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Hoofd stuk 1 

Praktische bezwaren: psychologie voor juristen 

H.F.M. Crombag en P.J. van Koppen 

1. Het recht als gedragstechnologie 

In dit boe k schrijven psychologen I over het recht en het recht sbedrijf. 'Wa ar 
bemo eien zij zich me e?' zou men kunn en vragen . Rechtspsycholo gen zijn 
echter geneigd te denken dat er tussen het recht en de psychologie een 
peciale band bestaat. H et recht is immers een verzameling gedra gsrege ls. 

Di e rege ls word en niet alleen gevormd en toegepast door mensen, maar zijn 
ook van toepassing op mensen. D at maakt het recht tot een bij uitste k 
menselijke, wellicht al te menselijke aangelegenh eid. 

Rechtsregels hebben de pretentie het gedrag van mensen te beïnvloeden. 
Als zodanig zijn zij ond erworpen aan restricties van psychologische aard. 
Om werkzaam te kunn en zijn, dienen zij rekenin g te houd en met de 
mogelijkheden en onm ogelijkheden van het menselijke ged rag: zij kunn en 
slecht s voorschrij ven wat menselijke mogelijk is, zij kun nen niet verbi eden 
wat menselijk onvermijd elijk is. Alleen binnen die gre nzen kan het recht 
werkzaam zijn . Dat is geen ethi sche kwestie, maar een praktische: rechts 
regels die de beperkin gen van de emp irische psychologie schenden hebben 
geen prakti sche betekenis. 

Er is nog een and ere reden voor de nauwe verwevenh eid van recht en 
psychol ogie. Voor vrijwel iedere juridi sche kwalificatie dienen, naast feitelij
ke, ook psychologische voorwaard en vervuld te zijn . In het strafrecht springt 
dat het mees t in het oog: Actus non facit reum nisi mens sit rea. In het 
bur gerlijke recht is het niet and ers: geen aansprak elijkheid zond er schuld of 
aanvaard risico, geen overeenkomst zond er wilsovereenstemmin g tussen 
partijen. H et ziet ern aar uit dat vrijwel iedere rechterlijke bes lissing ten
min ste ten dele ook een psychologische beslissing inhoudt , een beslissing 
over de aan- of afwezigheid van een psychologische toes tand op enig 
moment. Sommi gen, zoals Flemin g,2 zijn van menin g dat die mening op een 
misverstand berust. ' egligence,' zo merkt hij op, ' is not[ .. . ] a state of mind , 
but condu ct.' Of een daad onr echtm atig is omd at er sprak e is van onzorg
vuldigheid, wordt niet met psychologische midd elen vastgesteld, maar af-

1. Er zijn enkele uitzonderingen . 
2. ].G. F lem ing A n i11troductio11 to the larv of forts. Oxford: Clarendon (1967, p. 27) . 



2 1. Praktisch e bezwaren: psychologi e voor juri sten 

geleid uit het concrete gedrag van partijen. Fleming lijkt te denken dat 
psychologen beschikken over middelen die hen rechtstreeks toegang ver
schaffen tot de geestelijke toestand van mensen, maar ook psychologen 
kunnen hun oordeel slechts baseren op wat zij uit observeerbaar gedrag van 
mensen kunnen of denken te kunnen afleiden. 

Het recht is een gedragstechnologie, een middel om het gedrag van 
mensen in ordelijke en ordentelijke banen te leiden. Dat betekent dat het 
recht kan worden gezien als een tak van toegepaste psychologi e. Misschien is 
het meer dan dat, misschien is het recht ook en zelfs in de eerste plaats de 
uitdrukking van een ideaal, een sociale filosofie die beschrijft hoe de de 
maatschappelijke orde in elkaar moet steken als hij op het predicaat 'rechts
staat' aanspraak wil kunnen maken. Maar in de praktijk van alledag zijn het 
recht en het rechtsbedrijf de technologie waarmee wij ons sociale gedrag 
reguleren en in die context is de allesoverheersende vraag of het werkt. Men 
kan zich afvragen of ons recht wel een adequate uitdrukking vormt van onze 
sociale filosofie en of onze sociale filosofie wel de best denkbare is. Dat zijn 
vragen voor rechtsfilosofen en rechtstheoretici. De vraag of het recht en de 
wijze waarop wij het in praktijk brengen in staat is om het gedrag van mensen 
daadwerkelijk te vormen, is onmiskenbaar een psychologische vraag. 

Als dat waar is, waarom heeft het dan zo lang geduurd voor psychologen 
zich met het recht gingen bezig houden? De psychiaters, de sociologen en 
zelfs de economen gingen hen voor. 

2. Een korte geschiedenis 

Eigenlijk zijn de psychologen helemaal niet zo laat geweest met het richten 
van hun aandacht op het recht. Hun aandacht was lange tijd echter nogal 
eenzijdig gericht. Sinds vele jaren zijn er psychologen werkzaam geweest in 
de criminologie, welk terrein zij hebben gevormd tot wat men 'de psy
chologie van de criminee l' zou kunnen noemen. Het oort psychologie dat 
daarbij te pas kwam was hoofdzakelijk de differentiële psychologie, die zich 
bezig houdt met individuele verschillen tussen men en en nauwelijks oog 
heeft voor de algemene wetmatigheden van het men elijke gedrag. Onder de 
'twee disciplines van de psychologie,' zoals Lee Cronbach ze noemde, 3 heeft 
er lange tijd slechts één oog gehad voor het recht en een soort criminologie 
geproducee rd, waarvan wij nu pas beginnen te beseffen dat zij opmerke lijk 
onsuccesvol is geweest. 

Toch hebben ook de beoefenaren van de andere discipline in de psy
chologie enige aandacht gehad voor het recht en zijn toepassingen. Zo kan 

3. L.J, Cronbach, 'Th e two di ciplines in scientific psychology.' 12 A merican Psyclwlogist 
671-684 (1957). 
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men in het Duitse taalgebied al in 1910 een boek vinden met de titel Die 
psychologische Grundlage des Rechts/ dat echter weinig invloed heeft gehad en 
nu geheel vergeten is. Meer invloed had, in de Angelsaksische wereld, het 
boek van Hugo Münsterberg On the Witness Stand, dat in 1908 verscheen.5 

Het boek was het begin van wat nu de 'getuigenpsychologie' genoemd 
wordt, een van de meest aanspreke nde onderdelen van de hedendaa gse 
recht spsychologie . Terzijd e merken wij op dat in het laatste hoofd stuk van 
dit boek Münsterberg uitdrukk elijk waarschuwt tegen de gedachte dat 
persoonlijkheidskenmerk en van criminelen een goede grondslag vormen 
voor de verklaring en voorspelling van crimineel gedrag, een waarschuwing 
die echter verspild bleek aan generaties van toekomstige criminologen van 
psychologische komaf. 

De uit Duitsland afkomstige en aan de Harvard universiteit werkzame 
Münsterberg was een van de meest invloedrijke psychologen van zijn tijd. 
Desondanks had zijn boek niet tot gevolg dat een nieuw e tak van toegepast 
psychologisch onderzoek onts tond. Gedurende de eerste helft van deze 
eeuw hebben talloze psychologen geprobeerd om hun kennis van mense lijk 
gedrag dienstbaar te maken aan het onderwijs, de industrie en zelfs de 
oorlogsvoering. Voor al deze gebieden ontwikkelden zich takken van toege 
paste psychologie. Voorzover psychologen zich met het recht bezighielden , 
bleef het lange tijd bij incidentele gevallen: een onderzoeker liep toevallig 
tegen zo'n probleem op en hield zich daar dan enige tijd mee bezig. 
Psychologen die van de studie van het recht en de rechtstoepa ssing hun 
beroep maken , zijn een relatief nieuw verschijnsel. Als een min of meer 
zelfstandig terrein van studie ontwikkelde de rechtsp sychologie zich pas 
gedurende de afgelopen vijftien jaren . Een artikel van de Amerikaanse 
onderzoekster June Tapp in deAnn ual Review of Psychologyvan 1976 kan als 
het keerpunt worden gezien. 6 De titel van haar stuk : Psychology and Law: An 
Overture, zegt dat met zoveel woorden, hoewel men ook zou kunnen menen 
dat haar landgenoot Hans Toch enkele jaren eerder de eerste stap in die 
richting zette. 7 

Hoe dat ook zij, toen Tapp in 1976 een eerste overzicht gaf van de 
rechtspsychologie, viel er al heel wat te melden . Haar artikel bevatte 199 
referenties en die lijst was niet volledig.8 Sindsdien is de rechtsps ychologie 

4. A. Sturm, Die psychologische Grundlage des Rechts. Hannover : Helwigsche Verlagsbuch
handlung (19 10). 
5. H . Münsterberg 011 the Witness Stand: Essays on Psycho/ogy and Crime. New York: Dou
bleday, Page & Co (1908). 
6. JL. Tapp , 'Psychology and law: An overture.' 27 A mrnal Revie/1} of Psychology 359-40 4 
(1976). 
7. H. Toch (ed.), Lega1 and crimina/ psyclw/ogy. New York: Holt , Rinehart & Winston (196 1). 
8. H et belangrijke boek van John Hogarth, Sentencing as a human process. Toronto: Univers ity 
ofToronto Press (1971), ontbrak bijvoorbeeld. 
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tot bloei gekomen en thans moeten er duizenden rechtspsychologische 
publicaties zijn. Deze tak van toegepaste psychologie mag dan jong zijn, hij 
heeft nu al een omvang bereikt die niemand meer in zijn geheel kan overzien . 

