
o v e r  o n b e h o o r l i j k  g e d r a g ,  
e e n  t o e g a n g s v e r b o d  
e n  e e n  k o r t  l o n t j e

Je denkt dat het recht saai is? Lees dan dit 
bizarre maar waargebeurde verhaal over 
een man met stinkende voeten die tot het 
uiterste ging om zijn recht te halen. Hij 
schoot er niets mee op. Wij wel. Wij heb-
ben dankzij hem een titel voor ons boek. 

KUN JE EEN BOETE KRIJGEN
VOOR ZWEETVOETEN? 
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Een rechter zeg t dat zo: 

Met je meurende zweetkakken  
de andere gasten van de bieb uitroken?

‘De verdachte is de toegang 
tot de bibliotheek van de Technische 

Universiteit ontzegd, omdat hij hinder veroorzaak
te in de vorm van een onaangename lichaamsgeur 
als gevolg van het uittrekken van zijn schoenen. 

Daarmee heeft hij het belang van een onge
stoord bezoek aan de bibliotheek door 

derden geschonden.’

Het recht om te STINKEN 
Dit verhaal begint in 2001. Het stinkt nogal. Naar zweetkakkies. Het is 
ook wel een beetje maf. Maar laten we bij het begin beginnen. Teunis T. 
zit vaak te lezen in de bibliotheek van de Technische Universiteit Delft. 
Hij vindt het fijn om dan zijn schoenen uit te trekken. Geen probleem, 
zou je denken. Maar Teunis heeft nogal last van hyperhidrosis plantaris. 
In gewoon Nederlands: zweetvoeten. Elke keer als hij zijn veters los
maakt, stijgt er een meurende walm op uit zijn sokken. Zelfs studenten 
die een verdieping hoger zitten, worden er niet goed van. De bibliotheek
medewerkers hebben er al een paar keer wat van gezegd, maar Teunis 
vindt dat hij het recht heeft om zijn schoenen uit te doen. Want 
zweetvoeten moeten gelucht worden, zegt hij. 

De universiteit besluit dat de man niet meer welkom is in de 
bieb. Teunis krijgt een toegangsverbod. De zweetvoetenman, 
zoals hij inmiddels wordt genoemd, is het daar niet mee eens. 
Hij heeft wel een punt, want de bibliotheek is een openbaar ge
bouw. En hij zegt: ‘In de regels van de bieb staat niets vermeld 
over kleding of schoeisel.’

Geen wet? Geen straf!
Ook in het Wetboek van Strafrecht staat niks over zweetvoeten of dat je je 
schoenen moet aanhouden in een bibliotheek. Het zou raar zijn als je straf 
krijgt voor iets wat helemaal niet strafbaar is. Stel je voor dat de politie jou 
arresteert omdat je een capuchon ophebt. Of dat je hockeystick ineens wordt 
gezien als een verboden wapen. Dan weet je toch helemaal niet meer waar 
je aan toe bent? Rechtszekerheid is belangrijk in een rechtsstaat: je hebt het 
recht om te weten wat wel en niet mag. Daarom staat in artikel 16 van de 
Grondwet dat je alleen gestraft kunt worden voor dingen die in de wet staan. 
Simpel gezegd: geen wet? Dan ook geen straf. 

Dit heet het legaliteitsbeginsel. Het staat ook in het eerste artikel van  
het Wetboek van Strafrecht. En het staat in het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens.

Het lega l iteits 
beg insel houdt ook 

in dat de wet ‘vooraf
gegaan’ moet zijn aan het 
straf bare feit . Een n ieuwe 

wet mag geen terug
werkende kracht 

hebben.

A r t i k e l  1 6  G r o n d w e t :  G e e n  f e i t  i s  s t r a f b a a r  d a n  u i t  k r a c h t  v a n  e e n 
d a a r a a n  v o o r a f g e g a n e  w e t t e l i j k e  s t r a f b e p a l i n g .
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‘Lega l iteit’ 
komt van het 

Latijnse woord  
voor wet: ‘ lex’  

(meervoud:  
‘ leges’).

