt over zijn hobby (de laatste Opportuun van januari 2012 besteedt aandacht aan
OM’ers die samen muziek maken in de ‘justiband’) en de rubriek ‘Alles afwegende’, waarin een
officier van justitie vanuit zijn perspectief terug kijkt op een reeds afgeronde zaak. Die laatste rubriek
lijkt sterk op het tv-programma Fatale Fouten: een officier van justitie vertelt in retrospect hoe hij
een zaak heeft ervaren, waarom hij welke beslissingen heeft genomen onder welke omstandigheden
en welke dilemma’s daarbij een rol spelen.
In mei 2010 kreeg het blad een restyling. “Het nieuwe ontwerp en andere fotografie geven het blad
een moderner en toegankelijker uitstraling”, zo schrijft eindredacteur Pieter Vermaas in het editorial.
162

Hell, L. ‘Ministeries stoppen met tv-programma’s’, 30 juni 2008. In: Communicatie online,
http://www.communicatieonline.nl/nieuws/bericht/ministeries-stoppen-sponsoring-tv-programmas/,
geraadpleegd 21 januari 2012.
163
Telefonisch gesprek met Nancy van den Brink, jurist bij het Commissariaat voor de Media, 18 januari 2012.
164
Idem.

46

En hij vervolgt: “Maar de belangrijkste wijziging, die de komende nummers steeds sterker naar voren
zal komen, betreft het karákter van het blad. Opportuun wordt meer een relatieblad. Het gehele OM
is de laatste jaren midden in de samenleving gaan staan, en Opportuun gaat nu mee. Dat betekent
meer artikelen waarin de maatschappij ziet wat het OM doet. En verhalen en interviews waarin
OM’ers kunnen zien wat de maatschappij doet.” 165
De kernboodschap van een ‘deskundige organisatie die weet wat er speelt in de samenleving’ wordt
soms letterlijk uitgedragen. OM’ers zijn hele gewone, onpretentieuze mensen die
arbeidsvoorwaarden hebben als ieder ander, schrijft persvoorlichter Mary Hallebeek in de reeds
geciteerde column in Opportuun:
“Mensen die wel eens een paar uur of een dagje meelopen, kunnen zich erover verbazen dat
we helemaal niet van de pretenties aan elkaar hangen en ook niet de stugge uit-de-hoogte
magistraten zijn die ze dachten aan te treffen. Niet alleen moeten we het stellen zonder
eigen secretaresse, auto van de zaak, luxe dienstreizen of bonussen, we drinken koffie uit
plastic bekertjes, wisselen onderling ditjes en datjes uit en maken onderling afreageerlol.
Jullie zijn net gewone mensen, zei zo’n bezoeker eens met het gezicht alsof hij een
wereldwonder had ontdekt.” 166
OM’ers zijn volgens Hallebeek deskundig op allerlei manieren. Ze zijn “snelle beslissers, pietjes
precies, solisten in de zittingszaal, teamplayers in partneroverleg, integer, harde werkers, verbaal
sterk, oplettend, rug recht, eigen koers en altijd rekening houdend met de belangen die op het spel
staan”. Maar bovenal zijn OM’ers gewone mensen die benaderbaar zijn, niet in luxe baden en ook
nog eens op zijn tijd een praatje of een grapje kunnen maken. Daarom zal Terporten voortaan in RTL
Boulevard zitten: om te “laten zien dat we niet alleen heel serieus met strafzaken bezig zijn, maar
ook gewone mensen zijn die midden in de maatschappij staan”, aldus Hallebeek. 167
De artikelen van Opportuun zijn meer juridisch van aard dan andere publicaties van het OM. Het blad
moet medewerkers informeren over welke nieuwe wetten er aankomen en welke discussies er
spelen die relevant zijn voor het vakgebied. Maar in principe wordt het beleid van het OM
uitgedragen. “Kijk naar ZSM [een proef om kleine vergrijpen versneld door het OM te laten
afhandelen, EdV]”, zegt Vrij Nederland-journalist Marian Husken. “Naar buiten toe is dat is één en al
hoerageluid. Terwijl daar intern wel verdeeldheid over is. Als je in Opportuun goed tussen de regels
doorleest, kun je wel iets van die kritiek ontcijferen. Maar dat blad is voor de binnenwacht.” 168
Toch wordt ook aan de beeldvorming van het OM in Opportuun uiterste zorg besteedt – mede
doordat journalisten het blad lezen. Schievink: “De stukken zijn toegankelijk opgeschreven, maar
toch is het meer voor de liefhebber. Maar ook bij Opportuun letten we er goed op wat we naar
buiten brengen. Alle nummers zijn immers voor iedereen toegankelijk via de website. ‘Intern’ bestaat
niet meer.” 169
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2. 4 Conclusie
Wat is het doel van het huidige communicatiebeleid?
Onder leiding van de in 2005 aangetreden super-PG Harm Brouwer is bij het OM een nieuwe,
proactieve communicatiestrategie ingezet. Volgens Brouwer heeft het geen zin om “stommetje te
spelen” als het publiek verantwoording eist. Het nieuwe communicatiebeleid is een poging om
tegemoet te komen aan vragen die in de samenleving leven. Die vragen zijn er gedurende Brouwers
periode als super-PG volop. Er kwam een aantal zaken aan het licht waarin het OM ernstig had
gefaald: de Schiedammer Parkmoord, de Puttense moordzaak, de Deventer moorzaak en de zaken
tegen Lucia de Berk en Ina Post. Hierdoor stond het OM onder grote publieke druk.
Het doel van de nieuwe communicatiestrategie is om burgers beter te informeren over wat het OM
doet. Ook wil het OM meer verantwoording afleggen over het eigen handelen om zo de legitimiteit
van de organisatie te vergroten. Het erkennen van fouten is daar een onderdeel van. Daarnaast is er
het streven om de ‘eenzijdige’ (negatieve) berichtgeving over het OM ‘evenwichtiger’ te maken en
daarmee het vertrouwen in de rechtstaat te vergroten. “Als je de deur dicht blijft houden, vervreemd
je je van de omgeving en gaan anderen je identiteit invullen”, aldus Brouwer – waarbij met ‘anderen’
vooral wordt gedoeld op advocaten en journalisten.
Welke de strategieën en tactieken worden gebruikt voor de uitvoering van het communicatiebeleid?
De richtlijnen voor de communicatie over zaken zijn vastgelegd in de Aanwijzing Voorlichting
Opsporing en Vervolging (AVOV). Onder Brouwer zijn deze richtlijnen in 2007 op een aantal punten
versoepeld ten opzichte van de eerdere versie uit 2002. In principe wordt geen informatie over de
verdachte of het slachtoffer gegeven als deze kan leiden tot identificatie van de persoon, maar de
AVOV uit 2007 geeft meer ruimte om daarvan af te wijken. Bij zaken die maatschappelijk gevoelig
liggen, kan het algemeen belang prevaleren boven de privacy van de verdachte. Wel meldt de AVOV
dat de communicatie zakelijk van toon dient te zijn en gericht op feiten, niet op beeldvorming.
‘Spindoctoring’ wordt expliciet verboden.
De communicatiestrategie die niet direct op zaken gericht is, wordt geformuleerd door de afdeling
communicatie. Hier gaat het over de beeldvorming van de eigen organisatie en de boodschap die het
OM wil uitdragen. De kernboodschap in alle uitingen van de organisatie luidt: ‘Het OM is een
deskundige organisatie die weet wat er speelt in de samenleving.’ Het OM wil dus autoriteit ontlenen
aan de kennis en kunde in de organisatie; autoriteit wordt niet als vanzelfsprekend beschouwd. Het
tweede deel van de kernboodschap maakt duidelijk dat het OM niet wil overkomen als een elitaire
organisatie, maar als een instelling van en voor gewone Nederlanders.
De prioriteiten van het OM in de komende vier jaar staan in de pas verschenen toekomstvisie, met
het motto ‘Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM’. Daarin wordt de prioriteit van het beleid en
de communicatie samengevat in drie programma’s: meer aandacht voor slachtoffers, aanpak van
overlast in de wijk en buurt, en aanpak van georganiseerde misdaad. OM- communicatiemedewerker
Manon Nooteboom zegt dat ze ook nadruk wil leggen op het proces waaronder beslissingen tot
stand zijn gekomen: “We kunnen niet zomaar alles vertellen, maar we kunnen wel uitleggen waarom
we iets niet kunnen vertellen.”
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Onder de uitvoering van de communicatiebeleid kan een breed palet aan activiteiten worden
geschaard. Dit zijn de manieren waarop het OM communiceert met de media, de stakeholders en
burgers om een beeld van de eigen organisatie neer te zetten.
Een overzicht van gebruikte tactieken wordt hier kort samengevat:
-

-

-

-

-

Cursussen aan journalisten. Sinds 2003 biedt het OM journalisten cursussen aan. Deze
hebben als doel journalisten te informeren over de werking van het rechtssysteem, en
waarschijnlijk ook om contacten te onderhouden met journalisten.
Het in de gaten houden van berichtgeving over het OM en eventueel contact opnemen als er
iets schort aan die berichtgeving, met in het uiterste geval een stap naar de Raad voor de
Journalistiek.
Eisen of voorwaarden stellen aan publicaties.
Het managen van mediaverzoeken, waarbij de afdeling persvoorlichting adviseert wie op
welk mediaverzoek mag ingaan.
Agendasetting: beleid voeren om te pogen in de berichtgeving aandacht te vestigen op
bepaalde onderwerpen.
Websites: er wordt veel informatie beschikbaar gesteld op de eigen website van het OM,
daarnaast zijn er aparte sites opgezet voor specifieke doelgroepen. Dit is een manier om
direct met burgers te kunnen communiceren.
OMTV: op de website worden zelf geproduceerde filmpjes geplaatst.
Sociale media: het OM kan direct met burgers communiceren via sociale media, waarbij het
vooral gebruikmaakt van Twitter.
Samenwerken met media. Opsporing Verzocht is een voorbeeld van een langlopende
samenwerking met de AVRO. Op dit moment werkt het OM samen met RTL Boulevard en
verschijnt binnenkort een serie van Niehe Media voor de TROS waar het OM aan meewerkt.
De keuze om een samenwerking aan te gaan met een bepaald medium en welke afspraken
daarbij worden gemaakt, zijn van groot belang voor de beeldvorming van het OM.
Tot slot informeert het OM het eigen personeel en direct betrokkenen via het
relatiemagazine Opportuun.

De in juni 2011 aangetreden super-PG Herman Bolhaar heeft aangegeven het ingezette
communicatiebeleid te willen voortzetten en intensiveren.
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HOOFDSTUK 3
Welke boodschappen draagt het OM uit?
Casus: RTL Boulevard
In dit hoofdstuk wordt nader bekeken welke boodschappen het OM uitdraagt in de media, en hoe
deze boodschappen zich verhouden tot de eigen richtlijnen en doelstellingen van het OM zoals
beschreven in hoofdstuk 2.2. Casus vormen de uitzendingen van RTL Boulevard waarbij officier van
justitie Susanne Terporten te gast is. RTL Boulevard is het podium waar het OM zich op dit moment
het meest regelmatig manifesteert voor een groot publiek.
Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, was de keuze voor RTL Boulevard als
infotainmentprogramma niet onomstreden. “In het begin was het heel spannend”, vertelt Schievink,
hoofd persvoorlichting van het OM. “Je weet: je zit daar voor een miljoen mensen, de hele
organisatie kijkt mee.” 170 Het is dus zeer waarschijnlijk dat aan de presentatie uiterste zorg is
besteed. Bovendien heeft super-PG Herman Bolhaar aangegeven dat het niet bij RTL Boulevard blijft;
het OM is in gesprek met “meerdere rubrieken”. 171 RTL Boulevard kan in zekere zin dus als een
voorbode worden beschouwd van wat komen gaat.
Susanne Terporten is sinds mei 2011 ongeveer één keer per maand te gast bij RTL Boulevard. Het
zwaartepunt van deze afleveringen ligt bij misdaad, oftewel ‘crime’, maar er komen tijdens de
uitzending ook tal van andere onderwerpen aan bod. Voor dit onderzoek zijn alle afleveringen met
Terporten bekeken op het hoofdkantoor van RTL, met uitzondering van de aflevering uit september,
omdat die niet teruggevonden kon worden in het archief. De selectie van de besproken items is
gemaakt op basis van de vraag of het nadrukkelijk gaat over wat het OM doet, en waarom.
In het communicatiebeleid van het OM kan een onderscheid worden gemaakt tussen communicatie
op beleidsniveau en op zaaksniveau. Bij de eerste gaat het over het beleid en de visie van het OM, bij
de laatste wordt vanuit het OM informatie een toelichting gegeven op lopende of reeds afgeronde
zaken. Uiteraard draagt ook voorlichting over individuele zaken bij aan de beeldvorming van het OM,
daarom komen beide vormen van communicatie aan bod.
In dit onderzoek worden drie items of gesprekken in RTL Boulevard besproken die betrekking hebben
op het beleid van het OM, en drie items of gesprekken die betrekking hebben op individuele zaken.
Daarbij wordt gekeken in hoeverre het OM vasthoudt aan de communicatiestrategie en de richtlijnen
van het OM in de Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging (AVOV). 172
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Hieronder staan zes punten uit het communicatiebeleid van het OM waar in het bijzonder op wordt
gelet. Mijn vragen staan cursief.
1. Kernboodschap en programma’s. De kernboodschap van het OM luidt: ‘Het OM is een
deskundige organisatie die weet wat er speelt in de samenleving.’ De toekomstvisie voor de
komende vier jaar is getiteld ‘Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM’. Daarin wordt de
prioriteit van het beleid en de communicatie gelegd bij drie programma’s: meer aandacht
voor slachtoffers, aanpak van overlast in de wijk en buurt, en aanpak van georganiseerde
misdaad. 173 Draagt het OM daadwerkelijk de eigen kernboodschap en programma’s uit, of
wijkt het daarvan af? Welke keuzes worden daarbij gemaakt?
2. Proces. In de communicatie wil het OM meer de nadruk leggen op de positie van het OM in
de rechtsgang en het proces toelichten waaronder beslissingen tot stand zijn gekomen. Dat
moet (in de woorden van Wallage) “intrinsiek vertrouwen opwekken” om de overheid (het
OM) “nieuwe legitimiteit” te verschaffen. Legt het OM inderdaad nadruk op de positie van
het OM in de rechtsgang en het proces waaronder beslissingen tot stand zijn gekomen?
3. Privacy/openbaarheid. De AVOV meldt hierover: In principe wordt er alleen informatie
gegeven op strafvorderlijke momenten. Daarbij wordt geen informatie over de verdachte of
het slachtoffer gegeven als deze kan leiden tot identificatie van de persoon. Bij zaken die
maatschappelijk gevoelig liggen, kan daarvan worden afgeweken, dan prevaleert het
algemeen belang boven de privacy van de verdachte. Houdt het OM zich aan de eigen
richtlijnen met betrekking tot de privacy van de verdachte? Wanneer wordt hier van
afgeweken en welke verantwoording wordt hiervoor gegeven?
4. Spindoctoring. De AVOV meldt hierover: Beelden kunnen bepalend zijn voor de waardering
van feiten. OM en politie houden in hun beleid rekening met deze communicatie-effecten.
Deze moet gericht zijn op waarheidsvinding; spindoctoring past niet binnen dat
communicatiebeleid. Doet het inderdaad niet aan spindoctoring , of zijn er voorbeelden
waarin het twijfelachtig is of deze richtlijn wordt nageleefd?
5. Toon. De woordvoering door OM en politie moet een “zakelijke toonzetting” hebben, meldt
de AVOV. Houdt Terporten een zakelijke toonzetting aan? Hoe vertolkt zij het standpunt van
het OM? Uit zij zich empatisch of streng? Is zij afstandelijk of betrokken? Zit ze er in eerste
instantie als professional, of laat ze ook iets merken van haar persoonlijke opvatting of
beleving?
6. Fouten erkennen. Er zijn geen officiële richtlijnen in welke gevallen het OM fouten toegeeft
of overgaat tot het aanbieden van excuses. Wel heeft het OM onder Brouwer voor het eerst
publiekelijk excuses aangeboden aan Lucia de Berk voor de justitiële dwalingen in haar zaak.
In het geval van Ina Post deed het OM dit aanvankelijk niet. Het moest “geen gewoonte”
worden, heette het. Wordt in RTL Boulevard openlijk gesproken over fouten van het OM?
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De uitzendingen van RTL Boulevard bestaan uit korte items, die zijn geproduceerd door de redactie.
Deze items worden aan elkaar gepraat en becommentarieerd door een voice over (in de transcripten
afgekort tot VO). Tussen de items door vinden gesprekken plaats tussen officier van justitie Susanne
Terporten (ST) en vaste presentatoren Albert Verlinde (AV) en Humberto Tan (HT). De transcripten
zijn weergegeven in cursief. Er wordt in de besprekingen van de items en gesprekken alleen gekeken
naar de bovenstaande punten. Indien nodig wordt extra achtergrondinformatie gegeven om het item
of gesprek in context te plaatsen. Een volledige weergave van de transcripten is toegevoegd in bijlage
A.

3.1 RTL Boulevard: beleid OM
De spelregels
De eerste aflevering met Susanne Terporten is uitgezonden op 11 mei 2011. Bij de introductie van
Terporten wordt duidelijk gemaakt wie zij is, waarom ze er zit en aan welke beperkingen zij
gebonden is. Het inleidende onderschrift – RTL Boulevard staat bekend om de ironische
onderschriften – luidt: ‘WaarOM, nou daarOM’. Het eerste gesprek verloopt als volgt:
-

-

-

HT: We zijn heel erg blij, want we hebben een nieuwe crimedeskundige, Susanne Terporten.
Welkom! Vind je het spannend?
ST: Ja natuurlijk vind ik het spannend! Maar ik vind het vooral heel erg leuk dat ik eindelijk
hier zit.
HT: Even voor de duidelijkheid, een officier van justitie hier aan tafel bij RTL Boulevard. Ik kan
me voorstellen dat dat discussies oplevert.
ST: Nou ja, ik heb met name heel veel positieve reacties gehad, per mail en sms. Heel erg leuk.
Maar er waren ook collega’s die zeiden: ‘joh, moet je hier nou gaan zitten?’ Maar wij vinden
het heel belangrijk om hier te zitten, juist hier, omdat het een goed podium is en ik denk ook
een goede aanvulling op de andere crimedeskundigen.
AV: Ja, want we hebben altijd advocaten zitten hier. Advocaten treden altijd naar buiten hè?
ST: Ja, advocaten zijn altijd heel open, die hebben eigenlijk alleen het belang van de cliënt dat
ze in de gaten moeten houden. Wij als OM moeten breder kijken, niet alleen naar de
belangen van de verdachte, maar ook naar de belangen van slachtoffers bijvoorbeeld. Waar
we altijd van moeten uitgaan in strafzaken, is de zogenaamde onschuldpresumptie: een
verdachte is pas schuldig als de rechter hem heeft veroordeeld. Tot die tijd moeten we
iemand voor onschuldig houden. En dat maakt dat we niet altijd alles al kunnen vertellen in
de media, omdat je gewoon moet wachten tot de rechter het oordeel over de zaak heeft
geveld.
AV: En dat is dus ook wat jij gaat meenemen naar Boulevard. Ik bedoel, we praten lekker over
alles wat er gebeurt, maar die spelregels, die zijn gewoon heilig, daar kan jij niet aan tornen.
ST: Nee, daar kan ik niet aan tornen. Anders kan het ook gewoon problemen opleveren voor
strafzaken die lopen.
AV: Jij bent officier van justitie, maar ook persofficier van justitie, is het niet?
ST: Ja dat klopt. Elk parket heeft een pers officier van justitie en die kan voor de camera
komen voor een zaak die speelt, omdat we het belangrijk vinden dat er dan een gezicht is,
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-

iemand die het woord kan doen. Dat is dan ook iemand die daarvoor getraind is. En ik ben dat
in Utrecht.
HT: En al negen jaar ben jij officier van justitie hè? Dus het kan zo zijn dat jij vandaag hier zit
en morgen weer met toga en bef een zaak doet?
ST: Ja dat is zo, ik kan morgen weer op zitting staan. Of ik heb overleg met politie of met de
burgemeester... Heel afwisselend werk is het ook.
AV: En ben je straks misschien een bekende officier, dat mensen zeggen van: ‘Oh, daar heb je
Susanne!’
ST: Nou dat is dan zo..
AV: Dan moet je straks handtekeningen gaan uitdelen!
ST (lacht): Nou, als dat nodig is... Ik zet voor mijn werk altijd al heel veel handtekeningen!
AV: Nou Susan, we zijn heel blij dat jij er bent.
ST: Dankjewel.
AV: En dan gaan we nu over naar Natasja Froger...

In de tweede Boulevard-uitzending met Terporten, op 10 juni 2011, wordt nogmaals expliciet de rol
van Terporten besproken. Susanne Terporten heeft net verteld welke afwegingen een rol spelen bij
het OM bij de vervolging van de verdachte van het auto-ongeluk waarbij cabaretière Flor van der Wal
om het leven is gekomen. Terporten heeft uitgelegd dat het feit dat de verdachte heeft bekend en
berouw heeft getoond, meeweegt in het bepalen van de strafeis. Humberto Tan wil het volgende
item aankondigen, maar wordt onderbroken door Albert Verlinde:
-

-

-

-

AV: Dat vind ik nou zo mooi, dat wil ik toch nog even zeggen: we hebben hier een officier van
justitie zitten, en geen advocaat. Dan kijken we van, speelt het bekennen nou een rol voor het
vaststellen van de strafeis... En dan zie je dat de rol van het OM een hele andere is dan die
van de advocaat!
ST: Al die dingen zijn voor ons belangrijk, wij staan er natuurlijk toch voor de maatschappij.
Wij moeten in het algemeen belang denken, maar ook rekening houden met de belangen van
de verdachte.
AV: Nou, dat vind ik nou zo mooi. Normaal gesproken hebben we hier Moszkowicz zitten, en
die maakt zich dan boos. Zo van (AV imiteert Moszkowicz, trekt een verontwaardigd gezicht,
zet lage stem op en slaat met vuisten in de lucht): ‘dan moet van dit en dan moet van dat!’
HT (lacht en wijst naar AV): Zo heeft ieder zijn eigen rol. Jij weet bijvoorbeeld weer wie er
vader is geworden.
AV (lacht): Ja dat is mijn rol weer! En ik wik en weeg natuurlijk alles!
HT: Hahaha, ja ja!
AV: Ja, Robin Zijlstra, natuurlijk bekend van GTST, is gisteren om tien voor half twee vader
geworden. Het kind is met een zo’n zuignap geboren dus de ouders willen nog even geen
beelden laten zien... (etc.)

In deze twee fragmenten wordt de rol van de officier van justitie uitgelegd en toegelicht. Het
referentiepunt is de advocaat, in het bijzonder Bram Moszkowicz, die regelmatig te gast is bij RTL
Boulevard. Er wordt duidelijk gemaakt dat de rollen deels overeenkomen – allebei zijn een partij bij
een strafproces – maar ook verschillen, namelijk dat een officier van justitie met meerdere belangen
rekening moet houden, ook bijvoorbeeld met de belangen van de verdachte. Er wordt uitgelegd
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waarom het OM niet altijd vrijuit kan spreken in de media over nog niet afgeronde processen. De
‘spelregels’ van het OM worden expliciet gemaakt. Dit past precies in de communicatiestrategie van
het OM, zoals hierboven beschreven onder aandachtspunt 2: uitleggen wat de rol is van het OM en
wat dat betekent in een proces.
Over de toon die Terporten aanslaat (aandachtspunt 5) valt op dat Terporten overkomt als een
gewone vrouw. Haar toon is inderdaad zakelijk, zoals de AVOV voorschrijft: ze geeft feitelijke
informatie. Ze spreekt heldere, duidelijke taal, haar uitspraak is een klein beetje plat. Ze draagt geen
toga – dat mag ook niet buiten de rechtszaal, maar casual kleding. In de eerste aflevering draagt ze
een paars leren jasje met een wit shirt, paarse oogschaduw, en halflang haar met flinke kuif. In de
andere uitzendingen heeft ze een vergelijkbare kledingstijl: trendy en stoer. Als een ‘gewone’,
moderne, toegankelijke vrouw.
Over die kledingkeuze en styling lijkt goed nagedacht. Een aantal dagen voorafgaand aan een
uitzending gaat Terporten winkelen met ‘personal shopper’ Linda van Ekeren. Zo schrijft Terporten
op haar Twitteraccount: “Onderweg om met @Linda2dress outfits te shoppen voor
@RTLBoulevardnl (en natuurlijk veel goede tips te krijgen) #evenietsheelanders #zinin.”
Tegelijkertijd wordt in de uitzending duidelijk dat Terporten niet namens zichzelf spreekt, maar
namens het instituut. Ze spreekt bijna altijd over ‘wij’ in plaats van ‘ik’; ze geeft niet haar persoonlijke
mening, maar licht de positie van het OM toe. Bij items die niet direct met misdaad te maken
hebben, spreekt Terporten niet tot nauwelijks. Met een enkele uitzondering daargelaten, houdt ze
zich afzijdig bij items die niet bij haar vakgebied horen. Ook als het in de eerste aflevering om een
juridische kwestie gaat – een relatiecrisis van presentator Martijn Krabbé die is zo uit de hand is
gelopen, dat hij aangifte heeft gedaan tegen zijn vriendin wegens bedreiging, en zij tegen hem
wegens verkrachting, en allebei de advocaten publiekelijk de zaak naar hun hand proberen te zetten
– houdt Terporten haar mond. Er wordt haar ook niets gevraagd.
Afscheid Harm Brouwer en aantreden Herman Bolhaar
Van het afscheid van Harm Brouwer en het aantreden Herman Bolhaar zijn twee items gemaakt,
uitgezonden op respectievelijk 11 mei en 29 juni 2011. Het item over Brouwer heet ‘Leven in de
Brouwerij’ en wordt ingeleid met de mededeling dat hij luxaflex heeft laten installeren in zijn
werkkamer. Het item verloopt als volgt (Harm Brouwer is afgekort met HB, de voice-over met VO):
-

-

HB: Ja, de overburen zouden met een verrekijker zomaar kunnen zien wat er op mijn
computer staat. Toen ik daar achter kwam, ben ik daar heel erg van geschrokken!
VO: Harm Brouwers tijd zit erop, hij geeft het stokje over aan Herman Bolhaar. Eén ding is
zeker: het werk van een super-PG is nooit saai!
HB (loopt een conferentieruimte in): Dit is de ‘conflict room’. Als er een crisissituatie is, dan
vindt hier de coördinatie plaats. De telefoon staat nooit uit, je moet altijd bereikbaar zijn. En
je wordt ook ’s nachts gebeld. Ook ministers kunnen ’s nachts bellen. Inzet bijzondere
politiediensten: dat gebeurt vaak ’s nachts. TBS’ers gaan er graag op de vrijdagmiddag
vandoor – daar gaat je weekend!
VO: Het thuisfront moet er maar tegen kunnen!
HB: Je moet er goed over nadenken. Ik zou het niemand aanraden met kleine kinderen thuis.
Mijn kinderen zijn al jaren het huis uit. En je moet ook een stabiel huwelijk hebben.
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-

-

VO: Tijdens zijn ambstperiode krijgt Brouwer de rekening gepresenteerd van gerechtelijke
dwalingen uit het verleden.
HB: Ik heb gesprekken gevoerd met Erik O. en zijn vrouw, met mevrouw De Berk, Lucia de B.,
met mevrouw Post, de mannen van de Puttense moordzaak, de ouders van het tienjarige
meisje dat slachtoffer was van de Schiedammer parkmoord.
VO: Absoluut dieptepunt is het stuklopen van de Hell’s Angels-zaak. Door een beginnersfout!
HB: Die fout bestond erin dat we in verschillende dossiers nog de gesprekken hadden staan
van telefoontaps van de verdachten met hun advocaat. Ja, dat zijn doodzondes!
VO: Gerechtelijke dwalingen blijven alle betrokkenen achtervolgen.
HB: Het is verschrikkelijk voor degenen die dat moeten ondergaan. Maar het is ook een rámp
voor de officier van justitie en de rechter. Ook die gaan daar niet schouderophalend aan
voorbij. Nee, ik heb vaak tegenover ze gezeten als zoiets was gebeurd. Nou, dat is tranen met
tuiten hoor.

