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P.J. van Koppen 1 

De non-communicatie van advocaat en 
getuige ter terechtzitting 

Getuigen kunnen liegen, zij kunnen dwalen en zij kunnen ook nog de waarheid 
spreken: Getuigen worden verhoord, niet alleen om hen te laten vertellen wat zij 
meegemaakt hebben, maar ook om er achter te komen of zij nu liegen, dwalen of 
de waarheid spreken.2 In belangrijke zaken wordt een getuige door velen onder
vraagd: door de politie, door de rechter-commissaris en ter terechtzitting bij de 
rechtbank en het hof; door de politie en de rechter-commissaris soms meerdere 
keren. Daarvan wordt steeds proces-verbaal opgemaakt. 

Als aan het einde van een lange reeks van dergelijke verhoren de advocaat ter 
terechtzitting de gelegenheid krijgt aan een getuige vragen te stellen, wordt het wel 
erg moeilijk onderscheid te maken tussen liegen, dwalen en de waarheid spreken. 
Leugenaars hebben ruimschoots kunnen oefenen en dwalende getuigen zijn steeds 
vaster gaan geloven in hun dwaling. Van enige zinvolle communicatie tussen advocaat 
en getuige is ter terechtzitting dan nauwelijks meer sprake. Ik zal hieronder betogen 
waarom dat zo is, hoe dat verbeterd zou kunnen worden en waarom het toch nooit wat 
wordt. Tussendoor zal ik proberen de schijnbaar triviale vraag te beantwoorden wat 
nu de rol van de getuige is in het geheel van het strafproces. Ik ga daarin voorbij aan 
de bijzondere problemen die anonieme getuigen en kinderen met zich meebrengen. 

1. Liegt deze getuige? 

Hoe kom je er nu achter of een getuige liegt? Sommige juristen schijnen te denken 
dat een diepe blik in getuiges blauwe ogen die vraag kan beantwoorden.3 Zo een
voudig ligt dat niet.4 Uit onderzoek van Ekman en 0' Sullivan bleek dat van onder 
andere rechters, psychiaters, studenten, FBI-agenten, CIA-beambten en Drug En
forcement personeel alleen de CIA-beambten beter dan kans in staat waren leugen 
van waarheid te onderscheiden.5 Dat is een verrassend resultaat, als men bedenkt 
dat velen het tegendeel menen te weten. 

1. Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving Leiden. 
2. Zie daarover bijvoorbeeld (1989) Recherche(le)ren: Handboek voor de Recherche Basis 

Cursus, Deel 2. Zutphen: Rechercheschool, m.n. Hoofdstuk 11. 
3. Zie bijvoorbeeld G.P.M.F. Mols (1989) Staande de Zitting: Een Beschouwing over het 

Onmiddellijkheidsbeginsel. Arnhem: Gouda Quint (oratie RU Limburg). 
4. 'Most liars can fooi most people most of the time,' schrijven Ekman en 0' Sullivan daar

over. Zie P. Ekman & M. O'Sullivan (1989) 'Hazards in dececting deceit,' In D.e. Raskin 
(ed.) Psychological Methods in Criminal Investigation and Evidence. New York: Sprin
ger, op. p. 312. 

5. Zie Ekman, P. & M. O'Sullivan (1991) Who can catch a liar? 46 American Psychoiogist 
913-920. 
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Als iemand liegt, dient hij er voor te zorgen dat het verhaal dat hij vertelt klopt 
met andere bekende feiten. Daarmee is hij er nog niet. Algemeen wordt aangeno
men - vermoedelijk weten wij dat uit eigen ervaring - dat liegen met een emotio
nele toestand gepaard gaat. Of wij die nu als opwinding omschrijven of als angst 
voor ontdekking doet niet veel terzake; die emotionele toestand moet wel verbor
gen worden. Dat vergt nogal wat, want liegende getuigen moeten niet alleen een 
goed verhaal vertellen, maar ook nog hun stem niet laten trillen, niet gaan blozen, 
trillende handen krijgen of ander non-verbaal gedrag vertonen waaruit de luisteraar 
de leugen zou kunnen afleiden. Uit de beginperiode van het leugenonderzoek in 
de psychologie stammen resultaten die laten zien dat leugenaars nog meestal wel 
in staat zijn om het verhaal goed en met de juiste nuance te vertellen om anderen 
voor de "gek te houden, maar dat het veel moeilijker is om de non-verbale signalen 
in de hand te houden.6 Dit zogenaamde motivational impairment-effect heeft tot 
een stroom van onderzoek geleid waaruit in grote lijnen blijkt dat inderdaad leu
genaars van waarheid-vertellers verschillen. 7 De leugenaar probeert zijn verhaal 
en zijn gedrag onder controle te houden, hetgeen ertoe leidt dat hij zich onnatuur
lijk gedraagt en juist daardoor als leugenaar ontmaskerd zou kunnen worden. 

Maar merken wij dat ook? Het onderzoek naar het gedrag van leugenaars wordt 
meestal met de video-recorder uitgevoerd, waarna het gedrag minitieus wordt ge
codeerd. Leugenaars vallen door de mand omdat zij dat door minimale bewegingen 
en stembuigingen laten merken. Die afwijkende gedragingen zijn meestal zo mi
nimaal dat het anderen ontgaat. Leugenaars gedragen zich weliswaar afwijkend, 
maar dat ziet de belogene alleen maar als hij de het gewone doen vr.n de leugenaar 
kent. In strafzaken ziet men de getuige meestal maar eenmaal of enkele keren. En 
dan nog: Vrij en Winkel vonden dat beoordelaars juist op de verkeerde gedragingen 
letten om erachter te komen of iemand liegt. 8 Kortom: ter terechtzitting kunnen 
alle betrokken juristen er niet achter komen of de getuige nu met de handen zit te 
friemelen omdat zij liegt of omdat de entourage van de zitting er bij haar de schrik 
goed ingejaagd heeft. 

