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Noodweer: ja, maar, tenzij
Op initiatief van Dagblad van het
Noorden en de Rechtbank Noord-
Nederland vond gisteravond in het
Groninger Academiegebouw on-
der massale belangstellling de eer-
ste aflevering plaats van de Pu-
blieksacademie voor de Recht-
spraak. Het thema was ‘noodweer’.

Noodweer: ja,

Mannus van der Laan

GRONINGEN Stel, je treft iemand in
je huis aan die je spullen meeneemt.
Mag je zo iemand aanvallen om te
belemmeren dat hij verder gaat? Of
moet je je woning uitvluchten, het
slot omdraaien en de politie bellen?
,,Ik zou hem in huis opsluiten’’, zegt
rechter Fred Janssens op deze vraag
uit het publiek. ,,Dat is evenredig aan
de ernst van de overtreding.’’

De collegezaal in het Academiege-
bouw van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen zat gisteravond bomvol.
Meer dan driehonderd lezers zijn af-
gekomen op de eerste aflevering van
de Publieksacademie voor de Recht-
spraak, georganiseerd door deze
krant in samenwerking met de
Rechtbank Noord-Nederland. Mis-
daad en straf mogen zich verheugen
in veel belangstelling; artikelen er-
over in deze krant en op de site wor-
den gevroten. Maar het zal ook te
maken hebben met het thema van
deze avond: noodweer.

Dankzij de overval op het juwe-
liersechtpaar in Deurne is noodweer
zeer actueel. De juweliersvrouw
schoot beide overvallers neer, nadat
haar man ernstig door hen werd be-
dreigd. Justitie bracht al snel naar
buiten dat de vrouw niet vervolgd
zou worden, hetgeen de rechter later
bevestigde. De vrouw had gehandeld
uit noodweer. Ze werd ontslagen van
rechtsvervolging, hoewel de nabe-
staanden in hoger beroep gaan.

De ervaring leert Rob Zijlstra,
rechtbankverslaggever van deze
krant, dat verdachten ‘zich nooit be-
roepen op noodweer’ of artikel 41 in
het wetboek van strafrecht, waarin
het staat omschreven. ,,Ze zeggen
wel ‘het was zelfverdediging’ of ‘hij
begon’. Toch wordt het recht op
noodweer van de ongeveer 350 za-
ken die jaarlijks dienen voor de
meervoudige strafkamer van de
rechtbank, ‘slechts twee à drie keer
gehonoreerd’.

‘Noodweer
mag niet
ontaarden
in eigenrichting’

Ook voor rechters is het ‘weerbar-
stige materie’, gaf Janssens toe.
,,Noodweer is een preventieve reac-
tie om erger te voorkomen. Het mag
nooit ingegeven worden door
wraakzucht. Het mag niet ontaarden
in eigenrichting.’’

Voor een rechter is het wikken en
wegen. ,,Zekerheden kan ik u niet ge-
ven. Het is altijd een kwestie van ‘ja,
maar, tenzij. Voor juristen is het
smullen, maar als rechter mag je het
verhaal erachter nooit vergeten.’’

Officier van justitie Oebele Brou-
wer constateert dat noodweer aan
ontwikkeling onderhevig is. ,,Even-
als over privacy denken we er ruimer
over dan dertig jaar geleden. De
rechtspraak is in dat opzicht een
spiegel van de samenleving.’’

En als je thuis een inbreker op he-
terdaad betrapt, ga dan niet met een
verondersteld recht op noodweer ‘de
held uithangen’. ,,Probeer de situatie
goed in te schatten. Erop los meppen
kan ook voor je eigen veiligheid een
zeer onverstandige keuze zijn.’’

ja, maar, tenzij

¬ Officier van justitie Oebele Brouwer sprak de publieksacademie toe. Foto Jan Willem van Vliet