In het item wordt benadrukt dat het werk van een super-PG spannend is (mensen mogen niet lezen
wat er op zijn beeldscherm staat, er is een ‘conflict room’) en zwaar (je moet ook buiten
kantooruren werken en in het weekend). Dit sluit niet aan bij de kernboodschap van het OM, waarbij
de nadruk wordt gelegd op de deskundigheid van de organisatie en de betrokkenheid met de
samenleving (aandachtspunt 1). Ook wordt niets uitgelegd over wat het OM doet, welke rol het
vervult in de rechtsgang en wat de rol van de super-PG daarin is (aandachtspunt 2).
Wel wordt er stil gestaan bij fouten van het OM (aandachtspunt 6). Fouten van het OM geeft hij
ronduit toe. Brouwer noemt Erik O., Lucia de Berk, Ina Post, de Puttense moordzaak, de
Schiedammer parkmoord en de Hell’s Angels-zaak. De voiceover is opvallend kritisch van toon
(‘absoluut dieptepunt’ en ‘een beginnersfout!’). Harm Brouwer benadrukt daarbij dat dit ook door
betrokken magistraten als heel erg wordt ervaren (‘tranen met tuiten’). Hij zegt ook dat hij met de
slachtoffers van gerechtelijke dwalingen persoonlijk in gesprek gaat. Hierdoor komt het OM niet
louter professioneel en magistratelijk over, maar ook als inlevend en menselijk .
Het gesprek van Tan en Verlinde met Terporten aansluitend op item Brouwer verloopt als volgt:
-

-

-

HT: Hij is heel openhartig hè, over zaken en over het OM?
ST: Hij is zes jaar voorzitter geweest, en daar staat hij ook echt om bekend. Hij een hele open
man, ook naar de media. En daarnaast is hij een hele betrokken baas, hij kent heel veel
mensen, van hoog tot laag.
AV: Waarom moet hij weg dan, als hij zo goed is?
ST: Nou, zijn termijn zit erop. Zo’n functie heb je maximaal zes jaar en die zijn nu voorbij.
AV: Maar is het dan niet raar dat je zomaar naar binnen kan kijken bij jullie? Moet daar niet
verduisterd glas of zo? Ik bedoel, het is mooi dat jullie zo open zijn, maar dat gaat wel heel
ver!
HT (lacht): Ja, misschien een beetje te open! Maar ja,die luxaflexjes kunnen ook dicht.
AV: En dan die hele grote tafel hè, in die conflict room, die heeft hij zelf aangeschaft?
HT: Ja, dat is het enige wat hij in zijn periode heeft aangeschaft. De oude tafel was een beetje
wankel, en je kan je voorstellen: als er crisis is, dan moet die tafel in ieder geval een beetje
stevig zijn. Want anders raak je natuurlijk helemaal in de war. Dus. Vandaar.
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In dit gesprek wordt Harm Brouwer drie eigenschappen toegekend: hij is openhartig, een betrokken
baas, en spaarzaam. Opnieuw wordt hier niet de kernboodschap uitgedragen: de deskundigheid
wordt in ieder geval op geen enkele manier benadrukt. Wel wordt benadrukt dat hij zijn taak zo
goed mogelijk probeert te vervullen: hij kent iedereen binnen de organisatie, hij verspilt geen geld.
De spaarzaamheid van Brouwer – hij zou in de zes jaar dat hij super-PG was alleen een tafel hebben
aangeschaft, zodat het OM beter zijn werk kan doen (bij een wiebelende tafel ‘raak je natuurlijk
helemaal in de war’) – is iets wat nergens in het communicatiebeleid expliciet wordt genoemd, maar
wat als invulling van de ‘gewoonheid’ en ‘midden in de samenleving staan’ gezien zou kunnen
worden.
Deze spaarzaamheid komt ook aan de orde in de eerder geciteerde column van persvoorlichter Mary
Hallebeek in Opportuun, waarin ze Terportens optreden in RTL Boulevard aankondigt. Daarin
beschrijft ze de verbazing van bezoekers dat officieren van justitie het moeten stellen “zonder eigen
secretaresse, auto van de zaak, luxe dienstreizen of bonussen” en koffie drinken uit “plastic
bekertjes”. Dit misverstand vindt ze blijkbaar belangrijk om uit de weg te ruimen. Het moet bewijzen
dat OM’ers “net gewone mensen” zijn. 174
Herman Bolhaars aantreden wordt aangekondigd in het item ‘Welkom nieuw Bolhaar’. Bolhaar
maakt duidelijk dat hij het beleid van Brouwer zal voortzetten (zijn naam is afgekort als HBH):
-

-

-

-

174

VO: Bolhaar hoeft voorlopig niet te rekenen op veel vrije tijd, maar gelukkig kennen de
Bolhaartjes de klappen van de zweep.
HBH: Ik werk al 28 jaar bij het OM en ik kan u wel zeggen dat het een ’way of life’ is
geworden. Ik kan me nog een situatie herinneren toen ik nog de toga droeg en officier van
justitie was. We gingen met twee auto’s op vakantie naar de Belgische kust, zodat ik als het
nodig was halverwege nog kon keren om een zitting te doen. Dus wat dat betreft zijn we wel
wat gewend.
VO: Herman neemt het stokje niet van de minste over. Bolhaar wandelt lekker verder over het
geplaveide pad van oud-opperhoofd Harm Brouwer.
HBH: Herman Brouwer heeft een heel belangrijk accent gelegd in de openheid en in het
contact met de buitenwereld. En dat is anno 2011 en ook de komende jaren wat mij betreft
een ongelooflijk belangrijk punt.
VO: Er valt nog wel wat te verbeteren...
HBH: Ik denk aan hulp voor slachtoffers, die moeten wij goed terzijde staan. Ik denk aan
intensivering van opsporing van georganiseerde misdaad, misdaad die wij niet zien maar
waar wij als maatschappij wel heel veel last van hebben; en ik denk heel erg nog aan het
intensiveren van de aanpak van straatcriminaliteit.
VO: Met zijn kersverse status laat de OM-captain direct intern weten wie er de baas is door
haarscherp zijn prioriteiten te stellen.
HBH (grijnst): Nou, misschien moeten we de espresso nog wat sterker maken dan die al is.
Daar houd ik wel van.

Hallebeek, M. ‘Gewone mensen’. In: Opportuun, nr. 5, 2011, p. 27.
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Ook in dit item wordt benadrukt dat het werk van een super-PG of een officier van justitie bijzonder
zwaar is – behalve de nachten en de weekeinden blijken ook de vakanties niet zeker. Blijkbaar is voor
de items van Brouwer en Bolhaar gekozen om aansluiting te vinden bij ‘het volk’ door duidelijk te
maken dat er bij het OM vooral hard gewerkt wordt, en niet door de nadruk te leggen op de kennis
en kunde van de organisatie. Wel somt Bolhaar, als hem wordt gevraagd waar zijn prioriteiten
liggen, keurig de drie programma’s op uit de perspectiefnota (zoals genoemd in aandachtspunt 1).
Hierin sluit de boodschap die het OM uitdraagt dus direct aan bij het communicatiebeleid van het
OM.
In het gesprek na het item over Bolhaar komt een van die prioriteiten, meer aandacht geven aan het
slachtoffer, opnieuw aan de orde. Ze geeft toelichting waarom dat belangrijk is en hoe daar vorm aan
wordt gegeven. Tan stelt daar de volgende vraag over:
-

HT: Is het ook de bedoeling het slachtoffer meer genoegdoening te geven?
ST: Nee, het gaat er vooral om het slachtoffer genoeg aandacht te geven en te laten merken
dat we ook aan zijn belangen denken.

Dit soort gesprekken vinden veel plaats in afleveringen van RTL Boulevard met Terporten als gast.
Tan en Verlinde stellen vragen over het beleid; Terporten geeft toelichting. De gesprekken lijken hier
enigszins voorgekookt; in andere items worden ook weinig spontane vragen gesteld, zoals: Is dat dan
voorwaardelijke opzet? , of: De wet DNA veroordeelden heeft er ook iets mee te maken, toch?). Zo
wordt Terporten in staat gesteld om meer te vertellen over hoe het OM te werk gaat, waar het
allemaal rekening mee moet houden en wat voor afwegingen daarbij gemaakt worden. Dit is een
duidelijke uitwerking van de kernboodschap, die het OM als deskundige organisatie wil doen
overkomen (aandachtspunt 1).
ZSM
ZSM (‘zo snel mogelijk’) is een proef voor een nieuwe werkwijze van politie en het OM, waarbij voor
een klein vergrijp binnen zes uur een straf wordt opgelegd – niet door de rechter, maar door het OM
zelf. Het idee is dat veelvoorkomende criminaliteit zoals winkeldiefstal of vandalisme snel moet
worden afgehandeld, “zodat slachtoffers, verdachte en de samenleving sneller weten waar ze aan
toe zijn”. 175 ZSM loopt als pilot op vijf parketten: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Den
Bosch. Als de pilot naar wens verloopt, zou de ZSM-aanpak landelijk ingevoerd kunnen worden. Deze
proef wordt niet genoemd bij de programma’s in de perspectiefnota, al kan dit worden opgevat als
een poging om de ‘merkbaarheid’ van het OM te verbeteren. Het is duidelijk dat het OM graag wil
dat deze proef, die officieren van justitie meer bevoegdheden geeft, graag wil doorvoeren.
In de uitzending van RTL Boulevard van 29 juni 2011 wordt aandacht aan besteed aan deze proef.
Het item wordt aangekondigd met het onderschrift ‘Bang! En de boef is weg’. De korpschef van
Utrecht en de landelijke coördinator van het project komen aan het woord, en er is een filmpje van
een OM’er met een onherkenbaar in beeld gebrachte verdachte, dat het lik-op-stuk-beleid van het
OM moet demonstreren: de verdachte bekent en gaat direct akkoord met zijn werkstraf.
175

‘Versnelde afdoening dankzij ZSM’, persbericht OM en politie, 26 mei 2011.
http://www.om.nl/onderwerpen/zsm/@155732/versnelde-afdoening/, geraadpleegd 10 januari 2012.
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Het daaropvolgende gesprek tussen Terporten en Tan verloopt als volgt:
-

HT: Dus zaken worden veel sneller afgehandeld?
ST: Jazeker, het record staat op 2 uur en 10 minuten!
HT: Dat vindt Herman Bolhaar, de nieuwe super-PG, ook heel belangrijk hè, dat dit soort
zaken merkbaar en snel worden afgehandeld.
ST: Ja, dit is wat Herman Bolhaar belangrijk vindt: zichtbaarheid, snelheid, politie die weer
snel de straat op kan en niet uren hoeft te lopen tikken, ook het slachtoffer dat heel snel zijn
schade vergoed krijgt. Ik denk dat het wel uitgebreid gaat worden.

Het beleid van het OM wordt hier letterlijk uitgedragen in termen van de slogan van de
perspectiefnota: ‘Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM’. Wat niet wordt verteld, is dat de pilot
omstreden is in vakkringen. Zo hebben Utrechtse advocaten kort voor deze uitzending de ZSMregeling “een ernstige aantasting van de rechterlijke straftoemetingsvrijheid respectievelijk de
discretionaire bevoegdheid van het Openbaar Ministerie” genoemd in het Advocatenblad. 176
Het ZSM-item kan gezien worden als een voorbeeld van het actief uitdragen van niet-aanvaard
beleid. Althans: het beleid is aanvaard bij wijze van proef, maar wat de juridische gevolgen zullen
zijn, en of het wenselijk is dat het OM in sommige gevallen direct straffen kan uitdelen en deze proef
dus moet worden voortgezet en landelijk worden ingevoerd, is nog niet duidelijk en moet nog
worden geëvalueerd. Gesteld kan worden, dat het OM zich hier tegen de eigen richtlijnen in schuldig
maakt aan ‘spindoctoring’ (aandachtspunt 4): “de waarheid zó brengen dat je hem als het ware
‘spint’: verdraait op een manier die voor jou het voordeligst is”. 177
Het OM brengt in dit item de informatie inderdaad op zo’n wijze dat het voor de eigen organisatie
voordelig is, en laat de perspectieven van rechters of advocaten buiten beschouwing. Er wordt
uitsluitend in positieve termen gesproken over de proef die het OM extra bevoegdheden geeft en
slagvaardiger maakt. Aangezien Terporten stelt in een medium met een groot bereik dat zij verwacht
dat de proef wordt uitgebreid, zou ze het debat kunnen beïnvloeden dat binnen justitie nog moet
plaatsvinden.
3.2 RTL Boulevard: Zaken
Benno L.
In de eerste uitzending van RTL Boulevard met Susanne Terporten op 11 mei 2011 komt een zeer
gevoelige, nog lopende zaak aan de orde: die van Benno L. Deze Bossche zwemleraar misbruikte
tientallen kinderen, onder wie verstandelijk gehandicapten. Hij werd veroordeeld tot zeven jaar cel,
minder dan het OM had geëist. Dat kwam onder meer doordat er voor enkele van de ernstigste
beschuldigingen van het OM, waaronder een geval van verkrachting van een meisje met het
syndroom van down, volgens de rechter geen bewijs was. Het OM gaat in hoger beroep en eist, net
176

177

Scheltema, T. ‘ZSM: binnen zes uur uit en thuis’. In: Advocatenblad, jrg. 2011, nr. 4, p. 11.
Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging (2007), p. 7.
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als daarvoor, tien jaar cel plus TBS. Het item van RTL Boulevard wordt uitgezonden op de avond
voordat het hoger beroep begint. Humberto Tan kondigt het item als volgt aan: De zwemleraar
Benno L. misbruikte als zwemleraar bijna zestig jonge meisjes. Eerder werd hij door de rechtbank
veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, maar daar neemt het Openbaar Ministerie geen
genoegen mee! Morgen begint het in hoger beroep.
Het item wordt krijgt het onderschrift ‘Maak je borstcrawl maar nat’. Er wordt toelichting gegeven op
de zaak en er worden beelden getoond van de rechtszitting, die tumultueus verliep.
-

-

-

(Oude journaalbeelden NOS-journaal): “De politie heeft de 59-jarige zwemleraar uit Den
Bosch aangehouden. De man wordt verdacht van seksueel misbruik.”
VO: Het is nu zo’n twee jaar geleden dat de Brabantse hoofdstad ruw wordt opgeschrikt. Er
ontvouwt zich een omvangrijke ontuchtzaak rond de zwemleraar Benno L.
(Intussen in beeld: Telegraaf krantenkop: ‘Benno L. misbruikte 98 meisjes’.)
(Beelden ander NOS-journaal): “Benno L. wordt verdacht van ontucht met zijn zwempupillen.
Op zijn computer stonden tienduizenden seksueel getinte foto’s van kinderen.”
(Weer andere journaalbeelden): “De zwemleraar uit Den Bosch zit nog zeker drie maanden
vast op verdenking van ontucht met bijna honderd meisjes.”
(Foto’s van Benno L. in het zwembad met meisjes, gezichten onherkenbaar gemaakt.)
VO: Naast het seksueel misbruik met tientallen kinderen, verdenkt het OM de badmeester ook
van een verkrachting bij een meisje met het syndroom van down.
Beeld van strafeis door officier van justitie Maartje Gorter: Alles overwegende eisen wij tegen
de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van tien jaar met aftrek van het voorarrest.
Daarnaast eisen wij dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld, met bevel tot
dwangverpleging.
(Beeld: tekening van verdachte in rechtszaal.)
VO: Benno L. krijgt 7 jaar aan zijn speedo. De ouders vinden die straf onder de maat en
bestempelen de rechter als slappe zak!
(Beelden van de rechter die wordt uitgescholden door ouders)
Rechter: Nou nou nou, dat soort woorden, dat kan absoluut niet.
Vrouw vanuit de zaal, niet in beeld: Dat kan wel!
Rechter: Nee dat kan dus niet mevrouw. En ik bepaal hier wat hier kan.
(Nieuwe shot) Persrechter Lieneke de Klerk: Die meisjes zullen het niet gewild hebben, maar
op de meeste beelden, waar de verdachte wel handelingen pleegt, is niet te zien dat die
meisjes reageren. Ze hebben het kennelijk niet eens door gehad.
VO: Justitie gaat tegen dit vonnis in hoger beroep. Als het aan het OM ligt, moet Benno
langer brommen: tien jaar. En hij verdient, als het aan het OM ligt, ook nog TBS.
(Nieuwe shot) Advocaat: Deze man is bovengemiddeld intelligent, hij heeft ziektebesef en
ziekte-inzicht. Dan denk ik dat hij kan volstaan met een behandeling zonder dat dit in een
TBS-kader gebeurt.

Het is opmerkelijk is dat in dit item opnieuw de verdenking van verkrachting valt. In de rechtszitting
was immers gebleken dat daar geen bewijs voor was. Het OM heeft de verdenking van verkrachting
ook eerder actief gecommuniceerd,hetgeen in vakkringen onderwerp van discussie is geweest. Bij de
persconferentie zei de burgemeester onder meer: “Dit is giga, dit is afschuwelijk. De omvang is
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vandaag bekendgemaakt. Ik denk een omvang die zijn weerga niet kent.” 178 En de hoofdofficier
zei: “Er zijn seksuele handelingen te zien op de beelden. (…) Penetratie is niet vastgesteld, maar
dat is niet uit te sluiten.” 179
Deze mogelijke penetratie komt in de persconferentie verschillende keren terug en wordt dus
ook in deze RTL Boulevard-uitzending herhaald. Dit kan worden geschaard onder ‘spindoctoring’
(aandachtspunt 4): als medewerking wordt verleend aan een programma waarin opnieuw de
verdenking van verkrachting door Benno L. wordt uitgesproken, beïnvloedt dat zonder meer de
wijze waarop het oordeel van de rechter in hoger beroep wordt ontvangen door het grote
publiek. Men zou kunnen stellen dat het item correct is in de zin dat het OM Benno L. verdenkt
van verkrachting, maar aangezien een rechter al eens heeft geoordeeld dat de bewijzen die het
OM daarvoor aandroeg niet overtuigend zijn, zou een terughoudender opstelling, of althans een
kanttekening bij de uitspraken in het item, op zijn plaats zijn.
Ook valt op dat er steeds verschillende aantallen van misbruikte meisjes de revue passeren:
achtereenvolgens ‘bijna zestig’, ’98’, ‘bijna honderd’ en ‘tientallen’. Dit komt doordat
archiefmateriaal is gebruikt, toen steeds grotere aantallen van misbruikte meisjes werden
genoemd. Dit wordt echter niet duidelijk gemaakt in het item. Een correctie hierop door het OM
met het aantal meisjes waarvan Benno L. daadwerkelijk van wordt verdacht te hebben
misbruikt, zou op zijn plaats zijn. En als er onduidelijkheid is over hoeveel meisjes er nu zijn
misbruikt, kan dat toegelicht worden (de laatste berichten spreken overigens van 64
slachtoffers). 180 Eén van de doelstellingen van het proactieve communicatiebeleid van het OM is
immers onjuiste berichtgeving in de media te corrigeren. Dat gebeurt hier niet.
De verdenking van ontucht en verkrachting van tientallen gehandicapte kinderen veroorzaakte al
eerder veel ophef in de media. Op internet verschenen foto’s van Benno L. en werden ernstige
bedreigingen geuit aan zijn adres. De raadsman van Benno L. stelde in de regiezitting en tijdens de
behandeling dat de zaak niet-ontvankelijk zou zijn. Volgens hem stelt het OM zich niet magistratelijk
op en kiest het om strategische redenen partij voor de slachtoffers. Daardoor zou Benno L.
publiekelijk zijn veroordeeld en is de onschuldpresumptie geschonden. 181
In het Advocatenblad zei ook hoogleraar OM Paul Frielink zich te verbazen over het “wel heel actieve
persbeleid” van het OM. Over de zaak van Benno L. zegt hij: “Tijdens het voorlezen van het vonnis
werd er vanaf de publieke tribune van alles geroepen naar de rechter. Als professionele organisatie
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Feuth, L. (2010). Publiekelijk veroordeeld. Een onderzoek naar de botsing tussen de informatievrijheid (art.
10 EVRM) en de onschuldpresumptie (art. 6 EVRM) bij publiciteit over strafrechtspleging. Afstudeerscriptie
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moet je je dan afvragen: is onze actieve voorlichting hier debet aan geweest?” 182 Deze
voorlichtingsstrategie wordt in RTL Boulevard blijkbaar voortgezet.
De rechter beoordeelde de feiten anders dan het OM, en gaf Benno L. een lagere straf dan geëist.
Dat is juridisch te verantwoorden, maar maatschappelijk wordt dit niet geaccepteerd. Dat blijkt uit de
scheldende ouders in de rechtszaal, en ook uit de vraag die Humberto Tan stelt aan Terporten na het
item over Benno L. en het hoger beroep dat de volgende dag volgt:
-

-

HT: Het valt me op hè, in dat filmpje, de persrechter die zegt: het is niet te zien dat die meisjes
kennelijk reageren. Daaruit concludeer ik dat het dus van belang is om te zien dat die meisjes
wel of niet reageren, voor je een straf kunt uitspreken. Dat verbaast me best.
ST: Ja, maar dat is niet waar het om gaat. Het is een vrij technisch, juridisch verhaal, het gaat
ook over wat kun je bewijzen in deze zaak. Ik zou het graag uitleggen, en ik kan het ook
uitleggen, maar morgen dient die zaak in hoger beroep, en dat betekent gewoon dat ik er nu
helaas inhoudelijk niks over kan zeggen.

Terporten legt met een beroep op de eerder beschreven spelregels uit dat ze niet inhoudelijk op de
zaak kan ingaan. Ze benadrukt dus het proces en de positie van het OM daarin (aandachtspunt 2) als
reden om geen extra informatie te geven. De kwestie dat er volgens de rechter niet voldoende bewijs
is voor verkrachting, terwijl het OM dat wel actief naar buiten heeft gedragen, komt niet aan de orde.
Sterker nog, in het item wordt opnieuw de verdenking van verkrachting uitgesproken, en deze wordt
door Terporten niet toegelicht of in context geplaatst. Wel zegt ze dat de quote van de persrechter in
het item, over de vraag of de meisjes op de foto’s wel reageren, niet de kwestie is waar het hoger
beroep om draait. De vraag is wat er bewezen kan worden. Dat de rechter de verdenking van
verkrachting eerder niet bewezen achtte – feitelijke informatie die het hoger beroep de volgende dag
niet beïnvloedt, en belangrijke context vormt voor het begrijpen van deze zaak – vertelt ze niet.
De advocaat en rechter krijgen in het item ruimte tot wederhoor, maar dat wederhoor wordt op
deze wijze niet geduid. Met name de rechter, die de ouders van misbruikte kinderen ook nog eens
terechtwijst, komt ongunstig over. En beelden, zo meldt de AVOV, “kunnen bepalend zijn voor de
waardering van feiten. (...) OM en politie houden in hun beleid rekening met deze communicatieeffecten” 183 (aandachtspunt 4). De communicatie-effecten zullen in dit geval niet gunstig zijn voor de
rechter en de verdachte, en eerder positief uitpakken voor het OM. De verdachte moet volgens hen
in de woorden van de voice over immers ‘langer brommen’, iets waar mensen die niet op de hoogte
zijn van het gebrek aan bewijs voor verkrachting, vermoedelijk mee zullen instemmen.
Hierna neemt het gesprek een andere wending. Het gaat verder over hoe het OM in het algemeen
omgaat met publieke belangstelling voor zedenzaken:
-

AV: Nu hebben we ook die zaak in Amsterdam gehad, en nu vraag ik mij af, heeft het OM ook
iets geleerd van deze zaak, van hoe je omgaat naar buiten toe met dit soort zaken?
ST: Jazeker. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor geweest voor deze zaak, ook hier. Het
parket in Den Bosch heeft heel veel aandacht besteed aan de vraag van: hoe vinden we nou
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Scheltema, T. ‘Het mediagerecht. Advocaten strijden tegen publieke veroordelingen.’ In: Advocatenblad, 4
februari 2011, pp. 15-19, p. 19.
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Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging (2007), p. 7.
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een evenwicht in wat we de slachtoffers kunnen vertellen, wat we de ongeruste ouders
vertellen en hoe we de privacy van de verdachte kunnen waarborgen? En ja, dat is ook
gedeeld met Amsterdam.
AV: En waarom vinden jullie die zeven jaar dan niet genoeg? Want dat mag je wel vertellen,
toch?
ST: Ja, dat mag ik wel vertellen, want dat hebben we toentertijd ook uitgelegd. Nou, we zijn
met name in hoger beroep gegaan omdat, naast dat er zeven jaar is opgelegd en wij tien jaar
hadden geëist, ook de rechtbank geen TBS heeft opgelegd, dat hij geen dwangverpleging
krijgt. En wij vinden het heel belangrijk dat iemand die ervan wordt verdacht, dat hij zoveel
jonge kinderen heeft, ja eh, misbruikt, dat die ook gedwongen wordt behandeld. En daar zal
het morgen ook over gaan.
HT: Er is ook een verschil met de zaak van Robert M. hè? Want Benno L. die zien we steeds
met een balkje voor zijn ogen, terwijl we van Robert M. steeds foto’s zien, en die foto’s komen
ook steeds terug. Baalt u daarvan?
ST: Ja dat is echt heel erg vervelend. Het heeft twee kanten: we hebben daar toen voor
gekozen, toen die zaak net speelde, om ouders te waarschuwen, aan de ene kant, ook om
ouders te vinden van wie het kind slachtoffer kon zijn, en ook om gerust te stellen, zo van: als
je die man niet herkende, dan was jouw kind in ieder geval geen slachtoffer. Maar die foto
gaat nu een eigen leven leiden. En met name voor de ouders van de slachtoffertjes is het heel
akelig om die foto steeds te zien. We willen ook heel graag dat dat stopt en daarom ook bij
dezen een oproep: laat die foto nou niet iedere keer in zijn geheel weer zien.
HT: Want het belang van het onderzoek is er niet meer bij gebaat.
ST: Absoluut niet.

Terporten neemt de zaak van Benno L. om meer te vertellen over wat de beweegredenen zijn van
het OM om een foto te publiceren en welke afwegingen en dilemma’s daarbij komen kijken. Dit past
wederom in het communicatiebeleid van het OM om meer uit te leggen over het proces en zo
‘intrinsiek vertrouwen op te wekken’ (zie aandachtspunt 2).
Interessant is dat Terporten vertelt dat het verspreiden van foto’s in de media iets kan opleveren –
het is een manier om ouders te informeren of gerust te stellen, en aan aanvullende informatie te
komen. Ze legt uit dat het OM een afweging moet maken bij het prijsgeven van informatie over de
verdachte. Dat is een duidelijke uitwerking van aandachtspunt 3. De keuze voor openbaarheid kan
iets opleveren, maar kan in een later stadium ook negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat de
ouders steeds weer met de foto van de dader worden geconfronteerd. Volgens Terporten zijn die
negatieve gevolgen op dat moment zelfs zo groot, dat ze media oproept de foto niet meer te
gebruiken. Ze probeert dus door middel van een mediaoptreden begrip te kweken voor de positie
van het OM, en zo de negatieve gevolgen van een eerder mediaoptreden van het OM tegen te gaan.
Het schenden van de privacy van de verdachte noemt ze hier overigens niet expliciet als een van de
afwegingen. In een andere zaak, uitgezonden op 18 augustus 2011, noemt ze de afweging tussen
privacy en openbaarheid wel expliciet. Het gesprek gaat over het verspreiden van twee foto’s van
bankovervallers, die tijdens hun vlucht op een politieagent probeerden te schieten. Eén van de twee
kon daardoor al snel worden gepakt; de andere is nog niet gevonden. In de uitzending worden
opnieuw de twee foto’s getoond, waarbij de foto van de overvaller die al is gepakt onherkenbaar is
gemaakt. Dat gesprek verloopt als volgt:
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-

ST: Het komt niet vaak voor, maar als het noodzakelijk is, dan doen we dat.
AV: Oh ja, want die ene, die jullie al hebben gepakt, dus die laten jullie nu ook niet meer zien?
ST: Precies! We moeten afweging maken tussen privacy van de verdachte en
opsporingsbelang, die moet zo kort mogelijk duren. We realiseren dat het een zwaar middel
is, maar in dit geval was het toch nodig omdat het gewoon om gevaarlijke jongens gaat die
we binnen willen hebben zitten.

Hier wordt volledig voldaan aan de richtlijnen over privacy en openbaarheid uit de AVOV
(aandachtspunt 3): in principe wordt geen informatie over de verdachte gegeven als deze kan leiden
tot identificatie van de persoon. Daar kan onder bijzondere omstandigheden van worden afgeweken,
maar dat moet dan worden toegelicht. Dat gebeurt hier.
Puttense moordzaak
Op 10 november 2011 komt bij RTL Boulevard de Puttense moordzaak aan de orde. Die dag is Ron P.
tot achttien jaar cel veroordeeld voor de moord op en verkrachting van Christel Ambrosius. De
Puttense zwagers Wilco Viets en Herman Dubois werden eerder onterecht schuldig verklaard en
hebben daarvoor ruim zesenhalf jaar vastgezeten. Na de uitspraak wordt Herman Dubois (HD) in een
item voor RTL Boulevard om een reactie gevraagd. Het aankondigende onderschrift luidt ‘Uitgeput’.
-

-

-

-

-

VO (droevige pianomuziek, beelden van woning): Als in 1994 de stewardess Christel
Ambrosius wordt verkracht en vermoord krijgen de Puttense zwagers Wilco Viets en Herman
Dubois onterecht de schuld.
(beelden van zwagers bij veroordeling)
(journaalbeeld RTL nieuws): “Er is de afgelopen jaren nieuwe informatie verzameld over de
zaak van de verkrachting van en moord op de 23-jarige Christel Ambrosius.”
Ex-verdachte Herman Dubois [HD] na veroordeling van de nieuwe verdachte geïnterviewd
door een verslaggever, zichtbaar geëmotioneerd: Het mag niet je leven bepalen, maar alleen,
dat doet het wel!
(journaalbeeld van RTL nieuws): “Veertien jaar na dato is een 33-jarige man aangehouden op
verdenking van de verkrachting van de moord op Christel Ambrosius. Twee andere mannen
hebben ruim zesenhalf jaar vastgezeten voor de Puttense moordzaak.”
VO: De rechter zet Ronald P. vandaag voor achttien jaar op water en brood. Ex-verdachte
Herman Dubois haalt opgelucht adem.
(Beeld rechter): U hebt op 9 januari 1994, de 23-jarige Christel Ambrosius, een levenluchtige
jonge vrouw in de bloei van haar leven, verkracht en vermoord.
HD: Ik keek naar mijn vrouw en we knepen elkaar in de handen. Ik was ontzettend blij. Kijk,
achttien jaar is een hele poos, maar wij zijn ook al achttien jaar aan het strijden. Ik ben
ontzettend emotioneel nu. Alleen weet je, ik zet een maskertje op. Ik denk als ik straks thuis
ben, dan zet ik dat maskertje af en dan komen de tranen vanzelf wel.
VO: Na zeven jaar onschuldig achter de tralies doet Dubois ’s nachts nog steeds geen oog
dicht. (beelden gevangenis, prikkeldraad)
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-

HD: Wat je natuurlijk wel in hoofd hebt: hij wordt ook verdacht van de moord op Anneke van
der Stap. En ja, als de politie toen goed werk had gedaan, tóen, dan had dat meisje nog
geleefd.
VO: Met de veroordeling van vandaag en zijn eigen vrijspraak in 2006, hoopt Dubois dat hij
eindelijk zijn stempel van ex-verdachte definitief kwijt is.
(beelden van zwagers die elkaar omhelzen bij vrijspraak)
HD: Het is altijd een tweestrijd geweest van mensen die me geloofden, en die zeiden: ‘waar
rook is, is vuur’, dus hij zou er best eens wat mee te maken kunnen hebben.

