
29

De parket- of weeklijstregisters vanaf 1811

L. Oldersma

Broncommentaren7.indb   29 27-02-2009   10:34:37



Oldersma30

Broncommentaren7.indb   30 27-02-2009   10:34:37



31

 INHOUD

 inleiding  33

 1 historische situering 34

 2 administratieve ontstaansgeschiedenis 35

 3 visuele kennismaking 36
a. de zaak tegen Freerk de Poel 39
b. de zaak tegen Sytze Ros 40

 4 bronkritisch commentaar 54
Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron 54
Gerelateerde en toetsingsbronnen  54
Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek  55

 bijlagen
a Vindplaatsen 56
b Literatuur 56

 noten  57

Broncommentaren7.indb   31 27-02-2009   10:34:37



Broncommentaren7.indb   32 27-02-2009   10:34:37



33 De parket- of weeklijstregisters vanaf 1811

INLEIDING

In dit broncommentaar staan de parketregisters centraal, die aangelegd 
zijn door het parket, de administratie van het Openbaar Ministerie. Deze 
registers zijn ook bekend onder de naam weeklijstregisters of registers 
van strafzaken. Ze bevatten gegevens van de ten parkette ingeschreven 
misdrijfzaken en indien bekend van de daarbij betrokken verdachten. In 
de procesgang of rechtsgang bevinden de parketregisters zich in het tra-
ject van het vooronderzoek. De registratie in de registers door de officier 
van justitie kan al dan niet leiden tot de vervolging van een strafbaar feit.

Naast de parketregisters zijn ook de rolboeken een ingang op de re ch-
terlijke archieven. In de rolboeken worden de zaken ingeschreven die 
daadwerkelijk aan de rechter worden voorgelegd. De parketregisters be-
vatten meer informatie omdat naast de zaken die geleid hebben tot een 
gerechtelijke procedure ook die zaken die door een transactie of sepot 
zijn afgedaan hierin terug te vinden zijn. Ook de door onbekenden be-
gane strafbare feiten die ter kennisname aan de officier van justitie zijn 
gebracht worden ingeschreven in de parketregisters.
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1 HISTORISCHE SITUERING

Het bestaan van een met een met het parketregister vergelijkbare ad-
ministratie voor 1811 is niet bekend. Het zou kunnen zijn dat er bij de 
verschillende gerechtelijke instellingen voor de Franse Tijd administratie 
werd gevoerd van aangebrachte zaken, maar dat waren dan particuliere 
registraties zonder enige vormvoorschriften.1 

Met de invoering van de Franse wetgeving en rechterlijke organisatie 
in 1811 werden de parketregisters ingevoerd. Dit zal zijn voortgekomen 
uit de centralistische gedachte van het Franse regime waarbij de inrich-
ting van de verschillende administraties centraal werd voorgeschreven.
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2 ADMINISTRATIEVE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Het beheer van de parketten van het Openbaar Ministerie berust in de 
negentiende en twintigste eeuw bij de minister van Justitie.2 Dat beheer 
werd gevoerd door middel van voorschriften en handleidingen voor de 
parketten en de griffies van de gerechten. De indeling van de registers 
was voorgeschreven. Bij wijzigingen werd de oude voorraad eerst ver-
bruikt. De wijzigingen werden dan met de hand aangebracht. Van de 
voorschriften is weinig terug te vinden. Een bron is de verzameling Mi-
nister van Justitie, Geldende circulaires gericht tot de rechterlijke macht (volle-
dige verzameling).3 Die bevat twee circulaires die in het kader van de par-
ketregisters van belang zijn. Eén circulaire uit 1957 geeft een overzicht 
van de organisatie van het arrondissementsparket,4 de andere circulaire 
uit 1955 noemt de bij het arrondissementsparket voorgeschreven regis-
ters.5 De beide circulaires berusten op de aanbevelingen van ambtelijke 
adviescommissies.6 De indeling van de registers zou bij aparte circulaire 
geschieden, die echter niet teruggevonden is.

Volgens de circulaire van 1955 kende het arrondissementsparket de 
volgende registers:
– parketregister I: voor de inschrijving van processen-verbaal tegen 

met name genoemde verdachten;
– parketregister II: voor de registratie van de kantongerechtsappellen;
– parketregister III: voor de registratie van processen-verbaal tegen 

niet met name genoemde verdachten (onbekende daders);
– parketregisters IV: voor de registratie van processen-verbaal/rap-

porten e.d., opgemaakt ter zake van rampen en ongevallen.
Voorts noemt de circulaire een administratie met betrekking tot en-

kele andere taken van het Openbaar Ministerie zoals o.a. de preventief 
gedetineerden, de tenuitvoerlegging van (subsidiaire) vrijheidsstraffen 
en een signalementenadministratie. Blijkens de circulaire van 1957 kende 
de afdeling algemene zaken correspondentieregisters.