Het resultaat van dit geheel is dat een diepe blik in de blauwe ogen van de 
getuige een illusoire bezigheid is. Dat wordt aardig geïllustreerd door het onder
zoek van Bennett en Feldman.9 Zij vroegen 58 studenten om elkaar verhalen te 
vertellen. De helft van hen kreeg de instructie om een waar gebeurd verhaal te 
vertellen, de andere helft om een verzonnen verhaal te vertellen. Voor ieder verhaal 
moesten de andere studenten raden of het waar was of verzonnen. Resultaat: er 
was 'no statistical association between the actual truth status of stories and their 
perceived truth status.' De proefpersonen konden met het ongewapende oog waar-

6. Zie P. Ekman (1981) 'Mistakes when deceiving,' 364 AllIlals of the New Yark Academy 
of Sciences 88-105. 

7. Zie B.M. DePaulo & S.E. Kirkendol (1989) 'The motivational impariment effect in the 
communication of deception,' In: J.C. Yuille (ed.) Credibility Assessment. Dordrecht: 
Kluwer Academic. 

8. Zie A. Vrij & F.W. Winkel (1991) 'Verdacht zijn en verdacht worden,' in P.J. van Koppen 
& H.F.M. Crombag (red.) De Menselijke Factor: Psychologie voor Juristen. Arnhem: 
Gouda Quint. 

9. Zie W.L. Bennett & M.S. Feldman (1981) Recollstructillg Reality in the Courtroom. Lon
don: Tavistock. 
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heid niet van verdichtsel onderscheiden. Dat is een alarmerend resultaat, omdat er 
volgens de onderzoekers wèl een systematisch verschil is tussen verhalen die door 
toehoorders voor waar worden gehouden en verhalen die voor verzonnen worden 
gehouden, en dat ongeacht hun werkelijke waarheidsgehalte. En dat betekent dat 
je een verzonnen verhaal 'waar' kunt maken door het goed te componeren en een 
waar verhaal 'onwaar' door het slecht te componeren. De 'betrapte' leugenaar is 
dus vaak niet meer dan een slechte verhalen-verteller. 

2. Van verklaring tot proces-verbaal 

Getuigen worden in eerste instantie door de politie verhoord. Daarvan wordt 
meestal'keurig proces-verbaal opgemaakt waarin de getuigeverklaring er als een 
soort lange monoloog uitziet en getuigen regelmatig taalgebruik bezigen die ook 
henzelf onbekend zal voorkomen. Niemand vindt dat raar; wij weten allemaal dat 
politie-ambtenaren niet letterlijk opschrijven wat getuigen zeggen, maar daarvan 
min of meer hun eigen samenvatting maken. Dat is vervelend, want soms is het 
uitermate belangrijk om te weten wat getuigen op dat moment - vaak. vlak na het 
misdrijf - precies gezegd hebben of om precies te weten welke vraag beantwoord 
is. Een voorbeeld kan dat duidelijk maken. 

In een zaak waarin ik onlangs voor de advocaat van de verdachte een rapport 
maakte, was het volgende gebeurd. In een bar krijgen een vrouwen een man ruzie. 
Zij worden de bar uitgezet en gaan naar buiten in gezelschap van twee andere 
mannen, althans dat beweert de vrouw. De twee andere mannen houden haar vast 
terwijl de man waarmee zij ruzie had met een pistool drie maal op haar schiet. Zij 
wordt geraakt in haar oog, haar schouder en haar arm, maar zij overleeft de schiet
partij. De schutter wordt dezelfde nacht aangehouden. Hij wordt veroordeeld, 
evenals zijn broer die ook bij het incident betrokken was. De derde man wordt 
lange tijd niet gevonden, of was er wel een derde man? Een van de getuigen is een 
man die midden in de nacht wakker wordt door de ruzie op straat. Hij steekt zijn 
hoofd uit het raam van de tweede verdieping en ziet de ruzie precies onder zijn 
raam gebeuren. Hij vertelt nog die nacht tegen de politie wat hij gezien heeft. In 
het proces-verbaal staat letterlijk: 'Voorafgaand aan dat schieten heb ik behalve 
die grote man met bruin jack [de schutter; PvK] nog een andere man gezien en 
mogelijk was er nog een derde man, maar dat weet ik niet zeker.' Vier maanden 
later wordt dezelfde getuige door de rechter-commissaris gehoord. In het proces
verbaal van dat vèrhoor staat: 'Ik zag dat er drie mannen om haar heen waren. Ik 
had de indruk dat ze werd ingesloten.' Weer een jaar later wordt deze getuige door 
een andere rechter-commissaris gehoord, die in het proces-verbaal het volgende 
opneemt: 'Ik zag dat drie mannen een vrouw vasthielden en haar tegen een muur 
en een auto aandrukten.' 

De opeenvolgende verklaringen van deze getuigen verschillen nogal van el
kaar en het is na twee jaar - een niet ongebruikelijke termijn als een zaak in hoger 
beroep wordt behandeld - moeilijk te achterhalt: n welke nu precies klopt. Cruciaal 
is wat bij het eerste verhoor is gevraagd en geantwoord. Vroeg de politie, die van 
een ander had gehoord dat er drie mannen waren, soms: 'U spreekt over twee 
mannen. Maar heeft u geen derde man gezien?' of deelde de getuige spontaan mee 
dat er misschien een derde man was? Zou in dat laatste geval niet meer voor de 
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hand hebben gelegen dat de getuige zou zeggen: 'Misschien waren er nog meer 
mannen, maar die heb ik niet gezien!' in plaats van te spreken over een derde man? 
Wat er precies tijdens het verhoor is gevraagd en geantwoord is nu niet meer te 
achterhalen, want de politie heeft niet de goede gewoonte om verhoren altijd op 
de band op te nemen. I 0 Ik houd het erop dat de kennis van de getuige over een 
derde man afkomstig is van de politie. In dat geval is dit een gaaf voorbeeld van 
de invloed van zogenaamde post-hoc informatie. Ook al heeft de getuige geen 
derde man gezien, een jaar later is hij er niet alleen van overtuigd dat er een derde 
man was, maar is hij ook nog in staat diens gedrag te beschrijven. Hoe werkt nu 
zoiets? 11 