3. Het doel van dit boek 

Dit boek is bedoeld als inleiding in de rechtspsychologie, dat wil zeggen in 
onderwerpen waarover-naar het oordeel van de redacteuren-juristen en 
anderen die in de rechtspraktijk werkzaam zijn iets zouden moeten weten. 
Wij denken niet dat iedere jurist op dit boek zit te wachten. De meesten 
onder hen zullen wel niet willen ontkennen dat kennis van hoe mensen in 
elkaar zitten nuttig zou kunnen zijn, in het algemeen en zelfs in de context 
van het recht, maar sommigen zullen menen dat zij zelf van die kennis beter 
af kunnen zien. Zij beschouwen het recht eerst en vooral als de uitdrukking 
van een sociale filosofie, bij de formulering en ontwikkeling waarvan men 
zich beter niet van de wijs kan laten brengen door wat men kan zien als 
'praktische bezwaren' . Dat zou er immers toe kunnen leiden dat men bij de 
formulering van die sociale filosofie apriori te veel concessies doet. Idea len 
verdienen het om puur en onversneden te worden afgekondigd. Dat zij in de 
praktijk niet altijd en volledig te realiseren zijn, is van later zorg. De 
redacteuren delen die mening niet: zij zijn van mening dat al bij de formule
ring van het recht de beperkingen van de menselijke aard verdisconteerd 
moeten worden. Zij menen bijvoorbeeld dat in de formuler ing zelf van de 
regels van het bewijsrecht de feilbaarheid van de menselijke waarneming en 
herinnering hun weerslag moeten vinden. Maar zelfs als men die mening 
niet deelt, dan nog is het onvermijdelijk dat juristen op enig moment in hun 
arbeid met die beperkingen worden geconfronteerd en er in hun besluit
vorming rekening mee moeten houden . Dan vertrouwen op 'wat immers 
ieder weet' over mensen , zoals thans al te vaak gebeurd, lijkt ons bij de 
huidi ge stand van onze psychologi che kennis een beroepsfout. Vandaar dit 
boek. 

Het is gebruikelijk op deze plaats een overzicht te geven van de hoofd
stukken die komen gaan. Daarvoor venvijzen wij de lezer naar de in
houd opgave. Het is zinvoller hier til te staan bij de onvolledigheid van het 
overzicht van de recht psychologie dat wordt gegeven. Bij de amenstell ing 
van het boek waren wij afhankelijk van de in ons land beschikbare expertise. 
Er zijn ondenverpen die van belang zijn voor juristen en waarover psy
chologen iets weten en die toch in dit boek niet voorkomen , omdat wij ervoor 
in eigen land geen terzake kundige auteur konden vinden. Er zijn tevens 
onderwerpen te bedenken, die van belang zouden zijn voor juristen en 
waarover psychologen iets zouden behoren te weten, maar waarover zij de 
facto niets of onvoldoende weten, niet in eigen land en niet daarbuiten. Ook 
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die komen in dit boek dus niet voor. Wat er wel voorkomt is een keuze , die 
door de orde die wij in de opeenvolging van de bijdragen hebben proberen 
aan te brengen een schijn van volledigheid suggereert, die echter niet 
bedoeld is. 

Met één uitzondering zijn alle hoofdstukken speciaal voor dit boek ge
schreven. Alleen 'Tien Identificaties door Ooggetuigen: Logische en Pro
cedurele Problemen ' door W .A. Wagenaar en E.F. Loftus is naar Engels 
origineel bewerkt door H .F.M . Crombag. Het initiatief tot dit boek werd 
genomen door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De tekst 
werd vanuit een consumentenperspectief kritisch doorgelezen door drs . P. 
Kooiman en mevr. B. Renaud , rechtenstudenten aan de Erasmus Universi
teit. De werkzaamheden van beide redacteuren werd mede mogelijk ge
maakt door de gastvrijheid van het Netherlands Institute for Advanced 
Study in the Humanities and Social Sciences IAS) te Wassenaar. 



I. Hoe het begint in het strafrecht 



Hoofdstuk 2 

Verdacht zijn en verdacht worden 

A. Vrij en F. W Winkel 

Politieagenten komen tijdens hun werkzaamheden regelmatig te staan voor 
de vraag wie als verdachte mag worden aangemerkt. Artikel 27 Sv geeft als 
antwoord, dat er 'feiten en omstandigheden' moeten zijn, waaruit een 
redelijk vermoeden voortvloeit dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan 
een strafbaar feit. Politieagenten beschikken derhalve over een zekere 
beslissingsruimte waarbinnen hun beoordeling van de situatie beslissend is 
voor het al dan niet aanhouden van burgers. Dat betekent ook dat zij zich 
kunnen laten leiden door feiten en omstandigheden die geen aanvaardbaar 
juridische motief opleveren. 

Heel wat criminologisch en sociaal-psychologisch onderzoek is verricht 
juist om zulke ontoelaatbare en irrelevante criteria bloot te leggen. Het is 
opmerkelijk dat dergelijk onderzoek vooral gericht is op de invloed van 
uiterlijke kenmerken van individuen, zoals huidskleur of uiterlijke ver
zorging. Uit dat onderzoek blijkt dat een donkere huidskleur of een onver
zorgd uiterlijk dikwijls resulteert in een negatievere behandeling door de 
politie.' Relatief weinig aandacht is echter besteed aan psychologische 
factoren die een rol zouden kunnen spelen in de interactie tussen agent en 
burger en die tot een negatieve behandeling van de burger zouden kunnen 
leiden. 

In dit hoofd tuk zullen wij één psychologische factor nader uitwerken, 
namelijk het non-verbale gedrag in het contact tussen burger en politie
agent. Uit het onderzoek dat wij in dit hoofdstuk bespreken, blijkt dat 
politieagenten sommige non-verbale gedragingen van burgers associëren 
met misleiding, hoewel zij in feite daarvoor geen indicatie vormen. Onjuiste 
interpretaties vormen vooral een probleem bij crossculturele interacties, dat 
wil zeggen interacties waarin autochtonen en allochtonen betrokken zijn. 

1. P. Bull, Body movement and interpersonal communication. ew York: Wiley (1983); H.M. 
Willemse & M.L. Meyboom , 'Personal characteristics of 'suspects' and tereotyping by the 
police . Part 2: A laboratory experiment.' 7 Abstracts on Police Science 359-368 (1979) ; en A. Vrij 
& F.W. Winkel, 'Onbetrouwbar e intra- en interracial e gezichtsherkenning.' 67 Proces 80-88 
(1988). 
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1. on-verhaalgedrag 

A . Relatieve invloed 

Tijdens interacties vindt op twee manieren uitwisseling van informatie 
plaats: door middel van verbale communicatie en door middel van non
verbale communicatie. Onder verbale communicatie verstaan wij de inhoud 
van een gesprek, onder non-verbale communicatie de manier waarop men 
het gesprokene brengt. Non-verbale communicatie kan weer worden on
derverdeel d in vocale en non-vocale kenmerken. on-vocale kenmerken 
van non-verbale communicatie zijn bijvoorbeeld de hand- en armgebaren 
waarmee men het spreken begeleidt, de hoofd- en rompbewegingen die 
men erbij maakt, de wijze waarop men de gesprekspartner aankijkt en of 
men tijdens het gesprek lacht of glimlacht. Vocale kenmerken van non
verbale communicatie zijn bijvoorbeeld de toonhoogte waarop men spreekt, 
de spreeksne lheid, de intonatie en allerlei onderbrekingen, zoals het gebruik 
van het woordje 'uh', onverstaanbaarheden en weglatingen ('inslikken') van 
woorden. 