De circulaires uit de jaren vijftig van de twintigste eeuw dienen tot 
beschrijving van de werkwijze van de parketten om die te unificeren. 
Daarvoor zou er nooit een beschrijving van de werkwijze op de parketten 
zijn geweest.7 Dat geldt niet voor de indeling van de parketregisters, zoals 
blijkt uit de exemplaren die in de archieven van het Openbaar Ministerie 
zijn bewaard. Er is een duidelijk verband tussen de registers uit 1811 en 
uit de jaren negentig van de twintigste eeuw. 

De inhoud van het parketregister is volgens de circulaire van 1957 
beschreven in de Handleiding voor de rechtbankparketten, die evenmin te-
ruggevonden is. Het parketregister kan worden gevoerd als een in boe-
ken gebonden register of in kaartvorm.
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3 VISUELE KENNISMAKING

De parketregisters zijn qua vorm weinig aan verandering onderhevig ge-
weest. Met de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering in 
1886 kwam er ook een wijziging in de rechtsgang (zie hiervoor de Inlei-
ding p. 14) Hierdoor moest de indeling van de parketregisters worden 
aangepast. Zuinigheidshalve zijn de reeds gedrukte en nog niet gebruikte 
of volgeschreven registers in gebruik gebleven tot die op dan wel vol wa-
ren. 

Wanneer proces-verbaal opgemaakt is van het gehele onderzoek 
wordt dit opgestuurd naar de officier van justitie, die het laat inschrijven 
in het parket- of weeklijstregister. De zaak krijgt nu een parketnummer. 
Vaak zijn de namen van de verdachten in de parketregisters op beginlet-
ter geklapperd. Deze klappers zijn te vinden voor- of achterin de regis-
ters. Een enkele keer komt het voor dat er aparte deeltjes zijn gemaakt 
met klappers op de parketregisters. De klappers verwijzen naar de par-
ketnummers. Als tot vervolging wordt overgegaan, wordt de zaak op de 
‘rol’ geplaatst. Dit houdt in dat de zaak op de griffie van de rechtbank 
chronologisch wordt ingeschreven in het rolboek en de zaak een rolnum-
mer krijgt. Diverse rolboeken zijn ook weer voorzien van klappers op 
naam van de verdachten/beklaagden. Voor onderzoekers is het rolnum-
mer van groot belang, het vormt de rode draad door het archief. Een zaak 
heeft nu dus zowel een nummer voor het parket als voor de rol.

De meerwaarde van de parketregisters boven de rolboeken is dat in 
de parketregisters ook die zaken zijn opgenomen die niet hebben geleid 
tot een daadwerkelijke terechtzitting, de zogenaamde geseponeerde za-
ken.

De series parketregisters vertonen geregeld lacunes. Ook ontbreekt 
wel eens de index. In die gevallen kan het onderzoek het best worden 
begonnen bij de rolboeken. Indien er wel een parketregister is maar geen 
index, geeft het rolboek een indicatie waar men in het parketregister moet 
beginnen met bladeren en zoeken. Ook geven de rolboeken in een aantal 
gevallen een explicietere omschrijving van het strafbare feit.