3. De lange weg van de getuige 

In de dertiger jaren ontdekte Sir Frederik Bartlett al dat wij de grote hoeveelheid 
informatie die wij opnemen in ons geheugen opslaan met behulp van schema's.12 
Dat is weliswaar een efficiënte manier om gegevens op te slaan, maar levert onder 
omstandigheden problemen op. Een belangrijk probleem is dat onze herinnering 
niet zozeer bestaat uit de film van hetgeen wij hebben waargenomen, maar vaak 
juist een reconstructie van de werkelijkheid op basis van een schema. Voor een 
van de effecten die daarbij optreden, kan de dagelijkse rit naar het werk als voor
beeld dienen. Dat verloopt volgens een vaststaand stramien. Iedere afzonderlijke 
reis naar het werk kan onthouden worden door uitsluitend te onthouden wat die 
keer bijzonder was: een treinstaking, een groot ongeluk onderweg of een sneeuw
bui. De rest kan ik later weer reproduceren door aan te nemen dat het schema geldt 
voor alle onderdelen van het gebeuren die ik niet speciaal in mijn geheugen heb 
opgeslagen juist omdat Lij niet afweken van het gebruikelijke stramien. 

Het effect van vergeten is dat zulke bijzonderheden verloren gaan en dat ge
beurtenissen daarom steeds meer worden onthouden alsof ze conform de schema's 
zijn verlopen. Dat is precies wat Bartlett vond. Zulke geschematiseerde herinne
ringen zijn daarom eigenlijk ook geen echte herinneringen, maar reconstructies 
van hoe het waarschijnlijk gegaan is. 'Was het anders gegaan, dan zou ik mij dat 
toch wel herinneren.' Het onderscheid tussen echte herinneringen en reconstructie 
wordt echter niet als zodanig beleefd: wij weten dikwijls niet of wij ons werkelijk 
iets herinneren of dat wij de gebeurtenis reconstrueren. 

Een tweede belangrijk effect treedt op bij getuigen die slechts een deel van een 
gebeurtenis hebben waargenomen en dat geldt strikt genomen voor alle ooggetui
gen die een misdrijf meemaakten: het is onmogelijk om alle details waar te ne-

10. Zie voor de positieve ervaringen hiennee in Engeland C. Willis, J. Macleod & P. Naish 
(1988) The Tape-Recording of Police Interviews with Suspects.· A Second Interim Report. 
London: Her Majesty's Stationary Office (Home Offlce Research Study no. 97). 

11. Zie over de invloed van post-hoc informatie op het geheugen in het algemeen het werk 
van Loftus: E.F. Loftus (1979) Eyewitness Testimony. Cambridge, Mass.: Harvard Uni
versity Press. Zie ook H.F.M. Crombag, P.J. van Koppen & W.A. Wagen aar (1992) Du
bieuze zaken: De psychologie van strafrechtelijk belVijs. Amsterdam: Contact, Hoofdstuk 
11. 

12. Zie F.C. Bartlett (1950) Remembering.· A Study in Experimental and Social Psychology; 
Cambridge: Cambridge University Press (2nd ed.; oorspronkelijke uitgave in 1932). 
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men. 13 De rest van een gebeurtenis wordt aangevuld op grond van de schema' s die 
de getuige in het hoofd heeft. 

Niel alleen veranderen de herinneringen van getuigen doordat op grond van 
vaste schema's details worden gewijzigd of toegevoegd, hun verklaringen worden 
er juist ook geloofwaardiger door. Het is immers niet onwaarschijnlijk dat de rech
ter over dezelfde schema's beschikt. De, in een latere versie opduikende, derde 
man die ook nog van alles doet, wordt door de rechter onmiddellijk als een authen
tiek detail herkend en zonder moeite geaccepteerd als iets wat de getuige eerst door 
tijdgebrek 'of zoiets' riiet heeft vermeld, maar dat wel van meet af aan in het hoofd 
van de getuige gezeten heeft, want ook anderen hebben die derde man gezien. Dat 
de informatie over de derde man afkomstig is van de politie, andere getuigen of 
krantenberichten wordt tegen die tijd meestal over het hoofd gezien. Reconstruc
ties op grond van schema's gaan altijd in de richting van meer geloofwaardigheid, 
niet minder. 

Regressie van het geheugen onder invloed van vergeten heeft als resultaat dat 
verklaringen, naarmate ze meer worden veranderd, steeds geloofwaardiger wor
den, hoewel zij waarschijnlijk steeds minder met de werkelijkheid stroken. Het 
strafproces biedt de getuigen ruimschoots de gelegenheid om verklaringen in de 
loop van de opeenvolgende verhoren te veranderen. 

4. De trukendoos van de advocaat 

Wat staat een advocaat dan te doen, want de leugenaar pak je niet en de dwaler 
gelooft ook zelf in haar verhaal en valt dus ook al niet door de mand. Heeft het 
eigenlijk wel zin om getuigen nog ter terechtzitting te horen? In landen waar een 
grote waarde wordt gehecht aan het onmiddellijkheidsbeginsel, zoals de Verenigde 
Staten, wordt van het horen van getuigen ter terechtzitting nogal wat werk ge
maakt. 14 Het lijkt dus voor de 'hand te liggen om dáár te rade te gaan voor aanwij
zingen voor de advocaat. IS Dat is het echter niet. Veel van het advies dat aan Ame
rikaanse advocaten wordt gegeven is in Nederland niet toegestaan of 
eenvoudigweg not done, zoals het voorbereiden van getuigen voor de zitting. An
dere adviezen zijn zodanig gebaseerd op het systeem van direct en cross-exami
nation, dat zij ook niet hier toepasbaar zijn. Het advies om bijvoorbeeld te begin
nen met een sterke getuige en ook daarmee te eindigen en de zwakke getuigen 
tussendoor af te handelen is in Nederland niet toepasbaar: de president bepaalt de 
volgorde en bovendien worden er meestal te weinig getuigen gehoord om over een 
volgorde te kunnen praten. 