Na het filmpje zijn Verlinde, Tan en Terporten alle drie even stil. Het gesprek tussen Terporten en de
presentatoren dat daarop volgt, verloop als volgt:
-

-

-

-

AV: Het blijft een heftige zaak hè, als je het zo ziet.
ST: Ja, dit is heel heftig hè. En dan vandaag natuurlijk de veroordeling van, ja, de nieuwe
verdachte zullen we maar zeggen. En ja, dan kun je eigenlijk ook zeggen, het is in de eerste
plaats natuurlijk ook voor de nabestaanden heel fijn is dat er nu iemand veroordeeld is. En
natuurlijk ook de twee van Putten, Herman Dubois en Wilco Viets die nu dan ook eindelijk een
punt kunnen zetten. Want wat hij net ook zegt: het bepaalt ook hun leven. En dat is natuurlijk
heel heftig.
HT: In hoeverre, want ik bedoel, we gaan het er zo over hebben natuurlijk, in hoeverre, kijk
voor die twee is het ook een afsluiting natuurlijk, heeft het OM of de rechterlijke macht,
hebben die ook nog iets met die twee voormalige verdachten en veroordeelden te maken.
Moet er nog iets tegen ze gezegd worden of iets dergelijks. [beeld: twee zwagers die elkaar
huilend in de armen sluiten.]
ST: Nou, weet je, dat is natuurlijk ook allemaal wel gebeurd, toen het een aantal jaar geleden
gespeeld heeft en zij ook vrijgesproken zijn, toen zijn die gesprekken er uiteraard geweest…
HT: Maar achter gesloten deuren, niet in het openbaar. [geeft knipoog]
ST: Dat is allemaal achter gesloten deuren, precies.
AV (onderbreekt): Hé, en volgens mij heeft het iets te maken met de wet DNA, of zo, is er iets
waardoor deze zaak ook eigenlijk tot een oplossing is gekomen. Wat is dat voor wet?
ST: Ja, je hebt de wet DNA veroordeelden, die is vrij recent, van 2005, maar sinds 2010 ook
heel erg uitgebreid, en dat betekent dat mensen die verdacht of veroordeeld zijn van een wet
waar voorlopige hechtenis op staat – dat klinkt heel technisch, maar dat zijn feiten waar vier
jaar gevangenisstraf of meer op staat, maar soms ook minder, want bijvoorbeeld
mishandeling valt er ook bij – als je daarvoor veroordeeld bent, moet je na je veroordeling
verplicht DNA afstaan.
HT: Verplicht?
ST : Ja, dat is verplicht. Mensen krijgen dan dus een brief thuis dat ze zich moeten melden
voor die afname. En veel mensen realiseren dat zich ook helemaal niet, want als jij
bijvoorbeeld tot een taakstraf ben veroordeeld omdat je iemand hebt mishandeld, krijg je die
brief dus ook. Je moet dat DNA afstaan, dat gaat in de databank, en dat helpt uiteindelijk om
oude zaken op te lossen. Want deze zaak, de Puttense moordzaak, de tweede verdachte, daar
zijn we dus bijgekomen doordat er een hit kwam, doordat ook hij DNA moest afstaan aan de
databank, en toen kwam de hit van de DNA-sporen van de moord op Christel Ambrosius.
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AV: Dan komt er echt zo’n CSI-match zo van dat je ziet van boem-boem-bam-bam? [beweegt
zijn vingers alsof dingen naar beneden op hun plek vallen.]
ST: Ja, dat is dan wangslijm, dat is dat DNA. Dat profiel wordt dan door de databank heen
gehaald waar heel veel profielen inzitten: opgelost.
AV: Ik kijk detectives hè, en je ziet altijd dat iemand dan geen DNA wil geven of zo, en dan
zitten ze te praten met iemand en dan drinkt-ie een kopje koffie, en hij denkt dat: oh een
lekker kopje koffie, en als hij even weggaat, gaan ze met zo’n wattenstaafje langs dat kopje.
Mag dat, is dat rechtsgeldig bewijs als ze dat in Nederland doen? Dat ze dan niet weten dat
ze dat gedaan hebben, of bijvoorbeeld je tandenborstel pakken of zo?
ST: Nee. Kijk, op een plaats van het delict, als iemand daar iets achterlaat, een flesje of zo,
kan je daar de sporen van afnemen. Maar je kan niet een verdachte uitnodigen en dan na zijn
verhoor bij de politie dat bekertje gebruiken.
AV (lachend): Ja ik zit dus altijd te kijken en dan denk ik: volgens mij mag dat niet!
HT: Maar Albert, het heet toch wet DNA veróórdeelden!
AV: Ja dat weet ik ook wel, maar op tv zie je altijd die Amerikanen en die Engelsen van die
trucs uithalen!
ST: Nou, wij doen dat niet. En trouwens als je zo een oproep krijgt is het wel verstandig om te
gaan, want als je niet vrijwillig gaat, dan kan het dus gebeuren dat je op vakantie wilt en op
Schiphol staat en er dan alsnog tussenuit wordt geplukt.
AV (lacht): Want dat levert vertraging op en dat wil je natuurlijk niet hebben.

De toon van het OM is hier vrij zakelijk (aandachtspunt 5). Er wordt wel enige empathie getoond
voor het leed van de onterecht veroordeelden in deze zaak (‘dat is heel heftig’), maar het merendeel
van het gesprek gaat over technische informatie over de opsporing van Ron P. De toon van Terporten
in het gesprek verschilt hierin van de toon van het item, waarbij veel meer is ingezet op de emoties
van verdriet, vreugde en onrechtvaardigheid (stemmige muziek, beelden van de gevangenis, verdriet
en vreugde van Dubois, hij doet ’s nachts ‘nog steeds geen oog dicht’).
In het item krijgt Herman Dubois de ruimte om uit te leggen hoe zwaar het is geweest om jarenlang
onterecht vast te zitten. Ook verwijt hij de rechercheurs medeverantwoordelijk te zijn voor de moord
op Anneke van der Stap: ‘als de politie toen goed werk had gedaan, tóen, dan had dat meisje nog
geleefd’. In het daarop volgende gesprek wordt echter niet stilgestaan bij de rol van het OM bij het
vervolgen en veroordeeld krijgen van de Puttense zwagers.
In plaats daarvan gaat het gesprek al snel over de manier waarop het OM de nu veroordeelde Ron P.
op het spoor is gekomen. Terporten geeft toelichting op de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden en
legt daarmee nadruk op het proces (aandachtspunt 2). Opnieuw zien we hier dat Verlinde vragen
stelt over details van het beleid van het OM, waarna Terporten haar kennis van bepaalde wetten en
de toepassing ervan kan laten zien. Hier wordt teruggegrepen op de kernboodschap van het OM:
Terporten laat zien dat zij deskundig is (aandachtspunt 1).
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Op de website van RTL Boulevard is het complete gesprek met Dubois te zien. 184 Dan blijkt dat in de
uitzending bepaalde delen van het gesprek met Dubois niet zijn uitgezonden:
-

-

-

Interviewer: Heeft u nu het gevoel dat het verwerken echt kan beginnen?
HD: Ja, jawel, maar weet je, wat je natuurlijk wel in je hoofd hebt: hij wordt ook verdacht van
de moord op Anneke van der Stap. En ja, als de politie toen goed werk had gedaan, tóen, dan
had dat meisje nog geleefd. En daar praat niemand meer over. Want ik vind het eigenlijk een
schande, dat ook het OM en alles daar niets aan doet. Want die politieagenten, die kunnen
gewoon verder en staan op hogere posten. En dat is gewoon belachelijk, dat daar niks aan
gedaan wordt.
Interviewer: Wat verwijt u het OM?
HD: Ja, dat dus! Weet je, wat we toentertijd gehoord hebben, dat ik veroordeeld ben voor een
kist bier in een weddenschap, dat is natuurlijk een schande. Daarmee hebben ze mij en mijn
gezin zo veel tekortgedaan. En nog steeds. We zijn er nog steeds mee bezig.
Interviewer: Het is ook wel vreemd dat het OM u nooit in het openbaar excuses heeft
aangeboden.
HD: Nee, het OM heeft dat niet gedaan. Achter de schermen was het wel van ‘sorry’. Ja, we
hebben van alles gehoord. Alleen ik had gehoopt dat ze het in het openbaar zouden doen. En
ik had gehoopt dat de rechercheurs die toen op de zaak zaten, dat ze daar, weet ik veel wat,
een enquête of iets mee gedaan hadden. Want dit mag allemaal niet. Dezelfde rechercheurs
die toen in het team zaten, die hebben ook bij Maria van de Zande in het team gezeten, en
dat meisje is ook nooit gevonden. Als ze zo veel domme fouten bij ons al gemaakt hadden,
wat hebben ze toen wel niet gedaan?

Sinds het communicatiebeleid dat onder Harm Brouwer is ingezet, erkent het OM dat het in
bepaalde zaken fouten heeft gemaakt. Onterecht veroordeelden hebben daar ook excuses voor
aangeboden gekregen. Maar alleen in het geval van Lucia de Berk zijn publiekelijk excuses
aangeboden. In het geval van Ina Post en ook in het geval van de Puttense moordzaak doet het OM
dat niet, tot het verdriet van Dubois.
In het gesprek tussen Terporten en de twee presentatoren na het item komt het onderwerp van
publieke excuses wel even aan de orde, maar op een impliciete manier. Tan informeert op een wat
onhandige manier of de rechterlijke macht nog iets doet met de onterecht veroordeelde zwagers:
‘Moet er nog iets tegen ze gezegd worden of iets dergelijks.’ Terporten antwoordt op een sussende
toon dat dit allemaal allang heeft plaatsgevonden nadat de zwagers zijn vrijgesproken: ‘dat is
natuurlijk ook allemaal gebeurd’ en ‘toen zijn de gesprekken er uiteraard geweest’. Het woord
‘excuses’ wordt niet gebruikt, er wordt alleen naar gehint. Tan besluit het gesprek hierover als volgt:
‘Maar achter gesloten deuren, niet in het openbaar.’ Hij geeft op dit moment een knipoog aan
Terporten. Terporten antwoordt op een toon alsof dit heel normaal is: ‘Dat is allemaal achter
gesloten deuren, precies.’
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‘Dubois sluit hoofdstuk Puttense moordzaak af’. 10 november 2011.
http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlboulevard/crime/articleview/%29/components/actueel/rtlboulevard/2011/1
1_november/crime/herman_dubois_reageert_op_uitspraak_puttense_moordzaak.xml, geraadpleegd 10
januari 2011.
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Met betrekking tot aandachtspunt 6 kan dus worden vastgesteld dat het OM in het gesprek naar
aanleiding van het item met Dubois heeft gekozen om niet in te gaan op de fouten van het OM in
deze zaak. In het eerder besproken item met Brouwer wordt de Puttense moordzaak wel genoemd in
het rijtje van de justitiële dwalingen, maar welke fouten er precies zijn gemaakt, wordt in dit item of
het daaropvolgende gesprek niet besproken.
Het al dan niet publiekelijk excuses aanbieden door het OM lijkt een taboeonderwerp voor het OM.
Blijkbaar zijn ze er nog niet uit of en onder welke omstandigheden dat moet gebeuren. Ook ligt er bij
het OM een taboe op de vraag wat er gebeurt met rechercheurs en officieren van justitie die
betrokken zijn geweest bij justitiële dwalingen. Dubois zegt in het volledige gesprek, dat RTL op de
heeft website geplaatst, dat hij wil dat er een onderzoek wordt ingesteld naar deze rechercheurs en
officieren van justitie (‘een enquête of iets’) om ze verantwoordelijk te houden voor gemaakte
fouten. Hij noemt het een schande dat mensen die hem naar verluidt om een weddenschap voor een
krat bier veroordeelden, niet worden vervolgd: ‘die kunnen gewoon verder en staan op hogere
posten. En dat is gewoon belachelijk, dat daar niks aan gedaan wordt’.
Harm Brouwer heeft wel een keer publiekelijk excuses aangeboden: in het geval van Lucia de B..
Maar over het tweede taboeonderwerp, het al dan niet vervolgen van officieren van justitie die
fouten hebben begaan, is hij duidelijker. Hij is niet bereid zijn eigen medewerkers publiekelijk af te
vallen. Toen hij in het radioprogramma Schuld en Boete hij de vraag kreeg voorgelegd of falende
officieren van justitie geen sancties zouden moeten worden opgelegd, antwoordde hij dat dit wel
degelijk gebeurt, maar dat dat niet openbaar wordt gemaakt. Brouwer: “Welk rechtsgevoel is ermee
gediend als een officier van justitie publiekelijk wordt gestraft? Zo iemand hoeft niet op een mestkar
te worden rondgereden! Daar ben ik het mee oneens.” 185
Waarom RTL Boulevard de verwijten van Dubois aan het adres van het OM niet in de uitzending
heeft laten zien, maar deze wel op de website heeft geplaatst, is niet bekend. RTL Boulevard wilde
niet reageren, ondanks herhaalde verzoeken om toelichting. In principe heeft RTL Boulevard
redactionele onafhankelijkheid, het programma bepaalt wat er wel en niet in de uitzending komt.
Het is evenwel goed mogelijk dat in samenspraak met het OM is besloten om deze twee
taboeonderwerpen minder aandacht te geven, teneinde de betrekkingen met het OM goed te
houden.
Jomanda
De laatste zaak die hier wordt besproken, is het hoger beroep van het OM tegen de vrijspraak van
Jomanda wegens het bijdragen aan het verslechteren van de gezondheid van Sylvia Millecam. De
zaak wordt relatief kort behandeld in de uitzending van 29 juni 2011, maar wordt hier toch
besproken, omdat het vrijwel de enige keer is dat een van de presentatoren zich niet kan vinden in
het verhaal van Terporten. Het gesprek verloopt als volgt:
-

HT: Zo Susanne, een cassatiezaak?
ST: Het Openbaar Ministerie, wij dus, gaan in cassatie bij de Hoge Raad, tegen de vrijspraak
van Jomanda. (...) Wij vinden toch nog steeds dat er voldoende bewijs is dat Jomanda
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Geciteerd in Husken, M. en Lensink, H. ‘Sjoemelen loont. Beloning voor blunderende officieren’. In: Vrij
Nederland, 15 augustus 2009. Zie ook: OMTV: ‘Te snel over blunders gesproken’. http://www.om.nl/actueel0/omtv/alle_video%27s/2010/video_te_snel_over/, geraadpleegd 4 januari 2012.
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verantwoordelijk kan worden gesteld voor het verslechteren van de medische toestand van
Sylvia Millecam.
AV: Toch is dat een raar verhaal, want de familie van Millicam heeft zoiets van ‘laat maar
zitten’. Die zit daar helemaal niet op te wachten.
ST: Ja, maar wij hebben dan ook wel over het, ja, het algemeen belang, het belang van de
maatschappij. Kijk, als je dan toch de overtuiging hebt als het Openbaar Ministerie dat je
iemand verantwoordelijk moet houden voor de dood van een ander of in ieder geval het
verslechteren van haar toestand, dan moet je toch doorzetten. En dan is het toch wel heel
belangrijk dat zo’n zaak doorgaat, tot de Hoge Raad aan toe.
AV: Dus het maakt niet uit wat de familie ervan vindt?
ST: Nou met die familie wordt natuurlijk wel gesproken, we doen erg ons best om uit te
leggen waarom we zo’n beslissing nemen. Maar uiteindelijk prevaleert hier toch wel het
maatschappelijk belang.

Albert Verlinde kijkt na dit gesprek geïrriteerd weg en kondigt het volgende item aan. Het OM legt in
dit geval niet de prioriteit bij het slachtoffer, of althans, de nabestaanden bij het slachtoffer, maar is
van mening dat het algemeen belang prevaleert boven de gevoelens van de familie. Terporten legt
uit wat de afwegingen zijn van het OM en geeft zo inzicht in het proces (aandachtspunt 2): het
algemeen belang kan zwaarder wegen dan de wens van het individu of de nabestaanden. Albert
Verlinde maakt duidelijk dat hij het hier niet mee eens is, maar Terporten houdt voet bij stuk. Ze legt
wel uit dat er contact wordt gezocht met de nabestaanden – ze zitten niet geheel in de ivoren toren –
maar uiteindelijk kan het OM ook anders beslissen dan de nabestaanden zouden willen.
3.3 Conclusie: Beeldvorming van het OM in RTL Boulevard
Welke boodschappen draagt het OM uit in de publieke sfeer, en houdt het OM zich hierbij aan de
eigen richtlijnen?
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar welke boodschappen het OM uitdraagt in de publieke sfeer, en
in hoeverre het hierbij vasthoudt aan de eigen richtlijnen. Casus (IS DAT ENKELVOUD?) zijn de
uitzendingen waarin officier van justitie Susanne Terporten optreedt in RTL Boulevard. RTL Boulevard
is de plek waar het OM zich op dit moment het meest regelmatig manifesteert, en super-PG Herman
Bolhaar heeft gezegd dat er meer van dergelijke samenwerkingsverbanden worden gezocht – RTL
Boulevard kan daarmee in zekere zin als voorbode worden gezien van wat komen gaat.
Er zijn aan het begin zes aandachtspunten geformuleerd bij het analyseren van de items met
betrekking tot het OM en de gesprekken van Verlinde en Tan met Terporten. Hieronder worden kort
de conclusies samengevat.
1. Kernboodschap en programma’s. Draagt het OM daadwerkelijk de eigen kernboodschap en
programma’s uit, of wijkt het daarvan af? Welke keuzes worden daarbij gemaakt?
De kernboodschap van het OM luidt: ‘Het OM is een deskundige organisatie die weet wat er speelt in
de samenleving.’ In de items over Harm Brouwer en Herman Bolhaar wordt echter op geen enkele
manier hun deskundigheid benadrukt en wordt dus afgeweken van de kernboodschap. In plaats
daarvan wordt de nadruk gelegd op het feit dat er bij het OM vooral hard gewerkt wordt, en, in
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mindere mate, dat er zuinig met geld wordt omgesprongen. Ook benadrukt Brouwer dat het
magistraten niet in de koude kleren gaat zitten als zij fouten maken. Het zijn zaken die nergens in het
communicatiebeleid expliciet worden genoemd, maar gezien kunnen worden als een invulling van de
‘gewoonheid’ en ‘menselijkheid’ van OM’ers, hetgeen een rol speelt bij het in de kernboodschap
geformuleerde ‘midden in de samenleving staan’ .
Susanne Terporten laat in de uitzendingen van RTL Boulevard wel vaak haar deskundigheid zien. Zo
licht ze allerlei wetten toe die voor het onderwerp van belang zijn. De rollen zijn als volgt: Tan en
Verlinde stellen vragen over het beleid; Terporten geeft toelichting. De gesprekken lijken gescript:
Verlinde en Tan stellen vragen die zij naar alle waarschijnlijkheid aangereikt hebben gekregen van de
redactie, zoals: ‘Is dat dan voorwaardelijke opzet? , of: ‘De wet DNA veroordeelden heeft er ook iets
mee te maken, toch?’. Zo wordt Terporten in staat gesteld om meer te vertellen over hoe het OM te
werk gaat, waar het allemaal rekening mee moet houden en wat voor afwegingen gemaakt worden.
Dit is een duidelijke uitwerking van de kernboodschap.
En wat betreft de programma’s: Bolhaar somt, als dat hem gevraagd wordt, keurig de drie
programma’s op uit de perspectiefnota.
2. Proces. Legt het OM inderdaad de nadruk op de positie van het OM in de rechtsgang en het
proces waaronder beslissingen tot stand zijn gekomen?
Er is in de uitzendingen van RTL Boulevard zeer veel aandacht voor het toelichten van de eigen
positie in het strafproces. De eerste uitzending begint met een uitvoerig gesprek over wat de
spelregels zijn waaronder Terporten kan spreken. Deze spelregels zijn ‘heilig’, wordt gezegd. Ook in
andere items en gesprekken wordt steeds uitgelegd wat de functie is van het OM, hoe een proces
verloopt en welke afwegingen het OM daarin moet maken. Als Terporten geen toelichting kan geven,
legt ze altijd uit waarom. Dat past bij het type transparantie dat het OM wil uitdragen in het
communicatiebeleid zoals is ingezet onder Harm Brouwer.
3. Privacy/openbaarheid. Houdt het OM zich aan de eigen richtlijnen met betrekking tot de
privacy van de verdachte? Wanneer wordt hier van afgeweken en welke verantwoording
wordt hiervoor gegeven?
De zaak van Benno L. wordt aangegrepen om uit te leggen waarom er van hem géén foto’s zijn
verspreid en in het geval van Robert M. wél. Terporten legt uit dat het OM een afweging moet
maken bij het prijsgeven van informatie over de verdachte. In het geval van Robert M. was het OM
van mening dat het publiceren van foto’s ouders zou geruststellen of hen zou stimuleren zich te
melden als ze de verdachte zouden herkennen. Zodra het verspreiden van zijn foto echter geen
onderzoeksbelang meer dient, roept ze media op de foto nu niet langer te gebruiken. Opmerkelijk
genoeg noemt ze hiervoor niet het schenden van de privacy van de verdachte als reden, maar dat het
voor de ouders confronterend zou zijn om steeds weer het gezicht van Robert M. te zien.
In een ander item over twee bankovervallers voert Terporten privacy wel aan als reden voor het niet
publiek maken van een foto, en noemt ze het verspreiden van een foto van een verdachte een
“zwaar middel”. Ook in dit item geeft ze uitvoerige toelichting waarom besloten is de foto’s van de
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verdachten te verspreiden, en waarom de foto van de verdachte die inmiddels is gepakt niet meer
wordt getoond.
4. Spindoctoring. Doet het OM inderdaad niet aan spindoctoring , of zijn er voorbeelden waarin
het twijfelachtig is of deze richtlijn wordt nageleefd?
Er is een aantal gevallen waarin betoogd kan worden dat het OM zich schuldig maakt aan
spindoctoring. Zo wordt in het item over ZSM louter de visie van het OM verkondigd. Terporten zegt
zelfs dat zij denkt dat de proef wel landelijk ingevoerd gaat worden. Er wordt niet verteld dat deze
proef omstreden is in vakkringen, en wat de mogelijke nadelen zijn van deze werkwijze. De feiten
over ZSM worden zo gebracht dat ze voor het OM het voordeligst uitpakken. Terporten zou op deze
wijze het debat kunnen beïnvloeden dat hierover nog moet plaatsvinden.

Ook het item over Benno L. zou geschaard kunnen worden onder ‘spindoctoring’. In het item van
RTL Boulevard, dat wordt uitgezonden één dag voordat het hoger beroep dient, wordt gezegd
dat Benno L. wordt verdacht van verkrachting. Dat is nog steeds het geval, maar verzwegen
wordt relevante informatie: dat de rechter daarvoor de bewijsvoering eerder onvoldoende
achtte. Bovendien is over het feit dat het OM voor de eerste rechtszaak in een persconferentie
actief naar buiten is getreden, commotie ontstaan in vakkringen. Er zou sprake zijn van een ‘trial
by media’. Ook de advocaat heeft dit argument gebruikt in zijn zaak, wat in hoger beroep
uiteindelijk tot een jaar strafvermindering heeft geleid.
Terporten geeft geen toelichting als de verdenking van verkrachting wordt uitgesproken. Wel
zegt ze dat het in deze zaak ook gaat om wat je kunt bewijzen. Niettemin is er hier sprake van
negatieve beïnvloeding van het beeld van de verdachte. Dit wordt ook veroorzaakt doordat in
het item verschillende aantallen worden genoemd van hoeveel meisjes door Benno zouden zijn
misbruikt. Terporten maakt niet gebruik van de mogelijkheid deze slordige berichtgeving te
corrigeren – terwijl een van de redenen van het proactieve communicatiebeleid van het OM juist
is onjuiste berichtgeving in de media te corrigeren, en hierdoor een waarheidsgetrouw beeld te
bewerkstelligen.
De communicatie-effecten van het item in RTL Boulevard over Benno L. zullen niet gunstig zijn voor
de verdachte en de rechter. De advocaat en de rechter krijgen wel ruimte om hun kant van de zaak
toe te lichten, maar hun visie komt op de wijze waarop het filmpje is gemonteerd niet goed uit de
verf. De communicatie zal eerder positief uitpakken voor het OM, dat op deze wijze in de positie zit
van de partij die ervoor wil zorgen dat de boef van de ergste soort – een kinderverkrachter – langer
achter tralies komt.
5. Toon. Houdt Terporten een zakelijke toonzetting aan? Hoe vertolkt zij het standpunt van het
OM? Uit zij zich empatisch of streng? Is zij afstandelijk of betrokken? Zit ze er in eerste
instantie als professional, of laat ze ook iets merken van haar persoonlijke opvatting of
beleving?
Terportens toon is inderdaad zakelijk, zoals de AVOV voorschrijft. Ze geeft feitelijke informatie over
hoe het OM functioneert en wat voor beslissingen het OM om welke reden heeft genomen.
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Terporten komt in RTL Boulevard over als een ‘gewone’, moderne, toegankelijke vrouw: ze spreekt
heldere, duidelijke taal; haar uitspraak is een klein beetje plat. Tegelijkertijd wordt in de uitzending
duidelijk dat Terporten niet namens zichzelf spreekt, maar namens het instituut. Ze spreekt bijna
altijd over ‘wij’ in plaats van ‘ik’. Ze geeft niet haar persoonlijke mening, maar licht de positie van het
OM toe. Dat houdt ze consequent vol: bij items die niet direct met misdaad te maken, spreekt
Terporten niet tot nauwelijks. Ze komt eerder streng en afstandelijk dan empatisch en betrokken
over. Zo blijft Terporten in het gesprek na het emotionele item over de Puttense moordzaak relatief
kort stilstaan bij de gevolgen voor de onterecht veroordeelde zwagers (‘Ja, dat is heel heftig’), en
gaat het gesprek veel langer over technisch-juridische achtergrond die tot het oppakken van de echte
dader heeft geleid.
6. Fouten erkennen. Wordt in RTL Boulevard openlijk gesproken over fouten van het OM?
Fouten van het OM komen aan de orde in het item over het vertrek van Harm Brouwer. Brouwer
geeft toe dat het OM fouten heeft begaan. Hij benadrukt daarbij dat dit ook door de betrokken
magistraten als heel erg wordt ervaren en dat hij met de slachtoffers van gerechtelijke dwalingen
persoonlijk in gesprek gaat. Hierdoor komt het OM niet louter professioneel en magistratelijk over,
maar ook als inlevend en menselijk.
In het item over de Puttense moordzaak wordt duidelijk dat de Puttense zwagers onterecht vast
hebben gezeten en dat het OM hun daarmee veel schade heeft berokkend. Ook suggereert een van
de zwagers, Herman Dubois, dat door de fouten van het OM in zijn zaak het ook
medeverantwoordelijk is voor de moord op Anneke van de Stap (‘als de politie toen goed werk had
gedaan, tóen, dan had dat meisje nog geleefd’).
In het gesprek tussen Terporten en de presentatoren na het item met Dubois gaat het echter niet
over de fouten van het OM in deze zaak. Het gesprek gaat juist grotendeels over de wijze waarop het
OM de echte dader te pakken heeft gekregen. De vraag of het OM excuses heeft aangeboden wordt
impliciet gesteld door Tan (het woord ‘excuses’ valt niet); Terporten antwoordt dat dat uiteraard is
gebeurd, achter gesloten deuren. Tan geeft haar een knipoog. Het gesprek gaat al snel over naar een
ander onderwerp.
Opmerkelijk genoeg plaatste RTL Boulevard een filmpje op internet met het gehele gesprek met
Dubois. Dan valt op dat een deel van het gesprek niet is uitgezonden, een deel waarin Dubois het OM
twee verwijten maakt: de eerste is dat het OM hem niet publiekelijk excuses heeft aangeboden; de
tweede is dat de betrokken officieren van justitie nooit zijn vervolgd en in functie konden blijven.
Omdat er geen officiële richtlijnen zijn of beleid van het OM over hoe er publiekelijk dient te worden
omgegaan met het erkennen van fouten, is hier niet te zeggen of het OM zich hier aan de eigen
richtlijnen houdt. Wel maakt de manier waarop het OM omgaat met de Puttense moordzaak in RTL
Boulevard duidelijk dat er binnen het OM een taboe rust op het al dan niet publiekelijk excuses
aanbieden door het OM in het geval van fouten. Blijkbaar zijn ze er intern nog niet uit óf, en onder
welke omstandigheden dat moet gebeuren. Het onderwerp wordt in het openbaar gemeden. Ook
ligt er vanuit het OM een taboe op de vraag of rechercheurs en officieren van justitie die betrokken
zijn geweest bij justitiële dwalingen vervolgd dienen te worden.
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HOOFDSTUK 4
Het communicatiebeleid van het OM door de ogen van betrokkenen

Hoe draagt het communicatiebeleid van het OM bij aan de publieke sfeer? Zoals beschreven in
hoofdstuk 1.1 staat het OM niet alleen in de bestrijding van misdaad; het vormt een “schakel in een
geloofwaardige strafrechtspleging”. 186 Het OM is de schakel tussen politie en de rechter, staat tijdens
het proces tegenover de advocaat, valt onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en
Justitie en werkt samen met tal van andere partijen zoals Reclassering, Slachtofferhulp en
Kinderbescherming. De wijze waarop het OM in de openbaarheid treedt, heeft gevolgen voor alle
genoemde partijen. En uiteraard hebben ook journalisten te maken met de manier waarop het OM
communiceert met de buitenwereld.
Voor dit hoofdstuk zijn vertegenwoordigers van de advocatuur, de zittende magistratuur en de
journalistiek gevraagd hoe zij aankijken tegen het proactieve communicatiebeleid van het OM, zoals
is ingezet onder Harm Brouwer. Wat merken zij van deze nieuwe communicatiestrategie? Welke
mogelijkheden of dilemma’s signaleren zij? In het eerste deel wordt gekeken naar de gevolgen van
het proactieve communicatiebeleid van het OM voor de verdachte, in het tweede deel komen
advocaten en rechters aan de orde, en in het laatste deel de journalisten.
Geïnterviewd zijn:
-

Michiel Boer, landelijk woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak;
Jan Leliveld, bestuurslid van de Nederlandse Orde van Advocaten met in zijn portefeuille
strafrecht, en advocaat bij Wladimiroff advocaten in Den Haag;
Marian Husken, onderzoeksjournalist bij Vrij Nederland, schrijft over misdaad en justitie;
Folkert Jensma, juridisch redacteur en commentator bij NRC Handelsblad;
John van den Heuvel, misdaadverslaggever bij De Telegraaf en crimedeskundige bij RTL
Boulevard.

