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In het boek staat de rol van dis-
cretie bij het nemen van be-
slissingen in de strafrechtelijke 
sfeer centraal. De auteur be-
nadrukt dat die discretionaire 
beslissingen niet alleen geno-
men worden door wetshand-
havers, zoals politieagenten, 
aanklagers of rechters (‘Type 
A discretion’), maar ook door 
beleids makers en de wetgeven-
de macht (‘Type B discretion’). 
Een voorbeeld van ‘Type B dis-
cretion’ is de vaststelling van 
strafopleggingsrichtlijnen door 
de wetgever. Wanneer rech-
ters vervolgens in een indivi-
dueel geval op basis van die 
richtlijnen een wettelijk toege-
stane straf opleggen, oefenen zij 
een vorm van ‘Type A discretion’ 
uit. Deze twee vormen van dis-
cretionaire bevoegdheden heb-
ben een bepaalde wisselwer-
king – de beoefenaars van ‘Type 
B discretion’ stellen immers de 
hoeveelheid toegestane discre-
tie voor beslissingen met ‘Type 
A discretion’ vast – en voor een 
goed begrip van de rol van dis-
cretie is het noodzakelijk om 
beide typen in ogenschouw te 
nemen, terwijl de meeste be-
staande literatuur slechts over 
‘Type A discretion’ gaat. 

Van der Woude breekt in 
deze publicatie een lans voor 
meer interdisciplinair, rechts-

wetenschappelijk en empirisch 
onderzoek naar de rol van dis-
cretie. Hoewel het eerste hoofd-
stuk een beetje abstract blijft, 
leest de publicatie dankzij het 
toegankelijke taalgebruik ge-
makkelijk weg. Het is een aan-
rader voor eenieder die geïnte-
resseerd is in de werking van 
het recht in de samenleving. 
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Het verschijnen van (de tweede 
druk van) het boek Toga dragers 
in de rechtsstaat kan niet los 
worden gezien van de ‘Toga-
minor’ die aan de UvA sinds en-
kele jaren wordt aangeboden en 

in verband waarmee aan diezelf-
de universiteit ook al sinds enke-
le jaren de auteurs van dit boek 
als respectievelijk hoogleraar 
Advocatuur (Böhler), Rechts-
pleging (Bauw), Sociale rechts-
hulp (Westerveld) en Openbaar 
Ministerie (De Meijer) zijn dan 
wel waren verbonden. De minor 
en het boek beogen een leemte 
in de juridische bacheloroplei-
dingen te vullen: daar waar veel 
studenten aan het begin van 
hun studie vermoedelijk de klas-
sieke togaberoepen als roeping 
voor ogen hebben – maar waar 
slechts weinigen daadwerkelijk 
toe geroepen worden – is in het 
curriculum vervolgens slechts in 
beperkte mate aandacht voor de 
onderscheidenlijke posities van 
deze beroepen. Met de nieuwe 
vlucht van Moot Courts is hier-
in wellicht al enige verandering, 
of zo men wil: verbetering, ge-
komen. 

Met dit boek wordt langs een 
andere weg getracht de toga-
beroepen voor het voetlicht te 
brengen. In het boek staat ie-
ders rol in de rechtsstaat cen-
traal, waarmee dus voor een 
meer theo retische dan prakti-
sche invalshoek is gekozen. Het 
geeft een mooi overzicht van de 
institutionele rolverdeling, de in-
herente kwetsbaarheden en de 
wijze waarop hier (al dan niet 

geïnstitutionaliseerde) bescher-
mingsmechanismen voor be-
staan. De theoretische bena-
dering heeft evenwel ook een 
keerzijde. Zo geeft De Meijer 
een aardige bloemlezing van in 
de literatuur uitgewerkte inter-
pretaties van de notie van magi-
stratelijkheid, hetgeen tot de 
kern van de professionele identi-
teit van de officier van justitie ge-
rekend kan worden. Ook geeft 
ze daarbij aan dat deze magis-
tratelijkheid voortdurend wordt 
uitgedaagd door concurren-
te belangen en (maatschappe-
lijke) verwachtingen. Maar bij 
het schetsen van deze span-
ning blijft het; een concretisering 
of duidelijke stellingname ont-
breekt. Iets meer voorbeelden 
uit de praktijk had het geheel 
hier meer vlees op de botten en 
de lezer meer voer voor discus-
sie gegeven. Dat dezelfde au-
teur het publiekelijk deelnemen 
aan discussies niet schuwt, is 
bekend van haar ‘Togacolumn’ in 
de NRC. Dat zij in deze columns 
ook wel eens standpunten in-
neemt die niet door iedereen zul-
len worden gedeeld – wegens 
spanning met diezelfde magis-
tratelijkheid – evenmin (zie bij-
voorbeeld over de ‘Dynamische 
verkeerscontrole’ in de NRC van 
30 maart 2016). Wellicht is dit 
iets voor de derde druk? (LN)
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