13. Zie het onderzoek daarover in Loftus (1979), op. cito 
14. 'The posing and answering of questions is fundamental to the entire trial process' schrij

ven Loftus en Goodman daarover. Zie E.F. Loftus & J. Goodman (1985) 'Questioning 
witnesses,' in S.M. Kassin & L.S. Wrightsman (eds.) The Psychology of Evidence and 
Trial Procedure. Beverly Hills, CA: Sage. 

15. Zie bijvoorbeeld F.L. Wellman (1970) The Art of Cross-Examination: With the Cross
Examination of Important Witnesses in Some Celebrated Cases. New York: Collier; R.V. 
Wells (1988) Successful TrialTechniques of Expert Practitioners. Colorado Springs, CO: 
Shepard; J. Warsaw (ed.) (1988) Masters of Trial Practice: Techniques of22 Nationally 
Recognized Advocates. New York: Wiley. 
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Het lijkt zinvoller de aanval van advocaten op de getuigen van het openbaar 
ministerie in te zetten via de inhoud van hun verklaringen. Dat vergt een kleine 
excursie naar de rol van de getuige in het geheel van bewijs. 

5. Getuige en bewijs 

De tenlastelegging vormt, ontdaan van de juridische terminologie en aangevuld 
met het dossier en de fantasie van de lezer, niet meer dan een verhaal. Dat verhaal 
moet bewezen worden en dat gebeurt met getuigen. 16 Getuigen spelen op twee 
manieren hierin een rol: op basis van de verhalen die getuigen tegen de politie 
vertelden, stelt het openbaar ministerie een tenlastelegging samen en later worden 
de verklaringen van die getuigen gebruikt om de tenlastelegging te bewijzen. In 
zaken met slechts enkele getuigen of met getuigen die elkaar op hoofdpunten te
genspreken, kan dit een soort circulair proces worden. Getuigen A en B beweren 
bijvoorbeeld dat C een misdrijf heeft gepleegd. Getuige D weet het tegendeel te 
melden. Op basis van het verhaal van A en B maakt het openbaar ministerie een 
tenlastelegging en bewijst die met de getuigenverklaringen van A en B. Niet met 
die van D natuurlijk. Als daarop C veroordeeld wordt, zonder dat een deugdelijk 
onderzoek is uitgevoerd naar zowel de inhoud van de verklaringen van A, B, en 
D, als de maüier waarop die verklaringen tot stand zijn gekomen, is de veroorde
ling van C louter op basis van de beschuldigingen van A en B tot stand gekomen. 
De interventie van openbaar ministerie, rechterlijke macht en advocatuur is dus 
van belang om van min of meer loze, want ongecontroleerde, beschuldigingen tot 
een verantwoorde veroordeling te komen. 17 

De bewijsvoering door het openbaar ministerie bestaat uil twee belangrijke 
elementen. De officier van justitie moet een verhaal vertellen - in dossier en ten
lastelegging - dat overtuigt. Een goed verhaal bestaat Uil een centrale actie (het 
misdrijf) en een context die de centrale actie waarschijnlijk maakt; dat wil zeggen 
intern consistent is en geen ambiguïteiten bevat. 

Maar dat is niet voldoende: het verhaal moet ondersteund worden met bewijs
middelen, die in feite niet anders zijn dan antwoorden op vragen die de rechter kan 
stellen aan de hand van het verhaal dat in de tenlastelegging is vervat. 'Mijnheer 
de officier, u zegt nu wel dat de verdachte de bankoverval pleegde, maar hoe weet 
u dat?' 'Mijnheer de president, ik heb twee getuigen die de dader gezien hebben 
en de verdachte later hebben herkend!' Zulke bewijsmiddelen, in dit geval het 
verhaal van twee ooggetuigen, zijn op zichzelf opnieuw verhalen waarover de 
rechter kan doorvragen: 'Mevrouw, u zegt dat u de verdachte als de dader herkent 
heeft, maar hoe goed heeft u hem tijdens de overval gezien?' 'Ik heb de dader in 
een flits gezien, maar ik vergeet hem nooit meer!' Van even groot belang kan de 

16. In de voorstellen van de COI.1missie Moons, zo blijkt uit het NJE, moet de tenlastelegging 
in de toekomst ook een veel meer verhalende vorm krijgen dan thans het geval is en hoeft 
de tenlastelegging ook niet meer zo precies bewezen te worden. Zie (1993) 'Aanpassing 
vormvoorschriften in het strafprocesrecht,' 68 Nederlands Juristenblad 943-944. 

17. De theorie van verhaal en verankering, die ik hier kort bespreek, is veel uitgebreider te 
vinden in Crombag, Van Koppen & Wagenaar (1992), op. cir. en W.A. Wagenaar, P.J. 
van Koppen & H.F.M. Crombag (1993) Anchored Narratives: The Psycholagy af Crimina I 
Evidence. London: Harvester Wheatcheaf. 

68 



herkenningsprocedure zijn: 'Mijnheer de rechercheur, wanneer en hoe heeft de 
herkenning precies plaats gevonden?' 'Mijnheer de president, de herkenning vond 
negen maanden na de overval plaats en gebeurde precies volgens de voorgeschre
ven procedure!' De antwoorden op deze en talloze andere vragen die een rechter 
kan stellen, leveren steeds weer een deelverhaal op waarover opnieuw vragen ge
steld zouden kunnen worden. Het geheel is schematisch weergegeven in Figuur 1. 

~--------------------------~ 
~ ____ ~ ____ V __ ~~h_rull ____ ~ ____ ~;~o 

Theorie van verhaal en verankering. 