De bladzijden van de parketregisters zijn voorbedrukt en ingedeeld 
in kolommen. Soms werden kolommen in de loop der jaren opgesplitst of 
samengevoegd. De parketregisters kennen in grote lijnen de navolgende 
kolomindeling:
– parketnummer: elk aangebracht strafbaar feit wordt ingeschreven en 
krijgt een volgnummer. Soms wordt er per jaar genummerd, soms loopt 
de nummering enkele jaren door. Naast deze kolom wordt in de twin-
tigste eeuw ook een kolom voor het rolnummer opgenomen. Als er geen 
rolnummer is ingevuld is de zaak niet verder vervolgd en staat er bij de 
kolom ‘aanmerkingen’: N.V. (niet vervolgd), met de reden waarom niet 
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tot vervolging overgegaan is (bijv. geen bewijs of onbeduidend, onbe-
langrijk).
– personalia verdachte(n): in deze kolom wordt de naam, leeftijd en 
woonplaats van de verdachte opgenomen. Soms wordt ook het beroep 
gemeld. Is de verdachte onbekend, dan wordt er N.N. ingevuld. Na 1955 
is er een apart register van zaken met onbekende daders.
– datum, plaats en omschrijving van het gepleegde feit: vóór 1886 wordt 
hierbij ook vermeld of het een misdaad, wanbedrijf of overtreding betreft. 
Verder worden hier de belangrijkste gegevens van het strafbare feit ver-
meld: het overtreden artikel, de omschrijving van het delict en de datum 
waarop het is gepleegd.
– datum voorarrest: in enkele gevallen is de verdachte ingesloten in zo-
genaamd voorarrest. Dit gebeurt wanneer er gevaar voor herhaling of 
vlucht van de verdachte is. Ook in die gevallen waarin de rechtsorde ern-
stig is geschaad, bijvoorbeeld bij moord, wordt de verdachte in voorarrest 
geplaatst. De datum van de start van het voorarrest wordt in deze kolom 
vermeld. Het plaatsen in voorarrest gebeurt op verzoek van de officier. In 
sommige parketregisters is er een aparte kolom voor de datum waarop 
de officier het verzoek aan de raadkamer van de rechtbank heeft gedaan. 
Er is dan ook een kolom voor vermelding van de beslissing van de raad-
kamer.
– datum zitting: hier staat de datum waarop het onderzoek ter terecht-
zitting plaats heeft gevonden.
– datum vonnis: de datum waarop het vonnis in de zaak is uitgespro-
ken. Meestal is dat veertien dagen na de zitting waarop het onderzoek ter 
terechtzitting heeft plaatsgevonden. De enkelvoudige kamer, de politie-
rechter, doet meteen uitspraak na het onderzoek ter terechtzitting.
– opgelegde straf: hier staat de omschrijving van de uitspraak van de 
rechtbank, vaak de straf die aan de verdachte is opgelegd. Dit kan dus 
ook vrijspraak zijn.
– datum start uitvoering gevangenisstraf: de officier van justitie is ook ver-
antwoordelijk voor de uitvoering van de opgelegde straf, de zogenaamde 
executie. In die gevallen waarin ook een gevangenisstraf is opgelegd aan 
de verdachte wordt de begindatum van de uitvoering van deze straf in 
deze kolom opgenomen.
– aanmerkingen: in deze kolom worden verschillende aantekeningen 
geplaatst, zoals het hoger beroep van de verdachte, de uitspraak in ho-
ger beroep, het besluit van de officier de verdachte niet te vervolgen (zo-
genaamd sepot), de reden waarom de officier de verdachte niet vervolgt 
(bijvoorbeeld wanneer er geen bewijs is, wanneer de verdachte is overle-
den, of onbelangrijk), of de zaak gevoegd is bij een andere strafzaak die 
ook tegen de verdachte loopt (als de verdachte meerdere strafbare feiten 
heeft gepleegd en hij wordt hiervoor vervolgd, dan kan men al die zaken 
in één keer behandelen, het zogenaamde voegen van de zaken).
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Tot 1 juli 1843 kenden de parketregisters concreet de volgende kolomsge-
wijze indeling:
– parketnummer;
– namen; voornamen enz. der beklaagden;
– misdrijven;
– aard derzelve: of het strafbare feit een misdaad of wanbedrijf is. Dit 
wordt aangegeven met de termen correctioneel (wanbedrijf) en crimineel 
(misdaden). Deze indeling is van belang voor de bepaling welke instantie 
de zaak behandelt. Bij  de correctionele kamer van de rechtbank van eerste 
aanleg komt correctioneel voor, terwijl misdaden door het Hof van Assisen 
worden berecht. Na 1838 behandelt de correctionele kamer van de arron-
dissementsrechtbank wanbedrijven en het Gerechtshof misdaden.
– dagtekening der gevangenneming;
– dagtekening der requisitoiren: de officier moest de zaak eerst aan de 
raadkamer van de rechtbank (een besloten zitting) voorleggen. Daar werd 
beoordeeld of er voldoende bewijsmateriaal verzameld was. In deze ko-
lom staat de datum waarop de officier de zaak heeft voorgedragen bij de 
raadkamer.
– beslissing der regtbank ter raadkamer: hier staat de datum waarop 
de raadkamer heeft beslist; in geval van genoeg bewijs in een correcti-
onele zaak staat vermeld: rechtsingang met dagvaarding in persoon. In 
geval van een misdaad staat er: verwijzing naar de procureur-generaal.
– dagtekening der verzending aan den procureur-generaal: in geval 
van verwijzing naar de procureur-generaal staat in deze kolom de datum 
waarop het dossier is verzonden aan de procureur-generaal;
– dag der diening: hier staat de datum waarop de zaak voor geweest is 
bij de rechtbank;
– gevallen vonnissen: hier staat de uitspraak van de rechtbank;
– dagtekening derzelve;
– dagtekening der executie: hier staat de datum waarop de uitvoering 
van de straf is ingegaan;
– aanmerkingen: hier kunnen verschillende aantekeningen geplaatst 
worden, bijv. een eventuele bevestiging van het vonnis in tweede instan-
tie, of de verlening van gratie.

