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~ijn buitenlandse collega's vinden ~e Neder~an~e ?fficier~jUS~-I!
oe (Ovj) maar een vreemde instelling. Dat 18 niet Iemand die volwt,
mag gaan voor een veroordeling zoals zijn Amerikaanse collega's.maaIj
zich vooral moet afvragen: 'Zou ik deze verdachte zelfveroordelen?1
Als het antwoord 'nee' is. dan moet de OvJ seponeren. De OvJ is ee~
magistraat. De OvJ is dan ook geen aanklager. Om dat een beetje dui-]
delljk te maken geef iktwee vrij willekeurige voorbeelden uit het leve~
van de Ov], De Ov] kan voor de zitting van de rechtbank getuigen
oproepen die dan verplicht zijn te verschijnen. Nu worden in Nedee]
land zelden getuigen ter terechtzitting gehoord. maar als het gebeurt~

schrijft de magistratelijke rol van de OvJ voor dat hij de getuigen op-i
roept wier verhalen dienstig zijn om de rechtbank voor te lichten e~
niet alleen de getuigen die de verdachte zwart komen maken. Maar e~

is nog iets. Als de verdediging getuigen wil oproepen. dan moet zij da~
in eerste instantie aan de OvJ vragen. Dat is voor mijn bulrenlandsé
collega's onbegrijpelijk. maar vanuit de magistratelijke rol van de Ov]
ligt dat voo.rde hand. Als de o-r het niet doet. kan de advocaat na~t'

tuurlijk altijd nog aan de rechtbank vragen om de getuigen op te roe
pen. Dat wel. l
Mijn tweede magistratelijke voorbeeld is de Ovj die vrijspraak eist bi~

de rechtbank. Een strafzaak wordt altijd voorbereid door een parket+
I

secretaris en die zorgt er ook voor dat de verdachte wordt opgeroepeq
en de zaak bij de rechtbank op de rol komt te staan. Het komt dan wel
eens voor dat de OvJ. die zich een dag ofenkele dagen voorafgaand~
de zitting gaat voorbereiden. het helemaal niet eens is met de parketse~

cretaris, Maar de zaak staat al op de rol en dan test er niets anders1
I
I

I
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kewoon vrijspraak eisen. Ook dat is een uiting van de magistratelijke
rol van de Ov].
Buitenlanders vinden dat allemaal maar raar, ik vind dat een fraai ken-
i

merkvan ons rechtssysteem. De magistratelijkheid brengt wel met zich
mee dat een Ov] zich niet als een crime fighter mag opstellen. Dat is,
pm nog een derde magistratelijke rol van de Ov], uit den boze. Dat
heeft te maken met het dossier. In een strafZaakin Nederland draait al
les om het dossier. Dat bestaat vooral uit stukken en processen-verbaal
die door de politie zijn voorbereid, maar de Ov] is verantwoordelijk
~oor de samenstelling, integriteit en juistheid van het dossier. Het dos
~ier is zo belangrijk omdat de zitting bij de rechtbank meestal niet meer
~ dan de afronding van alles wat daarvoor is gebeurd. In een land als
de Verenigde Staten is dat anders. Daar wordt - soms voor een jury,
~oms voor een rechter - de gehele zaak mondeling behandeld door alles
opnieuw aan getuigen te vragen en stukken voor te lezen.I Het dossier
~ daarvan ondergeschikt belang. Maar niet in Nederland: de rechter
gaat hier uit van de juistheid en compleetheid van het dossier. En de
bv] is daarvoor verantwoordelijk. Dat geeft de Ov] in een Nederlandse
ttrafZaak w'n centrale rol dat het alleen maar goed loopt als hij zich
uiterst magistratelijk opstelt en bijvoorbeeld ook stukken in het dossier
~pneemt die hem even niet goed uitkomen.
bie centrale rol van de Ov] maakt het zo erg als een Ov] de kantjes er
van afloopt ofstaat te jokken. Vooral dat laatste haalt de bodem onder
het strafrechrssysteem weg, juist omdat de rol van de Ov] zo belangrijk
is.
Dat roept de vraag op wat er zou moeten gebeuren met een Ov] die
zich niet aan de magistratelijke rol houdt. Volgens velen moet die zo