Dat vragen stellen kan in principe eindeloos doorgaan zodat de rechter met een 
eindeloze hiërarchie van geneste deelverhalen komt te zitten. In de praktijk kan 
dat niet en gebeurt dat ook niet. Als de rechter stopt in een van de diepere lagen 
van de geneste verhalen betekent zulks dat hij genoegen neemt met een verhaal 
dat in principe onaf is. Dat kan hij alleen maar doen als hij op dat moment een 
cleelverhaal als waar aanneemt. Het staat de beslisser vrij om op ieder niveau van 
de hiërarchie van geneste verhalen te beslissen of hij dat verhaal en alles wat daar 
boven ligt als waar zal aanvaarden dan wel verwerpen. Als waar aanvaarden van 
een (deel)verhaal gebeurt door een algemene regel voor waar te houden, waaronder 
het als waar te aanvaarden (deel)verhaal gesubsummeerd kan worden. 

Die algemene regels - in Figuur 1 samengevat onder de term 'kennis van de 
wereld in de vorm van regels die meestal gelden' - vormen de 'verankering' van 
de bewijsvoering. Als de rechter bijvoorbeeld zonde. verder door te vragen de 
verklaring accepteert van de getuige dat zij de verdachte als de dader van de bank
overval herkent, neemt de rechter kennelijk de algemene regel als waar aan dat 
getuigen die de dader in een flits zagen en de verdachte na negen maanden als de 
dader aanwijzen zich zelden vergissen. Dit soort algemene regels vormen de an
kers van het (èeel)verhaal; het subsumeren van een concreet (deel)verhaal onder 
zulk een regel vormt de verankering ervan. 

Deze algemene regels worden zelden of nooit expliciet geformuleerd door de 
rechter. Zij moeten afgeleid worden uit de beslissing en het vonnis. Zij hebben wel 
typische kenmerken: geen enkele algemene regel is altijd waar; er zijn altijd uit-
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zondering mogelijk. Getuigen vergissen zich vaak; politiemensen liegen zelden, 
etc. Hoe langer de beslisser heeft doorgevraagd en dus hoe dieper hij is afgedaald 
in de hiërarchie van geneste deelverhalen, hoe specifieker de algemene regel 
wordt, die als anker moet dienen. Hoe specifieker de algemene regel waarvoor 
men voor anker gaat, hoe 'veiliger' de verankering, dat wil zeggen hoe meer ver
trouwen men mag hebben in de beslissing om die regel als waar te aanvaarden of 
als te onwaarschijnlijk te verwerpen. 

Getuigen hebben in dit hele proces een essentiële rol want alle bewijs is getui
genbewijs. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor vingerafdrukken. De mededeling dat 
een vingerafdruk van de verdachte op het moordwapen gevonden is, is een zinle
dige mededeling zonder het verhaal dat daarachter hoort. Hoe weten wij dat de 
afdruk afkomstig is van (e verdachte? Dat komen wij alleen maar te weten als wij 
de dactyloscopist ernaar vragen: hoe is de afdruk van het moordwapen bij hem 
terecht gekomen? Hoe heeft hij die vergeleken met de afdrukken van de verdachte? 
Welke methode heeft hij daarvoor gebruikt en hoe betrouwbaar is die methode? 
Meestal wordt aangenomen dat dit wel goed zit en wordt de betrokken ambten:.car 
niet gehoord (en wordt dus de algemene regel gehanteerd dat er met dactylosco
pisch bewijs zelden of nooit problemen zijn). Bij andere forensische methoden 
wordt soms wel de betrokken ambtenaar gehoord. IS Maar dan nog: hoe weten wij 
dat de vingerafdruk van het moordwapen afkomstig was en was dat wel het 
moordwapen? Daar komen wij alleen maar achter als de betrokken rechercheurs 
ondervraagd worden. Als die vertellen dat de vingerafdruk is genomen van een 
vuurwapen dat naast het lijk lag is ook deze kant van het vingerafdruk-verhaal 
verankerd via getuigenbewijs in de algemene regel dat een vuurwapen dat naast 
het lijk wordt gevonden meestal het moordwapen is. 

6. De aanval op de getuigeverklaring 

Tegen het verhaal van het openbaar ministerie kan een advocaat zijn cliënt verde
digen door te onderzoeken of de centrale actie in het verhaal wel heeft plaatsge
vonden zoals het openbaar ministerie dat voorstelt. Het is verbazingwekkend in 
hoeveel zaken de centrale actie niet duidelijk is of slechts in grote vage lijnen 
bepaald. 19 De tweede aanval bestaat uit een onderzoek naar de vraag of de context 
de centrale actie wel zo begrijpelijk maakt: is het wel logisch of voorstelbaar dat 
gegeven de context de verdachte dit misdrijf pleegde? 

Tegen de door het openbaar ministerie aangeboden verankering kan men zich 
op twee manieren verweren: ofwel de algemene geldigheid van de regel die tot 
anker dient aanvechten, ofwel argumenteren dat het in casu om een door de regel 
zelf mogelijk geachte uitzondering gaat. Hoe hoger het niveau van de hiërarchie 
van geneste deelverhalen waarop men beslist, hoe algemener de algemene regel 
waarvoor men voor anker gaat en hoe onveiliger of riskanter de beslissing en dus 
hoe meer uitzonderingen er mogelijk zijn en hoe meer ruimte er is voor advocaten 
om ter terechtzitting van leer te trekken. 

18. Soms ook niet, hoewel daarvoor genoeg redenen zouden zijn. Zie over DNA bijvoorbeeld 
S. Easteal, N. McLeod & K. Reed (1991) DNA Projiling: Principles, Pitfalls and Poten
tial. Chur: Harwood Academic, met name Chapter 5. 

19. Zie bijvoorbeeld Crombag, Van Koppen & Wagenaar (1992), op. cit., p. 421 e.v. 
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Een voorbeeld2o kan het geheel duidelijk maken. 

