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Stellingen

1.

Begint cer ge bezint.

2.

Juist de advocaat moei doordrongen zijn van het besef dat alles in
bcginscl ook in het tegendeel kan verkeren.

3.

Gezond verstand is de laagste vorm van intellect.
(Hans Ree)

4.

Met de wijsheid komt ook de smart.

5.

Als je veel laat zien hoef je weinig uit te leggen.

6.

Partijdigheid heeft voor de advocaat dezelfde betekenis als
onpartijdigheid voor de rechter.

7.

Citaten zijn als foto's: zij geven informatie die niet met (andere)
woorden te beschrijven is.

8.

Tijdens het schrijven typte ik met regelmaat per ongeluk het woord
'verachte' in plaats van 'verdachte'; vaak paste het eerste bcter in de
context dan het tweede.

9.

De verdediging in strafzaken is een rechtsgoed, dat des te mcer lijkt te
worden bedreigd naarmate er consequenter voor wordt opgekomen.
(Van Bennekom)

10.

In de strijd om de waarheid is strijd vaak de enige waarheid.
(Tagore)

11.

Net als het strafrecht verschaft de wetenschap geen opiossingen voor
maatschappelijke problemcn. maar hoogstens helderheid met betrekking
tot de aard en de consequenües van morele en pohüeke keuzen.
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