Boer en Leliveld zijn geïnterviewd vanwege hun vertegenwoordigende functies voor de zittende
magistratuur en strafrechtadvocatuur. Omdat er niet één vertegenwoordigend orgaan is voor
misdaadjournalisten zijn drie journalisten geïnterviewd met verschillende achtergronden. Overigens
geven zowel Boer als Leliveld aan dat er ook binnen hun beroepsgroepen verschillend wordt gedacht
over het communicatiebeleid van het OM; een vollediger overzicht zou uitvoeriger onderzoek
vergen. Dat is wegens de beperkte tijdspanne van dit onderzoek niet mogelijk. Om die reden worden
ook de gevolgen van het communicatiebeleid van het OM voor de verhouding met het ministerie en
andere partijen niet behandeld. De politie wordt in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten omdat
het OM formeel verantwoordelijk is voor de communicatie van de politie. De relatie tussen OM en
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politie op het gebied van communicatie en imagopolitiek zijn bovendien al uitvoerig behandeld in de
studie van Muller en Beunders. 187
De interviews waren semi-open: vooraf kregen de geïnterviewden de vragen per e-mail toegestuurd
(zie bijlage). Het gesprek verliep vervolgens naar aanleiding van de vragen, maar de geïnterviewden
kregen ook de ruimte van de vragen af te wijken en zelf punten ter discussie te brengen of relevante
anekdotes of voorbeelden te geven. Enkele daarvan zijn al aan de orde gekomen in hoofdstuk 2.
Direct na de interviews is een transcriptie gemaakt; deze is bijgevoegd in de bijlage. In dit hoofdstuk
zijn de interviews verwerkt tot een lopend verhaal. Indien nodig wordt relevante context of
achtergrondinformatie gegeven die van belang is om de verhouding van het OM tot andere partijen
en de rol van de media hierbij te begrijpen.
4.1 De verhouding met de verdachte
Als het gaat om communicatie met betrekking tot zaken, heeft het proactieve communicatiebeleid
van het OM in eerste instantie gevolgen voor de verdachte. Bij het naar buiten brengen van
informatie over individuele zaken moet het OM een afweging maken tussen de privacy van de
verdachte en het herstel van het vertrouwen in de rechtsstaat. Zoals beschreven in hoofdstuk 2.2,
verstrekt het OM in principe geen informatie over de verdachte als deze kan leiden tot identificatie
van de persoon en geeft het OM ook geen informatie buiten de strafvorderlijke momenten. De
laatste Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging uit 2007 geeft het OM echter meer ruimte
om daarvan af te wijken. Als het OM daarvoor kiest, bestaat het gevaar van een trial by media: de
situatie dat de verdachte al door het publiek is veroordeeld, nog voor de zitting heeft plaatsgevonden
en de rechter uitspraak heeft gedaan.
In het vorige hoofdstuk kwam de zaak van de Bossche zwemleraar Benno L. al aan de orde. Deze zaak
wordt door jurist en oud-journalist Paul Schouten genoemd als recent voorbeeld van een trial by
media en als een direct gevolg van het proactieve communicatiebeleid dat het OM heeft ingezet
onder Harm Brouwer. 188 Door steeds publiekelijk de verdenking van verkrachting te benadrukken,
dreigt Benno L. slachtoffer te worden “van een publieke executie en een door justitie gecreëerde
mediahype vol Telegraaf-sentimentaliteit”, zei zijn advocaat Pieter van der Kruijs in het pleidooi. 189
Volgens de advocaat laat het OM zich “meeslepen door de wensen van het publiek” en is het uit op
“totale vergelding”. 190 Een van de argumenten die hij aanvoerde, was dat het OM Benno L. tegen het
advies van twee gedragsdeskundigen in tbs wilde opleggen voor zijn “levenslange stoornis”. 191
De rechter interpreteerde de feiten anders dan het OM en meende dat verkrachting niet bewezen
was. Benno L. kreeg een lagere straf dan geëist: zeven in plaats van tien jaar en geen tbs. De publieke
verontwaardiging was groot: door de informatie die het OM en de burgemeester hadden verspreid
heerste immers het idee dat hij een kinderverkrachter was. Het OM ging in hoger beroep, en, zoals
beschreven in het vorige hoofdstuk, zocht het weer de media op met beschuldigingen van
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verkrachting, onder andere in RTL Boulevard. Het OM eiste opnieuw tien jaar met tbs. De rechter
verlaagde echter de straf van zeven naar zes jaar, onder andere wegens de mate en aard van de
publiciteit. “Zijn identiteit en beeltenis zijn landelijk bekend. De verdachte zal zich na zijn detentie
nergens onopgemerkt kunnen vestigen en altijd worden achtervolgd door deze zaak”, meldt het
vonnis. 192
Leliveld, advocaat en bestuurslid van de Nederlandse Orde van Advocaten, vindt dat het OM precies
om dit gevaar van een trial by media uiterst behoedzaam moet opereren in het naar buiten brengen
van informatie over verdachten. Het gevaar van zo’n publieke media schuilt al in de wijze waarop
media te werk gaan, denkt Leliveld: zo zouden media veel aandacht hebben voor de strafeis, en
minder interesse in het verweer van de advocaat en de uitspraak van de rechter. “Bij een zitting zie je
vaak dat de pers vertrekt na het requisitoir. Er zijn onderzoeken gedaan die aantonen dat de strafeis
vaak bekender is dan de daadwerkelijke uitspraak. Dat kan schadelijk zijn voor cliënten. Stel: het OM
verdenkt iemand van 100, uiteindelijk wordt de straf 30. Toch blijft dat 100 bij de mensen hangen.
Daarmee wordt iemand schade berokkend. Het is één van de redenen dat het OM zich terughoudend
dient op te stellen: een aanklacht kan al snel worden opgevat als feit. Dat wordt versterkt als het OM
voorafgaand aan de zitting met allerlei details naar buiten treedt.” 193
Media-aandacht kan op twee manieren uitpakken voor een verdachte. De rechter kan concluderen
dat het OM geen goede afweging heeft gemaakt tussen de privacy van de verdachte en het
informeren van de samenleving om het vertrouwen in de rechtsstaat te vergroten. Dat kan
resulteren in strafvermindering, zoals is gebeurd in het geval van Benno L. Er zijn ook gevallen dat
publieke aandacht juist leidt tot strafvermeerdering, bijvoorbeeld als de rechter van mening is dat de
rechtsorde en de rechtsstaat ernstig zijn geschokt of geschaad.
Michiel Boer, persvoorlichter bij de Raad van de rechtspraak, verwijst in dit kader naar een
onderzoek van François Kristen, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Kristen
onderzocht zeventig rechtbankvonnissen tussen 2002 en 2007 waarin publiciteit een rol speelde bij
het bepalen van de straf. In 58 procent van de onderzochte uitspraken leidde publiciteit tot een
lagere straf; 20 procent van de verdachten kreeg een hogere straf. In de overige gevallen werd in het
vonnis wel aangegeven dat publiciteit een rol speelde in de straftoemeting, maar niet of dit positief
dan wel negatief uitviel voor de verdachte. 194
Volgens Kristen wordt eventuele strafverlaging of -verhoging vooral veroorzaakt door de rol die de
verdachte zelf speelt in de publiciteit: wie zelf de media opzoekt, krijgt een hogere straf en wie
publiciteit ‘overkomt’ krijgt minder. Kristen: “De media zijn verantwoordelijk voor berichtgeving over
rechtszaken. Maar dat heeft ook een keerzijde. Datgene wat zij aan de kaak willen stellen, blijkt een
averechts effect te hebben: publiciteit kan leiden tot strafvermindering. Een paradox dus. Is dat wat
de media willen?” 195
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Kristen concludeert echter ook dat publiciteit nog geen vastomlijnd aandachtspunt is in de richtlijnen
rond straftoemeting, en dat daar verder onderzoek naar zou moeten worden gedaan. Er is kortom
nog geen eenduidige richtlijn hoe media-aandacht voor een verdachte verdisconteerd moet worden
in een vonnis. De vraag of journalisten rekening moeten houden in hun berichtgeving met de
mogelijke gevolgen voor de uitspraak lijkt dus voorbarig.
4.2 De verhouding met de advocatuur
Het communicatiebeleid van het OM kan de verhouding met de andere partijen in de
strafrechtspleging onder druk zetten. Met name advocaten hebben geïrriteerd gereageerd op het
proactieve mediabeleid van het OM. Het OM verdedigt dit beleid vaak met het argument dat het zich
gedwongen voelt om te reageren op publieke aanvallen van advocaten op het OM. In 2009 stuurde
super-PG Harm Brouwer zelfs een brief aan de Nederlandse Orde van Advocaten om te zeggen dat
wat hem betreft de grens was bereikt. Directe aanleiding waren uitspraken van strafrechtadvocaten
Victor Koppe, Jan Hein Kuijpers, Bart Nooitgedagt en Jan Boone over de bekende officier van justitie
Koos Plooij. Zij beschuldigden hem van dubieuze werkwijzen en zeiden onder meer dat hij “zijn eigen
moeder nog zou verkopen voor zijn carrière”. 196 Brouwer noemde deze uitspraken een “aanzet tot
karaktermoord”. 197
Brouwers brief was aanleiding voor een debat over de verhouding van het OM en de
strafrechtrechtadvocatuur op het jaarcongres van de Orde van Advocaten. Op OMTV is een verslag
van het debat te zien, waarbij de emoties hoog opliepen. Strafpleiter Gerard Spong zegt
bijvoorbeeld: “Zo vaak is de kluit belazerd door het Openbaar Ministerie (...). Het achterhouden van
belastend bewijsmateriaal, het aftappen van geheimhoudingsgesprekken: het gáát maar door! Jaar in
jaar uit! En dan maar zeggen dat we niet achterdochtig mogen zijn, kom nou! Als ik dit soort
verschrikkelijkheden ontdek, het aftappen van mijn telefoon, dan speel ik keihard op de man. En dan
pleit ik ook nog na! In de pers! Nee, niet naar de rechter toe!” 198
Gerben Kor laat in zijn boek Medialisering van het recht hoofdofficier Bob Steensma aan het woord,
die volgens Kor een visie op de materie heeft die binnen het OM breed gedragen wordt: “Ik hoor wel
eens van advocaten zeggen dat het OM de media in strafzaken zou monopoliseren. (...) Ik kan er heel
kort over zijn: bullshit. Wij staan voor de objectiviteit van berichtgeving over de zaak. (...) Het OM
moet heel behoedzaam zijn, de verdachte is niet veroordeeld, de advocaat zelf is geen boef. Maar
andersom lijkt het soms wel een open jachtseizoen.” 199
Leliveld is het hiermee pertinent oneens, vertelt hij. “Het beeld dat advocaten systematisch het OM
in diskrediet brengen, herken ik in het geheel niet”, zegt hij. “Mochten er advocaten zijn die in de
ogen van het OM te ver gaan met het verstrekken van informatie, of zich publiekelijk disrespectvol
uiten over het OM, dan staat het het OM vrij om daar een klacht over in te dienen bij de deken van
de Orde van Advocaten. Dat gebeurt – op de brief van Brouwer na – tot op heden niet.” 200 Hij
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vervolgt: “De redenering van het OM mag nooit zijn: advocaten gaan te ver, dus dan mogen wij dat
ook doen. Er zijn wel eens advocaten die kritiek leveren op de gang van zaken van het OM, en het
staat ze vrij om dat te doen. Zij hebben de taak hun cliënt te verdedigen en mogen daar ook de
publiciteit voor opzoeken. Het OM heeft een magistratelijke rol, zij dienen zich terughoudend op te
stellen.” 201
Het is voor het OM volgens Leliveld juist per definitie makkelijk om de publieke opinie voor zich te
winnen. “Negen van de tien keer heeft het OM het morele gelijk aan hun zijde”, aldus Leliveld. “Zij
kunnen een verdachte aanwijzen en een strafeis stellen. Dat is wat mensen na een misdrijf willen
horen: dat de verdachte is gepakt en dat hij bestraft wordt. ‘We got him’: dat is een goed verhaal.
Advocaten hebben het wat dat betreft moeilijker. Zij moeten met allerlei argumenten komen
waarom de verdachte onschuldig is of met ontlastende bewijzen komen. Dat is ingewikkeld en
moeilijker om te verkopen.” 202
Ook in het streven van het OM om meer aandacht te geven aan slachtoffers ziet Leliveld een manier
van het OM om de publieke opinie voor zich te winnen. “Het is begrijpelijk dat het OM zich wil
inzetten voor slachtoffers, dat voorop. Maar het is ook iets waarmee je het goed kunt scoren in de
media: het OM dat de goeden beschermt en vecht tegen de slechten.” Ook hier vindt Leliveld dat het
OM behoedzaam moet opereren. “Net zoals een verdachte niet de dader hoeft te zijn, kan ook een
slachtoffer niet het slachtoffer zijn. Pas als de rechter een zaak bewezen acht, kun je echt van daders
en slachtoffers spreken. Ik heb veel strafzaken gedaan en ik kan je verzekeren dat het in veel gevallen
niet zo zwart-wit is als het lijkt. Maar als de publieke opinie zich eenmaal tegen je heeft gekeerd, is
het heel moeilijk om daar nog nuance in aan te brengen.” 203
Leliveld denkt dat het overgrote deel van strafrechtadvocaten de cliënt adviseert zoveel mogelijk
buiten de media te blijven. Het beeld dat het OM schetst van mediageile advocaten die de
rechtsorde aantasten, is volgens hem daarom fundamenteel verkeerd. “Meestal valt er voor
advocaten niet veel te winnen. Bovendien kan media-aandacht zeer belastend zijn voor een
verdachte.” 204
Dit is ook het beeld dat wordt geschetst in een artikel in het Advocatenblad. 205 Het artikel is geheel
gewijd aan de vraag hoe advocaten moeten omgaan met media, en het proactieve
communicatiebeleid van het OM in het bijzonder. Ook hierin staat dat de meeste advocaten de
publiciteit bewust niet opzoeken. Als zij in de media verschijnen, komt dat doordat verdachten
ongewild de media halen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een persbericht van het OM. Aan het
woord komt onder anderen Willem Anker, strafpleiter van Robert M., hoofdverdachte in een grote
Amsterdamse zedenzaak. Het OM, de politie en de burgemeester brachten in een grote
persconferentie allemaal informatie over Robert M. naar buiten, waaronder een pasfoto. Omdat zijn
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cliënt in hechtenis zat, kon Anker niet publiekelijk reageren, op straffe van een tuchtrechtelijke
procedure. “Over evenwicht gesproken”, schampert Anker. 206
Dat het OM juist in een situatie als deze de grote groep betrokken en het publiek wil informeren is
begrijpelijk, het levert wel een lastige situatie op, die door advocaten als frustrerend wordt ervaren”,
zegt Leliveld. “Zij zijn met handen en voeten gebonden, terwijl het oordeel door de publieke opinie
eenzijdig wordt gevoed. Over het algemeen doet dit de rechtsgang geen goed.” 207
Dit raakt aan de kwestie van proportionaliteit: de vraag of de partijen in de rechtsgang zich wel
evenredig tegenover elkaar verhouden, en evenveel middelen hebben om de publieke opinie te
beïnvloeden. In de Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging wordt hier niets over gezegd.
Proportionaliteit is wel een van de criteria in de algemene richtlijn voor overheidscommunicatie,
namelijk in het geval van uitdragen van niet-aanvaard beleid. 208 Het OM valt als overheidsinstantie
onder deze richtlijnen. Een nog niet afgeronde rechtszaak zou als niet-aanvaard beleid beschouwd
kunnen worden. Evenwel is het de vraag of advocaten zich omgekeerd iets van het
proportionaliteitsprincipe zouden aantrekken als de rollen zijn omgekeerd – het komt immers ook
voor dat het OM de media niet te woord kan staan in belang van het onderzoek, terwijl advocaten
actief de media opzoeken om de cliënt te verdedigen.
Als Bram Moszkowicz steeds bij RTL Boulevard zit, moet het OM dat daar dan niet ook gaan zitten?
Leliveld vindt dit een moeilijke vraag. “Als de reden om de openbaarheid op te zoeken is om meer
publieke verantwoording af te leggen, heb ik daar begrip voor”, zegt hij. “Ik begrijp dat het OM wil
vertellen waar het mee bezig is en waarom. Ik begrijp ook dat zij dat soms op onconventionele wijze
doen, om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Waar de grens ligt is moeilijk te zeggen. Maar
hier spreek ik op persoonlijke titel, niet namens de Orde. In het algemeen ben ik van mening dat het
OM behoedzaam moet opereren met de informatie die het naar buiten brengt. Vrijwel alle
advocaten zullen het hier met mij eens zijn. Er staat veel op het spel en er kan al snel grote schade
worden aangericht.” 209
4.3 De verhouding met de zittende magistratuur
Ook voor de zittende magistratuur heeft het proactieve communicatiebeleid van het OM gevolgen.
Sinds het Wildersproces, dat plaatsvond eind 2010 en in 2011, zijn het vooral de rechters die veel
kritiek hebben gekregen in de media en niet het OM. “Ik vermoed dat ze bij het OM met enig
genoegen opmerken dat zij nu eens niet in de hoek zitten waar de klappen vallen”, zegt NRCjournalist Folkert Jensma hierover. 210
Alle geïnterviewden zijn het erover eens: het OM is verder in het ontwikkelen van een
communicatiebeleid en het onderhouden van contacten met de media dan de zittende magistratuur.
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Dat wordt ook duidelijk in de reeds genoemde documentaire Wilders. Het proces van omroep
HUMAN: de rechters worden overvallen door alle media-aandacht en zijn hier niet goed op
voorbereid. 211 De commissie-Van Rooij geeft in een evaluatie van het handelen van de rechtbank
Amsterdam in het Wildersproces onder meer de volgende aanbevelingen: “Bij een proces met grote
publieke belangstelling en media-aandacht dient het bestuur van de rechtbank zich actiever te
bemoeien met organisatorische beslissingen die een uitstraling op de rechtbank Amsterdam en/of de
rechtspraak als geheel kunnen hebben.” 212 En: “Het is nodig na te denken over coaching van de
behandelende rechter(s) in het omgaan met (de druk van) publiciteit.” 213 Waar het OM al geruime
tijd bezig is met imagomanagement, lijkt het erop dat de zittende magistratuur nu pas begint na te
denken over de uitstraling van het instituut.
De Wilders-documentaire betoogt dat de top van het OM, in die tijd nog onder leiding van Harm
Brouwer, Wilders niet wilde vervolgen omdat het onder meer tot imagoschade zou kunnen leiden.
De zeer bekritiseerde vervolging van cartoonist Gregorius Nekschot zou hier opmaat voor zijn
geweest: in zo’n wespennest wilde de top van het OM zich niet een tweede keer begeven, ook al
dachten verschillende discriminatiedeskundigen binnen het OM hier anders over. In het rapport ‘De
valse romantiek van cocreatie’, een onderzoek over hoe het OM direct kan communiceren met
burger, staat in dit kader een interessant opmerking. Het gaat over de vraag hoe het OM zou
moeten handelen “als het vertrouwen in een van de andere instituties in de veiligheidsketen
plotseling daalt, zoals nu in de rechtbank naar aanleiding van de zaak-Wilders”. 214 Het rapport oppert
dat het OM er “wellicht verstandig aan zou doen” publiek afstand te houden tot die andere institutie,
“zodat het vertrouwensprobleem niet overslaat op het OM”. 215 De reconstructie van het
Wildersproces van HUMAN suggereert dat het OM inderdaad zo gehandeld heeft.
Bij de zaak van Benno L. zei de advocaat in zijn pleidooi dat het OM vol inzette op de publieke
veroordeling van de verdachte, om te voldoen aan de “wensen van het publiek” (zie hoofdstuk 4.2).
De rechter zat in deze zaak in de positie dat het een vonnis moest geven dat weliswaar in juridische
kringen werd geaccepteerd, maar dat door het grote publiek als onbegrijpelijk werd ervaren. Dit
verklaart het schelden van ouders van de slachtoffers op de rechter tijdens het uitspreken van het
vonnis in het fragment dat is besproken in het vorige hoofdstuk (3.3). Schelden dat in het genoemde
item van RTL Boulevard overigens door de officier van justitie onweersproken blijft, en zelfs wordt
gerechtvaardigd door opnieuw de verdenking van verkrachting uit te spreken.
Laat het OM imago-overwegingen meespelen bij de overweging om een zaak niet, of juist zeer
voortvarend onder de aandacht te brengen in de media? En komen rechters daardoor in een lastig
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parket? Michiel Boer, woordvoerder voor de Raad voor de Rechtspraak, wil daar geen uitspraken
doen. “Ik heb verwijten van deze aard in ieder geval niet gehoord. Ik geloof dat de meeste rechters
niet zo bezig zijn met het mediabeleid van het OM.” 216 Boer benadrukt dat rechters er geen moeite
mee hebben om vonnissen te vellen, waarvan ze weten dat er maatschappelijk gezien weinig begrip
voor is. “Rechters zijn getraind om onafhankelijk een oordeel te vormen over een zaak, en zich niet te
laten leiden door de publieke opinie. Bovendien kunnen zij in individuele zaken hun goed- of
afkeuring laten blijken tegenover het handelen van het OM. Als de rechter van mening is dat het OM
al te veel de media heeft opgezocht waardoor de privacy van een verdachte is geschonden, kan hij
dat laten meewegen in zijn oordeel.” 217
Boer noemt het voorbeeld van Fokke Fernhout, de rechter uit Maastricht die is veroordeeld wegens
het bezit van kinderporno. Het was geen kinderporno van ernstige soort: het ging om blaadjes uit de
jaren zeventig waarin uiteindelijk drie plaatjes zijn gevonden van jongens die mogelijk minderjarig
zijn. Maar het viel wel onder kinderporno, daarvoor stond hij terecht. Boer: “In de media heeft deze
zaak echter enorm veel aandacht gekregen. Die man had geen leven meer, hij werd overal de ‘pedorechter’ en ‘vieze rechter’ genoemd.” Fernhout kon niet langer als rechter werken en vond een baan
aan de universiteit. Met de publiciteit is rekening gehouden in het vonnis: Fernhout kreeg “gelet op
de geringe hoeveelheid die van het totaal in het bezit van de verdachte aangetroffen materiaal
daadwerkelijk personen betrof onder de 16 jaar, op de lange duur van dit proces en op de grote
gevolgen die deze zaak heeft gehad op het privéleven van de verdachte” uiteindelijk geen straf
opgelegd. 218 Boer: “Natuurlijk is dat voor de zittende magistratuur publicitair ongunstig, natuurlijk
weet je dat je de kritiek krijgt dat rechters elkaar het hand boven het hoofd houden. Maar een
rechter trekt zich daar niets van aan, hij past het recht toe.” 219
Van het communicatiebeleid van het OM kan de zittende magistratuur veel leren, zegt Boer. Hij zegt
er soms zelfs “een beetje jaloers” op te zijn. 220 Rechters als organisatie onderschrijven het
mediabeleid van het OM, zegt Boer. Er zijn wel rechters die van mening zijn dat justitie uitsluitend
een magistratelijke rol moeten vervullen, en zich in principe niet bezig houden met media. Maar in
het algemeen zijn rechters het erover eens dat de samenleving verandert en je verantwoording moet
afleggen, ook in de media, aldus Boer. 221
Wat kan de zittende magistratuur leren van het communicatiebeleid van het OM? Zouden behalve
advocaten en officieren van justitie, ook rechters hun visie moeten verkondigen in bijvoorbeeld RTL
Boulevard? Henk Naves, president van de rechtbank Breda, pleitte hiervoor in een interview met
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BN/De stem. “Als wij kop van jut zijn, moeten we iets terugzeggen”, aldus Naves. 222 Journalist John
van den Heuvel vertelt dat hij onlangs op een congres suggereerde om ook een rechter bij RTL
Boulevard te zetten. “De rechter die het gesprek leidde, ging daar heel serieus op in.” 223
Aanschuiven als bijvoorbeeld vaste gast bij Boulevard is voor rechters echter ingewikkeld, zegt Boer:
“Rechters hebben een andere functie dan advocaten en officieren van justitie. We kregen laatst
bijvoorbeeld een verzoek van De wereld draait door, voor een zaak waarbij een inbreker in coma was
geslagen. Dat hebben wij toen afgewezen. Er zaten een officier van justitie en twee advocaten, om
de zaak vanuit verschillende perspectieven te belichten. De zaak was nog niet afgerond, de discussie
woedde volop. Als een rechter daartussen gaat zitten, lijkt het net alsof hij ook maar een mening
heeft. Dat is niet wenselijk.” 224
Volgens Boer kan de zittende magistratuur wel van het OM leren de koudwatervrees ten opzichte
van populaire media te laten varen. Hij vertelt dat RTL Boulevard hem zes jaar geleden benaderde
voor een item over de eerste zittingszaal waar ‘televerhoren’ konden worden afgenomen. Daarbij
kunnen getuigen vanuit het buitenland hun verhaal doen via een livestreamverbinding. Boer: “Ik heb
dat voorgelegd aan de persrechters. Dat verzoek is afgewezen. Later hoorde ik de reden: omdat het
RTL Boulevard was. Als het een deftiger medium was geweest als NRC Handelsblad, had het wel
gemogen. Ik ben zowat ontploft.” En hij is nog steeds boos als hij eraan terugdenkt: “Wie zijn wij om
te bepalen welke journalisten we wel en niet toelaten? Wie zijn wij om neer te kijken op ‘het
gepeupel’? Dit was precies een item waar rechters makkelijk aan kunnen meewerken, zonder dat het
bijvoorbeeld een lopende zaak beïnvloedt. Natuurlijk moet je op zo’n verzoek ingaan!” 225
Die afkeer van populaire media onder rechters is inmiddels minder groot, zegt Boer. Mede dankzij
het proactieve communicatiebeleid van het OM. “Zij laten zien dat je heel goed kan uitleggen waar je
mee bezig bent en welke dilemma’s daarbij komen kijken, zonder dat je je magistratelijkheid
verliest.” 226 Hoe rechters dienen om te gaan met media, is nog niet beslist. Het is een onderwerp dat
op dit moment erg leeft binnen de rechtspraak. Boer: “Er gaat geen discussie voorbij of het
onderwerp komt aan de orde.” 227
4.4 De verhouding met journalisten
Wat merken journalisten van het communicatiebeleid dat het OM voert sinds het aantreden van
Harm Brouwer? John van den Heuvel noemt het proactieve communicatiebeleid een “grote
vooruitgang”. Van den Heuvel: “Bij Brouwers voorganger Joan de Wijkerslooth leek het wel of
persofficieren de instructie hadden om binnen tien seconden een gesprek af te ronden. Het OM was
een hermetisch afgesloten bastion. Ook nu geven persofficieren lang niet altijd alle antwoorden op je
vragen, maar daar zijn redenen voor. Het grote verschil is dat het OM nu simpelweg veel meer
vertelt.” 228
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Folkert Jensma werkt sinds 2007 als juridisch redacteur en heeft dus weinig ervaring met het
communicatiebeleid vóór Harm Brouwer. Wel is hij zeer te spreken over de manier waarop het OM
in de openbaarheid treedt, vooral in vergelijking met de zittende magistratuur. Jensma: “Het OM
communiceert veel beter dan de zittende magistratuur. Met iedereen: de pers, de vakwereld, de
burger. Dat zie je al aan de inrichting van de website: die van het OM is veel helderder ingericht, je
vindt eenvoudig wat je zoekt en ze stellen veel materiaal beschikbaar. En als je toelichting wilt, kun je
ze altijd telefonisch bereiken.” 229
Marian Husken is kritischer. Harm Brouwer zocht wel contact op met journalisten, maar voor een
aantal verhalen dat zij wilde schrijven, kreeg zij nul op het rekest. Husken: “Toen Harm Brouwer
aantrad, kreeg ik een uitnodiging voor een achtergrondgesprek. Ik heb toen voorgesteld een paar
dagen met hem mee te lopen om verslag te doen van zijn werkzaamheden. Dat leek mij leuk, want
de meeste mensen hebben geen idee wat het college van procureurs-generaal doet.” Maar dat
mocht niet. Brouwer heeft regelmatig overleg met de minister van justitie en dat is geheim, luidde de
reden. Husken: “Dat begrijp ik wel, maar over alles valt afspraken te maken. Het OM stond daar niet
voor open. Ik mocht hem interviewen en anders niet.” 230
Merkwaardiger was het toen zij Paul Frielink, hoogleraar OM aan de Universiteit Maastricht, niet
mocht interviewen over het beleid van het OM. Frielink zegde het interview af op last van het Parket
Generaal. Dat is opmerkelijk, want als academicus kan hij zich beroepen op zijn wetenschappelijke
onafhankelijkheid. Alleen de super-PG zou vragen over het te voeren beleid van het OM mogen
beantwoorden, luidde de verklaring van het Parket Generaal (voor de volledige reactie van het OM,
zie hoofdstuk 2.3). Husken: “Het OM is opener dan onder De Wijkerslooth, maar er zitten grenzen
aan die openheid. Het mag alleen op hun manier, onder hun voorwaarden.” 231
Het OM verantwoordt het proactieve communicatiebeleid met onder meer het argument dat het
zich gedwongen voelt te reageren op negatieve beeldvorming in de media, die ten onrechte steeds
weer de blunders van het OM zouden benadrukken. Husken wijst die kritiek resoluut van de hand:
“De boodschapper wordt verweten dat er bij henzelf iets mis gaat. Het is werkelijk totale nonsens.”
Ze trekt zich er niets van aan. Husken: “Sterker nog, dat soort opmerkingen is aanleiding voor een
nieuw verhaal: hoe vaak gaat er nu werkelijk iets mis bij het OM? Welke officieren van justitie maken
fouten, zijn het steeds dezelfde? Wat gebeurt er als je als een officier van justitie een fout maakt, wat
zijn de consequenties?” 232
Het OM reageerde woedend op de publicaties van Husken en Lensink naar aanleiding van deze
vragen, en diende een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. 233 Husken: “De klacht luidde dat wij
de officieren van justitie om wederhoor hadden moeten vragen. Wij hebben dat niet gedaan, omdat
wij ons beriepen op uitspraken van de rechter. Dat zijn feiten, daar hoeven we niet nog eens
discussie over te voeren, was onze redenering. Helaas hebben wij niet gewonnen.” 234 Het maakt
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duidelijk dat journalisten die iets aan de kaak willen stellen bij het OM, uiterst zorgvuldig te werk
moeten gaan. Het OM accepteert het niet als er berichten worden gepubliceerd die in hun ogen
onjuist zijn.
Ook Jensma merkt op dat het OM de journalistiek nauwgezet in de gaten houdt. Jensma: “Ze kunnen
niet goed tegen kritiek. Ik heb wel eens een kritisch stuk geschreven op mijn blog over een zaak
waarbij het OM ontlastende informatie over de verdachte had verzwegen. De volgende dag had ik
direct de hoofdofficier aan de lijn.” 235 (Zie ook hoofdstuk 2.3). Die hoofdofficier was
opmerkelijkerwijs Herman Bolhaar, de huidige super-PG. Het ziet er dus naar uit dat het
communicatiebeleid op dit vlak ook onder zijn leiding wordt doorgezet. Overigens benadrukt Jensma
dat hij dit niet per se erg vindt. “Ik kan daar wel tegen als journalist. Het weerhoudt mij niet om te
schrijven wat ik wil. Maar ik merk wel dat ze er alles aan doen om de berichtgeving onder controle te
houden.” 236
John van den Heuvel heeft wel begrip voor het verwijt van het OM dat journalisten hen een negatief
imago bezorgen. Van den Heuvel: “Er zit een kern van waarheid in. De journalistiek kent nu eenmaal
bepaalde wetten: goed nieuws is geen nieuws; incidenten worden uitvergroot. Maar daar moeten ze
bij het OM niet over zeuren. Dat heeft helemaal geen zin, het is nu eenmaal niet anders. Als er iets
mis gaat, kan je beter de schade beperken door eerlijk te vertellen hoe dat zo is gekomen.” Wat Van
den Heuvel betreft mag het OM juist nog veel actiever naar buiten treden. “Het OM doet het beter
dan vroeger, maar het kan nog tien keer beter. Ze zouden veel vaker de publiciteit kunnen opzoeken,
in RTL Boulevard en andere programma’s. Zodat ze kunnen uitdragen wie ze zijn, waar ze voor staan,
wat hun dilemma’s zijn.” Het OM biedt in zijn ogen te weinig weerwoord tegenover advocaten die de
media opzoeken. Van den Heuvel: “Het OM mag meer van zich afbijten.” 237
Hoe ver mag het OM gaan in het profileren van de eigen organisatie? Zou het zich als onderdeel van
de magistratuur niet terughoudender moeten opstellen? Waar ligt de grens? “Beeldvorming moet
natuurlijk niet het enige zijn waar ze zich mee bezig houden”, zegt Van den Heuvel. “Ze moeten
balanceren op een dun koord: ze moeten de privacy van de verdachte beschermen en in de
openbaarheid van informatie voorzien, ze moeten aan hun imago werken en tegelijkertijd de
rechtsstatelijkheid bewaren. Ik vind dat ze zich beter op dat koord kunnen wagen met het risico dat
ze er af en toe vanaf donderen, dan dat ze krampachtig proberen niets fout te doen en dan maar niks
ondernemen. Dingen uitleggen is zó belangrijk! Ze moeten gewoon lef hebben.” 238
Jensma denkt dat het OM “betrekkelijk ver” gaat in het contact zoeken met de media. 239 Toch denkt
hij dat het OM niet over de schreef gaat met het proactieve communicatiebeleid. En mocht dat wel
zo zijn, dan zijn er altijd nog journalisten die een controlerende functie kunnen hebben. Jensma: “De
laatste tijd gebeurt er volgens mij weinig onwenselijks. Ik kijk niet naar RTL Boulevard, maar als de
officier van justitie die daar zit dingen zou zeggen die de rechtsgang in het geding brengen, was dat
mij wel ter ore gekomen.” 240 Hij heeft bewondering voor de experimenten die het OM aangaat. “Bij
het OM erkennen ze dat het medialandschap verandert en ze proberen daar hun weg in te vinden.
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Hun mediabeleid getuigt van lef. Ze leren met vallen en opstaan zich daarin een houding te
geven.” 241
Husken is naar eigen zeggen “een beetje ouderwets”: ze vindt dat een proces zo veel mogelijk in de
rechtszaal moet plaatsvinden. De samenwerking met RTL Boulevard vindt ze problematisch wegens
het hoge entertainment-gehalte van het programma. Husken: “Misdaad is geen entertainment, het
gaat over mensen die mogelijk in de cel terecht komen. Je mag dan wel alleen juridisch correcte
uitspraken doen, het gaat ook om de context. En bij RTL Boulevard is dat: wie doet het met wie. Je
kan, als je wordt gevraagd, best eens aanschuiven, maar een structurele samenwerking is toch iets
anders.” 242
Als het aan Husken ligt, houdt het OM zich minder bezig met het zichzelf profileren in
entertainmentprogramma’s. Tegenover meer op nieuws en achtergrondjournalistiek ingestelde
media daarentegen, zou het OM volgens haar juist minder voorwaarden mogen stellen. “Er is nog
geen sprake van echte transparantie”, aldus Husken. 243
Ook Van den Heuvel heeft het gevoel dat het OM ondanks de grotere openheid nog wel eens
relevante informatie achterhoudt, of te krampachtig probeert de beeldvorming te controleren.
Volgens hem is dat vooral koudwatervrees. Van den Heuvel: “Ze zijn bang voor journalisten, bang dat
een verhaal een eigen leven gaat leiden. Het OM zou er goed aan doen meer te vertellen dan alleen
droge informatie over bijvoorbeeld hoeveel arrestaties er zijn verricht. Wie zijn die mensen, waarom
is het belangrijk dat ze zijn opgepakt, wat gaat er gebeuren: dat willen mensen weten.”
Hoe het OM zijn mediabeleid ook inricht, journalisten krijgen waarschijnlijk altijd ongelijke informatie
doorgespeeld van de twee partijen in een proces. Dat komt doordat de advocaat en de officier van
justitie verschillende rollen en verschillende bevoegdheden hebben. Soms geeft de verdediging veel
informatie die gunstig uitvalt voor hun cliënt, terwijl het OM zich omwille van het onderzoek beperkt
tot de summiere informatie die het verplicht is te geven. Soms treedt het OM met veel informatie
naar buiten op een persconferentie, en mag een advocaat niets zeggen omdat de cliënt volledige
beperking is opgelegd – ook voor de advocaat geldt dan dat contact met de pers verboden is. Het is
de taak van de journalist om uit die informatie een beeld te schetsen dat zo waarheidsgetrouw
mogelijk is. Marian Husken: “Ik wil graag opschrijven hoe het echt zit. Maar dat is niet eenvoudig.” 244
4.5 Conclusie
Hoe reageren direct betrokkenen op het nieuwe beleid?
Uit gesprekken met betrokkenen wordt duidelijk dat de wijze waarop het OM in de openbaarheid
treedt, gevolgen heeft voor alle partijen die betrokken zijn bij de rechtsgang en de verslaggeving.
Als het om zaken gaat, heeft het actieve communicatiebeleid van het OM allereerst gevolgen voor de
verdachte. Wanneer het OM ervoor kiest het publiek belang te laten prevaleren boven de privacy
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van de verdachte, bestaat het gevaar van een trial by media: de verdachte is al door het publiek
veroordeeld, nog voor de zitting heeft plaatsgevonden en de rechter uitspraak heeft gedaan.
Media-aandacht kan op twee manieren uitpakken voor een verdachte. De rechter kan concluderen
dat het OM geen goede afweging heeft gemaakt tussen de privacy van de verdachte en het
informeren van de samenleving. Dat kan resulteren in strafvermindering; in bijna zes op de tien
gevallen is dit het geval. Niettemin blijft de verdachte ook na zijn straf vaak bekend bij het grote
publiek. 245 Hij kan hiervan levenslang gevolgen ervaren. Er zijn ook gevallen dat publieke aandacht
juist leidt tot strafvermeerdering, bijvoorbeeld als de rechter van mening is dat de rechtsorde en de
rechtstaat ernstig zijn geschokt of geschaad. Dat gebeurt in één op de vijf gevallen. De verdachte
heeft dus niet veel te winnen bij het actieve communicatiebeleid van het OM.
Advocaten vinden om die reden dat het OM uiterst behoedzaam moet opereren in het naar buiten
brengen van informatie over verdachten. Er staat volgens hen te veel op het spel. Er zijn wegens het
proactieve communicatiebeleid van het OM al verschillende strubbelingen geweest tussen het OM
en advocaten. Advocaten vinden dat het OM in sommige gevallen te ver gaat in het opzoeken van de
media met informatie over hun cliënten. Het OM daarentegen vindt dat sommige advocaten het OM
publiekelijk aanvallen en daarmee het vertrouwen in de rechtsgang ondermijnen. Dit wordt juist
aangevoerd als een van de redenen om een actiever communicatiebeleid te voeren.
Jan Leliveld ontkent dat advocaten systematisch het OM in diskrediet brengen. Leliveld denkt juist
dat de slag om de publieke opinie per definitie een ongelijke strijd is, omdat het OM in het
merendeel van de gevallen het morele gelijk aan zijn zijde zou hebben. Na een misdrijf willen media
volgens het OM graag horen dat de verdachte is gepakt en hem een zware straf boven het hoofd
hangt. Media zouden meer aandacht hebben voor de strafeis dan voor het verweer van de advocaat
en de uitspraak van de rechter.
Ook voor de zittende magistratuur heeft het proactieve communicatiebeleid van het OM gevolgen.
Als het OM immers actief de media opzoekt in de aanloop naar een proces, kan de rechter onder
zware publieke druk komen te staan. De situatie zou kunnen ontstaan dat een rechter een uitspraak
doet die juridisch in orde is, maar maatschappelijk niet wordt geaccepteerd. Michiel Boer ontkent
dit: rechters zijn getraind om onafhankelijk een oordeel vormen over een zaak en laten zich dus niet
leiden door de publieke opinie.
Boer kijkt juist met enige bewondering naar het communicatiebeleid van het OM. Het OM is verder
in het ontwikkelen van een communicatiebeleid dan de zittende magistratuur en de laatste kan
daarvan leren, is zijn opvatting. In de zittende magistratuur is op dit moment veel discussie over hoe
magistraten moeten omgaan met media. Volgens Boer kunnen rechters zich in het algemeen vinden
in de koers van het OM, al zijn er altijd rechters van mening dat de magistratuur zich per definitie
verre moet houden van de media.
Tot slot zijn journalisten gevraagd naar de gevolgen van het actieve communicatiebeleid van het OM
voor hun werk. Het OM geeft in het nieuwe communicatiebeleid meer informatie dan eerder
gebruikelijk was, daar zijn alle geïnterviewden het over eens. Folkert Jensma benadrukt vooral het
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verschil met de zittende magistratuur. Bij de laatste zou je als journalist veel minder makkelijk aan
informatie komen en zouden voorzieningen als de website minder goed zijn.
Maar het OM gaat niet in op alle verzoeken. Soms kan dat niet in het belang zijn van het onderzoek,
maar soms wil het OM om minder duidelijke redenen alleen informatie verstrekken onder de eigen
voorwaarden en wil het de regie niet uit handen geven. Zelfs hoogleraar OM Frielink mag niet vrijuit
met de pers spreken: Marian Husken meldt dat een interview met hem op last van het generaal
parket werd afgezegd. Ook John van den Heuvel vermoedt dat het OM soms informatie achterhoudt
om andere redenen dan het belang van het onderzoek. Volgens hem is hier vooral sprake van
koudwatervrees: de angst dat informatie die aan journalisten wordt verstrekt een eigen leven gaat
leiden. Volgens hem moet het OM zich over die schroom heen zetten en juist een nóg actiever
persbeleid voeren.
Onder het nieuwe communicatiebeleid worden media scherper in de gaten houden. Als het OM een
bericht niet bevalt, neemt het daar contact over op met de betreffende journalist. En als het OM van
mening is dat er journalistiek gezien iets niet deugt, stapt het naar de Raad voor de journalistiek.
Journalisten die iets aan de kaak willen stellen bij het OM, moeten daarom uiterst zorgvuldig te werk
moeten gaan.
Volgens Husken is er bij het OM nog geen sprake van echte transparantie. Zij vindt dat het OM meer
daadwerkelijke informatie moet verstrekken aan nieuws- en achtergrondjournalisten en zich minder
moet bezighouden met imagomanagement. “Beeldvorming moet natuurlijk niet het enige zijn waar
ze zich mee bezig houden”, zegt John van den Heuvel hierover. Hij spreekt van “balanceren op een
dun koord”, al benadrukt hij dat hij het actievere communicatiebeleid van het OM in eerste instantie
toejuicht.
Het OM doet inderdaad meer aan imagomanagement, maar een journalist laat zich daar niet door
beïnvloeden, vindt Jensma. Bovendien heeft de journalistiek een controlerende functie: als het OM
echt te ver gaat, kunnen journalisten daarover schrijven. Feit blijft dat het krachtenveld waarin
journalisten opereren door het actieve communicatiebeleid van het OM verandert. Het OM geeft
meer informatie. Maar journalisten moeten ook meer moeite doen om ook de andere kant van het
verhaal te horen en de informatieverstrekking van beide zijden op waarde te schatten.
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CONCLUSIE
Gevaren en mogelijkheden van een actief persbeleid van het OM voor de publieke sfeer.