i Zieoverherverschil tussen Nederland en <ie Verenigde Staten P.J. vanKoppen & S.O. Pen
.;00 (2003) 1heJohnWayne andJudgeDeeversions ofjustice. In: P.J. vanKoppen & S.O.Penrod
~red.). Advmarittl vmus iTilfuisitorialJNStiet: Psythological perspectives on criminlll justice systems
(pp.347-368). NewYork: Plenumen P.J. vanKoppen (2009) 1hedlversh:y of nadonsand legaI
$ystelllS: Conttastingthe Outchand meAmericans. In: M.E.Oswald, S. Bieneck & J.Hupfeld
Heinemann (red.), Socialpsyehology ofpunishmmtofcrime (pp, 3-18). Chichester: Wtley.
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meimogelijk ex-Ov] worden. Zo dachtenbijvoorbeeldnogalwatmen
senover de jokkende dames in de Schiedammer Parkmoord.2 Ik ben
nieteenvoorstander vanbijltjesgedrag, maarhet moet in alle gevallen
publiek duidelijk zijndat niet~integer.gedrag voorde Officier vanJu&
tltieabsoluut uit den boze is.
Kunnen we het gedrag vande OvJ·in de zaak tegen Paul Bosman dan
als nlet-lnteger beschouwen? Daar houd ik mij buiten.Maarik kan wd
vertellen 'Wat de magistratdijke rolvandeOvJ in dit geval metzichhad
moeten meebrengen. En dat is eigenlijk eenvoudig: de OvJ had. zowd
debelangen vandeopsporing als de belangen vandeverdachte moeten
dienen. Dat geldtdeste meer in 'lJinbeginstadium vaneenzaak, waar
in deverdachte en diens raadsman nogal weinig informatie hebben. de I

Rechter-Commissaris evenmin en alle infonnadewordt beheerst door
deOv], Als. de OvJ van die informatievoorsprong gebruik maakt om
slechts het opsporingsbelang te dienen metvoorbijgaan aanhet belang
vande verdachte. dan is dat allerminst magistratelijk. In de Verenigde
Staten is dergelijk gedrag bij aanklagers gebruikelijklmaar in Neder
landmag dat niet en datsoortdingen maakt ons rechtssysteem nu net
beschaafder dan het Amerika.anse.4 Een OvJ die dat niet doorheeft.
moeteens goed. overleggen met zijn hoofdofficier over de vraag of hij
wel geschikt is voordit vak. En uitdezaak tegen Paul Bosman blijktdat
erookhoofdofficieren zijndiezichzelfdievraag kunnenstellen,

2 Zieover die affitire P.J. van Koppen (2003) IJfSthietlmnmer parkmoortl: Een re&htspsyehb
/ogisthe reconstructie.· Nijmegen: Ars Aequi Libri (met medewerking van eh. Dudink. M. van
derGraaf, M. de Haas, J.van Luiken V. Wijsman), R Posthumus (2005)~ek
in de Sthietlmnmer plll'1t1fwowJ: Rapportage in optlroeht van het College van Pmturezm-GeneraaJ.
SoL: Openbaar ministerie (ziewww.om.n1). P.J. vanKoppen (2006) Defluwelen handschoen van
Posdtumus: Overhetgeen ontbreekt in het rappc>n overde Schiedammer Parkmoord. Tremt4 29.
57-66 enp.J. vanKoppen (2008) Blunderingjustic:e: lhe Schiedam ParkMwder. In: RoN. KDcsis
(red.).SeriaJ TII1II'f1e1' imtl tbepsycholog;ofviolent crimes (pp.207-228). Totowa, NJ:Humana.
3 Ziede sch!>kkende beschrijving doorM.Teurlings (2003) Uitleveren aandeVSstaat gelijk
aanveroordelen: Een kritische noot ten aanzien vanhet vertrouwen In het Amerikaanse rechts
systeem. NetkrItmtJs]uristtnbkul, 78,371·376.
4 Andere belangrijke verschillen in de matevanbeschavingzijnnatUurUjk dedoodstrafenonze
professloneIe rechters tegenover hunjury.. I
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Eat wildeik schrijven overde procedure. Overde inhoud van de zaak
ook iets worden gezegd, Paul Bosman werd niet gedwongen zijn