Op de avond van 29 juni 1986 werd er ingebroken bij de heer Burger, wonende in het 
bejaardentehuis Westerlicht te Oldenzaal. Hij was 80 jaar en woonde alleen op zijn 
flat, waar hij in de slaapkamer een kleine muurkluis had. In de muurkluis bewaarde 
hij zijn munten verzameling. De dief was zonder braak door een klapraam naar binnen 
gekomen vanaf de galerij. Hij had de deur van de kluis al open toen hij werd gestoord 
doordat de bewoner thuis kwam. 
Vroeg in de ochtend van I juli werd er opnieuw in de flat van de heer Burger ingebro
ken. Ditmaal werd er echter een ruit ingeslagen. De heer Burger, die nog in bed lag, 
werd bedwelmd met spul uit een waterpistool. Later bleek dit traangas geweest te zijn. 
Vervolgens werd hij, na enig geworstel, met handboeien aan het bed geklonken. De 
tweè boeven haalden vervolgens de kluis leeg en gingen er vandoor. 
Schneider is een bekende van de politie die van inbraken in bejaardentehuizen zijn 
specialisme gemaakt heeft. Schneider is door de politie over de eerste inbraak gehoord 
omdat ook de modus operandi tekenend voor hem was en heeft daarbij de inbraak 
bekend. Het ligt voor de hand te vermoeden dat Schneider, nadat hij eenmaal had 
gezien wat er in de kluis lag, was teruggekomen om de buit op te halen. Maar Schneider 
ontkende dat. Toen de politie hem voorhield dat het wel erg toevallig was dat er binnen 
48 uur tweemaal op hetzelfde adres werd ingebroken, vertelde hij dat hij een andere 
inbreker, Atteveld, 's avonds in het café over de muntenschat in de kluis had verteld. 
Atteveld bekende zijn aandeel in de inbraak op 1 juli, maar beschuldigde Schneider 
ervan zijn medeplichtige te zijn geweest. Het dossier is buitengewoon ingewikkeld 
doordat de beide boeven voortdurend hun verklaringen veranderen en herroepen. 

De volgende bewijsmiddelen zijn door het openbaar ministerie aangevoerd: (a) De 
verklaring van Atteveld, waarin wordt gezegd dat Schneider de tweede man was; 
(b) De verklaring van Burger, waaruit blijkt dat er twee mannen waren. Zijn be
schrijving van de twee verdachten was zeer uitvoerig, maar er is nooit getracht 
hem met de twee verdachten te confronteren, omdat hij de twee inbraken zeer 
slecht heeft verwerkt en de confrontatie niet aankon; (c) De verklaring van Mieke 
Vink, de toenmalige vriendin van Atteveld, dat zij in de ochtend van 1 juli Atteveld 
en Schneider had zien thuiskomen met een plastic zak vol munten, waaronder 
gouden munten;21 (d) De bekentenis van Schneider dat hij op 29 juni in de flat van 
Burger is geweest, dat hij daar de munten in de kluis heeft zien liggen en dat hij 
dit aan Atteveld heeft verteld. 

6.1 Het verhaal 

De aanval van de advocaat zou zich in deze zaak in eerste instantie kunnen richten 
op het verhaal van het openbaar ministerie. De centrale actie lijkt duidelijk, maar 
is het niet geheel. In tegenstelling tot wat Burger zei, beweerde Atteveld dat hijzelf 
de man was die traangas spoot en dat Schneider vervolgens de oude man heeft 
vastgebonden. In zijn verklaring stelde Burger dat de eerste man hem met iets 
bespoot en dezelfde man hem vastbond aan het bed. Pas daarna kwam de tweede 

20. Ontleend aan Crombag, Van Koppen & Wagenaar (1992), op. cir., p. 638 e.v. 
21. Diverse zegslieden zijn met tal van beschuldigingen tegen hier niet nader genoemde be

trokkenen gekomen. Al die lukrake beschuldigingen worden hier weggelaten om de zaak 
niet te ingewikkeld te maken. 
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man binnen. Een advocaat zou van de verschillen tussen Burgers en Attevelds 
verklaringen veel werk kunnen maken, want hoe kan de rechtbank met die ver
schillen beide getuigen geloven. 

De context van de centrale actie zit vol ambiguïteiten. Schneider is een geoe
fende boef, maar in zijn staat van dienst is nooit enig geweld voorgekomen. Zijn 
advocaat zou er in zijn pleidooi op moeten aandringen dat het openbaar ministerie 
aannemelijk maakt waarom Schneider nu plotseling wél geweld zou gebruiken. 
Een hulpmiddel daarbij kan zijn dat Schneider in het verleden altijd na enige aan
drang van de politie een bekentenis aflegde - zoals hij ook voor de eerste inbraak 
op 29 juni heeft gedaan - maar nu juist de tweede inbraak categorisch blijft ont-
kennen. . 

Het 'sterkst staat de verdediging die als een alternatief verhaal gepresenteerd 
kan worden, waarvoor ook nog (enig) bewijsmateriaal kan worden aangedragen. 
Het alternatieve verhaal ligt hier voor de hand: Schneider vertelde Atteveld over 
de munten verzameling en Atteveld is er vervolgens met een compaan op af gegaan. 
Atteveld geert na de diefstal plotseling veel geld uit; bij Schneider is daarvan niets 
gebleken. Vreemd is ook dat de politie een anoniem telefoontje heeft ontvangen 
waarin werd gezegd dat Schneider en een zekere Wetering de diefstal hebben ge
pleegd. Dit is aantoonbaar onjuist, aangezien Atteveld later bekende. Het vermoe
den bestaat dat de valse tip van Atteveld kwam, hetgeen niet voor zijn geloofwaar
digheid zou pleiten, ook waar het zijn beschuldiging van Schneider betreft. 