Tussen 1915 en 1940 hanteerde men de navolgende indeling:
– nummer weeklijst (= volgnummer parketregister);
– nummer vonnis (= nummer rolboek);
– naam, ouderdom, beroep en woonplaats der verdachten;
– aard en plaats der misdrijven;
– datum van het misdrijf;
– datum requisitoir vooronderzoek en bewaring en datum sluiting 
vooronderzoek;
– wat is er in de zaak verricht;
– datum van insluiting, bewaring of gevangenneming;
– datum vonnis en straf;

Broncommentaren7.indb   38 27-02-2009   10:34:38



39 De parket- of weeklijstregisters vanaf 1811

– executie, verzending extract vonnis aan ontvanger;
– executie ten uitvoerlegging van vrijheidsstraf;
– aanmerkingen.

Hierna volgt de beschrijving van twee strafzaken, een van vóór en 
een van na de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht in 1886. 

a. de zaak tegen Freerk de Poel

Deze casus uit 1880/1881 betreft de registratie en afhandeling van de 
zaak tegen Freerk de Poel. Hij was kapitein op een stoomboot en werd 
samen met Frans Antonides verdacht van mishandeling van Theodorus 
Steenhouwer op 3 december 1880 te Leeuwarden. Bij het parket van de 
officier van justitie wordt deze zaak in het parketregister ingeschreven 
onder parketnummer 564 (zie afbeelding 1, eerste kolom ‘volgnummer’). 
In de kolom  ‘namen enz.’ worden de gegevens van beide verdachten op-
genomen. Uit dit register blijkt dat het een wanbedrijf is, want in de ko-
lom ‘aard derzelve’ staat ‘correctioneel’. Uit de kolom ‘dagteekening der 
requisitoiren’ blijkt dat de officier op 20 december door middel van een 
requisitoir aan de raadkamer van de rechtbank toestemming vraagt om te 
dagvaarden. In dit stadium bekijkt de rechtbank of er voldoende bewijs 
aanwezig is, nog niet of de verdachte schuldig is. In de volgende kolom 
met de kop ‘beslissing der regtbank ter raadkamer’ staat dat de raadka-
mer op 24 december 1880 beslist heeft dat gedagvaard kan worden (24 
dec. regtsingang met dagv.(aarding) in persoon). Er is dus voldoende be-
wijs aanwezig. Uit diezelfde kolom en de voorgaande blijkt dat de raad-
kamer op 16 januari 1881, na weer een requisitoir van de officier van jus-
titie op 7 januari, de zaak naar de correctionele kamer van de rechtbank 
verwijst: 10 jan.(uari) 1881 nr. 1 (de Poel) verwezen ten correctionele. Nr 2 
(Antonides) buiten vervolging.

De raadkamer kan, wanneer zij vindt dat er sprake is van een mis-
drijf, doorverwijzen naar het Hof maar doet dat in dit geval dus niet. Nu 
wordt de zaak ingeschreven in het rolboek van de rechtbank en begint de 
behandeling ter terechtzitting. De zaak krijgt nummer 1852 (zie afbeel-
ding 2). In het rolboek is een index op de eerste letter van de achternaam 
aanwezig en staat: het rolnummer, de personalia van de beklaagde, het 
parketnummer, de aard der zaak, de zittingsdatum en de vonnisdatum 
met de uitspraak in het kort.