Wat is ONBEHOORLIJK gedrag? 
De vrouw moest voor de rechter komen en kreeg een boete van 
50 gulden voor de schoenen en voor het schelden. Ze legde zich 
er niet bij neer en ging in hoger beroep. Bij de hoogste rech
ter, de Hoge Raad, zei haar advocaat: ‘De term “onbehoorlijk 
gedrag” in de stationsregels is veel te vaag. Dat is in strijd met 
artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van het Wetboek van 
Strafrecht. Hoe kan mijn cliënte nou weten wat onbehoorlijk 
is?’ Dat was een goeie van de advocaat. Want waar staat in de 
regels dat je je schoenen niet op een stoel mag leggen? 

Leuk geprobeerd, maar de Hoge Raad zei op 2 april 1985: 
‘Het is voor de wetgever niet te doen om alle soorten onbe
hoorlijk gedrag in de wet te omschrijven. Het is bovendien 
helemaal niet vaag wat op stations en in treinen onbehoorlijk 
gedrag is. Je hoeft alleen maar om je heen te kijken naar wat 
gebruikelijk is.’ Anja moest de boete gewoon betalen. Of ze 
de rechters vervolgens ook heeft uitgescholden voor gorilla’s, 
vertelt het verhaal niet.

Kort LONTJE 
Station Rotterdam, 10 juni 1983. Anja van den B. zit in 
de restauratie op perron 1, met haar schoenen op een 
stoel. Twee agenten van de spoorwegpolitie spreken haar 
erop aan, maar Anja heeft een kort lontje. Een erg kort 
lontje. Ze ontploft en scheldt de agenten uit voor gorilla’s, 
klootzakken, hufters en staatspooiers. Ze moet de ruimte 
verlaten, maar ze weigert. De agenten arresteren haar 
voor onbehoorlijk gedrag. 

Mocht dat zomaar? Ja, want in de stationsregels van 
die tijd stond: ‘Het is verboden op enig gedeelte van de 
stations of in de treinen te vechten, handtastelijkheden 
te plegen, vuurwerk af te steken, anderen uit te schelden 
of lastig te vallen dan wel zich op andere wijze onbehoor
lijk te gedragen.’ 

Dit is  
het arrest 

Onbehoorl ijk 
gedrag. Een 

u itspraak van de 
Hoge Raad heet 

een arrest.

Eigen schuld, DIKKE BOETE 
Waarom is dat legaliteitsbeginsel nou zo belangrijk in het strafrecht? 
Omdat een straf f link ingrijpt in een mensenleven. Een hoge boete, een 
toegangsverbod, een rijverbod, da’s niet mis. En met een gevangenisstraf 
ben je zelfs je vrijheid kwijt. Een rechter mag dus niet zomaar zelf bedenken 
wat hij strafbaar vindt. Hij moet zich baseren op de wet. En in de wet moet 
staan welk gedrag strafbaar is en welke straf daarbij hoort. Als je dan toch 
de regels wilt overtreden, weet je in elk geval wat de gevolgen zijn. Dan is het 
eigen schuld, dikke bult (of dikke boete).

‘Hoe liep het nou af met de zweetvoetenman?’

‘Eerst nog een ander verhaal.’

‘Weer zo’n stinkzaakje?’

‘Nee, wel een zaak over schoenen.’
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Naar de HOOGSTE rechter 
Het verhaal van de zweetvoetenman walmde nog lang na. Teunis ging na
melijk in hoger beroep. Dat betekent dat een hogere rechter, het gerechtshof, 
opnieuw naar de zaak kijkt. Op 10 april 2003 veroordeelde het gerechtshof 
Den Haag Teunis tot dezelfde boete van 250 euro, maar dan wel geheel voor
waardelijk. Als hij niet opnieuw in de fout zou gaan, hoefde hij dus niets te 
betalen. 