Geregisseerde transparantie
Het OM heeft in de loop der jaren veel geëxperimenteerd in zijn communicatiebeleid. In de jaren
zeventig en tachtig was er geen vastomlijnd beleid. In 1990 werden richtlijnen opgesteld over hoe
het OM om moet gaan met informatieverzoeken van de media, maar dat betekende niet dat het OM
altijd consistent is in de uitvoering. Dat blijkt bijvoorbeeld tijdens de IRT-affaire in de jaren negentig,
waarin er vanuit de politie en het OM geregeld regelmatig geheime informatie naar de media wordt
gelekt over misstanden in opsporingssituaties.
Eind jaren negentig waren er enkele grote zaken waarin het OM veel media-aandacht organiseerde.
In de zogeheten Clickfondszaak werden verdachten opgepakt, waarbij journalisten waren
uitgenodigd om dit direct vast te leggen op camera. En in de zaak rond Johan V., alias ‘de Hakkelaar’,
zocht het crimefighters-duo Fred Teeven en Martin Witteveen actief de media op, waarbij
communicatieadviseur Dig Istha werd ingehuurd om het mediaoffensief in goede banen te leiden.
Het zeer actieve mediabeleid van het OM in deze twee zaken werd niet gewaardeerd door de
rechter: Johan V. kreeg in hoger beroep mede om deze reden strafvermindering, en de
Clickfondszaak werd zelfs niet ontvankelijk verklaard. De in 2002 aangetreden super-PG De
Wijkerslooth besloot mede daarom tot een zeer terughoudend communicatiebeleid. Naar zijn
overtuiging dient het OM in hoofdzaak een magistratelijke rol diende te vervullen. Onder hem gaat
het OM ‘op slot’. De voorlichtingsrichtlijnen werden aangescherpt, het OM bracht weinig informatie
naar buiten over lopende zaken en trad nauwelijks op in de media. “Het leek het wel of
persofficieren de instructie hadden om binnen tien seconden een gesprek af te ronden”, aldus
journalist John van den Heuvel.
Ook dit communicatiebeleid had niet het gewenste resultaat. Het OM raakte geïsoleerd en was niet
in staat om te reageren in crisissituaties, bijvoorbeeld toen er maatschappelijke ophef ontstond over
de vervolging van twee supermarktmedewerkers, die met geweld een overvaller hadden
overmeesterd – een zaak waar zelfs Prins Bernhard zich in mengde. Langzaamaan werd besloten
weer iets meer openheid van zaken te geven om de visie van het OM toe te lichten.
Super-PG Harm Brouwer is degene die in 2005 een echte koerswijziging doorvoert in het
communicatiebeleid van het OM. ‘Openheid en toegankelijkheid’ is het nieuwe adagium. De
persvoorlichtingrichtlijnen werden versoepeld, de banden met de media worden aangehaald en het
OM gaat ook zelf actief de openbaarheid opzoeken, bijvoorbeeld door een officier van justitie als
vaste gast te laten plaatsnemen in het infotainmentprogramma RTL Boulevard. De ‘medialisering’
van de samenleving is in de ogen van Brouwer een voldongen feit, dat niet genegeerd kan worden.
Het communicatiebeleid van het OM verliep dus van zeer open, naar zeer gesloten, naar opnieuw
open. Maar de nieuwe openheid van het OM laat zich niet vergelijken met de openheid van het OM
in de jaren negentig. Het is geen ongecontroleerde openheid, met misstanden als lekken of spinnen,
maar een openheid die ik wil omschrijven als ‘geregisseerde transparantie’.
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Transparantie staat voorop in de communicatie: het OM wil laten zien wat het doet, hoe het te werk
gaat en wat voor dilemma’s en afwegingen daarbij komen kijken. Harm Brouwer is van mening dat
het OM de plicht heeft verantwoording af te leggen aan het grote publiek. Als het OM fouten begaat,
moet het OM die erkennen, vindt hij. Op deze wijze wil het OM het vertrouwen vergroten van het
publiek in de eigen organisatie en de rechtstaat. Het OM denkt na over hoe het zichzelf positioneert
in de gemedialiseerde samenleving, en denkt actief mee met de media. Alle journalisten zijn het
erover eens: onder het nieuwe communicatiebeleid verschaft het OM meer informatie.
‘Transparantie’ betekent echter niet dat het OM over alles open kan zijn. De transparantie is tot op
zekere hoogte ‘geregisseerd’. Vanwege het onderzoeksbelang, geheimhoudingsplicht en
privacybelangen van de verdachte en de slachtoffers kan het OM niet altijd vrijuit informatie
verschaffen. Deze beperkingen zijn inherent aan de wettelijke taak van het OM. Maar de regie van
het OM gaat verder: het is zich bewust van de macht van het beeld en houdt in de voorlichting
rekening met de ‘communicatie-effecten’. Het OM zoekt actief de openbaarheid op om een bepaald
beeld van de eigen organisatie uit te dragen en maakt daarbij gebruik van verschillende strategieën
en tactieken uit de communicatie-, PR- en voorlichtingswereld. Zo draagt het OM in zekere zin het
‘merk’ OM uit. Op deze wijze probeert het OM de regie over de beeldvorming in handen te houden.
Daarbij dient worden opgemerkt dat de manier waarop het OM naar buiten treedt zich slechts tot op
zekere hoogte laat regisseren. Het OM kan weigeren op bepaalde vragen of verzoeken van
journalisten in te gaan, of proberen de discussie een bepaalde kant op te sturen door een effectieve
manier van agenda setting. Maar journalisten kunnen altijd nog zelfstandig onderzoek doen, en het
staat hun vrij op te schrijven wat hen goeddunkt. Ook het publiek laat zich maar in beperkte mate
een bepaalde kant opsturen. Zo maakt de ophef rond glossy tijdschrift Gerda, van toenmalig
landbouwminister Gerda Verburg (zie hoofdstuk 1), duidelijk dat al te actieve
overheidscommunicatie ook averechts kan werken. Zowel de ‘transparantie’ van het OM als de
‘regie’ ervan kennen dus beperkingen.
Toch heeft het nieuwe communicatiebeleid van het OM wel degelijk gevolgen voor de publieke sfeer.
Zoals beschreven in de inleiding beschrijft Habermas het ideaaltype van de ‘publieke sfeer’ als een
ruimte waarin vrije, onafhankelijke burgers vrijuit kunnen discussiëren over het algemeen belang.
Voor het goed functioneren van de publieke sfeer, stelt Habermas een aantal voorwaarden:
a. Alle burgers hebben gelijke en vrije toegang tot de publieke sfeer;
b. De discussie staat in dienst van het algemeen belang, privé-overwegingen dienen geen rol te
spelen;
c. De discussie vindt plaats op basis van rationele argumenten, niet op basis van emoties en
vooroordelen.
Hieronder worden twee gevaren en twee kansen geschetst van een actief persbeleid van het OM
voor de publieke sfeer.
Gevaar: Eenzijdige berichtgeving
In de ideale ‘publieke sfeer’ discussiëren burgers met elkaar als gelijken. Als het OM, als grote,
invloedrijke partij, proactief de publieke sfeer benadert om een bepaald beeld uit te dragen,
verstoort dat de verhoudingen in de publieke sfeer – er zijn niet alleen burgers, maar ook grote
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partijen die zich in de discussie willen mengen. William Dinan en David Miller, twee felle
tegenstanders van de toename van voorlichters, en pr- en communicatiemedewerkers, spreken van
fundamenteel ongelijke verhoudingen in de publieke sfeer door de groei van deze beroepsgroep. Zij
waarschuwen voor het gevaar van ‘systematisch vervormde communicatie’, die de onafhankelijke
oordeelsvorming van de burger beïnvloedt en de vrije uitwisseling van argumenten bemoeilijkt. 246
Het raakt aan de kwestie van proportionaliteit: het OM verkeert in een andere positie dan de burger
en verandert het krachtenveld binnen de publieke sfeer door proactief te communiceren.
Is het OM door het proactieve communicatiebeleid inderdaad een te dominante stem in de publieke
sfeer? Het OM speelt een belangrijke rol in het verstrekken van informatie over strafrechtspleging.
Door het monopolie op opsporing en vervolging beschikt het over veel informatie, en het is aan het
OM hoe het hiermee naar buiten treedt. Het zou met deze informatie selectief naar buiten kunnen
treden op een manier die het OM zelf goed uitkomt. Niettemin – of beter gezegd, juist daarom – is
het voorlichtingsbeleid van het OM gebonden aan richtlijnen. “Opsporing en vervolging zijn gericht
op waarheidsvinding; (...) spindoctoring past niet binnen dat communicatiebeleid”, luidt de
belangrijkste persvoorlichtingrichtlijn van het OM wat betreft de publieke sfeer.
Niettemin zijn er in dit onderzoek enkele voorbeelden langsgekomen waarin betoogd kan worden
dat er sprake is van spindoctoring. In hoofdstuk 2.4 kwam de communicatie van het OM rond de
brandstichtingen in het Groningse dorp ’t Zandt aan de orde, waarbij het OM een journalist
uitnodigde voor een reportage over de opsporing. Daarbij moest de journalist een
geheimhoudingsverklaring ondertekenen en bedong het OM dat zij mochten bepalen wanneer het
stuk werd gepubliceerd. De advocaten van de verdachte spreken van ‘opzetjes tussen de pers en de
politie’, waarbij het OM op strategische momenten de publiciteit opzoekt om het eigen imago op te
poetsen. Het is moeilijk om een andere reden te verzinnen waarom het OM deze eisen heeft gesteld.
Bij de inhoudsanalyse van de uitzendingen van RTL Boulevard in hoofdstuk 3 vielen de voorlichting
over de zaak van Benno L. en het pilot-project ZSM op. Bij het geval van Benno L. was te zien dat het
OM een aantal zaken uit het item van RTL Boulevard niet corrigeerde of in context plaatste,
waardoor de beeldvorming voor het OM gunstiger uitpakt dan voor de verdachte, diens advocaat en
de rechter. Bij het item over ZSM werd uitsluitend de visie van het OM verkondigd en geen aandacht
besteed aan partijen die hier kritisch tegenover staan, onder wie advocaten. Hierdoor krijgen burgers
een eenzijdig beeld van dit project.
De drie genoemde voorbeelden zijn geenszins voldoende om aan te nemen dat het OM voortdurend
aan spindoctoring doet, of de communicatie systematisch vervormt. Wel maken de voorbeelden
duidelijk dat proactief communicatiebeleid een risico met zich meebrengt. Zelfs als het OM ernaar
streeft in de voorlichting een zo compleet en waarheidsgetrouw mogelijk beeld uit te dragen,
bestaat altijd het gevaar van eenzijdigheid. Het onderstreept de noodzaak voor het OM zeer
zorgvuldig te zijn in wat het naar buiten brengt, en om welke reden.
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Gevaar: negatieve consequenties voor andere partijen in de strafrechtpleging
Een ander gevaar van het proactieve communicatiebeleid is dat het OM zozeer bezig is met het
profileren van zichzelf, dat het ten koste gaat van andere partijen die betrokken zijn bij de
strafrechtspleging. Het OM opereert immers niet alleen, maar vormt een schakel in de
strafrechtspleging. Als het OM de media proactief benadert om zijn visie uit te dragen, kunnen
andere partijen onder druk komen te staan en daar schade van ondervinden.
De zaak van Benno L., die aan de orde is gekomen in hoofdstuk 3 en 4, is hier een voorbeeld van.
Doordat het OM verschillende keren actief de verdenking van verkrachting communiceerde, kwamen
de advocaten en de rechter in een lastig parket. In de woorden van hoogleraar OM Paul Frielink:
“Tijdens het voorlezen van het vonnis werd er vanaf de publieke tribune van alles geroepen naar de
rechter. Als professionele organisatie moet je je dan afvragen: is onze actieve voorlichting hier debet
aan geweest?” 247
Het gaat er hier niet om het OM ervan te beschuldigen dat zij andere partijen in de rechtspleging
voortdurend schade zouden berokkenen, maar erop te wijzen dat dit één van de consequenties kan
zijn van een proactief communicatiebeleid van het OM. Als andere partijen in de strafrechtspleging,
zoals rechters en advocaten in het gedrang komen, dient dat niet het algemeen belang – en
waarschijnlijk ook niet het belang van het OM.
Uit een onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat het publiek ernaar neigt de
strafrechtspleging als een geheel te zien, en dat er geen grote verschillen in waardering bestaan
tussen de partijen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het vertrouwen in de rechtspraak in het vierde kwartaal
van 2010 is gestegen, ondanks bijvoorbeeld het proces tegen Geert Wilders. De oorzaak ligt volgens
de onderzoekers bij het aantreden van het kabinet-Rutte, dat grote nadruk legde op veiligheid en
strenger straffen. 248 Deze uitkomst ligt in lijn met de bevinding uit eerder onderzoek van het SCP, dat
vertrouwen in de magistratuur sterk samenhangt met het algemene vertrouwen in instituties.249 Het
grote publiek denkt bijvoorbeeld niet dat het OM in deze zaak wel goed heeft gehandeld, maar dat
de rechters verkeerd zaten.
De opmerking in het rapport De valse romantiek van cocreatie dat het OM , “als het vertrouwen in
een van de andere instituties in de veiligheidsketen plotseling daalt, zoals nu in de rechtbank naar
aanleiding van de zaak-Wilders”, er “wellicht verstandig aan zou doen publiek afstand te houden tot
die andere institutie, zodat het vertrouwensprobleem niet overslaat op het OM”, lijkt dus
ongepast. 250 Het OM dient zich niet uitsluitend in te zetten voor het eigen imago, maar in het kader
van het vergroten van het vertrouwen in de gehele strafrechtspleging.
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Kans: Het publiek informeren
Het nieuwe communicatiebeleid van het OM biedt ook kansen voor de publieke sfeer. Het gevaar
van spindoctoring en eenzijdige communicatie is reëel, maar de proactieve opstelling van het OM
niet simpelweg worden afgedaan als propaganda. Het nieuwe communicatiebeleid van het OM kan
een stimulerende functie vervullen voor de publieke sfeer: het kan het publiek informeren en
mensen zo juist de mogelijkheid geven om deel te nemen aan het debat.
Het OM laat in de communicatie zien welke functies het vervult en wat de taak is van een officier van
justitie. Die taak is vrij complex: het OM is zowel een partij in de rechtszaak, als onderdeel van de
magistratuur. Het OM moet in zijn beslissingen rekening houden met verschillende belangen, en
moet daarin voortdurend afwegingen maken.
Het OM heeft uitleg van het rechtsproces een centrale plek gegeven in de communicatiestrategie;
hoe het proces verloopt, welke positie het OM daarin neemt, welke afwegingen worden gemaakt en
welke argumenten daar een rol spelen. Bovendien wil het OM dit op zoveel mogelijk verschillende
podia doen. Het wil niet alleen toelichting geven die te volgen is voor een ‘Buitenhofpubliek’, maar
zoekt ook actief programma’s op waarvan het publiek minder kennis heeft van het precieze
functioneren van het strafrecht. Door uit te leggen hoe het strafrecht werkt, beoogt het OM meer
begrip kweken voor de eigen positie. Wellicht kan het OM op deze wijze ook meer nuance
aanbrengen in het publieke debat. Dit is een grote kans voor de publieke sfeer: in het ideale geval
krijgen meer burgers toegang tot het debat en kan het debat naar hoger niveau worden getild.
Kans: Het vertrouwen in instituties vergroten
Het doel van het communicatiebeleid van het OM is het vertrouwen in de eigen organisatie en de
rechtstaat te vergroten. De autoriteit van het OM door het publiek is niet langer vanzelfsprekend,
maar het OM staat hierin niet alleen; ook politici, docenten, artsen, politie en rechters worstelen met
dit probleem van autoriteit. Het OM houdt met deze maatschappelijke ontwikkeling rekening in zijn
communicatiebeleid. De kernboodschap van dit beleid – het OM is een deskundige organisatie die
weet wat er speelt in de samenleving – laat zien het OM zijn autoriteit niet als vanzelfsprekend
veronderstelt, maar deze verantwoordt met een beroep op deskundigheid en maatschappelijke
betrokkenheid.
In hoeverre deze strategie van het OM succesvol is vereist een apart onderzoek. Wel kan de poging
het vertrouwen in de rechtstaat te vergroten gezien worden als een kans voor de publieke sfeer. Een
voorwaarde voor een goed functionerende publieke sfeer is immers dat burgers kunnen vertrouwen
op de instituties, zodat hun rechten worden beschermd en zij in staat zijn om vrij en onafhankelijk de
publieke ruimte te betreden.
Tot slot
Met dit onderzoek heb ik een schets gegeven van de ontwikkeling van het communicatiebeleid van
het OM. Het heeft inzicht gegeven in de achtergronden, vragen en dilemma’s die daarbij een rol
generaal van het OM in het kader van de opleiding tot Master of Public Administration aan de Nederlandse
School voor Openbaar Bestuur. Den Haag: NSOB, p. 24.
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spelen. Het heeft de doelen, strategieën, tactieken en de uitvoering van het huidige
communicatiebeleid laten zien en de gevolgen daarvan geschetst voor direct betrokkenen in
strafrechtspleging en de publieke sfeer.
Het huidige communicatiebeleid van het OM beschrijf ik met het begrip ‘geregisseerde
transparantie’. Dit beleid biedt kansen voor de ontwikkeling van de publieke sfeer: het kan ertoe
leiden dat het publiek beter is geïnformeerd en daardoor beter in staat is deel te nemen aan publieke
discussies, en het kan het vertrouwen in de instituties die betrokken zijn bij de strafrechtspleging
vergoten. Anderzijds brengt het communicatiebeleid van het OM het gevaar van eenzijdige
berichtgeving met zich mee, en kan het andere partijen in de strafrechtpleging schade berokkenen.
Het is daarom van groot belang dat het OM zich in zijn communicatiebeleid voortdurend bewust
blijft van de mogelijke gevolgen van de keuzes die het maakt.
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Bijlage A.
Transcripten van uitzendingen van RTL Boulevard met Susanne Terporten.
De registraties van de uitzendingen van RTL Boulevard zijn bekeken op het hoofdkantoor van RTL
Boulevard. Uitgewerkt zijn de gesprekken met de presentatoren waarin Terporten aan het woord
komt en de items die waarop wordt gereageerd. Deze staan in cursief. Niet in cursief staan de
onderwerpen van enkele andere items, om een indruk te geven van de context waarin de
gesprekken plaatsvinden. Tussen vierkante haken staan opmerkingen van de auteur.
Ik kreeg slechts één dag de tijd om op het hoofdkantoor van RTL alle videobanden te bekijken. Het
video-apparaat in de archiefruimte aldaar is bedoeld voor archiefmedewerkers die iets moeten
opzoeken, wat zij tussendoor ook deden. Om die reden zijn een aantal items en gesprekken verkort
weergegeven of in steekwoorden samengevat. Bekeken zijn de uitzendingen van 11 mei, 10 juni, 29
juni, 18 augustus, 10 november, 5 december en 15 december, allemaal in het jaar 2011. De
uitzending met Terporten in september is niet bekeken omdat de videoband niet gevonden kon
worden.
11.05.11
[Kleding ST: Paars leren jasje, wit shirt, paarse makeup, halflang haar, getoupeerd]
3J’s aangereden door taxi terwijl ze op weg waren naar Eurovisie Songfestival, niet zo veel aan de
hand.
****
[Onderschrift: ‘WaarOM, nou daarOM’. Plaatje van vrouwe justitia].
-