In het parketregister staat onder de kolom ‘gevallen vonnissen’ (zie 
afbeelding 1) in het kort de uitspraak. De Poel wordt voor moedwillige 
mishandeling veroordeeld tot een celstraf van 1 maand, een boete van ƒ 
8,- (bij niet betalen te vervangen door 1 dag celstraf). In de laatste kolom 
‘aanmerkingen’ staat met potlood aangetekend dat er hoger beroep is in-
gesteld en dat het Hof de uitspraak heeft bevestigd bij arrest op 16 april 
1881. Dit betekent dat De Poel in hoger beroep is gegaan van de uitspraak 
van de rechtbank. Deze zaak is dan ook nog terug te vinden in het archief 
van het Hof.
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 b. de zaak tegen Sytze Ros

In de nacht van 22 op 23 september 1925 wordt in de zuivelfabriek van 
Bartlehiem ingebroken. Naar aanleiding van gevonden vingerafdrukken 
wordt S. Ros aangehouden als verdachte van dit misdrijf. Het proces-ver-
baal van het onderzoek en het eventuele verhoor van de verdachte wordt 
naar het parket van de officier van justitie gestuurd en wordt daar in 1925 
ingeschreven in het parketregister onder nummer 1686. In het parket-
register staat naast het parketnummer het vonnis/rolnummer, gevolgd 
door naam, ouderdom, beroep en woonplaats. Andere kolommen in het 
parketregister bevatten de aard en plaats van het misdrijf, de datum van 
het misdrijf, de datum van aanhouding, de datum van het vonnis en de 
opgelegde straf, en soms aantekening van de executie (zie afbeelding 3). 
In de index met ‘namen en voornamen der vervolgden’ is Ros terug te 
vinden onder ‘R’, met de verwijzing naar het parket- of weeklijstnummer 
(zie afbeelding 4). De officier van justitie laat eventueel nog verder onder-
zoek verrichten en stelt eventueel de zaak ter hand van de rechter-com-
missaris belast met de behandeling van strafzaken, die het zogenaamde 
gerechtelijk vooronderzoek instelt (processen-verbaal van onderzoek en 
verhoor, alsmede correspondentie bevinden zich in het dossier).

Het dossier wordt naar de rechtbank gestuurd ter kennisneming van 
de rechters en is op de griffie ingeschreven op de rol van strafzaken onder 
nummer 6 (zie afbeelding 5). Uit de gegevens in het rolboek blijkt dat het 
onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 6 januari 1926 en 
dat het vonnis is gewezen op 20 januari 1926. Ros is veroordeeld tot twee 
jaar gevangenisstraf in Groningen. Dat hij zijn straf daadwerkelijk daar 
heeft uitgezeten blijkt uit het executieregister (zie afbeelding 6).
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4, pagina 49
Index op het 
parketregister.
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5, pagina’s 50-51
Rol van strafzaken.

→
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4 BRONKRITISCH COMMENTAAR

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

De betrouwbaarheid van de registers is hoog, zij het dat de spelling van 
de namen wel eens een omissie bevat. Wat de data betreft is het regis-
ter nauwkeurig. Onderzoek in de parketregisters is niet altijd mogelijk, 
want parketarchieven zijn lacuneus. Als deze al niet vóór 1936 sterk wa-
ren uitgedund, dan kregen ze in elk geval sedertdien zware aanslagen 
te verduren doordat in een vernietigingslijst in 1936 werd gesteld dat de 
archieven van het Openbaar Ministerie weinig strafrechtelijke stukken 
bevatten, ‘welker behoud voor de verdere toekomst gewenscht wordt’. 
Toch is van de ruggengraat van sommige parketarchieven een en ander 
bewaard gebleven. Relatief het meest te bieden heeft het archief van het 
arrondissementsparket te Amsterdam. Redelijk maar minder dan met het 
Amsterdamse materiaal, is het gesteld met de parketarchieven van As-
sen, Heerenveen, Hoorn en Leeuwarden.8

De parketregisters geven een completer beeld van de criminaliteit 
dan de rolboeken, omdat ook de geseponeerde zaken en de zaken waarin 
de dader onbekend is gebleven werden geregistreerd. Door de vermel-
ding van de plaats van het delict zijn de parketregisters ook te gebruiken 
voor onderzoek naar een bepaalde plaats of streek. Wel kost dat veel bla-
derwerk omdat er geen registers zijn gemaakt op de plaatsnamen. Omdat 
de officier ook de executie van de opgelegde straf moet doen, worden ook 
de vonnisgegevens nauwkeurig in het register vermeld. Het gevolg is dat 
in één oogopslag alle gegevens van de zaak te overzien zijn. Iemand die 
niet geïnteresseerd is in alle details van een zaak kan dan ook met onder-
zoek in de parketregisters volstaan. 