Daar kwam hij goed van af, maar nog was de zweetvoetenman niet tevre
den. Hij stapte naar de Hoge Raad. Dat heet in cassatie gaan. De Hoge Raad 
had niets aan te merken op de uitspraak van het gerechtshof. Het toegangs
verbod was terecht, zei de Hoge Raad op 18 mei 2004. Nu was Teunis uit
geprocedeerd: hij kon niet meer in hoger beroep. Althans niet in Nederland. 
Want hij zou nog wel naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
kunnen gaan. 

In hoger beroep gaan bij een strafzaak is gratis. Maar Teunis moest 
natuurlijk wel de kosten van zijn advocaat betalen. Hij was vast goedkoper 
uit geweest als hij bij het Kruidvat een zalfje tegen zweetvoeten had gekocht. 
Dan zat hij nu lekker zonder schoenen in de bieb te lezen.

‘Grappig hoor, maar hebben rechters niet wat beters te doen?’ 

‘Vast wel.’

‘En toch mocht Teunis Tenenkaas in hoger beroep?’ 

‘Ja, daarover gaat artikel 17 van de Grondwet.’ 

‘Wat staat daar dan?’ 

‘Dat iedereen het recht heeft om naar de rechter te gaan.’

A r t i k e l  1 7  G r o n d w e t :  N i e m a n d  k a n  t e g e n  z i j n  w i l 
w o r d e n  a f g e h o u d e n  v a n  d e  r e c h t e r  d i e  d e  w e t  h e m 
t o e k e n t .

Het verschi l 
tussen recht 

bank, gerechtshof 
en Hoge Raad? Zie 

u itk lappag ina i .STANK in de rechtbank 
En dan nu terug naar de zweetvoetenman. Hij deed op het eerste gezicht  
dus niets strafbaars. Aan de andere kant: het zou wel een beetje raar  
zijn als hij gewoon kon blijven stinken terwijl zoveel mensen er last van  
hadden. Dat gaat in tegen je rechtsgevoel. 

Toen Teunis zich niks aantrok van het toegangsverbod en doodleuk  
weer de bieb onveilig wilde maken met zijn zweetvoeten, werd de politie 
erbij ge haald. De officier van justitie besloot dat Teunis voor de strafrechter 
moest verschijnen. Teunis vond dat natuurlijk onzin. Op 4 juli 2002 zei hij in 
de rechtbank Den Haag: ‘Ik ben van mening dat er niet door de officier van 
justitie is bewezen dat mijn voeten stinken.’ Maar dat maakte weinig indruk 
op de rechter. Die kon namelijk met eigen neus ruiken wat het probleem was: 
de zweetvoetenman trok ook in de rechtszaal zijn schoenen uit. 

Teunis kreeg géén boete voor zweetvoeten, want daarover staat inder
daad niets in de wet. Maar het toegangsverbod van de bibliotheek was  
terecht, zei de rechter. Hij veroordeelde Teunis voor lokaalvredebreuk. En 
dat staat wél in de wet. In artikel 139 van het Wetboek van Strafrecht om  

precies te zijn. Een eigenaar van een lokaal kan jou de toegang wei
geren. Want de eigenaar is baas in eigen huis en heeft het recht 

om ordemaatregelen te nemen. Als je dan toch naar binnen 
gaat, kun je bestraft worden voor 

lokaalvredebreuk. 
De zweetvoetenman kreeg 

een boete van 250 euro. Een 
deel van de boete, 150 euro, 

was voorwaardelijk met een 
proeftijd van twee jaar. Dat 

betekent dat hij die 150 euro alleen hoefde te 
betalen als hij binnen twee jaar weer met zijn 
stinkvoeten in de bibliotheek zou komen. 

‘Lokaa l’ is 
wetstaa l voor 

‘ru imte’.

Meer over  
de off icier van 

justit ie op  
pag ina 234.


