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Culturele verweren  
in strafzaken
Charlotte Helmer,

freelance redacteur

‘Advocaten moet zich niet 

laten leiden door mythevor-

ming of spookverhalen bij cul-

turele factoren in strafzaken.’ 

Dat is wat onderzoeker Mirjam 

Siesling mee wil geven aan de 

advocaat die te maken krijgt 

met culturele aspecten in een 

strafzaak.

Siesling is 23 november jl. 
gepromoveerd op het proef-

schrift ‘Multiculturaliteit en ver-
dediging in strafzaken’. Ze heeft 
ten behoeve van haar onderzoek 
onder meer 69 advocaten geïn-
terviewd die in hun praktijk te 
maken hebben gehad met een 
zogenoemde culturele strafzaak. 
Over haar ervaring met strafrecht-
advocaten zegt ze: ‘Ik ben blij met 
de openheid waarmee ze me ont-
vangen hebben en over hun werk 
hebben gepraat, het is een heel 
open beroepsgroep en voor onder-
zoekers een heel prettige om mee 
te werken.’
Ze heeft geen formeel juridisch 
onderzoek gedaan naar instru-
menten die de verdediging kan 
gebruiken in culturele strafzaken. 
Haar insteek van het onderzoek: 
de ervaring van de strafrechtadvo-
caat met culturele strafzaken. Hoe 
gaat het er in de praktijk aan toe?

ruimte voor culturele 
achtergrond?
Na onderzoek op juridisch, crimi-
nologisch en rechtsantropologisch 
snijvlak komt Siesling onder an-
dere tot de conclusie dat het voor 
de advocaat in strafzaken vaak 
onduidelijk is hoe de culturele 
achtergrond van de verdachte zal 
uitwerken in de beoordeling van 

het strafbare feit. Dit kan de verde-
diging ertoe brengen de culturele 
achtergrond van de strafzaak op 
de achtergrond te houden, ook al 
zou dat tegen het belang van de 
verdachte in kunnen gaan.
Siesling: ‘Advocaten moeten zich 
mijns inziens niet laten afschrik-
ken door het idee dat de cultu-
rele factor automatisch zoveel 
jaar strafverzwaring oplevert.’ Ze 
benadrukt dat uit haar onderzoek 
blijkt dat de culturele factor niet 
per se strafverzwarend hoeft te 
werken, maar wel degelijk in het 
voordeel van de cliënt kan zijn. 
Het is dan van belang dat de cul-
turele factor vanaf de start van de 
procedure wordt belicht. Wordt de 
culturele factor later ingebracht, 
dan kan het leiden tot ongeloof-
waardigheid.

meest gebruikte middel
Uit het proefschrift blijkt dat de 
meest gebruikte verdedigingsmo-
gelijkheid in culturele strafzaken 
de schulduitsluitingsgrond psy-
chische overmacht is. Omdat deze 
strafuitsluitingsgrond zo ruim 
omschreven is, biedt hij de verde-
diging mogelijkheden om de rol 
van de culturele achtergrond uit-
een te zetten zonder dat ‘cultuur’ 
als zodanig als een excuus wordt 
gebruikt.
Siesling geeft aan dat bij door haar 
onderzochte zaken een beroep 
op psychische overmacht door de 
rechter niet vaak wordt gehono-
reerd, maar dat de rechter er wel 
van overtuigd is dat er sprake kan 
zijn van druk die op de verdachte 
is uitgeoefend. Hij houdt daar bij 
het bepalen van de strafmaat dan 
ook wel degelijk rekening mee.
Overigens is de jonge doctor hoop-
vol over de aangescherpte moti-
veringsplicht ex art 359 lid 2 Sv. 