-

Huberto Tan (HT): We zijn ook heel erg blij, want we hebben een nieuwe crimedeskundige,
Susanne Terporten. Welkom! Vind je het spannend?
Susanne Terporten (ST): Ja natuurlijk vind ik het spannend, maar vooral heel erg leuk dat ik
eindelijk hier zit.
HT: Even voor de duidelijkheid, een officier van justitie hier aan tafel bij RTL B. Ik kan me
voorstellen dat dat discussies oplevert.
ST: Nou ja, ik heb met name heel veel positieve reacties gehad, per mail en sms, heel erg leuk.
Maar er waren ook collega’s die zeiden: ‘joh, moet je hier nou gaan zitten?’ Maar wij vinden
het heel belangrijk om hier te zitten, juist hier, omdat het een goed podium is en ik denk ook
een goede aanvulling op de andere crimedeskundigen.”
Albert Verlinde (AV): Ja want we hebben altijd advocaten zitten hier, advocaten treden altijd
naar buiten hè?
ST: Ja, advocaten zijn altijd heel open, die hebben eigenlijk alleen het belang van de cliënt dat
ze in de gaten moeten houden. Wij als OM moeten breder kijken, niet alleen naar de
belangen van de verdachte, maar ook naar de belangen van slachtoffers bijvoorbeeld. Waar
we altijd van moeten uitgaan in strafzaken, is de zogenaamde onschuldpresumptie: een
verdachte is pas schuldig als de rechter hem heeft veroordeeld. Tot die tijd moeten we
iemand voor onschuldig houden. En dat maakt dat we niet altijd alles al kunnen vertellen in
de media, omdat je gewoon moet wachten tot de rechter het oordeel over de zaak heeft
geveld.
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-

-

AV: En dat is dus ook wat jij gaat meenemen naar Boulevard. Ik bedoel, we praten lekker over
alles wat er gebeurt, maar die spelregels, die zijn gewoon heilig, daar kan jij niet aan tornen.
ST: Nee, daar kan ik niet aan tornen, daar moet je je gewoon aan houden, omdat het anders
ook gewoon problemen kan opleveren voor strafzaken die lopen.
AV: Jij bent officier van justitie, maar ook pers officier van justitie, is het niet?
ST: Ja dat klopt. Elk parket heeft een pers officier van justitie en die kan voor de camera
komen voor een zaak die speelt, omdat we het belangrijk vinden dat er dan een gezicht is,
iemand die het woord kan doen. Dat is dan ook iemand die daarvoor getraind is. En ik ben dat
in Utrecht.
HT: En al negen jaar ben jij officier van justitie hè? Dus het kan zo zijn dat jij vandaag hier zit
en morgen weer met toga en bef een zaak doet?
ST: Ja dat is zo, ik kan morgen weer op zitting staan. Of ik heb overleg met politie of met de
burgemeester... Heel afwisselend werk is het ook.
AV: En ben je straks misschien een bekende officier, dat mensen zeggen van: ‘Oh, daar heb je
Susanne!’
ST: Nou dat is dan zo..
AV: Dan moet je handtekeningen gaan uitdelen!
ST: (lacht) Nou, als dat nodig is... Ik zet al heel veel handtekeningen!
AV: Nou Susan, we zijn heel blij dat jij er bent.
ST: Dankjewel.
HT: Dan gaan we nu naar Natasja Froger. Want om de kijkcijfers van haar nieuwe
programma Welcome Home kan niemand heen...

****
Natasja Froger
****
Stripje over schoothondje Woezel en Pip, bedacht door Guusje Nederhorst, Elton John vindt het leuk.
Nu is er een echte hondenwasstraat nagebouwd die in het stripje voorkomt.
***
Monique Smits nieuwe zomersingle. Is zij verliefd op haar medezanger Tim? [ST zegt al die tijd niets]
***
[aankondiging item Brouwer]
HT: Harm Brouwer: zijn periode als hoogste baas bij het OM zit er bijna op. We zoeken hem op in het
hoofdkwartier van het OM. Hij geeft ons een rondleiding en vertelt ons waarom de luxaflex altijd
dicht is: omdat anders de overburen bij hem naar binnen kunnen kijken!
****
ITEM OM/BROUWER
[onderschrift: Leven in de Brouwerij]
Harm Brouwer: Ja de overburen zouden met een verrekijker zo maar kunnen zien wat er op mijn
computer staat. Toen ik daar achter kwam, ben ik daar heel erg van geschrokken!
Voice over (VO): Harm Brouwers tijd zit erop, hij geeft het stokje over aan Herman Bolhaar. Een ding
is zeker: het werk van een super-PG is nooit saai!
HB: Dit is de conflictroom. Als er een crisissituatie is dan vindt hier de coördinatie plaats.
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De telefoon staat nooit uit, je moet altijd bereikbaar zijn. En je wordt ook ’s nachts gebeld, ook
ministers kunnen ’s nachts bellen. Inzet bijzondere politiediensten, vaak gebeurt dat ’s nachts. TBS’ers
gaan er graag op de vrijdagmiddag vandoor – daar gaat je weekend!
Hij vraagt veel van het thuisfront: Je moet er goed over nadenken. Ik zou het niemand aanraden met
kleine kinderen thuis. Mijn kinderen zijn al jaren het huis uit. En je moet ook een stabiel huwelijk
hebben.
VO: Tijdens zijn ambstperiode krijgt hij de rekening gepresenteerd van gerechtelijke dwalingen uit het
verleden.
HB: Ik heb gesprekken gevoerd met Erik O. en zijn vrouw, met mevrouw De Berk, Lucia de B., met
mevrouw Post, de mannen van de Puttense moordzaak, de ouders van het tienjarig meisje,
slachtoffer van de Schiedammer parkmoord.
VO: Absoluut dieptepunt is het stuklopen van de Hell’s Angelszaak. Door een beginnersfout!
HB: Die fout bestond erin dat we in verschillende dossiers nog de gesprekken hadden staan van
telefoontaps van de verdachten met hun advocaat. Ja, dat zijn doodzondes!
VO: Gerechtelijke dwalingen blijven alle betrokkenen achtervolgen.
HB: Het is verschrikkelijk voor degenen die dat moeten ondergaan. Maar het is ook een rámp voor de
officier van justitie en de rechter. Ook die gaan daar niet schouderophalend aan voorbij. Nee, ik heb
vaak tegenover ze gezeten als zoiets was gebeurd, zou dat is tranen met tuiten hoor.
****
[Gesprek aansluitend op item Brouwer:]
-

-

-

HT: Hij is heel openhartig hè, over zaken en over het OM?
ST: Hij is zes jaar voorzitter geweest, en daar staat hij ook echt om bekend. Hij een hele open
man, ook naar de media. En daarnaast is hij een hele betrokken baas, hij kent heel veel
mensen, van hoog tot laag.
AV: Waarom moet hij weg dan, als hij zo goed is?
ST: Nou, zijn termijn zit erop. Zo’n functie heb je maximaal zes jaar en die zijn nu voorbij.
AV: Maar is het dan niet raar dat je zomaar naar binnen kan kijken bij jullie? Moet daar niet
verduisterd glas of zo? Ik bedoel, het is mooi dat jullie zo open zijn, maar dat gaat wel heel
ver!
HT (lacht): Ja, misschien een beetje te open! Maar ja,die luxaflexjes kunnen ook dicht.
AV: En dan die hele grote tafel hè, in die conflict room, die heeft hij zelf aangeschaft?
HT: Ja, dat is het enige wat hij in zijn periode heeft aangeschaft. De oude tafel was een beetje
wankel, en je kan je voorstellen: als er crisis is, dan moet die tafel in ieder geval een beetje
stevig zijn, want anders raak je natuurlijk helemaal in de war. Dus. Vandaar.

*****
Beauty-expert Thijs Willekes, Justin Bieber, dochter Mick Jagger in de Playboy.
****
[Aankondiging item mensenhandel:]
-

HT: Mensenhandel is weer actueel hè, Susanne?

94

-

ST: Ja dat klopt, we besteden er bij het OM ook heel veel aandacht aan. We vinden het
belangrijk om het aan te pakken. Het is actueel, maar het rare is is ook wel dat het nog best
wel onzichtbaar is.

***
ITEM MENSENHANDEL
Corinne Dettmeijer, internationaal rapporteur mensenhandel
“Ik zie tegenwoordig veel ziet is veroordelingen van mensenhandel waarbij mensen gedwongen
worden strafbare feiten te plegen. Dus bijvoorbeeld drugssmokkel of hennep knippen. En als mensen
gedwongen worden om bepaalde feiten te plegen die ze anders niet zouden hebben begaan, kan dat
uitbuitingen en dus mensenhandel opleveren.
“We gaan binnenkort ook over naar een andere gerechterlijke indeling van de kaart, en ik hoop dat
dat de expertise en de specialisatie van de rechtbanken ook zal doen toenemen.”
[beeld: camerabeelden van een stilstaand bord met aankondiging van congres over mensenhandel]
****
[Gesprek na item mensenhandel:]
-

-

-

-

ST: Nou, wat de nationaal rapporteur mensenhandel ook hoort zeggen, mensenhandel komt
in heel veel gedaanten voor. Heel veel mensen denken natuurlijk aan vrouwenhandel, aan
vrouwen die gedwongen worden in de prostitutie te werken...
HT [ernstig:] Ja inderdaad!
ST: Maar het kunnen ook Poolse aspergestekers zijn, Indonesische kroepoekbakkers hebben
we gehad in Den Haag.
AV: Echt waar?
ST: Ja het is echt breder en het gaat er dus om dat deze mensen onder hele slechte
omstandigheden worden gedwongen om hier te werken en dan echt worden uitgebuit.
AV: Dus die mensen worden hier naartoe gelokt met het idee dat het hier het land van melk
en honing is, en als ze hier dan zijn kunnen ze eigenlijk geen kant meer op en dat ze
uiteindelijk een soort slavenwerk doen.
ST: Ja precies. We kwamen er op een gegeven moment achter dat jonge meisjes in Bulgarije
een soort droomwereld wordt voorgespiegeld en die komen dan hier vervolgens in de
prostitie.
AV: En om hoeveel vrouwen in de prostitutie zou het dan gaan?
ST: Nou het zijn schattingen, maar die schattingen gaan er wel uit dat het om zeventig
procent zou gaan.
HT (geschrokken): Zeventig?!
ST: Ja.
AV: Maar hoe kom je er dan achter, val je dan gewoon binnen bij een aspergesteker of zo?
ST: Nou, we doen onderzoek, en doen we ook niet alleen. We werken bijvoorbeeld samen met
de Belastingdienst, maar ook met het bedrijfsleven, vliegtuigpersoneel, hotelpersoneel.
HT: OK, jullie krijgen tips binnen. En is het dan ook mogelijk, als je het over prostitutie hebt
bijvoorbeeld, om die vrouwen tegen te houden?
ST: Nou het voorbeeld dat ik net noemde, die Bulgaarse meisjes, daar hebben we bijvoorbeeld
in samenwerking met de Bulgaarse politie een voorlichtingsfilmpje gemaakt. Zo van het is
niet allemaal mooi, het is niet het walhalla allemaal, het is slavernij.
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-

AV: Wat kan je doen als ze hier zijn, als ze zijn opgepakt? Want dat is natuurlijk een drama
he.
ST: Ja, dat is dramatisch, en we zijn dan aan het bekijken van hoe kunnen we die mensen
terugbrengen naar hun eigen land.

****
Pirates of the Carribean IV.
****
[Aankondiging item Benno L.]
HT: De zwemleraar Benno L. misbruikte als zwemleraar bijna zestig jonge meisjes. Eerder werd hij
door de rechtbank veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, maar daar neemt het Openbaar
Ministerie geen genoegen mee! Morgen begint het in hoger beroep.
***
ITEM BENNO L. [Onderschrift: Maak je borstcrawl maar nat!]
(Oude journaalbeelden NOS-journaal): “De politie heeft de 59-jarige zwemleraar uit Den Bosch
aangehouden. De man wordt verdacht van seksueel misbruik.”
VO: Het is nu zo’n twee jaar geleden dat de Brabantse hoofdstad ruw wordt opgeschrikt. Er ontvouwt
zich een omvangrijke ontuchtzaak rond de zwemleraar Benno L.
(Intussen in beeld: Telegraaf krantenkop: ‘Benno L. misbruikte 98 meisjes’.)
(Beelden ander NOS-journaal: “Benno L. wordt verdacht van ontucht met zijn zwempupillen. Op zijn
computer stonden tienduizenden seksueel getinte foto’s van kinderen.”)
(Weer andere journaalbeelden: “De zwemleraar uit Den Bosch zit nog zeker drie maanden vast op
verdenking van ontucht met bijna honderd meisjes.)
(Foto’s van Benno L. in het zwembad met meisjes, gezichten onherkenbaar gemaakt.)
VO: Naast het seksueel misbruik met tientallen kinderen, verdenkt het OM de badmeester ook van
een verkrachting bij een meisje met het syndroom van down.
Beeld van strafeis door officier van justitie Maartje Gorter: Alles overwegende eisen wij tegen de
verdachte een gevangenisstraf voor de duur van tien jaar met aftrek van het voorarrest. Daarnaast
eisen wij dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld, met bevel tot dwangverpleging.
(Beeld: tekening van verdachte in rechtszaal.)
VO: Benno L. krijgt 7 jaar aan zijn speedo. De ouders vinden die straf onder de maat en bestempelen
de rechter als slappe zak!
(Beelden van de rechter die wordt uitgescholden door ouders)
Rechter: Nou nou nou, dat soort woorden, dat kan absoluut niet.
Vrouw vanuit de zaal, niet in beeld: Dat kan wel!
Rechter: Nee dat kan dus niet mevrouw. En ik bepaal hier wat hier kan.
(Nieuwe shot)
Persrechter Lieneke de Klerk: Die meisjes zullen het niet gewild hebben, maar op de meeste beelden,
waar de verdachte wel handelingen pleegt, is niet te zien dat die meisjes reageren. Ze hebben het
kennelijk niet eens door gehad.
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VO: Justitie gaat tegen dit vonnis in hoger beroep. Als het aan het OM ligt, moet Benno langer
brommen: tien jaar. En hij verdient, als het aan het OM ligt, ook nog TBS.
(Nieuwe shot)
Advocaat: Deze man is bovengemiddeld intelligent, hij heeft ziektebesef en ziekte-inzicht. Dan denk ik
dat hij kan volstaan met een behandeling zonder dat dit in een TBS-kader gebeurt.
***
[Gesprek na item Benno L.]
-

-

-

-

-

-

-

AV: Hmm, na ja.
HT: Het valt me op hè, in dat filmpje, de persrechter die zegt: het is niet te zien dat die meisjes
kennelijk reageren. Daaruit concludeer ik dat het dus van belang is om te zien dat die meisjes
wel of niet reageren, voor je een straf kunt uitspreken. Dat verbaast me best.
ST: Ja, maar dat is niet waar het om gaat. Het is een vrij technisch, juridisch verhaal, het gaat
ook over wat kun je bewijzen in deze zaak. Ik zou het graag uitleggen, en ik kan het ook
uitleggen, maar morgen dient die zaak in hoger beroep, en dat betekent gewoon dat ik er nu
helaas inhoudelijk niks over kan zeggen.
AV: Nu hebben we ook die zaak in Amsterdam gehad, en nu vraag ik mij af, heeft het OM ook
iets geleerd van deze zaak, van hoe je omgaat naar buiten toe met dit soort zaken?
ST: Jazeker. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor geweest voor deze zaak, ook hier. Het
parket in Den Bosch heeft heel veel aandacht besteed aan de vraag van: hoe vinden we nou
een evenwicht in wat we de slachtoffers kunnen vertellen, wat we de ongeruste ouders
vertellen en hoe we de privacy van de verdachte kunnen waarborgen. En ja, dat is ook
gedeeld met Amsterdam.
AV: En waarom vinden jullie die zeven jaar dan niet genoeg? Want dat mag je wel vertellen,
toch?
ST: Ja, dat mag ik wel vertellen, want dat hebben we toentertijd ook uitgelegd. Nou, we zijn
met name in hoger beroep gegaan omdat, naast dat er zeven jaar is opgelegd en wij tien jaar
hadden geëist, ook de rechtbank geen TBS heeft opgelegd, dat hij geen dwangverpleging
krijgt. En wij vinden het heel belangrijk dat iemand die ervan wordt verdacht, dat hij zoveel
jonge kinderen heeft, ja eh, misbruikt, dat die ook gedwongen wordt behandeld. En daar zal
het morgen ook over gaan.
HT: Er is ook een verschil met de zaak van Robert M. hè? Want Benno L. die zien we steeds
met een balkje voor zijn ogen, terwijl we van Robert M. steeds foto’s zien, en die foto’s komen
ook steeds terug. Baalt u daarvan?
ST: Ja dat is echt heel erg vervelend. Het heeft twee kanten: we hebben daar toen voor
gekozen, toen die zaak net speelde, om ouders te waarschuwen, aan de ene kant, ook om
ouders te vinden van wie het kind slachtoffer kon zijn, en ook om gerust te stellen, zo van: als
je die man niet herkende, dan was jouw kind in ieder geval geen slachtoffer. Maar die foto
gaat nu een eigen leven leiden. En met name voor de ouders van de slachtoffertjes is het heel
akelig om die foto steeds te zien. We willen ook heel graag dat dat stopt en daarom ook bij
dezen een oproep: laat die foto nou niet iedere keer in zijn geheel weer zien.
HT: Want het belang van het onderzoek is er niet meer bij gebaat.
ST: Absoluut niet.
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***
Expeditie Robinson: wie doen mee? Allemaal speculaties.
- AV: “Nou we hebben nu het OM erbij zitten, dus de feiten moeten wel kloppen he.”
*****
Korte mededeling van ST: Minister Schultz gaat strengere snelheidscontroles uitvoeren op de wegen
waar 130 gereden mag worden.
***
De uitzending eindigt met een item over de huwelijkscrisis van presentator Martijn Krabbé. Hij zou
een nieuwe vriendin hebben, Tessa, maar daar zou hij ruzie mee hebben gekregen omdat hij weer
terug zou willen naar zijn ex-vrouw. Daarna zou zij geld van hem hebben geëist omdat ze hem anders
van verkrachting zou beschuldigen. Er zou ruzie zijn geweest en daarna hebben allebei aangifte
gedaan: hij beschuldigd haar van bedreiging en chantage, en zij hem van verkrachting. Haar advocaat
is Gerard Sprong, de zijne Mr. Kalff. Beiden komen aan het woord.
[Gesprek na item Krabbé:]
-

-

-

-

-

AV (telefonisch gesprek met Kalff): Een heel belangrijk punt in het artikel, en volgens mij gaat
daar de hele zaak over: was er eerst? Was er eerst ruzie, toen seks, of eerst seks en toen
ruzie? Want dat heeft met verkrachting natuurlijk een en ander te maken.
Advocaat wil daar niet op ingaan op de feiten, maakt wel die vriendin zwart. “Blijkbaar heeft
ze dat nu dus bekend gemaakt. Het viel me overigens nog mee dat ze dat niet heeft gedaan
in een open auto met haar advocaat, terwijl ze samen door Amsterdam reden. Maar dat is
puur cynisme van mijn kant, dat zult u begrijpen.
AV gniffelt: Nou, dat herkende ik. Wil Martijn niet zoiets van ik wil mijn verhaal doen, ik wil
het nu zelf wel eens praten nu?
Kalff: Martijn blijft bij zijn verhaal. En Martijn Krabbé gaat niet over vrienden en familie en
mensen die hij op zich altijd een goed hart toedroeg een circus beginnen om iemand te
beschimpen…. Ik denk ook niet dat dat sterk is. Mevrouw heeft ooit in een reality programma
gezeten, ik denk dat zij deze aangifte ook als een reality programma ziet. Ze denk dat dit
allemaal niet zoveel om het lijf heeft, anders doe je dit toch wel wat serieuzer. Ze heeft
berichten naar Martijn gestuurd die er niet om liegen, daarna ook. En excusez le mot,
godbeterhet, Martijn was haar aan het helpen omdat ze net uit een gebroken relatie kwam.
HT: En die sms’jes heeft Martijn nog?
Advocaat: Nou die heeft Martijn Krabbé niet alleen, die heeft de politie ook!
AV: En hij wilde haar dus eigenlijk helpen en praten over die relatie die avond, dat is eigenlijk
wat u zegt en dat eindigt in dit drama.
Advocaat: Ja nou goed, ze hadden weer contact, en hij wilde haar helpen, ook met onderdak
ergens anders, op die manier. Dus ja,
AV: Nog een laatste vraag: hoe is het nu met Martijn?
Advocaat: Nou, hij is een erg professioneel iemand. Het doet hem natuurlijk wel pijn, want hij
is een redelijk gevoelig iemand. Maar hij blijft overeind, en hij blijft ook bij elkaar, en ik moet
zeggen dat mijn respect voor hem is toegenomen!
HT: Ik dank u hartelijk, Mr. Kalff!

[ST houdt zich wijselijk op de achtergrond]
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10.06.11
[ST draagt streng wit jasje met wit, glimmend shirt eronder, grote ronde zilveren ronde oorbellen.]
****
Jim Bakkum trouwt in geheim, gerucht dat Yolanthe zwanger is.
****
ITEM FLOR VAN DER WAL, cabaretière die om het leven is gekomen bij aanrijding, waarna de dader is
doorgereden. We zien het voorlezen van het requisitoir door de officier van justitie .
****
[Gesprek na item dood Flor van der Wal:]
- ST: Je mag niet doorrijden na aanrijding.
[Uitleg.]
- HT: Is dat dan voorwaardelijke opzet?
- ST: Ja, dat is voorwaardelijke opzet, dan neem je het risico dat het gebeurt.
- AV: Hij geeft toe dat, hij trekt het boetekleed aan, helpt dat iemand?
- ST: Ja, we kijken altijd naar een zaak in het geheel, en dan weegt de houding van de
verdachte ook mee. Hoe kijkt de verdachte tegen het feit aan, bekent hij het feit, dat weegt
de officier allemaal mee in de strafeis. En ik denk dat je in z’n algemeenheid kunt zeggen dat
als verdachten inzicht tonen , dat dat ook voor slachtoffers en nabestaanden ook wel wat
uitmaakt.
- HT: Dus dat werkt eventueel ook in het voordeel.
- ST: Ja, dat zou kunnen.
****
HT wil volgende item aankondigen,
AV onderbreekt hem:
- AV: Dat vind ik nou zo mooi, dat wil ik toch nog even zeggen: we hebben hier een officier van
justitie zitten, en geen advocaat. En dan kijken we van speelt dat nou een rol: bekennen, voor
het vaststellen van de strafeis.. En dan zie je dat de rol van het OM een hele andere is van die
van de advocaat!
- ST: Al die dingen zijn voor ons ook belangrijk, wij staan er natuurlijk toch voor de
maatschappij. Wij moeten in het algemeen belang denken, maar ook aan de belangen van de
verdachte.
- AV: Nou dat vind ik nou zo mooi. Normaalgesproken hebben we hier Moszkowicz en die
maakt zich dan boos [imiteert M., zet lage stem op en slaat met vuisten in de lucht]: Van ‘en
dan moet van dit en dat moet van dat’
- HT: (lacht) Zo heeft ieder zijn eigen rol. (wijst naar AV:) Jij weet bijvoorbeeld weer wie er
vader is geworden.
- AV: (lacht): Ja dat is mijn rol weer! (grijnst): En ik wik alles en ik weeg alles!
- HT: Hahaha jaaaajaaa!
- AV: Ja nou Robbert Zijlstra, natuurlijk bekend van GTST, is gisteren om tien voor half twee
vader geworden. Het kind is met een zo’n zuignap geboren dus de ouders willen nog even
geen beelden laten zien...” (etc.)
****
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ITEM BANKFRAUDE
VO: Dan hebben we het over een bedrag, een 1 met 12 nullen, 1000 miljard britse pond.
[Onderschrift: Stank voor Bank]
Officier van justitie vertelt wat de verdachte volgens haar allemaal heeft gedaan. Ingewikkeld.
VO: ...Niet alleen zou Deus de reusachtige financiële scams gefaciliteerd hebben, hij houdt er volgens
justitie zelf ook een miljoentje of honderd aan over!
***
(Gesprek na item bankfraude]
- ST: Nou dit is de persofficier van justitie van de rechtbank van Arnhem die uitlegt hoe het zit.
Het is een behoorlijk ingewikkeld verhaal hè...
- HT: Zeker.
- ST: De advocaat hebben we ook gevraagd om een verklaring af te leggen voor de camera, dat
is helaas niet gelukt. Hij laat wel weten dat hij en zijn cliënt het niet eens zijn met de
beschuldigingen van het OM.
[Uitleg over zaak, uitleg wat functioneel parket doet, uitleg waarom het belangrijk is: “Zeker in deze
tijd is het heel belangrijk dat je banken kunt vertrouwen.”]
- ST: Wat hier met name is speelt is dat de verdachte hier héél veel geld mee verdiende, en dat
geld willen we afpakken.
- HT: Pluk ze!
- AV: Hahaha, je wordt helemaal enthousiast, pluk ze! Pluk Ze!
- ST: Ja, dat noemen we ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel . [etc. technische
uitleg].
****
Voice of Holland, Jim Bakkum getrouwd.
****
ITEM AUTODIEFSTAL
Persrechter vertelt waar de verdachte voor veroordeeld is. Advocaat is het er niet mee eens: “Er was
eigenlijk geen verdenking, totdat de TROS werd ingeschakeld door de politie om die verdenking te
creeëren. En dat is niet zoals het hoort. Artikel 1 van strafvordering zegt dat daar de politie voor is. Ik
vind dat het OM het vervolgingsrecht heeft verspeeld door zo samen te werken met TROS opgelicht.”
****
[Gesprek na item autodiefstal:]
-

ST: Wat de advocaat zegt, is ook aan orde geweest bij de rechtszittingen. Het OM heeft
gezegd: wij hebben ons eigen onderzoek gedaan, TROS heeft zijn eigen onderzoek gedaan,
het enige wat we hebben gedaan is dat de TROS opgelicht mee mocht op het moment dat zij
mee mochten op het moment dat wij tot aanhouding zijn overgegaan. De rechter heeft ons
gelijk gegeven, wij hebben ons werk gewoon goed gedaan en daar is TROS opgelicht niet voor
gebruikt.