I NA af te staan. Maar zou hij het dan vrijwillig hebben moeten af~

staan,zoals aan hem werdgesuggereerd? Zijn beslissing om het niet te

d,oen, lijkt mij ergverstandig. 'Het zou toch zijnonschuldkunnen be
'1'ïjzen?' zullen velen denken. En dat is geenraregedachte. Onderzoek
vfm de Amerikaan David Schroeder uit New York laat zien dat door
~et DNA~ondemek in die stad tegenwoordig minder mensen wor
~en veroordeeld voormoorddanvoordatDNA~ndemek bestond.' U
Iéesr het goed: minderveroordelingen. Tegenwoordig worden verdach
ten vrijgepleit door het DNA~ndemek waar zij vroeger zouden zijn
v~roordeeld. DNA pleit dus vooral vrij en lijkt er vooral te zijnom de
ofschuldigeverdachte te beschermen. Maar zo eenvoudig is het niet.
rant het kan ook niet worden uitgesloten dat mensen ten.onrechte
door het DNA-ondemekaan eenmisdrijfwordengekoppeld.. Dat kan
gfbeuren doordat samples wordenverwisseld of verkeerd worden gela
bpd op de plaatsdelict. Dat kan gebeuren door onzorgvuldig werken
i* het laboratorium of door contaminatie bijhet onderzoek, Hoegroot
dF kans is op zo'n fout, dat weten we eenvoudigweg niet; we weten
alleen dathet voorkomt. Maarer is nog iets. Zelfs alsiedereen sple-en
spanzijnwerkdoet, bestaater eenkleinekans op eenonterechte DNA
match. Die kans is,denken de wetenschappers, niet erg groot, maar is
1el veel groter dan de meeste mensendenken. DNA is helemaal niet
or,feUbaar.G
Ai1s u gevraagd wordtom uwDNA af te staanterwijl u onschuldig bent
-Iin de rol van Paul Bosman of bijvoorbeeld in een bevolklngsonder
:4ek in de buurt van een moord - dan is het verstandig dat te welge
rqn.U zal dan gevraagd worden: CU hebt toch niets te verbergen?' Het
gèede antwoord is dan: 'Ik heb wel degelijk wat te verbergen. Ik ben

I

!

51 DA Schroeder (2007) DNAand homicide clearance: WIuu:'s reaIly going on?Joumal ofthe
l~tute ofJutti«antiInternational Studies. 2007 (7),279-298.
6 i P.]. van Koppen &. H. Elffers (2006) De mythe van het DNA-bewijs. .Mvoaaenb!4d 86,
6q7-618.
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onschuldig endusverberg ik mijnDNA.. want ik wil nietdekanslo~
perongeluk of dooreenfoutje aanhet misdrijfte worden gekoppeld.' I

Er.is nog een ander probleem, namelijk de interpretatie. Als er een
DNA-match is met een sample van de plaats delict, dan hangt u.~
dieDNA-match er niet is, dan plegen politie en justitie het DNA weg!
te verklaren. Ook dat zagen we in de Schiedammer Parkmoord, maar
ook in de Puttense Moordzaak/ In Schiedam werd het niet met dell
verdachte matchende DNAdeels verzwegen en vanderestwerdgezegd

l

dathetwel vaneenschoolvriendje vanhet slachtoffertje zouzijn (zon-I
derdat te controleren). In Puttenwerd sperma gevonden op het beenI

van hetslachtoffer dat vangeen vande verdachten wasen tochwerdenl
dievervolgd voorverkrachtingen moord. De niet-match werd wegver- i

klaard met de sleeptheorie: de verkrachter had sperma van een eerderj
seksueel contact tijdens de verkrachting naarbuitengesleept. I

MetDNAverliest de onschuldige verdachte altijd. i

I

I
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7 ZIe over dielaatste zaak uitgebreid JA Blaauw (2002) DePuttense mfJOTf1Nuût: Reetmstrru:tk
V41J een dubieus~ek (3e ed.), Baarn: Fontein.
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