Volgens haar zijn advocaten er wat 
cynisch over, want de rechter laat 
zich niet gemakkelijk een motive-
ringsplicht opleggen, maar zij is 
niettemin benieuwd naar wat de 
nieuwe bepaling gaat opleveren.

spijt
Een andere belangrijke conclusie 
van Siesling is dat het Nederland-

se strafrecht sterk is gekleurd door 
Nederlandse, of westerse normen 
en waarden. Dit is volgens haar 
onvermijdelijk, maar kan in een 
culturele strafzaak leiden tot ver-
wijten aan de verdachte die her-
overweging zouden verdienen. 
Een voorbeeld hiervan is het groot 
belang dat aan het tonen van spijt 
wordt gehecht, terwijl een ver-
dachte met een andere culturele 
achtergrond daar heel anders over 
kan denken.
De kritiek is mede gericht op de 
rechterlijke macht. ‘Ik zou graag 
zien dat de rechterlijke macht wat 
gekleurder wordt en een betere 
afspiegeling vormt van de samen-
leving.’

‘Culturele factor  

moet vanaf de start  

van de procedure  

worden belicht’
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Positie Chinese advocaten 

niet verbeterd door komst 

Olympische Spelen

In 2001, bij de toewijzing van de Olympische Spelen van 2008 aan 
Peking, beloofden de Chinese autoriteiten de mensenrechtensitu-
atie in China te verbeteren. Chinese advocaten worden in de uitoe-
fening van hun werk echter nog steeds bedreigd, geïntimideerd en 
monddood gemaakt.
Gao Zhisheng trad op in geruchtmakende zaken. Zo behartigde 
hij de belangen van journalist Zheng Yichun die werd veroordeeld 
tot zeven jaar gevangenisstraf voor zijn internetpublicaties en van 
pastoor Cai Zhuohua die drie jaar gevangen zat voor ‘illegale trans-
acties’, waaronder het verkopen van de bijbel. In november 2005 
werd het advocatenkantoor van Zhisheng van overheidswege voor 
een jaar gesloten. Een maand later werd Zhisheng van het tableau 
geschrapt. Ook werd hij door de politie in de gaten gehouden en 
ontsnapte hij ternauwernood aan een moordaanslag waar, volgens 
Zhisheng, de autoriteiten de hand in hadden. Op 15 augustus 2006 
is hij gearresteerd. Sindsdien heeft niemand meer contact met hem 
gehad. Zijn vrouw is gewaarschuwd geen contact te zoeken met de 
media.
In 2001 werd Zheng Enchong van het tableau geschrapt nadat hij 
meer dan 500 families bijstond die moesten verhuizen in het kader 
van een stedelijk vernieuwingsproject. Desondanks bleef hij juri-
disch advies geven. In 2003 werd Enchong veroordeeld tot drie jaar 
gevangenisstraf voor het stelen van ‘staatsgeheimen’. Sinds zijn vrij-
lating in juni 2006 is Enchong al weer vier keer voor zijn werk opge-
pakt, onder meer in verband met informatie die in zijn computer 
werd aangetroffen over recente uitzettingszaken die hij behandelt.
Chen Guancheng werd op 24 augustus 2006 veroordeeld tot vier 
jaar gevangenisstraf. Hij gaf juridisch advies in een procedure tegen 
lokale ambtsbekleders die ervan worden beschuldigd een illegale 
campagne te hebben uitgevoerd waarbij duizenden vrouwen wer-
den gedwongen tot abortus of sterilisatie. Guanchengs advocaten 
zijn openlijk bedreigd en mishandeld. Uiteindelijk werd hun de 
toegang tot Guancheng ontzegd en kreeg Guancheng twee rege-
ringsadvocaten toegewezen.
In de aanloop naar de Olympische Spelen voert Amnesty Internatio-
nal campagne voor de mensenrechten in China. Daarbij wordt spe-
ciaal aandacht besteed aan de bescherming van advocaten en andere 
mensenrechtenactivisten.
Voor meer informatie over Amnesty’s campagne zie: http://web.amnesty.
org/library/print/ENGASA170462006. Voor informatie over de Stichting 
Advocaten voor Advocaten kunt u contact opnemen met Judith Lich-
tenberg via e-mail infoAadvocatenvooradvocaten.nl of bezoek onze website 
www.stichtingadvocatenvooradvocaten.nl. Daar leest u ook hoe u donateur 
kunt worden. Rekeningnummers: ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 
(Amsterdam).
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