***
André Rieu, Jan Smit.
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29.06.11
[Terporten glanzend beige jasje, met rood shirt met glitters en grote ronde oorbellen.]
***
Dinertje RTL, prins van Monaco trouwt.
***
Nieuws over Chemiepak-brand, uit onderzoek blijkt dat veiligheidsregels niet goed zijn nageleefd.
***
The Voice of America, nieuw programma van Den Blijker. [De presentatoren en Terporten krijgen een
garnalenkroket.]
***
ITEM ZSM. [onderschrift: Bang! En de boef is weg].
Korpschef Utrecht aan het woord en landelijke coördinator aan het woord, beelden van bureau,
schermen. Ondervraging van politie-agent met onherkenbaar in beeld gebrachte verdachte. “Gaat u
akkoord met een taakstraf?” Verdachte: “Ja, als ik een werkstraf ga doen en dan betaal ik de schade
en ben ik er dan vanaf?” – “Ja.”
****
[Geprek na item ZSM:]
ST [geeft toelichting, enthousiast]: Het record is 2 uur en 10 minuten!
HT: Dat vindt Herman Bolhaar, de nieuwe super-PG ook heel belangrijk he, dat dit soort
zaken...
[ST kucht, verslikt zich in garnalenkroket]
- HT: Ja die kroket zit in je keel, ik snap het... Herman Bolhaar vindt het ook heel belangrijk dat
dit soort zaken merkbaar en snel worden afgehandeld.
- ST: Ja, dit is wat Herman Bolhaar belangrijk vindt: zichtbaarheid, snelheid, politie die weer
snel de straat op kan en niet uren hoeft te lopen tikken, ook het slachtoffer dat heel snel zijn
schade vergoed krijgt. Ik denk dat het wel uitgebreid gaat worden! [kuch kuch kuch]
[Allemaal gekuch en gelach.]
- ST: Den Blijker moet iets aan het korstje doen hoor.
*****
[Aankondiging item OM/Bolhaar]
HT: Na zes jaar trouwe dienst gaf super-PG Herman Brouwer het stokje over aan Herman Bolhaar, die
vol energie de misdaad te lijf gaat.
-

****
ITEM: OM/BOLHAAR. [Onderschrift: Gelukkig nieuw Bolhaar]
VO: Bolhaar hoeft voorlopig niet te rekenen op veel vrije tijd, maar gelukkig kennen de Bolhaartjes de
klappen van de zweep.
HBH: Ik werk al 28 jaar bij het OM en ik kan u wel zeggen dat het een way of life is geworden. Ik kan
me nog een situatie herinneren toen ik nog de toga droeg en officier van justitie was dat we zelfs met
twee auto’s op vakantie gingen naar de Belgische kust, zodat ik halverwege nog kon keren om een
zitting te doen. Dus wat dat betreft zijn we wel wat gewend.
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VO: Herman neemt het stokje niet van de minste over, Bolhaar wandelt lekker verder over het
geplaveide pad van oud-opperhoofd Harm Brouwer.
HB: Herman Brouwer heeft een heel belangrijk accent gelegd in de openheid en in het contact met de
buitenwereld. En dat is anno 2011 en ook de komende jaren wat mij betreft een ongelooflijk
belangrijk punt.
VO: Er valt nog wel wat te verbeteren.
HBH: Ik denk aan hulp voor slachtoffers, die moeten wij goed terzijde staan. Ik denk aan intensivering
van opsporing van georganiseerde misdaad, misdaad die wij niet zien maar waar wij als
maatschappij wel heel veel last van hebben; en ik denk heel erg nog aan het intensiveren van de
aanpak van straatcriminaliteit.
VO: Met zijn kersverse status laat de OM-captain direct intern weten wie er de baas is door
haarscherp zijn prioriteiten te stellen.
HBH (grijnst): Nou, misschien moeten we de espresso nog wat sterker maken dan die al is. Daar houd
ik wel van.
*****
[Gesprek na item OM/Bolhaar:]
- ST: Wat ik zo leuk vind aan Herman is dat hij 28 jaar bij het OM werkt. Hij is de eerste superPG die ook officier van justitie is geweest, dus hij weet ook wat het werk op zitting inhoudt.
Die herkenbaarheid is heel prettig.
[Toelichting wat het betekent om meer aandacht te besteden aan slachtoffer.]
- HT: Is het ook de bedoeling het slachtoffer meer genoegdoening te geven?
- ST: Nee, het gaat er vooral om het slachtoffer genoeg aandacht te geven en te laten merken
dat we ook aan zijn belangen denken.
***
[Gesprek over vervolging Jomanda:]
HT: Zo Susanne, een cassatiezaak?
ST: Het Openbaar Ministerie, wij dus, gaan in cassatie bij de Hoge Raad, tegen de vrijspraak
van Jomanda. (...) Wij vinden toch nog steeds dat er voldoende bewijs is dar Jomanda
verantwoordelijk kan worden gesteld voor het verslechteren van de medische toestand van
Sylvia Millecam.
- AV: Toch is dat een raar verhaal, want de familie van SK heeft zoiets van ‘laat maar zitten’,
die zit daar helemaal niet op te wachten.
- ST: Ja, maar wij hebben dan ook wel over het, ja, het algemeen belang, het belang van de
maatschappij. Kijk, als je dan toch de overtuiging hebt als het Openbaar Ministerie dat je
iemand verantwoordelijk moet houden voor de dood van een ander of in ieder geval het
verslechteren van haar toestand, dan moet je toch doorzetten. En dan is het toch wel heel
belangrijk dat zo’n zaak doorgaat tot de Hoge Raad aan toe.
- AV: Dus het maakt niet uit wat de familie ervan vindt?
- ST: Nou met die familie wordt natuurlijk wel gesproken, we doen erg ons best om uit te
leggen waarom we zo’n beslissing nemen. Maar dan prevaleert voor ons toch wel het
maatschappelijk belang.”
[AV kijkt geïrriteerd, gaat over naar volgende item.]
-
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****
18.08.11
[Nieuw kaspel, korte krulletjes, net jasje]
***
ITEM KEITH BAKKER
[Onderschrift: Die zat toch in de Bak(ker)?]
Voorlezen requisitoir door officier van justitie.
Advocaat: “Op basis van zo’n rammelende zaak iemand op voorarrest houden vind ik echt een
verkeerde zaak. Op basis van sms’jes van de vrouwen kunnen we constateren dat bepaalde
onderdelen van de aangifte niet kloppen. Wij hebben die sms’jes pas vorige week gekregen, het is
eigenlijk schandalig dat wij dat werk moeten doen.” [op die aanklacht wordt helemaal niet ingegaan:]
*****
[Gesprek na item Keith Bakker:]
- HT: Wat is een regiezitting? Wat is de bedoeling van een regiezitting? Kan de rechter ook
aanwijzingen geven? Jullie moeten ook een mediaplan maken he?
- ST: Ja, daar heeft de verdediging om gevraagd. Het OM moet nu alles wat er over deze zaak
in de media is verschenen op een rijtje zetten, en daarnaast leggen wat nou de verklaringen
zijn geweest van de slachtoffers. [Reden: er worden 25 getuigen gehoord, die zouden zich
zouden kunnen baseren op zaken die in de media zijn beweerd.]
[En: legt uit wat verkrachting is: ongewenst binnen dringen.]
- HT: Jajaja... (stilte)
- ST: Iedereen is er stil van...
- Iedereen schiet in de lach: ja inderdaad!
******
David Letterman stopt ermee.
****
Item over snelwegschutter. Woordvoerder KLPD denkt dat het meerdere schutters zijn,
kopieergedrag. Beloning van 10 duizend euro. ST: We nemen het hoog op, het is levensgevaarlijk.
*****
[Gesprek over het uitzetten van een opsporingsbericht van een bankovervaller die op politieagent
probeerde te schieten. Ze laten een foto zien, en dat is opmerkelijk.]
-

-

ST: Het komt niet vaak voor, maar als het noodzakelijk is, dan doen we dat. [Uitleg:
Toestemming van college super-PG. En met succes, want één van de twee is volgende dag
gepakt. Die foto laten ze dan ook uitdrukkelijk niet meer zien; zijn foto is onherkenbaar
gemaakt.]
AV: Oh ja, want die ene, die jullie al hebben gepakt, dus die laten jullie nu ook niet meer zien?
ST: Precies! We moeten afweging maken tussen privacy van de verdachte en
opsporingsbelang, die moet zo kort mogelijk duren. We realiseren dat het een zwaar middel
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is, maar in dit geval was het toch nodig omdat het gewoon om gevaarlijke jongens gaat die
we binnen willen hebben zitten.
10.11.11
Lingerieshow van Victoria’s Secret, Paris Hilton date met Afro Jack
****
Jan Smit trouwt op Sint Maarten, belt live met redactie. AV voert het woord.
- AV: Wat vind jij ervan Susanne?
- ST: Nou dat is prachtig.
- AV (plagerig): Nou, Jan, je hoort het: zelfs het Openbaar Ministerie vindt het leuk!
***
Item: Strafzaak Michael Jackson
***
Daarop volgend gesprek:
-

HT: Zou dat in NL kunnen?
ST: Ja, het lijkt me een goed idee om een wet in te voeren dat daders geen geld mogen
verdienen aan slachtoffers, zoals dat nu in Groot Britannië in voorbereiding is. Zoals bij MJ is
immers de wereld op z’n kop.

****
Daniëlle Oerlemans is naar lingerieshow van Victoria’s Secret geweest, ze is erg onder de indruk, dan
geginnegap over of ze een leuk setje voor Reinout heeft meegenomen.
***
Aankondiging ITEM Puttense moordzaak.
HT: Goed, de Puttense moordzaak kostte Herman Dubois en Wilco Viets zeven jaar onschuldig zitten
achter de tralies. Sinds mei 2008 kwam er een nieuwe verdachte in beeld, en die werd vandaag
veroordeeld tot 18 jaar cel, voor diezelfde moord.
***
ITEM: PUTTENSE MOORDZAAK
[Onderschrift: ‘Uitgeput’].
-

-

VO (droevige pianomuziek, beelden van woning): Als in 1994 de stewardess Christel
Ambrosius wordt verkracht en vermoord krijgen de Puttense zwagers Wilco Viets en Herman
Dubois onterecht de schuld.
(beelden van zwagers bij veroordeling)
(journaalbeeld RTL nieuws): “Er is de afgelopen jaren nieuwe informatie verzameld over de
zaak van de verkrachting van en moord op de 23-jarige Christel Ambrosius.”
Ex-verdachte Herman Dubois [HD] na veroordeling van de nieuwe verdachte geïnterviewd
door een verslaggever, zichtbaar geëmotioneerd]: Het mag niet je leven bepalen, maar
alleen, dat doet het wel!

104

-

-

-

-

(journaalbeeld van RTL nieuws): “Veertien jaar na dato is een 33-jarige man aangehouden op
verdenking van de verkrachting van en moord op Christel Ambrosius. Twee andere mannen
hebben ruim 6,5 jaar vastgezeten voor de Puttense moordzaak.”
VO: De rechter zet Ronald P. vandaag voor achttien jaar op water en brood. Ex-verdachte
Herman Dubois haalt opgelucht adem.
(Beeld rechter): U hebt op 9 januari 1994, de 23-jarige Christel Ambrosius, een levenluchtige
jonge vrouw in de bloei van haar leven, verkracht en vermoord.
HD: Ik keek naar mijn vrouw en we knepen elkaar in de handen. Ik was ontzettend blij. Kijk,
achttien jaar is een hele poos, maar wij zijn ook al achttien jaar aan het strijden. Ik ben
ontzettend emotioneel nu. Allen weet je, ik zet een maskertje op. Ik denk als ik straks thuis
ben, dan zet ik dat maskertje af en dan komen de tranen vanzelf wel.
VO: Na zeven jaar onschuldig achter de tralies doet Dubois ’s nachts nog steeds geen oog
dicht. (beelden gevangenis, prikkeldraad)
HD: Wat je natuurlijk wel in hoofd hebt: hij wordt ook verdacht van de moord op Anneke van
der Stap. En ja, als de politie toen goed werk had gedaan, tóen, dan had dat meisje nog
geleefd.
VO: Met de veroordeling van vandaag en zijn eigen vrijspraak in 2006, hoopt Dubois dat hij
eindelijk zijn stempel van ex-verdachte definitief kwijt is.
(beelden van zwagers die elkaar omhelzen bij vrijspraak)
HD: Het is altijd een tweestrijd geweest van mensen die me geloofden die zeiden: ‘waar rook
is, is vuur’, dus hij zou er best eens wat mee te maken kunnen hebben.

------------------Ter vergelijking: volledige interview, op website:
-

-

-

-

Interviewer: Wat deed u toen u hoorde wat de straf was?
HD: Ik keek naar mijn vrouw en we knepen elkaar in de handen. Ik was ontzettend blij. Kijk,
achttien jaar is een hele poos, maar wij zijn ook al achttien jaar aan het strijden. Na vandaag
kan ik eindelijk het hoofdstuk dichtgooien en verder met mijn leven. Als er nou nog mensen
zijn die denken dat ik het heb gedaan, ja, dan kan ik er ook niks meer aan doen.
Interviewer: Hoe staat het met uw leven, tien jaar nadat u vrij bent gekomen?
HD: Het is altijd een tweestrijd geweest van mensen die me geloofden die zeiden: ‘waar rook
is, is vuur’, dus hij zou er best eens wat mee te maken kunnen hebben. En: die man die ze nu
hebben is nog niet veroordeeld. Nou, ik weet niet hoe die mensen nu gaan reageren, maar
voor mij is het zo klaar als een klontje. Maar dat was het al.
Interviewer: Heeft u vannacht geslapen?
HD: Nee, we hebben vannacht niet geslapen. We zijn aan het praten geweest, zo van: ‘Stel
dat...’. Want we hebben in onze zaak al zo veel meegemaakt, dat je het eerst moet horen en
dan pas kun je blij wezen. Ja en toen ik het hoorde, achttien jaar, toen was ik ontzettend blij.
Interviewer: Bent u emotioneel nu?
HD: Ik ben ontzettend emotioneel nu. Allen weet je, ik zet een maskertje op. Ik denk als ik
straks thuis ben, dan zet ik dat maskertje af en dan komen de tranen vanzelf wel.
Interviewer: Heeft u nu het gevoel dat het verwerken echt kan beginnen?
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-

-

-

HD: Ja, jawel, maar weet je, wat je natuurlijk wel in je hoofd hebt: hij wordt ook verdacht van
de moord op Anneke van der Stap. En ja, als de politie toen goed werk had gedaan, tóen, dan
had dat meisje nog geleefd. En daar praat niemand meer over. Want ik vind het eigenlijk een
schande, dat ook het OM en alles daar niets aan doet. Want die politieagenten, die kunnen
gewoon verder en staan op hogere posten. En dat is gewoon belachelijk, dat daar niks aan
gedaan wordt.
Interviewer: Wat verwijt u het OM?
HD: Ja, dat dus! Weet je, wat we toentertijd gehoord hebben, dat ik veroordeeld ben voor een
kist bier in een weddenschap, dat is natuurlijk een schande. Daarmee hebben ze mij en mijn
gezin zo veel tekortgedaan. En nog steeds. We zijn er nog steeds mee bezig.
Interviewer: Het is ook wel vreemd dat het OM u nooit in het openbaar excuses heeft
aangeboden.
HD: Nee, het OM heeft dat niet gedaan. Achter de schermen was het wel van ‘sorry’. Ja, we
hebben van alles gehoord. Alleen ik had gehoopt dat ze het in het openbaar zouden doen. En
ik had gehoopt dat de rechercheurs die toen op de zaak zaten, dat ze daar, weet ik veel wat,
een enquête of iets mee gedaan hadden. Want dit mag allemaal niet. Dezelfde rechercheurs
die toen in het team zaten, die hebben ook bij Maria van de Zande in het team gezeten, en
dat meisje is ook nooit gevonden. Als ze zo veel domme fouten bij ons al gemaakt hadden,
wat hebben ze toen wel niet gedaan?

*****
[Gesprek volgend op het item over de Puttense moordzaak]:
-

-

-

AV: Het blijft een heftige zaak hè, als je het zo ziet.
ST: Ja, dit is heel heftig hè. En dan vandaag natuurlijk de veroordeling van, ja, de nieuwe
verdachte zullen we maar zeggen. En ja, dan kun je eigenlijk ook zeggen, het is in de eerste
plaats natuurlijk ook voor de nabestaanden heel fijn is dat er nu iemand veroordeeld is. En
natuurlijk ook de twee van Putten, Herman Dubois en Wilco Viets die nu dan ook eindelijk een
punt kunnen zetten. Want wat hij net ook zegt: het bepaalt ook hun leven. En dat is natuurlijk
heel heftig.
HT: In hoeverre, want ik bedoel, we gaan het er zo over hebben natuurlijk, in hoeverre, kijk
voor die twee is het ook een afsluiting natuurlijk, heeft het OM of de rechterlijke macht,
hebben die ook nog iets met die twee voormalige verdachten en veroordeelden te maken.
Moet er nog iets tegen ze gezegd worden of iets dergelijks. [beeld: twee zwagers die elkaar
huilend in de armen sluiten.]
ST: Nou, weet je, dat is natuurlijk ook allemaal wel gebeurd, toen het een aantal jaar geleden
gespeeld heeft en zij ook vrijgesproken zijn, toen zijn die gesprekken er uiteraard geweest…
HT: Maar achter gesloten deuren, niet in het openbaar. [geeft knipoog]
ST: Dat is allemaal achter gesloten deuren, precies.
AV (onderbreekt): Hee en volgens mij heeft het is iets met de wet DNA, of zo, is er iets
waardoor deze zaak ook eigenlijk tot een oplossing is gekomen. Wat is dat voor wet?
ST: Ja, je hebt de wet DNA veroordeelden, die is vrij recent, van 2005, maar sinds 2010 ook
heel erg uitgebreid, en dat betekent dat mensen verdacht of veroordeeld zijn van een wet
waar voorlopige hechtenis op staat – dat klinkt heel technisch, maar dat zijn feiten waar vier
jaar gevangenisstraf of meer op staat, maar soms ook minder, want bijvoorbeeld
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-

-

-

-
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mishandeling valt er ook bij – als je daarvoor veroordeeld bent, moet je na je veroordeling
verplicht DNA afstaan.
HT: Verplicht?
ST : Ja, dat is verplicht. Mensen krijgen dan dus een brief thuis dat ze zich moeten melden
voor die afname. En veel mensen realiseren dat zich ook helemaal niet, want als jij
bijvoorbeeld tot een taakstraf omdat je iemand hebt mishandeld, krijg je die brief dus ook. Je
moet dat DNA afstaan, dat gaat in de databank, en dat helpt uiteindelijk om oude zaken op
te lossen. Want deze zaak, de Puttense moordzaak, de tweede verdachte, daar zijn we dus
bijgekomen doordat er een hit kwam, doordat ook hij DNA moest afstaan aan de databank,
en toen kwam de hit van de DNA-sporen van de moord op Christel Ambrosius.
AV: Dan komt er echt zo’n CSI-match zo van dat je ziet van boem-boem-bam-bam? [beweegt
zijn vingers alsof dingen naar beneden op hun plek vallen.]
ST: Ja, dat is dan wangslijm, dat is dat DNA. Dat profiel wordt dan door de databank
heengehaald waar heel veel profielen inzitten: opgelost.
AV: Ik kijk detectives hè, en je ziet altijd dat iemand dan geen DNA wil geven of zo, en dan
zitten ze te praten met iemand en dan drinkt-ie een kopje koffie, en hij denkt dat: oh een
lekker kopje koffie, en als hij even weggaat, gaan ze met zo’n wattenstaafje langs dat kopje.
Mag dat, is dat rechtsgeldig bewijs als ze dat in Nederland? Dat ze dan niet weten dat ze dat
gedaan hebben, of bijvoorbeeld je tandenborstel pakken of zo?
ST: Nee. Kijk, op een plaats van het delict, als iemand daar iets achterlaat, een flesje of zo,
kan je daar de sporen van afnemen. Maar je kan niet een verdachte uitnodigen en dan na zijn
verhoor bij de politie dat bekertje gebruiken.
AV (lachend): Ja ik zit dus altijd te kijken en dan denk ik: volgens mij mag dat niet!
HT: Maar Albert, het heet toch wet DNA veróórdeelden!
AV: Ja dat weet ik ook wel, maar op tv zie je altijd die Amerikanen en die Engelsen van die
trucs uithalen!
ST: Nou, wij doen dat niet. En trouwens als je zo een oproep krijgt is het wel verstandig om te
gaan, want als je niet vrijwillig gaat, dan kan het dus gebeuren dat je op vakantie wilt en op
Schiphol staat en er dan alsnog tussenuit wordt geplukt.
AV (lacht): Want dat levert vertraging op en dat wil je natuurlijk niet hebben.

******
Aanpak overvallen: preventietips voor in de ‘donkere dagen’, “wees extra alert”
ST: Overigens daalt het aantal overvallen wel met de jaren.
ST: We geven ook hogere straffen. Laatst nog, 17 jaar voor een overval op een gezin.
***
ITEM: 200 JAAR RECHTERLIJKE MACHT
VO: In 1811 komt Napoleon voor het eerst in ons kikkerkandje met een beschaafde rechterlijke macht
op de proppen! Niet langer middeleeuwse schandpaaltaferelen op dorpspleintjes, maar: jazeker!
Keurige mannen in toga’s!
[Inco de Roos (hoogleraar strafrecht), spreekt over modernisering van strafrecht. Beeld: dikke boeken,
rijen ordners, stapels papier met post-its ertussen. En hoge straffen in Nederland. In top 3 van zware
en harde straffen.]
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VO: Niet iedereen is even blij met de rechtspraak.
Bart Nooitgedagt, vereniging strafrechtadvocaten: Er is een verharding gaande, waarbij de humane
bejeging van het individu dreigt te verdwijnen.
OV: Moest het slachtoffer de rechter vroeger nog overtuigen met trieste blikken en traanogen;
tegenwoordig mag de gedupeerde zelf zijn ei kwijt.
Inco de Roos: De rechtspraak in NL is goed, professioneel, integer. Er is relatief veel vertrouwen in het
recht.
**********
5.12.11 [Terporten is die dag niet de vaste crimedeskundige, dat is John van den Heuvel. Ze schuift
kort aan om toelichting te geven bij de stappen die het OM neemt tegen voetbalrellen Utrecht, die
die dag hebben plaatsgevonden]

15.12.11
[ST in strak wit jasje met dubbele rij zwarte knopen, getoupeerd haar en ronde zilveren oorbellen.]
[Gesprek over vervolging politieke partij Martijn]
-

-

-

Winston Gerstanowitz (WG): Het OM heeft vandaag aangekondigd pedopartij Martijn aan te
pakken, en dat is volgens mij terecht.
ST: Strafrechterlijk is het lastig om de vereniging te vervolgen, nu gaan we dat civielrechterlijk
proberen. We hebben vandaag het verzoekschrift ingediend.
WG: Heeft dat dan ook te maken met wat wij er in Nederland van vinden?
ST: Je hoort natuurlijk wat er in de Nederlandse samenleving leeft. Wij hebben als staat ook
de plicht om alles wat zich richt op kinderporno – wat Martijn eigenlijk verheerlijkt en doet
alsof het goed voor kinderen zou zijn – om dat aan te pakken, dat staat ook in allerlei
verdragen. Wij hebben nu een soort driesporenbeleid: we proberen de individuele leden van
de vereniging aan te pakken, kort geleden nog de voorzitter die voor een aantal jaar
veroordeeld is, de vereniging zelf en sinds kort ook civielrechterlijk: vragen om de vereniging
te verbieden, omdat er gewoon geen bestaansrecht meer is.
Erik de Zwart (EdZ): Zou je dat niet ook kunnen doen met een aantal andere organisaties
waarvan we vinden dat het in onze samenleving niet past? Kunnen we niet ook de Hell’s
Angels kunnen verbieden?
ST: Nou ja, wat de samenleving vindt, er staan natuurlijk een aantal eisen in de wetboek van
rechtsvordering waar je aan moet voldoen, en dan moet er echt wel sprake zijn van een grote
inbreuk op de openbare orde. En van Martijn hebben we gezegd: we vinden dat dat nu aan de
hand is. Dus vandaar dat we nu dat verzoek hebben gedaan.

****
ITEM: SPREEKRECHT OUDERS BIJ AMSTERDAMSE ZEDENZAAK.
Sinds 2005 mogen slachtoffers in zeer ernstige gevallen zelf spreken – nu mogen ook de ouders van
slachtoffers dat, als die zelf (nog) niet kunnen spreken. Teeven heeft een wetsvoorstel ingediend.
Advocaat van ouders aan het woord. Vertelt ook over zijn eigen beleving: “Het is mijn werk. Net zoals
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een chirurg een mes in iemand moet zetten om hem te helpen, moet ik soms de meest verschrikkelijke
dingen zien of lezen om een zaak tot een goed einde te brengen.”
****
Nieuwe wet: zaken met vrijspraak mogen worden herzien bij nieuw bewijsmateriaal (in ernstige
gevallen met dodelijke slachtoffers). College van procureurs-generaal moet er wel toestemming voor
geven.
- ST: Dat geeft natuurlijk een heel onrechtvaardig gevoel, van ‘ja, deze persoon heeft dit feit
gepleegd, maar we kunnen er niets meer aan doen’. En dan is het mooi als dat nu wel kan.
****
ITEM: Blik op de weg 20 jaar.
Voyeurisme, normen/grenzen zoeken (wat doen die lui, doe ik dat zelf ook). Presentator: ik heb het
nooit bedoeld als preventief, maar uiteindelijk blijkt het soms wel zo te werken.
****
Daaropvolgend gesprek:
- ST: Het is goed dat mensen kunnen zien wat voor capriolen mensen allemaal kunnen uithalen,
maar ook wat voor sancties daarop staan. Bijvoorbeeld dat je echt je rijbewijs moet inleveren
stante pede en voorlopig ook niet meer terugkrijgt.
- WG: ... Zei zij streng...
- ST: Zei zij streng! Hee, en er is trouwens een jubileumsuitzending morgenavond om half 11 op
Nederland 1.
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BIJLAGE B.
Vooraf gemailde vragen en transcripts van de interviews.

