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Anders dan Deurne
Boeiende documentaire over officier van
justitie tijdens moordzaak. Jammer dat
het moordonderzoek zo vlotjes verloopt.

D

e documentaire Officier
van Justitie – dossier van
een moordzaak die op 19
mei op Nederland 2 is te zien,
volgt de Bossche officier van justitie Anne-Marie Ruijs-Verweij
tijdens haar onderzoek naar een
moord in de bossen vlak bij Nuenen.
We zien de officier van justitie tijdens de doorzoeking
van de woning van de verdachte, in gesprekken met de
rechercheurs en haar parket-secretaris en beelden bekijkend van de verhoren van de verdachte. Ook privé wordt ze
gevolgd: wachtend op een perron (op weg naar huis), in de
tuin als ze de plantjes water geeft en op haar slippers aan
de eettafel als ze het dossier doorneemt. Het zijn net mensen die officieren.
De documentaire bevat intrigerende scènes, zoals die
waarin telefonisch de bekennende verklaring van de verdachte wordt doorgegeven. Als kijker zit je op de eerste rij
als bekend wordt gemaakt wat er zou zijn gebeurd. Ook is
de kijker steeds getuige van de wendingen in het moordonderzoek.
In tegenstelling tot ‘Deurne’ zien we hier een Openbaar
Ministerie dat terughoudend is in de drang om de buitenwacht te informeren. Tijdens de discussie over de strafeis
blijkt dat de meningen over de op te leggen straf uiteenlopen en het één en ondeelbare Openbaar Ministerie niet zo
eensgezind is als je zou denken.
Al met al boeit de documentaire, maar het is er wel een
die vooral voor leken interessant is. Het onderzoek verloopt
namelijk wel heel erg vlot. Al in een van de eerste scènes
wordt de Bossche officier geïnformeerd dat een verdachte
is aangehouden. Die is nota bene door zijn eigen moeder
op een presenteerblaadje bij de politie afgeleverd. Het had
beter geweest als de makers een moordonderzoek hadden
vastgelegd waarbij alles uit de kast moest worden gehaald
om de dader te vinden. Die kritische blik in de keuken
volgt hopelijk een andere keer.
Robert Malewicz

Adel verplicht
Winnaar Gouden Zandloper 2014 voor business develop
ment heeft een actieve weblog. Maar die kan beter.

A

KD Blog van AKD Advocaten &
Notarissen wordt geschreven
door verschillende auteurs en biedt
uiteenlopende juridische informatie
in regelmatige updates. De lezer
kan de thema’s of rechtsgebieden
aanklikken die hij wil volgen. Deze
posts vergroten ongetwijfeld de online vindbaarheid van
AKD’s specialisten, waarmee de blog kan bijdragen aan de
business development-doelen van het kantoor. Voor business
development kregen ze de Gouden Zandloper 2014 van Advocatie. Maar om de blog echt te laten werken, moet er nog wel wat
gebeuren. Een goede blog is het pas als de bloggers zich richten op hun doelgroep. Dat betekent toegankelijker schrijven in
kortere posts, met nu en dan een stevige stelling die een debat
aanzwengelt.
Erik Jan Bolsius

Onze revolutie
Hoe Nederland tot stand kwam: De geboortepapieren
van Nederland (Elsevier, 2014)
Met het publicitair geweld rond het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk
zou je bijna vergeten dat de geboorte van
Nederland veel eerder plaatshad en wel in
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tegen de
Spaanse overheersing. In de geboortepapieren van Nederland zijn de papieren getuige van het ontstaan
van ons land in hedendaags Nederlands hertaald. De Unie van
Utrecht (1579) legde de juridische basis voor het samengaan van
de Noordelijke Nederlanden, in de Apologie (1581) pleitte Willem van Oranje voor vrijheid en verdraagzaamheid en in het
Plakkaat van Verlating (1581) verklaarden de Noordelijke Nederlanden zich onafhankelijk van de Spaanse koning. In de puik
geschreven inleiding en toelichting verhalen historici Coos
Huijsen en Geerten Waling onder meer hoe de Nederlandse
revolutie inspireerde tot de latere Engelse, Amerikaanse en
Franse revolutie. Ook roepen ze op tot het instellen van een
Nederlandse onafhankelijkheidsdag. Vraag blijft wel of onze
voorouders echte pioniers waren of dat ze ook door iemand op
een idee zijn gebracht.
Robert Stiphout

