
Het is leuk om te doen, en het drieman-
schap Kaschogo gaat er nog rijk mee wor-
den ook. Advocaat Aart Schotte, reclame-
man Floris Kappelle en illustrator Rijk de
Gooyer junior werken samen aan een serie
kinderboekjes waarin arresten van de Hoge
Raad worden uitgelegd. Te beginnen aan
kinderen van drie.

Die leeftijd is niet toevallig, vertelt initiator
advocaat Schotte. Het is de leeftijd waarin

een kind – Schotte is ervaringsdeskundige
want vader van twee – gaat nadenken over
schuld en boete. Het is ook de leeftijd waarop
de eerste pleidooien worden gehouden: ‘Dat
heb ik niet gedaan!’ Of, in termen van pleiten al
iets leper: ‘Ik deed het niet expres!’
Schotte liep al langer rond met het idee om iets
te gaan doen met kinderboeken. Enige tijd
geleden stuurde zijn vriend Kappelle hem het
boek De Hoornse taart en andere rechtsmomentjes
van Fred Soeteman. Arresten van de Hoge
Raad, uitgelegd aan de leek. Een vervelend,
naar boekje, maar Schotte en Kappelle kwamen
er over aan de praat en toen viel het kwartje.
‘Weet je wat we zouden moeten doen: kinder-
boeken maken aan de hand van de arresten van
de Hoge Raad. Dat bestaat nog niet.’
De twee togen aan de slag en Piet Polies, de held
van de serie, werd geboren. Een kindvriendelij-

ke agent, die niet alleen buiten boeven vangt
maar ook, heel realistisch, aan zijn computer
op het bureau zit te werken. Kappelle tekende
voor de teksten, illustrator De Gooyer junior
werd erbij gehaald om de illustraties te maken.
Foto’s werden gecombineerd met getekende
figuurtjes, hetgeen de boekjes een geheel eigen
karakter moet geven.
Een advocaat die een politieagent tot held
maakt, is dat niet een beetje vreemd? ‘De Hoge
Raad-verhalen zijn aan kinderen beter uit te
leggen vanuit dat perspectief. Ons eerste boekje
gaat over het Hoornse taart-arrest uit 1910.
Daarin komt voorwaardelijk opzet aan de orde:
de dochter van de burgemeester wordt ziek,
omdat zij stiekem eet van een vergiftigde taart.
De dief verweert zichzelf met de opmerking
dat de taart voor de burgemeester was, waar-
mee hij ruzie heeft, en niet voor het meisje.’ De
slotregels van het boekje maken het concept
van de voorwaardelijke opzet duidelijk: ‘De
dief had het meisje dus per ongeluk ziek
gemaakt. ‘Maar ja,’ zei opa tegen Piet, ‘als je ver-
gif in een taart doet en iemand anders wordt
daar heel erg ziek van, dan moet je naar de
gevangenis. Wel drie jaar. Dat is eerlijk.’
Overigens komt er ook een versie voor kinderen
vanaf acht jaar. In die boekjes zal de advocaat
een plaats krijgen, zeggen de makers.

deal
Schotte en consorten sloten een uitgeversdeal
met The House of Books, onderdeel van uit-
geefgigant Bertelsmann. De eerste dertig titels
zitten min of meer al in de pijplijn. En ook de
eerste vertalingen zijn reeds in de maak: Bob
Copper en Willie Wachtmeister maken binnen
afzienbare tijd hun opwachting. De onderlig-
gende foto’s bij de illustraties bieden de gele-
genheid om het verhaal in die landen te situ-
eren. ‘We hebben soms megalomane Dick Bru-
na-gedachten, dat zul je begrijpen,’ zegt
Kappelle.
Om het halfjaar moet er een nieuw deeltje ver-
schijnen. Nu komt het aan op reclame en mar-
keting. En geduld. Afwachten of het inderdaad
aanslaat in peuterland, die Hoge Raad-verha-
len. (LW) 

De Hoornse taart als peuterboek

actualiteiten

750 a d v o c a t e n b l a d  1 7 1 2  n o v e m b e r  2 0 0 4

Michel Knapen

Een verdachte die van de officier van justi-
tie een taakstraf accepteert, heeft gelijk
een strafblad. Deze wettelijke wijziging is
niet bepaald duidelijk gecommuniceerd.

De Bossche advocaat Pieter van der Kruijs
kwam er bij toeval achter: een cliënt had

een taakstraf geaccepteerd die de officier van
justitie had opgelegd, en deze taakstraf werd
opgenomen in het strafblad. Van der Kruijs
was niet de enige die niet op de hoogte was
van dit nieuwtje. Ook Nathalie de la Cousine,

beleidsmedewerker bij het parket ’s-Herto-
genbosch, moet erkennen dan verdachten te
lang niet goed zijn voorgelicht over een wijzi-
ging in de regelgeving. Zij wijt het aan een
onduidelijke communicatie met het ministe-
rie van Justitie. Van der Kruijs vermoedt dat
meerdere advocaten deze wetswijzigingen
niet kennen.
Op 1 april is de Wet op de justitiële documen-
tatie en op de verklaringen omtrent gedrag
gewijzigd in de Wet op de justitiële en straf-
vorderlijke documentatie. Het begrip ‘straf-
blad’ behoort daarmee tot het verleden. Alle
straffen, of deze nu worden opgelegd door de