Introductie en per mail verstuurde vragenlijst
Alle betrokkenen kregen dezelfde introductietekst per mail:
Sinds het aantreden van Harm Brouwer voert het OM een pro-actief mediabeleid. Dat houdt in dat
het OM niet alleen reageert op vragen uit de media, maar ook zelf de publiciteit opzoekt.
Voorbeelden van dit beleid zijn Susanne Terporten, die als officier van justitie als vaste gast namens
het OM eens per maand aanschuift bij RTL Boulevard en zelfgeproduceerde filmpjes op de website
van het OM (OMtv). Het OM probeert met hun mediabeleid een groot publiek te informeren over de
werkzaamheden van het OM en zo het vertrouwen in de rechtsstaat te vergroten. Doordat de media
steeds aandacht geven aan ernstige blunders van het OM (Schiedammer Parkmoord, Lucia de B.,
Deventer moordzaak, Hell's Angels) zou het grote publiek ten onrechte de indruk krijgen dat het een
rommeltje zou zijn bij het OM. Ook advocaten, 'die van alles kunnen roepen' in de media, zouden
hieraan debet zijn. Het proactieve mediabeleid van het OM zou het gedeukte imago van het OM
moeten opvijzelen.
Een onderdeel van mijn scriptie is dat ik direct betrokkenen (advocaten, journalisten, persvoorlichting
zittende magistratuur) vraag hoe zij aankijken tegen het proactieve mediabeleid van het OM. Daarom
wil ik u de volgende vragen voorleggen:
Vervolgens kregen de advocatuur, de zittende magistratuur en de journalisten min of meer dezelfde
vragen voorgelegd, steeds iets aangepast voor de betrokken partij.
1. De vragen voor de zittende magistratuur aan Michiel Boer, landelijk woordvoerder voor Raad
van de Rechtspraak:
- Hoe wordt er onder rechters gereageerd op het mediabeleid van het OM?
- Kan het proactieve mediabeleid van de rechtsgang in het gevaar brengen? In een artikel in
advocatenblad uit februari dit jaar, waarin u zelf het woord krijgt (zie attachment), wordt het
voorbeeld van de zaak Benno L. gegeven. Bent u het ermee eens dat het OM hier al te zeer de media
heeft opgezocht en zo de rechter in een positie brengt waarin hij of zij het alleen nog maar verkeerd
kan doen? Zijn er gevallen waarin dit volgens u is gebeurd?
- Henk Naves, president van de rechtbank Breda, heeft in een interview met BN/De Stem gezegd dat
hij graag een rechter aan de desk van RTL Boulevard zien. “Als wij kop van jut zijn, moeten we iets
terugzeggen. Dat kan toch op een waardige manier. Ik vind dat we daar nu nog te vaak krampachtig
over doen.” Vindt u het een goed idee als behalve advocaten en het OM, ook rechters plaatsnemen bij
entertainmentprogramma's als Boulevard om hun visie te verkondigen?
- Wat kan de zittende magistratuur leren van het proactieve communicatiebeleid van het OM?
110

- Zouden de zittende en staande magistratuur meer moeten samenwerken in hun mediabeleid?
2. De vragen aan de strafrechtadvocatuur, aan Jan Leliveld, bestuurslid van de Nederlandse
Orde van advocaten met in zijn portefeuille strafrecht en advocaat bij Wladimiroff advocaten
in Den Haag:
- Hoe wordt er onder strafrechtadvocaten gereageerd op het mediabeleid van het OM?
- Wat vindt u van het verwijt dat advocaten het OM in diskrediet brengen en daarmee het vertrouwen
in de rechtsstaat zouden aantasten?
- Wat vindt u van ervan dat het OM als vaste gast optreedt bij RTL Boulevard? Mag het OM zichzelf zo
profileren, of zou het zich als overheidsinstelling terughoudender moeten opstellen? Waar ligt de
grens?
- Henk Naves, president van de rechtbank Breda, heeft in een interview met BN/De Stem gezegd dat
hij graag een rechter aan de desk van RTL Boulevard zien. “Als wij kop van jut zijn, moeten we iets
terugzeggen.” Vindt u het een goed idee als behalve advocaten en het OM, ook rechters actief de
media gaan opzoeken om hun visie te verkondigen?
- Kan het proactieve mediabeleid van de rechtsgang in het gevaar brengen? In een artikel in
advocatenblad uit februari dit jaar (zie attachment) wordt het voorbeeld van de zaak Benno L.
gegeven. Bent u het ermee eens dat het OM hier al te zeer de media heeft opgezocht en zo de
verdachte al bij voorbaat heeft veroordeeld? Zijn er andere gevallen waarin dit volgens u is gebeurd?
3. De vragen aan de journalisten Marian Husken, Folkert Jensma en John van den Heuvel:
- Wat merkt u als journalist van het pro-actieve communicatiebeleid van het OM? Merkt u een groot
verschil met het voorgaande communicatiebeleid onder Joan de Wijkerslooth?
- Wat vindt u van het verwijt dat advocaten en journalisten het OM in diskrediet brengen en daarmee
het vertrouwen in de rechtsstaat zouden aantasten?
- Wat vindt u van ervan dat het OM als vaste gast optreedt bij RTL Boulevard? Mag het OM zichzelf zo
profileren, of zou het zich als overheidsinstelling terughoudender moeten opstellen? Waar ligt de
grens?
- Henk Naves, president van de rechtbank Breda, heeft in een interview met BN/De Stem gezegd dat
hij graag een rechter aan de desk van RTL Boulevard zien. “Als wij kop van jut zijn, moeten we iets
terugzeggen.” Vindt u het een goed idee als behalve advocaten en het OM, ook rechters actief de
media gaan opzoeken om hun visie te verkondigen?
- Kan het proactieve mediabeleid van de rechtsgang in het gevaar brengen? In een artikel in
advocatenblad uit februari 2011 wordt het voorbeeld van de zaak Benno L. gegeven. Bent u het
ermee eens dat het OM hier al te zeer de media heeft opgezocht en zo de verdachte al bij voorbaat
heeft veroordeeld? Zijn er andere gevallen waarin dit volgens u is gebeurd?
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Transcripten
Michiel Boer
-

Landelijk woordvoerder van de Raad voor de rechtspraak
Telefonisch interview 6 januari 2012

Hoe kijken rechters aan tegen het mediabeleid van het OM? “Rechters als organisatie onderschrijven
het mediabeleid van het OM. Ik heb daar de afgelopen tien jaar geen heftige discussies over gehoord
bij bijvoorbeeld de landelijke persrechtervergadering. De omgang met media is wel een onderwerp
dat op dit moment erg leeft in de rechtspraak. Er gaat geen discussie voorbij of het onderwerp komt
aan de orde. En dan zijn er altijd wel individuele rechters die van mening zijn dat rechters en
officieren van justitie uitsluitend een magistratelijke rol moeten vervullen, en zich in principe niet
bezig houden met media. Maar in het algemeen zijn rechters het erover eens dat de samenleving
verandert en je verantwoording moet afleggen.”
“In individuele zaken kunnen rechters overigens wel hun goed of afkeuring laten blijken tegenover
het OM. Als de rechter van mening is dat het OM al te veel de media heeft opgezocht waardoor de
privacy van een verdachte is geschonden, kan hij dat laten meewegen in zijn oordeel.”
“Wel is er sprake van koudwatervrees. Toen mr. Frank Visser twaalf jaar geleden op eigen initiatief
begon met het programma De Rijdende Rechter, werd hij door veel collega’s met de nek aangekeken.
Veel te populistisch, veel te volks, zei men. Rechtspraak is hoogopgeleid werk, dat met eerbied moet
worden benaderd, was het idee.
“Zo’n zes jaar geleden werd we een eerste zittingszaal afgeleverd waar televerhoren konden
worden afgenomen: getuigen die in het buitenland via een live-stream verbinding hun verhaal
kunnen doen. We kregen een verzoek van RTL Boulevard, zij wilden daar een item over maken. Ik
heb dat voorgelegd aan de persrechters, en dat verzoek is afgewezen. Later hoorde ik de reden:
omdat het RTL Boulevard was. Als het een deftiger medium was geweest als NRC Handelsblad, had
het wel gemogen. Ik ben zowat ontploft. Wie zijn wij om te bepalen welke journalisten we wel en
niet toelaten? Wie zijn wij om neer te kijken op ‘het gepeupel’? Het publiek dat RTL Boulevard kijkt is
juist het publiek dat we niet makkelijk bereiken. Natuurlijk moet je op zo’n verzoek ingaan! Dit was
precies een item waar rechters makkelijk aan kunnen meewerken, zonder dat het een lopende zaak
beïnvloedt.”
“Nu is dat anders. Het OM laat zien dat je heel goed kan uitleggen waar je mee bezig bent en welke
dilemma’s daarbij komen kijken, zonder dat je je magistratelijkheid verliest. Maar er zijn natuurlijk
wel veel dingen waar we rekening mee moeten houden met het opzoeken van media. Rechters
hebben een andere functie dan bijvoorbeeld advocaten en officieren van justitie. We kregen laatst
bijvoorbeeld een verzoek van DWDD, bij een zaak waarbij een inbreker in coma was geslagen. Dat
hebben wij toen afgewezen. Een rechter spreekt een oordeel uit, dat oordeel is bindend. Er zaten
wel een officier van justitie en twee advocaten, om de zaak vanuit verschillende perspectieven te
belichten. Als een rechter daartussen gaat zitten, lijkt het net alsof hij ook maar een mening heeft.
Dat is niet wenselijk.
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“Bovendien is het moeilijk om een rechter te vinden te vinden die dat wil en kan: voor de camera zijn
zegje doen. Persrechters krijgen geen cameratraining, bij het OM is dat wel zo. Het OM is een stap
verder dan de rechtspraak in het omgaan met de media, zonder meer. Ik ben daar wel eens jaloers
op.
[Suggestie: zou het kunnen zijn dat het OM om strategische redenen een bepaald standpunt inneemt
in een zaak, omdat het hen publicitair goed uitkomt. Vb. Benno L. en Wildersdocu – de rechter komt
in de positie dat hij een oordeel moet vellen dat maatschappelijk niet te verkopen is. Is dit kritiek die
onder rechters leeft?]
“Over de overwegingen van het OM waarom zij in een zaak op een bepaalde manier heeft
gehandeld, kan ik geen uitspraken doen. Ik heb verwijten van deze aard in ieder geval niet gehoord.
Bovendien geloof ik dat de meeste rechters niet zo bezig zijn met het mediabeleid van het OM. In de
zaken die je noemt kan je wel zien dat rechters er geen moeite mee hebben om vonnissen te vellen
waarvan ze weten dat er weinig begrip voor is. Ze zijn getraind om onafhankelijk een oordeel te
vormen over een zaak, en zich niet te laten leiden door bijvoorbeeld de publieke opinie. Daar geloof
ik heilig in. Daarom duurt die opleiding ook zo lang!
“Rechters kunnen in hun vonnissen wel rekening houden met de media-aandacht die een zaak
genereert. Als de privacy van de verdachte wordt geschaad of als zij van mening zijn dat de
rechtsorde is geschokt of geschaad, kunnen zij dat meewegen in het vonnis. Het komt allebei voor,
hier is onderzoek naar gedaan door François Kristen. 251
“Kijk naar de zaak van Fokke Fernhout, rechter uit Maastricht die is veroordeeld wegens het bezit van
kinderporno. Het was niet heel ernstige kinderporno. Het waren wat blaadjes uit de jaren zeventig,
waarin uiteindelijk drie plaatjes zijn gevonden van jongens die misschien jonger zijn dan achttien. Het
valt wel onder kinderporno, daar is hij voor aangeklaagd. In de media heeft deze zaak echter enorm
veel aandacht gekregen. Die man had geen leven meer, hij werd overal de ‘pedo-rechter’ genoemd.
Met die publiciteit is rekening gehouden in het vonnis: Fernhout kreeg strafvermindering. Natuurlijk
is dat voor de zittende magistratuur publicitair ongunstig, natuurlijk weet je dat je de kritiek krijgt dat
rechters elkaar het hand boven het hoofd houden. Maar een rechter trekt zich daar niets van aan, hij
past het recht toe.
[Werkt hij wel eens samen met het OM wat betreft communicatie?] “We werken niet samen in het
ontwikkelen van het beleid, maar in de uitvoering heb ik regelmatig contact met ze. Bijvoorbeeld als
journalisten cijfers willen, dan bel ik even om te vragen wat zij aan onderzoek hebben liggen en dat
af te stemmen. Of als een journalist belt met een specifieke vraag, dan kijk ik even of zij niet een
specialist hebben.
[Is het niet zo dat de publieke opinie niet perse onderscheid maakt tussen de verschillende partijen in
de rechtsgang?] “Ja, dat is absoluut zo. Het OM, de advocatuur, maar ook bijvoorbeeld de politie en
de minister: alles hangt samen bij het vertrouwen in de rechtspraak. Het afgelopen jaar is het
251

http://www.persprijsvanveen.nl/2007/onderzoek-meer-publiciteit-minder-straf.html
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vertrouwen in de rechtspraak gegroeid, ondanks bijvoorbeeld het Wildersproces. Wat blijkt: het
komt door het succesvolle eerste jaar van het kabinet-Rutte en het gehamer van dit kabinet op
hogere straffen.
“Volgens mij is er ook een verschil in hoe mensen oordelen over iets abstracts als ‘de rechtspraak’ of
‘de overheid’ en hoe ze reageren op een individuele rechter. Als mensen in de Telegraaf lezen dat
een verdachte van kindermisbruik een lage straf krijgt, kunnen ze heel boos zijn. Maar als ze zelf
moeten voorkomen hebben mensen doorgaans respect voor de rechter en het vonnis. Ik zou heel
graag willen dat dit verschil eens wordt onderzocht.”
Jan Leliveld
-

Bestuurslid van de Nederlandse Orde van advocaten met in zijn portefeuille strafrecht en
advocaat bij Wladimiroff advocaten in Den Haag
Telefonisch interview 28 december 2011

“Het beeld dat advocaten het OM systematisch in diskrediet brengen herken ik niet. Er zijn wel eens
advocaten die kritiek leveren op de gang van zaken van het OM, het staat ze vrij om dat te doen. Zij
hebben de taak hun cliënt te verdedigen en mogen dat publiek doen. Het OM heeft een
magistratelijke rol, zij dienen zich terughoudend op te stellen.
“Mochten er advocaten zijn die te ver gaan in het verstrekken van informatie in lopende zaken, of
zich in de media disrespectvol uiten over het OM, staat het het OM vrij om daar een klacht over in te
dienen bij de deken van de Orde van Advocaten. Dat gebeurt niet. De redenering van het OM mag
nooit zijn: advocaten gaan te ver, dus dan mogen wij dat ook doen. Twee jaar geleden hebben wij op
ons jaarcongres over exact dit onderwerp discussie gevoerd met onder andere Harm Brouwer. Dat is
een goede manier om de verhoudingen te verbeteren: de discussie aangaan. Brouwer had geklaagd
over het gedrag van advocaten in een brief aan de deken. In de discussie ging het er soms fel aan toe.
“Het overgrote deel van strafrechtadvocaten adviseert hun cliënten overigens zoveel mogelijk buiten
de media te blijven. Negen van de tien keer heeft het OM het morele gelijk aan hun zijde. Zij kunnen
een verdachte aanwijzen en een strafeis stellen. Daarmee is het veel makkelijker om de publieke
opinie voor zich te winnen, zij kunnen na een misdrijf direct inspelen op de publieke onrust.
Advocaten hebben het wat dat betreft moeilijker.
“In de media is veel aandacht voor de strafeis, er is veel minder interesse in het verweer van de
advocaat en de uitspraak van de rechter. Bij een zitting zie je vaak dat de pers vertrekt na het
requisitoir. Er zijn onderzoeken gedaan die aantonen dat de strafeis vaak bekender is dan de
daadwerkelijke uitspraak. Dat kan schadelijk zijn voor cliënten. Stel: het OM verdenkt iemand van
100, uiteindelijk wordt de straf 30. Toch blijft dat 100 bij de mensen hangen. Daarmee wordt iemand
schade berokkend. Het is één van de redenen dat het OM zich terughoudend dient op te stellen: een
aanklacht kan al snel worden opgevat als feit.
“Wat je nu ziet is dat het OM meer aandacht wil geven aan slachtoffers. Ook dat is begrijpelijk, en
bovendien iets waarmee je het goed kunt scoren in de media. Het OM dat de goeden beschermt en
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vecht tegen de slechten: dat is een goed verhaal. Maar ook hier vind ik dat het OM behoedzaam
moet opereren. Een slachtoffer kan ook niét een slachtoffer zijn. Pas als de rechter een zaak bewezen
acht, kun je echt van daders en slachtoffers spreken. Ik heb veel strafzaken gedaan en ik kan je
verzekeren dat het in veel gevallen niet zo zwart/wit is als het lijkt.
“Als de reden om de pers op te zoeken is om meer publieke verantwoording af te leggen, heb ik daar
meer begrip voor. Ik begrijp dat het OM in sommige zaken, waar er veel publieke onrust is, moet
vertellen waar ze mee bezig zijn en waarom. Ik begrijp ook dat zij dat soms op onconventionele wijze
doen, om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Waar de grens ligt is moeilijk te zeggen. Maar
hier spreek ik op persoonlijke titel, niet namens de Orde. In het algemeen ben ik van mening dat het
OM behoedzaam moet opereren met de informatie die het naar buiten brengt. Vrijwel alle
advocaten zullen het hier met mij eens zijn. Er staat veel op het spel en er kan al snel grote schade
worden aangericht.
“Het geval van Robert M. is heel extreem. Omdat M. in hechtenis zat, kon de advocaat niet spreken
met de media, terwijl het OM en de gemeente intussen allemaal informatie over de verdachte
verspreidde. Dat het OM juist in een situatie als deze de grote groep betrokken en het publiek wil
informeren is begrijpelijk, het levert wel een lastige situatie op, die door advocaten als frustrerend
wordt ervaren. Zij zijn met handen en voeten gebonden, terwijl het oordeel door de publieke opinie
eenzijdig wordt gevoed. Over het algemeen doet dit de rechtsgang geen goed. Juist voor situaties als
deze belangrijk dat de grens tussen informeren/voorlichten enerzijds en het verdedigingsbelang
anderzijds goed wordt onderzocht.
“Rechters zitten in een nog veel moeilijkere positie dan officieren van justitie en advocaten. Zij
kunnen eigenlijk niet optreden in de media: ze hoeven maar een keer iets verkeerd te zeggen, iets
net ongelukkig te formuleren, om een hele zaak onderuit te halen. De kans op misverstanden en
ongelukken is aanzienlijk. Dat is wel jammer voor ze. Ik zou zeggen: rechtbank, probeer alsjeblieft
buiten deze discussie te blijven. Als het al nodig is om een uitspraak toe te lichten, dienen ze zo dicht
mogelijk bij de uitspraak te blijven. Die uitspraak moet eigenlijk voor zichzelf spreken.”
Marian Husken
-

Onderzoeksjournaliste bij Vrij Nederland, schrijft over misdaad en justitie. Vaak werkt zij
samen met Harry Lensink.
Telefonisch interview op 2 januari 2012.

“Toen Harm Brouwer aantrad, kregen wij een uitnodiging voor een achtergrondgesprek. Dat vonden
wij leuk, want de meeste mensen hebben geen idee wat het college van procureurs-generaal doet.
Het leek ons leuk om een paar dagen met hem mee te lopen en van zijn werkzaamheden verslag te
doen. Maar dat mocht niet. Brouwer heeft regelmatig overleg met de minister van justitie en dat is
geheim, luidde de reden. Dat begrijp ik wel, maar over alles valt afspraken te maken. Het OM stond
daar niet voor open.
“Dat merkten we ook toen we een artikel schreven over Paul Frielink, hoogleraar OM. We hebben
hem twee jaar lang gevolgd en wilden dit project afsluiten met een groot interview met Frielink. Hij is
van hogerhand teruggefloten: hij mag geen uitspraken doen over het beleid van het OM, allen de
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super-PG mag dat. Uiterst merkwaardig vonden we dat, een hoogleraar is toch onafhankelijk? Een
gemist kans. Maar het OM vindt: uitspraken over het beleid, dat doet de voorzitter. Kennelijk durven
ze het nog niet aan om mensen vrijuit te laten spreken. Het mag alleen op hun manier, onder hun
voorwaarden.
“Bolhaar zat afgelopen week nog bij de TROS-nieuwsshow, vanmiddag bij de VPRO... Het OM wil veel
naar buiten treden, maar wel onder hun voorwaarden. Kijk naar de berichtgeving over ZSM: dat is
een en al hoerageluid. Terwijl daar intern wel verdeeldheid over is. Als je goed tussen de regels
doorleest in Opportuun, lees je wel kritiek. Maar dat blad is voor de binnenwacht.”
[De kritiek dat journalisten met het steeds weer herhalen van blunders van het OM het vertrouwen
in de rechtsstaat zouden ondermijnen, wijst ze resoluut van de hand:] “De boodschapper wordt
verweten dat er bij hen zelf iets mis gaat. Werkelijk totale nonsens.” Ze trekt zich er niets van aan.
“Sterker nog, dat soort opmerkingen zijn aanleiding voor een nieuw verhaal: hoe vaak gaat er nu
werkelijk iets mis bij het OM? Welke officieren maken fouten, zijn het steeds dezelfde? Wat gebeurt
er als je een fout maakt, wat zijn de consequenties?”
[Husken en Lensink deden onderzoek naar reeds afgeronde zaken waarin de rechter in het vonnis
kritiek uitte op het handelen van de officier van justitie. Officieren van justitie die fouten begaan
worden niet ontslagen, sommigen worden zelfs rechter, concludeerden zij. Het OM reageerde
woedend en diende een klacht in bij de Raad van Journalistiek. Het OM belde onmiddellijk op om te
zeggen dat de stukken ‘bomvol fouten’ stonden. 252] Op de uitnodiging van Vrij Nederland om die
fouten te benoemen en recht te zetten in de rubriek die openstaat voor lezersreacties werd niet
ingegaan, zegt Husken. “Het OM koos er bewust voor om naar de Raad voor de Journalistiek te
stappen om aan de kaak te stellen dat er niet direct het principe van ‘hoor en wederhoor’ was
toegepast.”
“De klacht luidde dat wij de officieren van justitie om wederhoor hadden moeten vragen. Wij
hebben dat niet gedaan, omdat wij ons beriepen op uitspraken van de rechter. Dat zijn feiten, daar
hoeven we niet nog eens discussie over te voeren, was onze redenering. Helaas hebben wij niet
gewonnen.”
“Het is lastig werken als journalist, omdat je vaak ongelijk informatie krijgt toegespeeld. Soms geeft
de verdediging veel informatie die gunstig uitvalt voor hun cliënt, terwijl het OM weinig informatie
prijsgeeft. Soms treedt het OM met allemaal informatie naar buiten op een persconferentie, terwijl
dat allemaal nog bewezen moet worden, en mag een advocaat niets zeggen omdat de cliënt in
hechtenis is. Ik wil graag opschrijven hoe het echt zit, maar dat is niet eenvoudig.
“Het klopt dat er vanuit de journalistiek meer aandacht is voor de strafeis. Die is doorgaans veel
eenvoudiger samen te vatten dan de argumenten van de verdediging. Journalisten hebben ook niet
genoeg tijd om strafzittingen helemaal uit te zitten. Kijk naar het liquidatieproces dat nu loopt. Dat
duurt al bijna 2,5 jaar! Als journalist, zeker als je voor een dagblad werkt, heb je een enorme
productiedruk. Je moet dan toch een strategische afweging maken wat je wel en niet bijwoont. De
verdediging van de advocaat delft eerder het onderspit.
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“Of het een goed idee is dat het OM als vaste gast zit bij RTL Boulevard? Ik ben een beetje
ouderwets: ik vind dat een proces zo veel mogelijk in de rechtszaal moet plaatsvinden. RTL Boulevard
is een entertainmentprogramma, dat vind ik problematisch. Misdaad is geen entertainment, het gaat
over mensen die mogelijk in de cel terecht komen. Je mag dan wel alleen juridisch correcte
uitspraken doen, maar het gaat ook om de context waar je je in plaatst. En bij RTL Boulevard is dat:
wie doet het met wie. Je kan, als je wordt gevraagd, best eens aanschuiven, maar een structurele
samenwerking is toch iets anders.”
“Tegenover meer op nieuws en achtergrondjournalistiek gerichte media daarentegen zou het OM
wel eens wat minder voorwaarden mogen stellen. Echte transparantie gaat verder dan wat er nu
gebeurt.”
“Rechters moeten zich buiten het mediacircus houden. Zij moeten heldere vonnissen schrijven, maar
je kan niet een heel vonnis tot soundbites reduceren.”

Folkert Jensma
-

Juridisch redacteur en commentator NRC Handelsblad.
Telefonisch interview op 1 december 2011.

Jensma werkt sinds 2007 als juridisch redacteur en commentator, dus hij heeft niet veel ervaring met
het mediabeleid van het OM voor dat van Harm Brouwer.
“Het OM heeft een slechte periode achter de rug. Sinds het Wildersproces zijn het niet zozeer zij,
maar de rechters die veel negatieve publiciteit krijgen. Ik vermoed dat ze met genoegen opmerken
dat zij nu eens niet in de hoek zitten waar de klappen vallen.
“Het OM communiceert veel beter dan de zittende magistratuur. Met iedereen: de pers, de
vakwereld, de burger. Dat zie je al aan de inrichting van de website: die van het OM is veel helderder
ingericht, je vindt eenvoudig wat je zoekt en ze stellen veel materiaal beschikbaar. En als je
toelichting wilt, kun je ze ook altijd telefonisch bereiken.
“Ze zoeken ook naar nieuwe wegen om mensen te bereiken. OMTV is een poging om jongeren aan te
spreken. Zij nemen informatie op verschillende manieren op, ook visueel. Of het een succes is weet ik
niet, maar het laat in ieder geval zien dat het OM er alles aan doen om zo veel mogelijk mensen te
bereiken. Dat kan ik alleen maar toejuichen.
“Het zal deels met de inrichting van het OM te maken hebben. De organisatie is hiërarchischer
ingericht dan de zittende magistratuur: bij het OM is er één topman, bij de zittende magistratuur is
dat niet zo. Met 19 semi-zelfstandige rechtbanken is het minder makkelijk om jezelf te profileren.
“Het ligt ook aan wie de topman is. Harm Brouwer is na zijn aantreden op tournee gegaan, bij de NVJ,
bij de advocatuur. Hij heeft een vlotte tong en is niet bang. Zo geef je het OM een gezicht en een
stem. Overal liet hij zijn telefoonnummer achter, Brouwer kon je bellen. Dat was hard nodig. Onder
zijn voorganger was het OM geïsoleerd geraakt. Die maakte met iedereen ruzie: de politiek, de
minister, de pers. De super-PG kan echt een verschil maken. Onder Brouwer heeft het OM een draai

117

gemaakt, ze zijn hun taak veel maatschappelijker gaan invullen. Een proactief mediabeleid hoort
daarbij, al kleven er natuurlijk risico’s aan, bijvoorbeeld voor de verdachte.
“Of het OM wel eens te ver gaat met hun pro-actieve mediabeleid? Ik denk dat ze buitengewoon
pragmatisch omgaan met de media. Ze stellen zich op als een partij in het proces. Als ze iemand
vervolgen, doen ze alles om die persoon te pakken te krijgen. Het OM gaat volgens mij betrekkelijk
ver in het contact zoeken met de media, maar de laatste tijd gebeurt er volgens mij weinig
onwenselijks. Ik kijk niet naar RTL Boulevard, maar als de officier van justitie die daar zit dingen zou
zeggen die de rechtsgang in het geding brengen, was dat mij wel ter ore gekomen. Ze leren met
vallen en opstaan zich daarin een houding te geven.
“Het OM is buitengewoon alert op wat er in de media gebeurt, journalisten worden nauwgezet in de
gaten gehouden. Ze kunnen niet goed tegen kritiek. Als ik een kritisch stukje schrijf, heb ik de
volgende dag de hoofdofficier aan de lijn. Dat mogen ze doen hoor, ik kan daar wel tegen als
journalist. Het weerhoudt mij niet om te schrijven wat ik wil. Maar ik merk wel dat ze er alles aan
doen om de berichtgeving onder controle te houden.
“Volgens mij doet het OM het op dit moment heel goed in hun contacten met de media. Ze erkennen
dat het medialandschap verandert en proberen daar hun weg in te vinden. Hun mediabeleid getuigt
van lef, ze gaan experimenten niet uit de weg. De rechtspraak: die heeft pas écht een probleem wat
betreft omgang met de media. Zij zouden aan het OM een voorbeeld kunnen nemen.”

John van den Heuvel
-

Misdaadverslaggever bij De Telegraaf en crimedeskundige bij RTL Boulevard.
Telefonisch interview 18 januari 2012.

“Het communicatiebeleid van het OM sinds het aantreden van Harm Brouwer is een grote
vooruitgang voor journalisten. Bij zijn voorganger leek het wel of persofficieren de instructie hadden
om binnen tien seconden een gesprek af te ronden. Het was een hermetisch afgesloten bastion. Ook
nu krijg je lang niet alle antwoorden, maar daar zijn natuurlijk redenen voor. Het grote verschil is dat
het OM nu simpelweg veel meer vertelt. Er is een groter evenwicht met de informatie die je van
advocaten krijgt.”
[Het verwijt van het OM dat journalisten hen een negatief imago geven]: “Er zit een kern van
waarheid in. Maar dat geldt voor alle overheidsinstellingen. De journalistiek kent nu eenmaal
bepaalde wetten: goed nieuws is geen nieuws; incidenten worden uitvergroot. Maar daar moeten ze
bij het OM niet over zeuren. Dat heeft helemaal geen zin, het is nu eenmaal niet anders. Als er iets
mis gaat kan je beter de schade beperken door eerlijk te vertellen hoe dat zo is gekomen.”
“Het Het OM doet het beter dan vroeger, maar het kan nog tien keer beter. Ze zouden veel vaker de
publiciteit kunnen opzoeken. Zodat ze kunnen uitdragen wie ze zijn, waar ze voor staan, wat hun
dilemma’s zijn. Ze bieden nog steeds te weinig evenwicht tegenover advocaten. Het OM mag meer
van zich afbijten.”
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“Beeldvorming moet natuurlijk niet het enige zijn waar ze zich mee bezig houden. Ze moeten
balanceren op een dun koord: ze moeten de privacy van de verdachte beschermen en de
openbaarheid van informatie voorzien, ze moeten aan hun imago werken en tegelijkertijd de
rechtsstatelijkheid bewaren. Ik vind dat ze zich beter op dat koord kunnen wagen met het risico dat
ze er af en toe vanaf donderen, dan dat ze krampachtig proberen niets fout te doen en dan maar niks
ondernemen. Dingen uitleggen is zó belangrijk! Ze moeten gewoon lef hebben.”
“Voor mijn gevoel houden ze nog steeds wel eens informatie achter. Volgens mij is dat grotendeels
koudwatervrees. Ze zijn bang voor journalisten, bang dat een verhaal een eigen leven gaat leiden. De
politie doet het volgens mij beter dan het OM. Als de politie iets heeft bereikt zijn ze er trots op, en
doen ze er niet moeilijk over om hun resultaten te delen. Er heerst bij de politie een andere sfeer.
Het OM moet meer vertellen dan alleen de droge informatie van bijvoorbeeld hoeveel arrestaties er
zijn verricht. Wie zijn die mensen, waarom is het belangrijk dat ze zijn opgepakt, wat gaat er
gebeuren: dat willen mensen weten.”
“Ik juich het ontzettend toe dat het OM nu af en toe bij RTL Boulevard zit. Dat mag wat mij betreft
vaker. Op een congres eens voorgesteld om ook een rechter bij RTL Boulevard te laten spreken. De
rechter die het gesprek leidde ging er heel serieus op in.”
“De zaak van Benno L. ken ik niet heel goed, maar ik kan me voorstellen dat advocaten zich er druk
over maken. Ik vind dat de bescherming van privacy van verdachten in Nederland vrij ver gaat. Ook
bij Robert M. waren de advocaten boos. Dat is ook logisch, als je niet mag spreken omdat je cliënt in
voorarrest zit. Maar wat moet het OM dan doen? Hadden alle ouders in Amsterdam nog weken in
spanning moeten wachten tot er meer informatie werd vrijgegeven? Er was zo veel onrust, daar
moet je iets mee. Over het algemeen houdt het OM zich op de achtergrond, maar in sommige
gevallen is de samenleving zo geschokt dat je er iets mee moet. Het is kiezen tussen twee kwaden:
het belang van de verdacht schenden of mogelijke slachtoffers nog meer leed aandoen. Dan vind ik
dat je voor het belang van de slachtoffers moet kiezen. In het geval van Robert M. vind ik dat het
OM, de burgemeester en de politie het uitstekend hebben gedaan.”
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