Mehrabian en zijn collega's hebben als eersten onderzoek verricht naar 
de mate waarin non- verbale communicatie enerzijds en verbale communi
catie anderzijds invloed hebben op de oordeelsvorming over gesprekspart
ners. 2 In het kader van een experiment vroeg men proefpersonen om aan te 
geven wat de houding van persoon X ten opzichte van persoon Y was.3 Men 
kreeg dan een geluidsband te horen waarop persoon X zich in het kort uitliet 
over persoon Y. De inhoud van het gesprokene (verbale communicatie) en 
de toon waarop de informatie werd gegeven (non-verbale communicatie) 
werde n systematisch gevarieerd. De inhoud en de toonzetting waren posi
tief, neutraal of negatief . 4 De combinatie van deze factoren levert in een deel 
van de gevallen consistente en in een ander deel van de gevallen in-

2. A. Mehrabia n & M. Wiener, 'Oecoding of inconsistent communication .' 6 Joumal of 
Personality and Social Psychology 109-114 (1967); A. Mehrabian & S.R. Ferris, 'Inference of 
attitudes from nonverbal communi cation in two channels.' 3 lJournal ofConsulti11g Psychology 
248-252 (1967); en A. Mehra bian, onverbal com1111111ication. Chicago: Aldine-Atherton 
(1972). 
3. Mehrabian & Wiener (1967), op. cit. noot 2. 
4. Kenmerkend voor psychologische experimenten is dat zogenaamde proefpersonen in 
groepen worden ingedeeld die elk een stimulus ontvangen, waarbij de stimulus van groep tot 
groep systematisch wordt gevarieerd . Het van groep tot groep systematisch variëren van een 
stimu lus word t ook wel een factor genoemd. Vervolgens wordt de reactie van de proef
personen gemeten. Als nu de reacties van proefpersonen in de ene groep gemidde ld 
statistisch significant verschiUen van de reacties van proefp erso nen in de andere groep, wordt 
geconclud eerd dat de verschillen in reacties-of respons-worden veroorzaakt door ver
schillen in de onrvangen stimul i. 
In het hier besproken experiment worden twee stimu li systematisc h gevarieer d: de inhoud en 
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consistente informatie op. De boodschap was consistent als inhoud en 
toonzetting op elkaar waren afgestemd, zoals bij het verstrekken van positie
ve informatie gebeurde in een positieve toonzetting en het verstrekken van 
negatieve informatie in een negatieve toonzetting. De boodschap was in
consistent als inhoud en toon niet op elkaar waren afgestemd, dus als 
positieve informatie in een negatieve toonzetting werd gegeven en als 
negatieve informatie in een positieve toonzetting werd gebracht. 

aast inhoud en toonzetting werd in het experiment van Mehrabian nog 
een derde factor gemanipuleerd: eenderde van de proefpersonen kreeg de 
opdracht uitsluitend te letten op de inhoud van het gesprokene, eenderde 
om uitsluitend te letten op de toonzetting en eenderde om alle beschikbare 
informatie te gebruiken. 5 Uit de resultaten bleek weliswaar dat bij de 
proefpersonen die alleen op de inhoud moesten letten, de inhoud de 
oordeelsvorming ook daadwerkelijk bepaalde en dat bij de proefpersonen 
die alleen op de toonzetting moeten letten, het de toonzetting was die het 
oordeel bepaalde. Bij onderlinge vergelijking van de uitkomsten bleek 
echter dat in het algemeen de toonzetting een grotere invloed op het oordeel 
had dan de inhoud. Dat gold ook voor de proefpersonen die de opdracht 
kregen op alle informatie te letten. 

adat Mehrabian c.s. aldus hadden vastgesteld dat toonzetting voor het 
oordeel belangrijker is dan de inhoud, introduceerden zij in een tweede 
experiment de gelaatsuitdrukking als factor, weer in drie varianten: positief, 
neutraal en negatief. 6 Uit dit experiment bleek dat de gelaatsuitdrukking een 
nog grotere invloed heeft op het oordeel over de houding van X tegenover Y 
dan de toonzetting. Mehrabian kwam tot de slotconclusie dat de gespreksin
houd nauwelijks bijdraagt aan de oordeelsvorming over een persoon-na
melijk voor slechts 7 procent- en dat het oordeel vooral wordt gevormd aan 
de hand van spraakkenmerken (38 procent) en aspecten van het gezicht (55 
procent). 7 

Hoewel sindsdien verschillende onderzoekers deze percentages van 

de toonzetting, die elk op drie niveaus worden aangeboden: positief, neutraal en negatief . 
Door het variëren van twee stimuli in één experiment kan, naast de invloed van elk van de 
stimuli, ook onderzocht worden de invloed van beide stimuli in samenhang (de zogenaamde 
interactie). 
Voor het onderhavige eÀ'))eriment zijn dan wel negen groepen proefpersonen nodig : groep 1 
hoort een positieve inhoud en een positieve toonzetting, groep 2 een positieve inhoud en een 
neutrale toonzetting, groep 3 een positieve inhoud en een negatieve toonzetting , groep 4 een 
neutrale inhoud en een postitieve toonzetting , enzovoort. Voor een deugdelijk experiment 
dient uiteraard elke groep uit een voldoende aantal proefpersonen te bestaan. 
5. Het zal duidelijk zijn dat met de introductie van de stimulus 'waarop letten' -naast de 
inhoud en de toonzetting-nu 21 groepen proefp ersonen nodig waren voor dit experiment. 
6. Mehrabian & Ferris (1967), op. cit. noot 2. 
7. Mehrabian (1972), op. cit. noot 2. 
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Mehrabian hebben bekritiseerd, 8 staat zijn conclusie, dat voor de geloof
waardigheid van een boodschap aan de non- verbale communicatie me er 
gewicht wordt toegekend dan aan de verbale, eigenlijk niet meer ter discus
sie. De verklaring die daarvoor wordt gegeven, is dat mensen beter in staat 
zijn hun verbale communicatie onder controle te houden dan hun non
verbale communicatie. Men acht mensen derhal ve beter in staat om 'ver
baal' de waarheid te verbergen dan 'non-verbaal ' . Waneer zij iemand voor 
de gek houd en, verraden men sen zich dikwijls door te gaan lachen. Omdat 
wij dat weten, zij wij geneigd vooral op dergelijke non-verbale aanwijzingen 
te letten. 

Uit een aantal latere studies is gebleken dat ook politieagenten en anderen 
die over verdachten moeten oordelen, bij hun oordeelsvorming afgaan op 
non- verbale kenm erken van communicatie. Hem sley en Doob onderzoch
ten het verband tussen geloofwaardigheid en wegkijkgedrag. 9 Twee groepen 
proefp ersonen - potentiël e jury-leden - kregen een videofragment te zien 
van een getuigeverklaring, in twee verschillende versies . In de ene versie 
keek de getuige recht in de camera, zodat de indruk ontstond dat de getuige 
de ondervragende advocaat aankeek. In de tweede versie keek de getu ige 
vaak naar de grond en wekte aldus de indruk van de advocaat weg te kijken. 
De inhoud van de verklaring was in beide gevallen identiek . De pro ef
personen vonden de verklaring van de getuige geloofwaardig er als hij de 
advocaat aankeek. Voorts bleek dat het kijkgedrag in de wegkijkversie vaker 
was opgevallen dan in de aankijkversie en bleek men in de wegkijkversie het 
kijkgedrag vaker in de beoordeling te verdisconteren. Hemsle y en Doob 
verklaren hun resultaten als volgt: 'A high degr ee of lookin g beha vior is an 
expected behavior and, as a consequence, is not noticed and/or is not 
informati ve when it occurs. From this point of view, gaze avers ion would 
represent a negative deviation from a normati ve state of affairs and, as a 
result , would be a particularly salient and informati ve behavior. ' 10 

Kra ut en Poe deden een vergelijkbaar experiment met vliegtuigpassagiers 
en hun gedra g bij de douane. 11 Zij verzochten reizigers deel te nemen aan 
een onderzoek waarin zou worden nagegaan in hoeverre pas sagiers succes
vol zijn bij het smokkelen van goederen. Iedere passagier kreeg een zakje 
met wit poed er met de opdracht dit voor de douane verborgen te houd en . 
Om de proefpersonen te motiveren de taak goed te volbren gen werd 100 

8. VergelijkJ.P . van der Sande & H .C. Schouwenbur g, 'F uncties van non -verbaal gedrag in 
commu nicatie.' 37 Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie 387-392 (1982). 
9. G.D. Hemsle y & A. . Doob, 'T he effect of looking behavior on perceptions of a 
communicator's credib ility.' 8 Journal of Applied Social Psychology 136-144 (1978). 
10. Hemsley & Doob (1978, p. 143), op. cit. noot 9. 
11. R.E. Kraut & D . Poe, 'O n the line: The deception judgements of cus toms inspectors and 
laymen.' 36 Journal of Personality and Social Psychology 380-39 1 (1980). 
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dollar in het vooruitzicht gesteld voor degene die op de meest overtui gend e 
wijze het pakketje door de douane zou weten te loodsen. D e gesprekken 
tussen passagiers en douani ers werden op video vastgelegd en de videofrag 
menten - 62, waarond er ook gesprekken van een zogenaamd e control e
groep, die niets te verbergen had-li eten Kraut en Poe zien aan een groep 
andere douani ers. Di e bleken een opmerkelijk grote mate van overee n
stemmin g te hebben over wie men verd acht vond en wie niet. Bij die 
beoordeling bleken zij vooral gebruik te maken van non- verbale aan
wijzingen. Vooral passagiers die niet onmidd ellijk antwoordd en, veel li
chaamsb ewegingen maakten en veel wegkijkgedrag vertoond en , werd en 
verdacht gevond en . 