6.2 De verankering 
De zaak Schneider biedt talloze mogelijkheden om de verankering van het bewijs 
aan te vallen. Ik beperk mij daarom tot twee voorbeelden. 
(1) Er zijn twee getuigen die 's ochtends vroeg de beide dieven hebben zien weg

lopen: Truyver en Rensgast. Deze twee namen deel aan een herkenningsproef. 
Schneider en Wetering zijn in herkenningstests aan Truyver getoond. Truyver 
kreeg 14 foto's te zien. Daarin wees hij Schneider en Wetering aan. 22 Het pro
bleem van de herkenningstest met Truyver is dat Schneider en Wetering niet 
tegelijkertijd schuldig kunnen zijn, aangezien al vaststaat dat Atteveld een van 
de twee inbrekers is. Truyver moet zich dus tenminste één keer vergissen; we 
weten alleen niet welke van de twee aanwijzingen fout is: die van Schneider 
of die van Wetering. Of misschien allebei? Deze herkenningstest biedt de ver
dediging de gelegenheid om te betogen dat, als de rechtbank de herkenning 
van Schneider door Truyver aanvaardt, kennelijk aanneemt dat een getuige 
zich bij de herkenning van een verdachte kan vergissen en toch de andere 
verdachte terecht kan herkennen. Truyvers herkenning is verder aan te vallen 
door in het pleidooi te betrekken dat bij een latere Oslo-confrontatie hij Schnei
der weer niet herkende. De advocaat zou ter ondersteuning van dat betoog een 
deskundige op dit gebied kunnen oproepen. Diens verklaring vormt dan op-

22. Daarna werden Schneider en Wetering met behulp van Oslo-confrontaties aan beide ge
tuigen getoond. Er waren dus vier Oslo-confrontaries. Twee daarvan tellen eigenlijk niet 
omdat Truyver de beide verdachten al op foto's heeft gezien. De getuigen mochten meer
dere personen aanwijzen, hetgeen betekent dat de instructie fout was. Het maakt allemaal 
niet zoveel uit, want alle vier de confrontaties waren negatief. 
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nieuw een deelverhaal dat - op grond van de algemene regel dat deskundigen 
zich zelden vergissen - door de rechtbank als tegenbewijs aanvaard kan wor
den. 

(2) De verklaring van Mieke Vink biedt een volgende mogelijkheid tot aanval. 
Inmiddels heeft Mieke Vink ruzie met Attey'!ld en heeft derhalve een motief 
om hem vals te beschuldigen. Als de rechtbank haar verklaring zou geloven, 
neemt de rechtbank kennelijk de algemene regel als waar aan dat een getuige 
die een motief heeft om de verdachte in een kwaad daglicht te stellen meestal 
de waarheid spreekt. Dat is een merkwaardige algemene regel die evident niet 
houdbaar is. Daartegen zou kunnen worden ingebracht dat getuige Vink onder 
ede ·staat en, zo weten wij, getuigen onder ede de waarheid spreken, althans 
meestal de waarheid spreken. 
Deze laatste algemene regel wordt in dezelfde zaak tegengesproken door het 
openbaar ministerie zelf dat de vriendin van Schneider vervolgde voor mein
eed. Zij gaf Schneider namelijk een alibi voor de betreffende uren. In het plei
dooi zou dus zeker een plaats moeten worden ingeruimd voor het bestrijden 
van de redenering dat de ene getuige die een motief heeft voor liegen geloofd 
dreigt te worden, terwijl een andere getuige die een motief heeft om een alibi 
te verschaffen aan de verdachte voor meineed vervolgd wordt. 

Een strategie, zoals ik die hierboven kort beschreef, heeft de advocaat van Schnei
der niet ondernomen. Schneider werd door de rechtbank veroordeeld tot zes maan
den gevangenisstraf. In hoger beroep werd hij overigens vrijgesproken van beide 
inbraken. 

7. Waarom het nooit wat wordt 

Ik heb hierboven laten zien hoe de aanval op de tenlastelegging door de verdedi
ging in een stapsgewijs proces kan worden opgebouwd: eerst de aanval op de 
centrale actie, dan de context, vervolgens de verankering van elk deel van de ten
lastelegging en tot slot de algemene regels. In dat deel van het pleidooi zal eerst 
moeten worden geprobeerd de algemene regels te formuleren die als waar aange
nomen moeten worden, wil men elk bewijsmiddel accepteren. Vervolgens dient de 
advocaat te betogen dat hetzij de algemene regel onjuist is, hetzij dit een geval is 
dat onder de uitzondering van de algemene regel valt. 

In de meeste zaken kan verwacht worden dat voor dit proces getuigen (op
nieuw) ter terechtzitting gehoord moeten worden, want zij moeten kritisch worden 
ondervraagd. Dat is in een eerder stadium namelijk meestal niet gebeurd: getuigen 
krijgen de gelegenheid te vertellen wat zij meegemaakt hebben, maar meestal 
wordt uit de processen-verbaal niet duidelijk hoe de getuige aan zijn kennis geko
men is. Simpele vragen als: 'waar stond u precies?' (en dus: hoe goed heeft u de 
dader gezien) of 'draagt u een bril?' worden maar al te vaak niet gesteld. Het 
kritisch ondervragen van getuigen houdt in dat op basis van de gegeven antwoor
den wordt doorgevraagd: 'Ja, ik draag een bril!' 'U kwam vanuit de kou de warme 
bank binnen. Besloegen u glazen toen niet?' enzovoort. 

Zelden of nooit wordt de advocaat in de gelegenheid gesteld alle getuigen op 
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te roepen die maar enigszins voor de aanval relevant zouden kunnen zijn. Daarin 
zit een principieel probleem: de advocaat moet vooraf aangeven waarom een ge
tuige (nogmaals) gehoord zou moeten worden. De theorie van verhaal en veran
kering laat zien dat zulks in de meeste gevallen juist onmogelijk is. De vragen die 
aan een getuige gesteld worden kunnen in principe juist niet vooraf worden be
noemd: die hangen af van de antwoorden die een getuige eerder op andere vragen 
gaf.23 Gegeven die onmogelijkheid en de werklast van de rechtbanken, bestaat dan 
al snel de neiging om het horen van getuigen zoveel mogelijk achterwege te laten. 
Zonder dat horen is echter een deugdelijke aanval nauwelijks mogelijk. 