Gerelateerde en toetsingsbronnen

Wanneer uit het parketregister blijkt dat een zaak is vervolgd, kan ook 
verder worden gezocht in de rolboeken, die de zittings- en vonnisdata 
geven. Op deze rolboeken is vaak een index gemaakt. Daarna bieden 
de processen-verbaal van terechtzitting en de vonnisregisters uitsluitsel 
over de verdere gang van zaken, terug te vinden dankzij de zittings- en 
vonnisdata gekoppeld aan het rolnummer. Vanaf 1895 zijn ook een aantal 
dossiers en bij sommige arrondissementen de executieregisters bewaard 
gebleven. De registers van hoger beroep en gratie vormen een gerelateer-
de bron, waarin men kan nagaan of beroep ingesteld is dan wel of er een 
verzoek tot gratie is ingediend. Overigens zijn deze gegevens ook terug 
te vinden in de kolom ‘aanmerkingen’ van het parketregister. Sommige 
rechtbanken houden ook registers van veroordeelden bij. Dit zijn regis-
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ters waarin de namen van de door de rechtbank veroordeelde personen 
zijn opgenomen. 

Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

Op basis van parketregisters, rolboeken en registers van veroordeelden 
(al dan niet voorzien van indices) kan men betrekkelijk snel een overzicht 
krijgen van personen en zaken waarmee justitie te maken kreeg. Doordat 
in de parketregisters de plaats delict en het strafbare feit zijn vermeld kan 
onderzoek naar lokale geschiedenis en criminaliteit gedaan worden. Toch 
is deze bron tot nog toe zelden gebruikt voor onderzoek. Van Ruller en 
Faber hebben voor hun onderzoek naar de afdoening van strafzaken de 
totaalcijfers uit de Amsterdamse parketregisters en die uit andere arron-
dissementen gecombineerd met de gegevens omtrent strafvonnissen.9
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Bijlagen

A Vindplaatsen

De vuistregel is dat stukken jonger dan 75 jaar niet openbaar zijn, tenzij 
men kan aantonen dat de betrokkenen niet meer in leven zijn. De par-
ketregisters worden bewaard in de Groninger Archieven te Groningen, 
Tresoar te Leeuwarden, Het Drents Archief te Assen, het Historisch Cen-
trum Overijssel te Zwolle, het Gelders Archief te Arnhem, het Utrechts 
Archief te Utrecht, het Noord-Hollands Archief te Haarlem, het Zeeuws 
Archief te Middelburg, het Brabants Historisch Informatiecentrum te 
’s-Hertogenbosch, het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maas-
tricht en het Nationaal Archief te Den Haag, dat de archieven van rechter-
lijke instellingen in Zuid-Holland beheert. Voor de concrete archieven en 
inventarisnummers, zie de websites van de genoemde archiefdiensten, te 
raadplegen via www.archiefnet.nl.
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 noten

 1 Voor een overzicht van de Amsterdamse schout tot het hedendaags 
parket, zie Van Weel en Faber, 7 eeuwen Amsterdams parket.

2 Voor de interne organisatie van  het Openbaar Ministerie, zie Van 
Daele, Het openbaar ministerie, 169-214.

3 Aan mr. A.G. Bosch ter inzage gegeven door dr. mr. M.E. Verburg.
4 Circulaire van 15 januari 1957, nr. 72/857 Hoofdafd. R.O. Stafbureau, 

gericht aan de officieren van justitie, hoofden van de arrondisse-
mentsparketten.

5 Circulaire van 16 december 1955, nr. 64/855 8e afdeling Bureau E, 
gericht aan de officieren van justitie bij de arrondissementsparketten 
betreffende de gedeeltelijke unificatie van de arrondissementsparket-
ten.

6 De circulaire van 16 december 1955 volgt het advies van de Perma-
nente commissie voor de administratiën der gerechten, de circulaire 
van 15 januari 1957 is gebaseerd op het advies van een werkgroep, 
onder voorzitterschap van mr. D.J. van Gils, procureur-generaal bij 
het Gerechtshof te Den Haag.

7 Circulaire van 15 december 1955, nr. 855/59 8e afdeling bureau E aan 
de ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij de kantongerechten 
(hoofden van de parketten).

8 Zie Van Ruller en Faber, Afdoening van strafzaken, 63.
9 Van Ruller en Faber, Afdoening van strafzaken, 64-87.

Broncommentaren7.indb   57 27-02-2009   10:34:44



58

Broncommentaren7.indb   58 27-02-2009   10:34:45




