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De voetbalhufter is al meer dan
dertig jaar een vaste waarde in on-
ze samenleving. Om de zoveel tijd
zorgt hij voor een schokgolf. Als
in het stadion oerwoudgeluiden
zijn keel verlaten. Of als zijn huf-
terhanden in bevriende naties erf-
goed naar de verdommenis bren-
gen. Met zijn nihilistische ogen en
biergezicht is de voetbalhufter de
antagonist die staat voor alles wat
abject is: slechte opvoeding, dron-
kenschap, onzinnig geweld.
Somberheid over voetbalhufters
is een soort ritueel geworden.
Voor mijn gevoel keert het elke
paar maanden terug. Dan haasten
Peter R. de Vries en vele anderen
zich naar de studio’s om hun wal-
ging uit spreken. Er wordt wat ge-
filosofeerd over hardere maatre-
gelen. De immer lankmoedige
houding van de clubs wordt op-
nieuw gelaakt. De spreekteneur is
er altijd een van teloorgang en
morele vergiftiging. Waar eindigt
dit hellende geweldsvlak? Waar
moet dat heen met de mensheid?
Ik kan me niet herinneren dat
het anders was. Al in de jaren
tachtig waren er incidenten met
staven en bommen die op voetbal-
velden landden. Ook toen kregen
zwarte doelmannen bananen toe-
geslingerd. Op een trieste dag
vond bij een massaal gevecht een
Ajax-supporter de dood. Stadions
waren toen al veranderd in bun-
kers vol dranghekken, grachten
en ME’ers.
Allemaal afschuwelijk natuur-
lijk. Maar als de voetbalhufter
niet klein te krijgen is, kunnen
we beter een paar zegeningen tel-
len. Het morele onderhoud van
een samenleving vraagt dat deug-
den worden gecultiveerd en on-
deugden afgezworen. De hooligan
is de volmaakte steen des aan-
stoots waaraan we ons morele
zintuig slijpen. Niemand leent
zich beter voor collectieve veront-
waardiging. Want er is met de be-
ste wil geen standpunt denkbaar
van waaruit je zijn gedrag kunt
goedpraten.
De psychologie van de stadion-
terrorist is ongelaagd: in dit debat
bestaat geen enerzijds-anderzijds,
en dat is in Nederland uniek. De
voetbalhufter toont zedelijk ver-
val in zijn smadelijke essentie. Hij
laat zien wat ervan komt als je je
laat leiden door onzinnige haat-
sentimenten.
Misschien hebben we de voet-
balhufter harder nodig dan we
denken. Natuurlijk brengt hij een
hoop ellende met zich mee. Maar
als de problemenmakkelijk op te
lossen waren, dan was het de af-
gelopen dertig jaar allang gelukt.
Laten we voorlopig onze afschuw
met overgave blijven vieren.

We kunnen
niet zonder de
voetbalhufter

len

D e Hoge Raad sprak
op 22 december
2015 het verlossen-
de woord. Het
recht op rechtsbij-
stand tijdens het
verhoor, moet per

1 maart a.s. geregeld zijn. Rijkelijk
laat, want de Europese Richtlijn
waarin dat recht is vastgelegd bestaat
al sinds 2013.
Met de deadline van de Hoge Raad
in zicht publiceerde de Rijksoverheid
vorige week plots een ‘factsheet voor
professionals’ waarin uiteen werd ge-
zet hoe de verhoorbijstand eruit gaat
zien.
De advocaat mag éénmaal vragen
om een onderbreking van het ver-
hoor en verder alleen voor aanvang
en na afloop opmerkingen maken of
vragen stellen. Daarnaast mag de ad-
vocaat de verhorend ambtenaar erop
wijzen dat de verdachte de hem ge-
stelde vragen niet begrijpt, dat de
verhorend ambtenaar ontoelaatbare
druk uitoefent op de verdachte of dat
de fysieke of psychische toestand van
de verdachte zodanig is dat het niet
verantwoord is het verhoor voort te
zetten. Als de advocaat in de ogen
van de politie de orde of voortgang
van het verhoor verstoort, kan hem
de toegang worden ontzegd. Het ver-
hoor mag niet worden opgenomen.

Farce
De hiervoor geschetste invulling van
de verhoorbijstand is een farce. Als
advocaten met deze gang van zaken
akkoord gaan, verworden zij tot trek-
poppen die stilletjes bij het verhoor
aanschuiven zodat achteraf daarover
niet meer geklaagd kan worden. De-

ze beperkte invulling is ook in strijd
met de Europese Richtlijn. Volgens
de Richtlijn is de advocaat niet zo-
maar aanwezig bij het verhoor, maar
verleent hij rechtsbijstand. De advo-
caat hoort dus geen passieve toe-
schouwer te zijn, maar een actieve
deelnemer die als een bok op de ha-
verkist de rechten van de verdachte
beschermt.
De factsheet is gebaseerd op twee
wetsvoorstellen die nog niet door de
Tweede Kamer zijn behandeld en
van meet af aan onder vuur liggen.
De Nederlandse Orde van Advocaten
wijst er al sinds 2014 op dat deelne-
men aan een verhoor inhoudt dat de
advocaat vragen stelt, verduidelij-
king vraagt, bevoegd is om het ver-
hoor te onderbreken voor overleg
met zijn cliënt, zijn cliënt wanneer
hij dat nuttig vindt adviseert en op-
merkingen maakt over het verslag.

Om tot een goed proces-verbaal van
verhoor te kunnen komen, is dit al-
les geen overbodige luxe.

Kwaliteit van rechtsgang
Wemoeten af van de ongefundeerde
angst voor een actieve raadsman in
de verhoorkamer. Talloze landen zijn
ons al succesvol voorgegaan. Ook
moeten we ons niet laten vangen
door de in Nederland vaak overheer-
sende kruideniersmentaliteit.
Tegen inmenging van de overheid
in hun leven horen burgers zich
krachtig te kunnen verdedigen. Een
goede rechercheur zou een actieve
rol van een raadsman juist moeten
verwelkomen. Dat bevordert immers
de kwaliteit van de rechtsgang als ge-
heel. Wij roepen dan ook op tot een
ruimhartige regeling die de geest van
de Europese Richtlijn niet tekort-
doet.

Rechtsgang gebaat bij
échte verhoorbijstand

In de rechtszaal kan de gang van zaken bij het verhoor ook aan de orde komen.
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Het ‘nieuwe’ recht
op verhoorbijstand
dreigt eenwassen
neus te worden.
SidneySmeets en
Annelies Sennef
bepleiten een veel
actievere deelname
van de advocaat
tijdens het verhoor.
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Opinie is een vrij-
plaats voor discussie.
Alle stukken zijn op
persoonlijke titel. Ar-
tikelen tellen maxi-
maal 550 woorden,
Brieven maximaal
150. De redactie be-
houdt zich het recht
voor bijdragen te
weigeren, te redige-
ren of in te korten.
Bijdragen worden
ook via internet, da-
tabank of anderszins
verspreid. Eventuele
auteursrechten blij-
ven berusten bij de
schrijver. Inzendin-
gen graag voorzien
van naam, adres en
telefoonnummer,
ook de e-mails.

Dehooligan is
devolmaakte
steendes
aanstoots