Rozelle en Baxter ond ervroege n politieagent en over waar zij vooral op 
letten bij de beoord eling van het gedrag van mensen. Zij vond en dat vooral 
wordt gelet op lichaam sbewegingen, handb ewegingen en reflexen , alsook op 
het uiterlijk voorkom en, met name de manier van kleden . 12 D eze ond er
zoekers merken bovendi en op dat polüieagenten hun oordeel derh alve 
vooral basere n op kenm erken van personen en dat zij ertoe neigen situatio
nele kenm erken (zoals de context waarin mensen worden aangesprok en) 
buit en beschouwin g te laten. 

D eze voorb eelden laten zien dat waarn emers gebrui k maken van non
verbale inform atie om de waarh eid te achterhalen. Me n gaat er met and ere 
woorden blijkbaar vanuit dat misleiding zich verraadt in non- verbaal gedrag. 
Of dat ook werkelijk het geval is en waarom er, theoretisch gezien, ver
schillen zijn te verwacht en in non- verbaal gedrag bij het spr eken van de 
waarh eid en het verbergen ervan, komt in de volgend e paragrafen aan de 
orde. 

B. Theoretische uitgangspunten 

In de psychologi e lijkt men het erover eens dat misleiding niet rechtstreeks 
het non- verbale gedra g beïnvloedt. Wel neemt men aan dat misleiding is 
geassocieerd met psycholo gische processen of factoren, die op hun beurt het 
gedrag beïnvloeden. Da arbij worden vier soor ten processe n ond erscheiden: 
control e-, arousal-, emotionele- en cognitieve processe n. Wij leggen dat uit. 

Controle . Bij het verbergen van de waarheid moeten mensen hun ware 
gevoelens en gedacht en maskeren . Daarto e moeten zij meer control e over 
zichzelf uitoefenen dan mensen die de waarheid spreken . Hi erdoor zullen 
zij een onnatuurlijk e, niet spont ane en daarom enigszins geforceerde en 

12. R.M . Rozelle &J.C. Baxter, ' lmpr ession formation and <langer recogni tion in expe rien
ced police officers.' 96 Journal of Social Psychology 53-63 (1975). 
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verstard e indruk maken. Daarbij komt dat mensen niet in staat zijn al hun 
non-verbale gedragingen in dezelfde mate onder control e te houd en. 13 Uit 
onderzoek blijkt dat van de non- verbale gedragin gen, gelaatsuitdrukkin
gen- (glim)lachen en kijkgedrag -h et best zijn te contro leren, gevolgd 
door lichaamsbewegingen - hand- en armbewegingen, been- en voetbewe
gingen en rompb ewegingen - terwijl vocale kenmerken - spraak verstorin
gen, stemhoogte, spreeksnelheid-h et minst te control eren zijn . D e con
trole-benad ering houdt in dat misleiding zich vooral zal uiten in hap erend en 
hakkelend spreken - in een toename van 'uh'- en 'ni et-uh ' -spraakver
storingen14 en in een geringere spreeksnelheid- en in weinig bewegin
gen-h and- en armb ewegingen, oet- en beenbewegingen, rompb ewegin
gen en hoofdb ewegingen. 

Arousal. Misleiding brengt ook fysiologische reacties teweeg, zoals een 
verhoging van de bloeddruk en versnelling van hartslag en ademhaling. De 
verhoogde fysiologische activiteit resulteert in een toenam e van het aantal en 
de intensiteit van non- verbale gedragingen. In laboratorium onderzoek is in 
het bijzonder de relatie tussen een verhoogde arousal en een toenam e van 
'uh'- en 'ni et-uh '- spraakverstoringen en een verhoogd stemgeluid aan
getoond .15 

Dri e verklaringen worden aangevoerd voor het verschijnsel dat misleidin g 
tot fysiologische reacties leidt. 16 Volgens de 'conflicthypoth ese' wordt de 
fysiologische reactie veroorzaakt door het interne conflict binnen het indivi
du over de vraag of al dan niet de waarheid gesproken dient te word en. D e 
'geco ndition eerde response theorie' zegt dat liegen op grond van eerd ere 
ervaringen is geconditioneerd als en traumatische of and erszins negatieve 
ervaring. D e 's trafhypothese' tenslotte beweert dat de verwachte straf of 
berisping bij ontmaskering de fysiologische reactie oproept. 

Emotie . In de meeste gevallen zal men het vertellen van onwaarheden 
beschouwen als gedrag dat in strijd is met de heersende norm en en waard en. 
Misleiding gaat daarom gepaard met gevoelens van schuld en met angst om 
betrapt te worden. Men sen voelen zich daarom tijdens misleiding niet op 
zijn gemak. Dat uit zich in non- verbaal gedrag dat desinteresse uitstraalt , 
zoals wegkijkgedrag, pauzes tijdens het spreken, langzamer sprekend en 

13. Ekman en Friesen spreken in dit verband over een ' lekkende kanalen hiërarchie.' Zie P. 
Ekman & W.V. F riesen, ' onverbal leakage and clues to deception.' 32 Psychiatry 88- 106 
(1969). 
14. De non-verbale gedragingen worden hieronder nader toegelicht . 
15. J .A. Pod lesky & D .C. Raskin, 'Physiological measures and the detection of decep tion.' 84 
Psychological Bulletin 782-79 1 (1977). 
16. R.C. Davis, 'Physiological responses as a means of evaluating information.' In A.D . 
Biderman & H . Zimmer (eds.) Thema11ipulatio11 of human behavior. ew York: Wiley (196 1). 
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grotere latentietijden; 17 nerveus gedrag, zoals lachen, glimlachen, het maken 
van 'uh-' en 'niet-uh'-spraakverstoringen en veel zelfaanrakingen, zoals 
krabben en friemelen met voorwerpen; en vluchtgedrag, zoals het geven van 
irrelevante informatie met als doel de aandacht af te leiden en het gesprek op 
een ander onderwerp te brengen. 

Cognitie. Het verbergen van de waarheid wordt gezien als moeilijker dan 
het vertellen van de waarheid. Men dient er immers op te letten dat het 
verzonnen verhaal consistent is en dat het niet in strijd is met feiten die bij de 
tegenpartij al bekend zijn. Daarom kost het vertellen van onwaarheden meer 
energie, resulterend in langere latentietijden, een geringere spreeksnelheid, 
meer pauzes tijdens het spreken, meer 'uh' - en 'niet-uh' - spraakverstorin
gen en in het geven van meer irrelevante informatie, bijvoorbeeld als 
vervanging van relevante informatie die de misleider niet kan of wil geven. 
Omdat het spreken zoveel energie van de misleider vergt, zullen andere 
non-verbale gedragingen enigszins worden verwaarloosd, zoals het maken 
van ondersteunende gebaren. Misleiding zal daarom met minder hand- en 
armgebaren gepaard gaan. 

Ofschoon deze vier benaderingen verschillende factoren benadrukken 
waardoor misleiding non-verbaal gedrag beïnvloedt, staan zij niet geheel los 
van elkaar. De controle- en arousa/-benaderingen sluiten nauw op elkaar 
aan . In de controle-benadering wijst men erop dat vooral vocale kenmerken 
moeilijk te reguleren zijn. De arousa/-benadering geeft hiervoor wellicht een 
verklaring. De vocale kenmerken worden volgens deze benadering immers 
beïnvloed door de fysiologische reacties die misleiding teweeg brengt. 

Voorts lijkt er tussen de verschillende benaderingen in zekere mate 
overeenstemming te bestaan over de specifieke non-verbale gedragingen die 
met misleiding gepaard gaan. Alle vier benaderingen voorspellen dat mis
leiding gepaard gaat met een toenemend gebruik van 'uh'- en 'niet-uh'
spraakverstoringen. Zowel de cognitie- als de emotie-benadering voor
spellen dat het verbergen van de waarheid leidt tot het geven van meer 
irrelevante informatie. Zowel de controle- als de cognitieve benadering 
voorspelt vervolgens dat misleiding minder hand-en armbewegingen tot 
gevolg zal hebben . 

2. Objectieve en subjectieve indicatoren van misleiding 

Men dient onderscheid te maken tussen subjectieve en objectieve indicato
ren van het verbergen van de waarheid. Tot de objectieve indicatoren 
behoren de non-verbale gedragingen die daadwerkelijk met het verbergen 

17. Dat is een langere tijdsperiode tussen vraag en antwoord. 
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van de waarheid samenhangen. Bij de subjectieve indicator en gaat het om 
wat de waarnemer daarover denkt. Daarbij gaat het derhalve om non
verbale gedragingen waarvan de waarnemer aanneemt (mogelijk ten on
rechte) dat zij bedrog indiceren . 