rechter of door de officier, worden geregis-
treerd. ‘Dat is niks nieuws’, meldt een woord-
voerder van de Centrale Justitiële Documenta-
tie. ‘Nieuw is wel dat de straf die de officier
oplegt twintig jaar lang bewaard blijft. Vóór 1
april werden deze na vier of acht jaar uit het
register verwijderd, afhankelijk van de zwaar-
te van het delict.’
Voor de verdachte heeft deze wetswijziging
wel degelijk consequenties. ‘Stuurde een offi-
cier een brief aan een verdachte om deze voor
de zitting uit te nodigen, dan stond daarin
nadrukkelijk vermeld dat een taakstraf niet
leidde tot opname in het strafblad’, aldus Van

Ook strafblad als officier straft
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der Kruijs. ‘Nu het wél wordt geregistreerd,
wordt dat niet meer vermeld. Zelfs ná 1 april
zijn er brieven verstuurd met de mededeling:
taakstraf leidt niet tot een strafblad.’
De la Cousine bevestigt dat. ‘Dat laatste was
niet juist van ons. We vinden het echter niet
nodig te melden dat een taakstraf wel leidt tot
een strafblad. Tijdens het gesprek met de offi-
cier wordt dat wel medegedeeld, zodat de ver-
dachte alsnog kan bepalen of hij de taakstraf
accepteert.’ Zij denkt bovendien dat het voor
de verdachte weinig consequenties zal heb-
ben. ‘Het speelt een rol bij de aanvraag van

een verklaring omtrent gedrag. Vroeger moest
je dat aanvragen bij de burgemeester, nu bij
het Covog, het Centraal orgaan verklaringen
omtrent gedrag. Ook al sta je geregistreerd,
dan nog denk ik niet dat die verklaring zal
worden geweigerd als het delict dat is
gepleegd licht van aard was.’
Het wetsvoorstel dat minister Donner begin
november bij de Tweede Kamer heeft inge-
diend, kan ook op het terrein van de justitiële
documentatie vergelijkbare (en onbedoelde)
gevolgen hebben, meent mr. Joep Simmelink,
een van de leden van het project Strafvorde-

ring 2001. ‘Wij hebben voorgesteld dat de
officier zo’n beetje alle commune straffen en
maatregelen kan opleggen. Zijn beslissing is
onherroepelijk en heeft gelijk gezag als een
vonnis van de rechter. Het stond niet met
zoveel woorden in het eindrapport Strafvor-
dering 2001, maar de consequentie is wel dat
ook een verdachte die door de officier wordt
gestraft in het strafregister wordt opgeno-
men.’ Het ministerie van Justitie verwacht dat
de Tweede Kamer in mei 2005 dit wetsvoor-
stel zal behandelen.
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Op vrijdag 26 november 2004 met
ontvangst vanaf 15.30 uur zal de
openbare vergadering van de
Nederlandse Vereniging van
Advocaten-Belastingkundigen
worden gehouden in Sociëteit de
Witte, Plein 24 te Den Haag. Mr.

R.J. Koopman zal spreken over
‘geheim bewijs’. Belangstellenden
worden uitgenodigd zich aan te
melden bij de secretaris van de
NVAB mr. R.L.H. IJzerman, post-
bus 11756, 2502 AT Den Haag,
e-mail: me.berkhoutAprdf.nl

Geheim bewijs

De Nederlandse Juristen-Vereni-
ging (NJV) heeft een tweejaarlijkse
prijs ingesteld voor de jurist die
een bijzondere bijdrage heeft gele-
verd aan de rechtsontwikkeling
en/of rechtstoepassing in Neder-
land, de Nederlandse Antillen of
Aruba. Het gaat om een oorspron-
kelijk idee waarvan de (gedeeltelij-
ke) uitvoering – niet in geschrift,
maar metterdaad – heeft bijgedra-
gen aan een goede rechtsontwik-
keling of rechtstoepassing of een
opvallende persoonlijke inzet
daartoe, die direct of indirect van
grote maatschappelijke betekenis
is. Ieder lid van de NJV kan kandi-
daten aanmelden bij het bestuur.
De prijs is een Vrouwe Justitia van
Else Ringnalda, een kunstenaar
uit Utrecht (1958).

Het reglement voor de NJV-prijs
kan worden opgevraagd bij 
de adjunct-secretaris van de 
Vereniging: patricia.utermarkA

debrauw.com. Gegadigden kun-
nen ook daar worden aangemeld.

Prijs Nederlandse Juristen-Vereniging

Op woensdag 8 december behan-
delt Gertjan Kuipers, advocaat bij
De Brauw Blackstone Westbroek
te Den Haag het onderwerp ‘Indi-
recte octrooi-inbreuk’. De lezing
duurt van 16.00-18.00 uur en
lezing is voor belangstellenden

vrij toegankelijk. Locatie: Molen-
graaff Instituut voor Privaatrecht,
Drift 9, 3512 EN Utrecht. Aanmel-
dingen bij mw. J. Borlee, tel. 030-
253 77 23 of via e-mail: j.borlee-
Alaw.uu.nl

Indirecte octrooi-inbreuk
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