Het voorbereiden van een verdediging in de hierboven beschreven zin vergt 
nogal wat van een advocaat. Dat lukt alleen maar als hij een minitieuze kennis 
heeft van de feiten in het dossier. En dat is in de meeste zaken een obstakel voor 
een deugdelijke aanval op het verhaal en de verankering van het openbaar minis
terie. Bij een beetje dossier vergt die aanval al gauw een week intensieve voorbe
reiding en dat zit er bij de meeste zaken niet in. Dit probleem kan bij sommige 
cliënten nog worden opgelost door de cliënt zelf een kopie van het complete dossier 
te laten bestuderen; hij heeft immers de meeste kennis van wat gebeurd is en kan 
vreemde, curieuze en tegenstrijdige feiten nog vaak het beste zelf uit het dossier 
halen. 

Misschien is nog het belangrijkste obstakel de voorkeur van alle betrokken 
juristen voor juridische vragen boven feitelijke vragen. In veel strafzaken - waar
schijnlijk in de meeste - is het verhaal van het openbaar ministerie zo goed ver
ankerd in hetgeen wij allemaal geloven, dat de verdediging wat het bewijs betreft 
niet veel in te brengen heeft. Omdat de feiten onbetwistbaar zijn, kan de verdedi
ging zich slechts richten op de juridische finesses: een fout in de dagvaarding, een 
anomalie in de tenlastelegging, een procedurefout van het openbaar ministerie. 
Men krijgt echter de indruk dat advocaten er zo aan gewend zijn dat twisten over 
de feiten weinig zin heeft, dat de juridische aspecten van een zaak voorrang krij
gen: eerst de juridische finesses, dan de feiten. Een markant voorbeeld daarvan 
troff~n wij aan in de zaak Bakoven.24 In die zaak was de vraag aan de orde of 
Bakoven tegen betaling zwart had gewerkt door portier te spelen in een casino. 
Als dat zo was, zou hij steunfraude hebben gepleegd, want hij had een uitkering. 
Hem werd valsheid in geschrifte tenlaste gelegd, in het bijzonder dat hij op het 
formulier van de sociale dienst had aangegeven dat hij geen inkomen uit werk 
genoten had. Zijn advocaat voerde ter verdediging van zijn cliënt het volgende aan 
(let op de volgorde): 

De tenlastelegging heeft het over een geschrift waaruit enig recht kon ontstaan. 
Uit het invulformulier van het arbeidsbureau ontstaat echter geen recht; het 
recht op uitkering was ontstaan uit een vroegere beschikking van de Directeur 
van de Sociale Dienst. 
De tenlastelegging zegt dat Bakoven vragen had beantwoord met 'neen'. Maar 
hij heeft niets beantwoord: hij heeft een hokje zwart gemaakt op een schrap
kaart voor computerinvoer, en dat is heel wat anders. 

23. Dat is ook het gmotste probleem van anonieme getuigen die buiten aanwezigheid van de 
raadsman gehoord worden. want dan moet de advocaat vooraf de vragen opgeven die hij 
de getuige wil stellen. En dat kan nu juist niet. 

24. Zie Crombag. Van Koppen & Wagenaar (1992), p. 415 e.v. 
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Het invulformulier zou 'tot bewijs van enig feit' gediend moeten hebben. Maar 
zo'n formulier vormt geen bewijs, het dient alleen ter controle. 
Een schrapkaart is geen geschrift als bedoeld in art. 225 Sr. 
Hij heeft niet als portier gewerkt. 

Men zou denken dat het laatste argument voorop hoort, omdat het de overige ar
gumenten overbodig maakt. Ma,ar de raadsman rekent erop - en waarschijnlijk niet 
zonder reden - dat de eerste vier argumenten veel meer indruk zullen maken. Hij 
rekent erop dat de rechtbank in de raadkamer langdurig zal discussiëren over de 
vraag of een schrapkaart nu wel of niet een geschrift is. Dat zijn belangrijke juri
dische vragen waarmee de zaak het misschien wel tot de Hoge Raad kan brengen 
en historie maken. Of Bakoven ook werkelijk als portier heeft gewerkt, is in ver
gelijking daarmee niet interessant. Dat is een feitelijke kwestie, die bij de Hoge 
Raad niet tot cassatie kan leiden. 

Het systeem van hoger beroep en vooral cassatie werkt zo, dat men met juri
dische ve'rweren veel verder komt dan met bewijsverweren. De verdachte die op 
onjuiste feiten wordt veroordeeld, heeft gewoon pech gehad. Over de feiten in een 
strafzaak wordt in ons land niet gediscussieerd, zij worden door de rechter 'vast
gesteld'. Daarvoor bestaan geen regels en over de wijze waarop het gebeurt kan 
men daarom ook niet klagen. De verdachte in wiens zaak het openbaar ministerie 
of de rechter juridische fouten maakt, kan het nog ver schoppen. 

Het probleem gaat echter dieper. Omdat rechtscolleges een voorkeur hebben 
voor de juridische finesses, hebben advocaten dat ook. Succesvolle advocaten zijn 
in ons land niet de gewiekste detectives of de rechtszaalartiesten die wij uit tele
visieseries kennen, maar zij die zich richten op en bedreven zijn in de juridisch
technische aspecten van zaken. Wellicht dat de reden dat de civiele rechtspraak 
onder juristen een grotere populariteit geniet dan de strafrechtspraak: het gevecht 
over juridisch-technische aspecten speelt er een veel grotere rol in. 

Door deze factoren is in het Nederlandse strafproces de getuige grotendeels 
buiten beeld verdwenen. Rechters, officieren van justitie en advocaten ontbeert 
daarom regelmatige oefening in het kritisch ondervragen van getuigen ter terecht
zitting; als getuigen gehoord worden, beperkt de bijdrage van de getuige zich vaak 
tot een herhaling van hetgeen zij al talloze malen eerder heeft verteld. Daarin kan 
alleen verandering komen als alle betrokkkenen ruim de tijd nemen voor voorbe
reiding en uitvoering van het getuigeverhoor ter zitting. En dat zal, gezien de werk
druk van alle betrokkenen, niet spoedig op grote schaal gebeuren. 
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