Objectieve indicatoren worden over het algemeen als volgt onderzocht. 
Men vraagt proefpersonen om een mening over een gegeven onderwerp te 
verkondigen. Sommige proefpersonen verzoekt men de waarheid te ver
tellen, terwijl men aan anderen vraagt een mening te verkondigen die in 
strijd is met de eigen opvattingen. Het geheel wordt op video vastgelegd. 

aderhand codeert en analyseert men het vertoonde non-verbale gedrag. In 
een typerend experiment verzoekt men proefpersonen met positieve reacties 
te reageren op een leuk filmfragment van één minuut. 18 Vervolgens toont 
men de proefperson en een onplezierig filmfragment (waarin amputaties in 
beeld worden gebracht!) opnieuw met het verzoek om er zich in positieve 
bewoordingen over uit te laten . Het geheel wordt zodanig opgenomen, dat 
niet is te zien naar welk fragment de proefpersoon kijkt. Vervolgens worden 
de fragmenten beoordeeld op non -verbaal gedrag en wordt de samenhang 
onderzoch t met het al dan niet de waarheid spreken van de gefilmde 
proefpersonen. 

A . Objectieve indicatoren: empirische resultaten 

Schema 1, kolom 1 toont een samenvatting van onderzoek naar objectieve 
indicatoren van misleiding . Misleiding blijkt vooral samen te hangen met 
vocale kenmerken: spraakverstoringen (zowel meer 'uh' als meer 'niet-uh'), 
een hogere stem en vertraagd antwoorden. Voor de niet-voc ale kenmerken 
geldt, dat slechts uit de hand- en armbewegingen is af te leiden of iemand de 
waarheid verbergt. Misleiding gaat samen met minder hand- en armbewe
gingen. 

Het laatstgenoemde gedragspatroon (verminderde hand - en armbewe
gingen) blijkt zich echter alleen voor te doen als de misleider luister t en de 

18. P. Ekman & W.V. Friesen, 'De tecting deception from the body or face.' 29 Joumal of 
Personality and Social Psychology 288-298 (1974). Zie voor vergelijkbaar onderzoek B.M . 
DePaulo , G.O. Lassiter & JL. Stone, 'Attentional detennin ants of succes at detecting 
deception and truth.' 8 Personality and Social Psychology Bulletin 273-279 (1982); en Mehra
bian (1972), op. cit. noot 2. 
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Schema 1: Objectieve en subj ect ieve indicatoren van misleiden en versc hill en in non-verbaal 

ge dr ag tussen Nederlan ders en Surinamers . 

vocale kenmerken 
uh c 

niet-uh c 

stemhoogte 
snel heid 
vertraagd 
antwoordpatroon < 

non-vocale kenmerken 
aankijken< 

(glim )lachen 
ze i faanra kin gen c 
arm/h and c 

been/voet 
romp 
hoofd 
verzitten 

a. Verklar ing van de tekens: 

Objectieve 
indicatoren ' 

> 
> 
> 
< 
> 

< 

2 
Subjectieve 
ind ica tore n ' 

> 
> 
> 

> 

< 
> 
> 
> 
> 
> 
* 
* 

> gedrag komt bij misleiden vaker voor dan bij spreken van de waarheid. 

3 
Ve rsc hill en 

Ne derland ers
S urin am ers b 

> 
> 
< 
> 

< 
< 
> 
> 
* 
> 

< gedrag komt bij misleiden minder vaak voor dan bij spreken van de waarheid. 

- Geen verband aanwezig 
• Geen of onvoldoende onderzoeksgegevens over bekend 

b. Verklaring van de tekens: 

> gedrag komt vaker voor bij Surinamers dan bij l ede rlanders. 
< gedrag komt vaker voor bij Nederlanders dan bij Surinamers. 
- Geen verband aanwez ig 
• Geen of onvoldoend e onderzoeksgegevens over bekend 

c. Verklaring van gedra g: 
uh: het gebruik van het stopwoordje 'uh'. 

Niet -uh : andere spraakverstoringe n, zoals herhalingen , het gebruik van verkeerde woorden , het 
uitspr eken van onverstaanbare woorden en het weglaten van woorden. 
Vertraagd antwoorden: de tijdsper iode tussen het stellen van de vraag en het geven van een 

antwoord is relatieflang. Het geven van een antwoord i op twee maniere n te vertragen. Enerz ijds 
door een pauze in te lassen (door een stilte te laten vallen) russen vraag en antwoord, anderzijds 
door weliswaar direct te beginnen met spreke n maar het geven van het antwoord in feite uit te 
stelle n. Voorbeelden hiervan zijn: de vraag herha len voordat het feitelijke antwoord wordt gegeven 
en irre levante informatie geven voordat men daadwerkelijk antwoord geeft. 
Aankijken: het kijken naar het gezicht van de gesprek spartner . 
Hand- en armbewegingen: gebaren. 
Zelfaanrakingen: hand - en armbewegingen waarb ij men hetzij zichzelf aanraakt (krabben op het 
hoofd, krabben van de polsen), hetzij een object aanraakt (spelen met een pen , friemelen aan de 
rand van een tafel). 
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beoordelaar derhalve aan het woord is. 19 Tijdens het spreken concentreert 
de beoordelaar zich echter voornamelijk op dit spreken , hetge en ertoe leidt 
dat hij de luister ende misleider minder goed observeert . Tijden s het spre
ken kijkt men veelvuldig van de gesprekspartn er weg. Da arom neemt men 
tijdens het spreken minder snel veranderingen in het non-v erbale gedra g 
van de ge prek spartner waar dan tijdens het luisteren. De ze aanwijzing van 
liegen komt derhal ve op het verkeerde moment. 20 

Uit het schema blijkt dat misleiding zich slechts verraadt in een bep erkt 
aantal non- verbal e gedragin gen. H et lukte beoord elaars van de videofrag
ment en slechts in 45 tot 60 procent van de gevallen om juist te rad en wie wel 

19. A. Vrij & F.W. Winkel, 'Socia le vaardigheden, perceptu ele vertekeningen en 'verdacht e' 
zijn: studies rond het maken van een verdachte indru k en het vermogen te misleiden.' 69 
Proces 181-1 90 (1990a); A. Vrij, F.W. Winkel & L. Koppelaar, 'T he frequ ency and scope of 
differences in nonverbal behavioral patterns: An observatio n study of Dut ch and Sur iname
se. ' In . Bleichr odt & P.J.D . Drenth (eds) Contemporary Issues in Crosscultural Psychology. 
Amste rdam: Swets en Zeitlinger (1990b); A. Vrij & F.W. Winkel, 'C ultur ele versc hillen in 
spreekstij l van Surinamers en ederlanders: De relatie tussen 'zake lijkheid' en 'misleiding' 
bij een politieverhoor.' 11 Recht der Werkelijkheid 3-15 (1990c); en A. Vrij, F.W. Wink el & 
L. Koppelaar, l11teraaie tussen politiefunaionarissen en allochtone burgers: Twee studies naar de 
frequentie en het ejfea van aan- en wegkijken op de impressiefonnatie, ederlands T ijdschr ift voor 
de Psychologie (in dru k). 
20. Wanneer wij deze empirische resultaten naast de vier theoretische uitgangspunten 
leggen, blijkt dat wij slecht s voor het optr eden van het verhoogde stemgeluid een mogelijke 
verklari ng kunn en geven: het zou kunne n zijn veroorzaak t door de verh oogde fysiologische 
activiteit tijdens misleiding. Voor de overige objectieve indicato ren geldt dat zij door minstens 
twee benader ingen werden voorspeld. Een definitieve uitspraak omtr ent de oorzaak van het 
optrede n is zodoende niet te geven. Wel beschouwd worden alle vier benad eringen door de 
resultaten empirisch ondersteund . Een toeneming van het aantal spr aakvers toringen ('uh ' en 
'niet-ub '), een geringere spreeksnelheid en mind er hand- en armb ewegingen is in over
eenstemmin g met de theorie dat men tijden het verbergen van de waarh eid zal prob eren het 
gedrag te controleren maar dat men met betrekking tot vocale kenmerken en beweginge n 
daarin niet goed zal slagen. Een toeneming van het aantal spraakverstorin gen ('uh ' en 
'niet-uh ') en een hoger stemgeluid kunnen voorts uitingsvormen zijn van een verhoogde 
fysiologische activiteit waarmee misleiding gepaard gaat. G evoelens van schuld en angst 
tijdens misleiding kunn en hebben geresulteerd in een toenemend gebruik van spraal'Ver
storingen (zowel 'uh ' als 'niet-ub '), in een langzamere spreeks nelheid en in een mee r 
vertr aagd antwoord enpatr oon . H et vermind erde aantal hand- en armbewegingen, de toene
min g van het aant al spraakverstoringen ('uh ' en 'niet-uh '), de geringere spr eeksnelheid en het 
vertr aagde antwoordenpatroon zijn tenslotte in overeenstemmin g met de theorie dat het 
verbergen van de waarheid, in vergelijking met het spreken van de waarheid een meer 
complexe cognitieve taak is, die meer energie en aandacht kost. 
D e resultaten geven voorts empirische ondersteun ing aan de lekkende kanalen hiërarchie van 
Ekman en Friese n . Mis leiding i hoofdzakelijk te detecteren aan de hand van vocale 
kenmerken en in mind ere mate via bewegingen. Uit gelaatsuitdrukkin gen daarente gen is 
misleiding nie t af te leiden . 
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en wie niet de waarheid sprak. 21 Door training kan de detectie van misleiding 
niet of nauwelijks worden verbeterd . 22 

Sommige per sonen zijn meer succesvol in het misleiden dan anderen. Dat 
lijkt samen te hangen met tenmin ste drie factoren : één persoonskenmerk, 
namelijk de sociale vaardigheid van de misleider, en twee factoren die buiten 
de persoon gelegen zijn, de mate waarin misleiders is gemotiveerd tot het 
volhouden van de misleiding en de mate waarin de misleid er de mogelijk 
heeft om zich op de misleidingssituatie voor te bereid en. D e relatie tussen 
sociale vaardigheid en misleiding werd vooral uitgewerkt door Riggio c.s. 23 

Hun betoog komt erop neer dat sommige mensen van nature de indruk 
wekken de waarheid te spreken (honest demeanor bias), terwijl anderen van 
natur e juist de indruk wekken de waarheid te verbergen (dishonest demeanor 
bias), een verschil dat samenhangt met de sociale vaardigheid waarover zij 
beschikken. Mensen die een goede control e hebben over hun emotionele en 
verbale communicatie en mensen die emotione el en verbaal expressief zijn, 
maken van natur e een geloofwaardiger indruk. 

Vrij en Winkel ond erzochten de relatie tussen sociale vaardigheid en 
misleiding tijdens politiële ondervragingen.z+ Proefpersonen werden gedu
rende vijf minut en door een politieagent ondervraagd over het al dan niet op 
zak hebben van een koptelefoon. De proefpersonen hadden vooraf daad
werkelijk een koptele foon van de proefleider gekregen met de opdracht dat 
voor de agent verborg en te houd en. Uit de resultaten bleek dat intro verte en 
sociaal verlegen men sen slecht in staat waren de koptelefoon verborg en te 

21. M. Zuckerman, B.M . D ePauJo & R. Rosenth al, 'Verba! and nonverbal communi cation of 
deception.' 14 Advances in Experimental Social Psychology 1-59 (198 1); en B.M . D ePaul o,J.L. 
Stone & G.D . Lassiter, 'D eceiving and detecting deceit.' In B.R . Sch enkler (ed) The self and 
social life. New York: Mc Gr aw-HiU (1985). Misleiders zijn dus betrekkelijk succesvol in het 
'non-verbaal' verbergen van de waarheid. Dit blijkt ook uit ond erzoeksgegeve ns. In de 
meeste misleidingsond erzoeken wordt in de helft van de video fragmenten de waarheid 
gespro ken, terwijl in de andere helft de waarheid wordt verbor gen. Beoord elaars worden 
verzocht per fragment aan te geven of de spr eker al dan niet de waarh eid verbergt. H et 
percentage goede antwoorden variee rt in dergelijk onderzoek tussen de 45 pr ocent en 60 
procent. Dit is laag, omdat de kans op toevalJige goede antwoorden in dergelijk ond erzoek (de 
'gokkans'), gegeven de opzet van het onderzoek, namelijk 50 procent is. Pr oefpersonen 
ontstijgen deze gokkans blijkbaar niet of nauwelijks. 
22. Zie M. Zuck erman, R. Koestner & M .J. Coleila, 'Learnin g to detect deception from 
thr ee communi cation chann els.' 9 Journal of Nonverbal Belzavior 188-1 94 (1985); B.M. 
D ePaulo & R.L. Pfeiffer, 'On-th e-job e;1.-perience and ski Il at detecting deception .' 16Journal 
of Applied Social Psychology 249-267 (1986); en M. O'Sullivan, P . Ekma n & W.V. Friese n, 
'T he effect of compari sons on detecting deceit.' 12Joumal of Nonverbal Belzavior 203-216 
(1988). 
23. R.E. Riggio & H .S. Friedman, ' lnd ividual differences and cues to deception .' 45 J ournal 
of Personality and Social Psyclzology 899 -9 15 (1983); en R.E. Riggio, J. Tu cker & B. Thr ock
morton, 'Soc ial skills and deception ability.' 13 Personality and Social Psyc/10/ogy Bulletin 
568-577 (1988) . 
24. Vrij & Winkel (1990a), op. cit. noot 19. 
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houden. Zij maken niet alleen van nature een ongeloofwaardige indruk, 
maar zijn ook feitelijk slechte leugenaars. 

Voor de twee andere factoren - motivatie en planning-wordt aangeno
men dat naarmate men sterker is gemotiveerd de waarheid te verbergen en 
naarmate men meer de mogelijkheid heeft gehad om zich voor te bereiden, 
men meer succesvol zal zijn in het misleiden. Zuckerman c.s. hebben, om 
deze hypotheses te kunnen toetsen, een groot aantal misleidingsonder
zoeken in kaart gebracht. 25 Zij concluderen dat de factor planning geen 
enkele invloed heeft op het vertoonde non-verbale gedrag tijdens misleiding 
en dat de invloed van de factor motivatie juist tegengesteld is aan de 
verwachtingen. Bij de sterk gemotiveerden doen zich meer objectieve indi
catoren voor dan bij de ongemotiveerden. De eerder gevonden stemver
hoging blijkt bijvoorbeeld juist door sterk gemotiveerden te zijn veroorzaakt. 
Een mogelijke verklaring is dat sterk gemotiveerden meer gespannen zijn 
dan minder gemotiveerden.Arousal resulteert, zoals wij eerder zagen, in een 
verhoogd stemgeluid . Voorts gaat misleiding door sterk gemotiveerden 
gepaard met minder hoofdbewegingen en minder lichaamsbewegingen. Als 
verklaring hiervoor wordt wel de controle-benadering aangevoerd. Als men 
sterk gemotiveerd is, lijkt men zijn gedrag zo sterk te willen controleren, dat 
een tegengesteld effect, verstarring, optreedt. 26 

B. Subjectieve indicatoren: empirische resultaten 

De tweede kolom van schema 1 geeft een overzicht van subjectieve indicato
ren van misleiding, dat wil zeggen van non-verbale gedragspatronen die 
door waarnemers met misleiding worden geassocieerd. Hierboven bleek dat 
slechts enkele non-verbale gedragingen in werkelijkheid-objectief-een 
indicatie voor misleiding vormen (zie schema 1, kolom 1). Waarnemers 
associëren echter veel meer non-verbale gedragingen met misleiding, de 
zogenaamde subjectieve indicatoren. Misleiden wordt door waarnemers 
geassocieerd met de volgende vocale kenmerken: veel spraakverstoringen 
('uh 1 

- en 'niet uh 1
), een hogere stem en een vertraagd antwoordpatroon. 

Voorts associëren waarnemers misleiden met de volgende non-vocale ken
merken: weinig aankijken, veel (glim)lachen en grote beweeglijkheid (veel 
zelfaanrakingen, veel rompbewegingen en veel hand-, arm-, been- en 

25. Zuckerman, DePaulo & Rosenth al (198 1), op.c it. noot 21; en M. Zuckerman & R.E. 
Driver , 'T elling lies: Verba! and nonverbal correlate s of deception.' In A.W. Siegman & S. 
Feldstein (eds.) M ulticha1111el l11tegratio11s of Nonverbal Be!tavior. Hillsd ale, J: Erlbaum 
(1985). 
26. Riggio & Fri edman (1983), op. cit. noot 23; DePaulo, Ston e & Lassiter (1985), op. cit. 
noot 21; en Zuck erman & Dr iver (1985), op.c it. noot 25. 
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voetbewegingen). Onderzoek naar de subjectieve relatie tussen hoofd
bewegingen en misleiding en tussen verzittingen en misleiding is slechts 
incidenteel uitgevoerd . De verkregen resultaten leveren geen duidelijk 
beeld op. 

Een vergelijking van de eerste en tweede kolom van het schema levert op, 
dat alle vocale kenmerken, zowel objectieve als subjectieve, indicatoren van 
misleiden zijn. Daarbij is de richting van de subjectieve en objectieve 
samenhangen dezelfde. Bij de non-vocale kenmerken nemen waarnemers 
echter een samenhang tussen misleiden en de meeste non-verbale ge
dragingen aan, die in onderzoek niet kan worden aangetoond. Dit geldt voor 
aankijken, (glim)lachen, zelfaanrakingen, been- en voetbewegingen en 
rompbewegingen. Deze non-vocale gedragingen worden derhalve sterker 
met misleiding geassocieerd dan door de feiten wordt gerechtvaardigd. 
Voorts blijkt het maken van weinig hand- en armbewegingen een objectieve 
indicator voor misleiding te zijn, terwijl waarnemers juist veel hand- en 
armbewegingen associëren met misleiding . Men veronderstelt derhalve een 
tegengestelde samenhang dan feitelijk het geval is. 

Wij kunnen concluderen dat er slechts een beperkt aantal objectieve 
indicatoren voor misleidin g is en dat het dientengevolge moeilijk is mis
leiding te ontmaskeren met behulp van non-verbale gedrag. Maar be
oordelaars hebben zo hun eigen gedachten over de relatie tussen non
verbaal gedrag en misleiding. Omdat de meeste daarvan feitelijk grondslag 
missen, ligt de veronderstelling voor de hand dat bij het detecteren van 
misleiding enkel op grond van vertoonde non-verbale gedrag veel fouten 
worden gemaakt. Omdat dergelijke fouten het gevolg zijn van een onjuiste 
interpretatie van het vertoonde non-verbale gedrag, noemen we deze fouten 
non-verbale communicatiefouten. 

3. Etnische verschillen in non-verbaal gedrag en non-verbale 
communicatiefouten 

De kans op het ontstaan van non-verbale communicatiefouten wordt groter 
naarmate mensen zich, naar de mening van beoordelaars, non-verbaal meer 
verdacht gedragen. Uit Amerikaanse onderzoek weten wij dat vooral zwar
ten zich non-verbaal gedragen zoals in kolom 2 van schema 1 is weergege
ven. Empirische gegevens wijzen erop dat zwarten hun gesprekspartner 
weinig aankijken en een grote beweeglijkheid vertonen (veel rompbewegin
gen en hand- en armbewegingen maken). Vrij en Winkel hebben onderzoek 
gedaan naar het non-verbale gedrag van blanken (autochtone ederlan
ders) en zwarten (Surinamers) in ederland. 27 

27. Vrij & Winkel (1990b en 1990c), op.cit. noot 19. 
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In het onderzoek zijn de verschillen in non-verbaal gedrag tussen blanken 
(Nederlanders) en zwarten (Surinamers) in politiële ondervragingssituaties 
geïnventariseerd. 28 Nederlanders en Surinamers werden verzocht mee te 
doen aan een onderzoek over de mate waarin politieagenten in korte 
ondervragingen kunnen achterhalen of iemand al dan niet de waarheid 
spreekt. Aan de helft van de proefpersonen werd een koptelefoon over
handigd met de opdracht deze voor de politieagent verborgen te houden . De 
andere helft van de proefpersonen kreeg geen koptelefoon. Vervolgens 
werden de proefpersonen door een geüniformeerde politieagent onder
vraagd over het bezit van de koptelefoon. 

De ondervragingen werden met behulp van een verborgen camera gere
gistreerd. De proefpersonen waren tijdens de ondervragingen niet van deze 
opnames op de hoogte. De camera stond zo opgesteld, dat de ondervraagde 
van het hoofd tot aan de knieën recht in beeld zat. Aan de hand van de 
gemaakte videobanden werd het non-verbale gedrag van de ondervraagden 
gescoord. Het onderzoek bracht een groot aantal verschillen tussen eder
landers en Surinamers in non-verbale gedrag aan het licht. Deze verschillen 
zijn schematisch weergegeven in de derde kolom van schema 1. 

Surinamers gedragen zich tijdens ondervragingen duidelijk anders dan 
ederlanders: Surinamers maken meer spraakverstoringen, hebben een 

hoger stemgeluid, spreken langzamer en hebben een meer vertraagd ant
woordpatroon dan ederlanders. Voorts blijkt dat Surinamers de gespreks
partner minder vaak aankijken, meer (glim)lachen en bewee glijker zijn in de 
zin dat zij meer hand- en armbewegingen en meer zelfaanrakingen maken 
en meer met de romp bewegen. Als wij de kolommen 2 en 3 vergelijken, 
geeft dit aan dat in crossculturele agent-burger interac ties gemakkelijk 
non-verbale communicatiefouten kunnen ontstaan. on-verbale gedragin
gen die typerend zijn voor Surinamers (kolom 3) worden door (blanke) 
waarnemers dikwijls opgevat als aanwijzingen voor misleiding (kolom 2). 

Als kolom 1 in de vergelijking wordt betrokkeµ, doet er zich echter een 
complicatie voor. Veel spraakverstoringen, zoals een hoge r stemgeluid en 
een vertraagd antwoordpatroon, zijn weliswaar kenmerke nde Surinaamse 
non-verbale gedragspatronen, maar tevens objectieve indicatoren van mis
leiding. De aanwezigheid van deze non-verbale gedragspatronen tijdens 
crossculturele interacties stelt de blanke politieagent voor het dilemma hoe 
dat gedrag te interpreteren: als typisch Surinaams non-verbaal gedrag of als 
een indicatie voor het verbergen van de waarheid . 

De aanwezigheid van non-verbale communicatiefouten in crossculturele 
agent-burger interacties op grond van het door allochtonen vertoonde 
non-verbale gedrag wordt thans door ons experimenteel onderzocht. In 
deze experimenten staan telkens andere non-verbale gedragspatronen cen-

28. Vrij & Winkel (1990b), op. cit. noot l 9. 
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traal, zoals kijkgedrag, gebaren, glimlachen, spraakverstoringen en ritmi ch 
gedrag. Ten behoeve van die experimenten zijn videofilms vervaardigd. In 
de films is telkens een persoon (gespeeld door een acteur) in beeld gebracht, 
die verdacht kan worden van een misdrijf. Beoordelaars (politieagenten) 
krijgen een videofilm te zien en dienen vervolgens aan te geven in hoeverre 
zij de ondervraagde een verdachte indruk vonden maken. De films worden 
zonder geluid gepresenteerd. Er zijn verschillende varianten van deze film 
vervaardigd. Iedere beoordelaar krijgt telkens één variant te zien. In de 
varianten worden de etnische afkomst van de ondervraagde en het vertoonde 
non-verbale gedrag systematisch gevarieerd. In het ene geval is de onder
vraagde van Surinaamse afkomst, in het andere geval van Nederlandse 
afkomst. In het ene geval vertoont de ondervraagde ' ede rlands' non
verbaal gedrag, in het andere geval 'S urinaams ' non-verbaal gedrag. De 
normen voor Nederlands en Surinaams non-verbaal gedrag zijn ontleend 
aan het hiervoor beschreven onderzoek. 

Eén van de experimenten die volgens dit procedé zijn opgezet is het 
experiment van Winkel en Koppelaar over 'ritmisch gedrag'. 29 Ritmisch 
gedrag is gedrag dat gekenmerkt wordt door een overmaat aan beweeglijk
heid, althans vanuit het gezichtspunt van de doorsnee autochtone waarne
mer . De uitvoerder staat geen ogenblik stil, maar voortdurend in beweging. 
Uit het eerder beschreven onderzoek is gebleken dat ritmisch gedrag 
kenmerkend non-verbaal gedrag is voor zwarten . Voorafgaand aan de 
vertoning van het videofragment werd aan de proefpersonen meegedeeld 
dat in de omgeving van de plaats waar de beelden waren opgenomen een 
roofoverval had plaatsge vonden , gepleegd door één mannelijke dader. Op 
de videofragmenten is een persoon te zien die kennelijk vragen beantwoordt 
van een politieagent die hem staande heeft gehouden. De politieagent zelf is 
onzichtbaar. De beelden werden zonder geluid aangeboden. De rol van 
ondervraagde werd gespeeld door zowel een Nederlandse als een Suri
naamse acteur, die beiden wel of geen ritmisch gedrag vertoonden. De 
proefpersonen moesten na afloop aangeven in hoeverre de ondervraagde 
een verdachte indruk maakte . Allereerst bleek dat de etnische afkomst van 
de ondervraagde van invloed was op de mate van verdacht zijn. De Surina
mer werd verdachter geoordeeld dan de ederlander. Bovendien werd de 
ondervraagde die ritmisch gedrag vertoonde als verdachter gezien dan de 
ondervraagde die dit gedrag niet vertoonde. Tenslotte bleek uit de resulta
ten dat deze twee effecten elkaar vers terken: de Surinamer met ritmisch 
gedrag werd als het meest verdacht gezien. 

In een tweede, verwant, experiment stond kijkgedrag centraal. Uit de 
resultaten bleek dat wie 'Surinaams kijkgedrag' vertoont (relatief veel van de 

29. F.W. Winkel & L. Koppelaar , 'Being suspect in crosscultural interaction: A psy
chological analysis.' 91 Police Studies 125-134 (1986). 
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gesprekspartner wegkeek) verdachter werd gevonden dan iemand die ' e
derlands kijkgedrag' vertoont. 30 De experimenten bevestigen derhalve de 
hypothese dat bij crossculturele agent-burger interacties non-verbale com
municatiefouten optreden: de Surinamer wordt verdacht gevonden op 
grond van zijn kenmerkende 'zwarte' non-verbale manier van reageren. 

4. Besluit 

Het voorafgaande kan in zeven punten worden samengevat: 
1. De mens maakt mede gebruik van non-verbale informatie om de waarheid 
te achterhalen. 
2. Misleidingsonderzoek toont aan dat misleiding daadwerkelijk samen
hangt met non-verbaal gedrag. Misleiding gaat gepaard met relatief veel 
'uh' - en 'niet-uh'-spraakverstoringen, een hoge stem, vertraagd antwoor
den en weinig arm-en handbewegingen. 
3. Misleidingsonderzoek toont aan dat waarnemers misleiding associëren 
met de volgende non-verbale gedragingen: veel 'uh'- en 'niet-uh'-spraak
verstoringen, een hoge stem, vertraagd antwoorden, weinig aankijken, veel 
(glim)lachen en een grote beweeglijkheid (veel zelfaanrakingen, veel romp
bewegingen en veel hand-, arm-, been- en voetbewegingen). 
4. Surinamers vertonen non-verbaal gedrag dat sterke overeenkomst ver
toont met het patroon dat in punt 3 beschreven is. 
5. Een negatieve bejegening van Surinamers in het strafrechtsysteem hangt 
daarom wellicht samen met een onjuiste interpretatie van kenmerkend 
'zwart' non -verbaal gedrag. 
6. Ook het tot stand komen van een redelijk vermoeden van schuld aan het 
plegen van een strafbaar feit31 kan door deze verkeerde interpretatie van het 
kenmerkende Surinaamse non-verbale gedrag worden veroorzaakt. 
7. Deze verkeerde interpretatie is de politieagent niet in alle gevallen toe te 
rekenen. Sommige Surinaamse non-verbale gedragingen (veel 'niet-uh' -
spraakverstoringen, een hoge stem en een vertraagd antwoordpatroon) zijn 
namelijk tevens feitelijke indicatoren van misleiding (zie punt 2). 

30. Vrij, Winkel & Koppelaar (in druk), op. cit. noot 19. 
31. Vergelijk artikel 27 Sv. 
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Vervolgen en strafvordering 

P.C. van Duy ne 

In vergelijking met de plegers van strafbare feiten zijn degenen , die over hen 
moeten oordelen en beslissen minder vaak onderwerp van psychologische 
aandacht geweest. Dit wil overigens niet zeggen, dat slechts de afgelopen 
tien jaar er aandacht van psychologen is geweest voor de rechter en de 
Officier van Justitie (OvJ). De herhaald elijk vastgestelde verschill en in 
straftoemeting zijn steeds weer aanleiding geweest voor empirisch onder
zoek naar strafrechtelijk beslissen. De meeste aandacht ging daarbij uit naar 
de invloed van de sociale herkomst van de strafrechtelijke beslissers op de 
straftoemeting. Aangezien deze onderzoeken in Engeland, Canada en de 
Verenigde Staten plaats vonden, betroffen zij het beslissen door rechters en 
reclasseringsambtenaren (parole officers). De uitkomsten waren alles behalve 
eenduidig en betroffen vooral de invloed van kenmerken zoals sociale 
herkomst, opleiding , sociaal-economische status, leeftijd , geslacht en gods
dienst . 

De sociale herkomst van de rechters, onderverdeeld in midden/hogere 
klassen en arbeidersklasse, had al naar het land van herkomst een ver
schillende invloed . Hood I stelde vast, dat 'middl eclass' Engelse rechters 
stre nger waren in hun straftoemeting dan hun ambtsge noten uit de arbei
dersklasse. Hogarth 2 stelde in zijn onderzoek naar Cana dese rechters juist 
vast, dat rechters uit de arbeidersklasse strenger waren. Ook het onder
scheid naar de herkomst uit stad of platteland leverde bij de twee onder
zoeken tegenstrijdi ge uitkom sten op. 

De vergelijking van de leeftijd van rechters leverde wel enige duidelijke 
bevindingen op: oudere recht ers waren strenger en meer 'fe it gericht' dan 
jongere collega's. D eze uitkom st was betrekkelijk onafhankelijk van het 
soort zaak waarover geoordeeld moest worden. 3 

1. R. Hood, Sentencing in Magistrates' Courts: A study in variation in policy. London : Stevens 
(1962). 
2. J. Hogarth , Sentencing as a human process. Toronto: University of Toronto Press (1971). 
3. R. Hood, Sentencing the Motor Offender: A study of magistrates' views and practices. London: 
H einemann (Cambridge Studies in Criminology 1972); en R.A. Bond & N .F. Lemon, 
'C hanges in magistrates' attitudes during the first year on the bench .' In D .P. Farrington, K. 
Hawk.ins & S. Lloyd-Bostock (eds.) Psycho/ogy, Larv and Lega/ Process. London: MacmiUan 
(1979). 
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D e invloed van het geslacht kon niet duid elijk worden vastgesteld . Rose4 

vond weinig verschil in straftoem etingsgedrag. Bond en Lemon vonden , dat 
vrouwen als recht ers meer aandacht besteedden aan voorlichtingsrappor
ten. 5 

De rol van de godsdienst in de straftoem eting is alleen in de Verenigde 
Staten , Canada (en recentelijk in Duitsland) onderzocht. Een duidelijke 
samenhan g tussen godsdienstige gezindh eid en straftoem eten werd niet 
gevonden: Bowen vond een kleine, maar significante invloed; Hogarth een 
samenhang met de strafrechtelijke instelling , maar hij maakte geen ver
gelijking met de feitelijke straftoemeting ; Opp en Peukert en na hen Streng 
vonden evenmin ondubbelzinnig e samenhangen. 6 Ook Kapardi s vond on
der 70 magistraten geen consistentie tussen de strafrechtelijke filosofie en 
straftoemeting. Als er al samenh ang was, dan verschilde deze per misdrijf. 7 

Me t uitzondering van H ogarth betroffen de hier genoemde onderzoeken in 
feite meer de sociaal-p sychologische achtergronden van strafrechtelijk e 
functionarissen dan hun beslissingsgedrag in psychologische zin zelf. Ho
garth besteedd e wel veel aandacht aan de invloed van de attitude van 
rechters en aan aspecten van de informati everwerking . Zijn bevindingen 
omtrent de complexiteit van de informati everwerking door rechters waren 
evenwel in strijd met die van Wilkins' onderzoek naar het verwerken van 
informatie door parol e officers.9 Dit onderzoek toonde juist aan, dat veel 
beslissingen met weinig informatie genomen worden en dat bes lissingson
zekerheid lang niet altijd met verdere informatietoevoeging kan worden 
weggenomen . 

Een inzicht in de beslissingsprocessen , die aan de straftoem eting (en de 

4. G. Rose, 'An e»'Perimental study of entencing.' 5 British J ourna/ of Crimino/ogy 314- 3 19 
(1965). 
5. Bond & Lemon (1979), op. cit. noot 3. 
6. R.A. Bowen, The exp/anation ofjudicia/ voting behavior /rom socio/ogical characteristics ofjudges 
(ongepubliceerde Ph.D . dissertation, Yale University 1965; geciteerd door J.B . Cros sman, 
'Social background and judicia! decision-m aking.' 79 Harvard Lazv Review 1551-1561 
(1978)); Hoga rth (1971) op.c it. noot 2; K .-D . Opp & R. Peukert, Ideologie und Pakten i11 der 
Rechtspreclumg: Eine soziologische Untersucl11111g über das Urteil im S trafprozej]. München: 
Goldman (1971); en F. Stre ng, Strafaumemmg und relative Gerechtigkeit: Eine Untersuchung zu 
recl1thche11, psychologischen uud soziologischen Aspekten ungleicher S trafaumessung. Heidelberg: 
Decker (1984). 
7. A. Kapa rdis, 'Se ntencing by English magistrates as a human process.' In D .C. Penningt on 
& S. Lloyd-Bostock (eds.) The psychology of sentencing: Approaches to consistency and disparity. 
Oxford : Centre for Socio-legal Studi es (1987). 
8. Uitgaande van de theorie van L.A. Fes tinger, A theory of cognitive dissonance. Lond on: 
T avistock (1957). 
9. L.T . Wilkins & A. Chandler, 'Confidence and competence in decision making.' 5 British 
Joumal of Criminology 22-35 (1965). 
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vastgestelde rechtsongelijkheid) ten grondslag liggen, hebben deze onder
zoekingen niet kunnen geven. Voor de situatie op het vasteland van Europa, 
waar de rol van de officier van justitie een veel nadrukkelijker is, leveren de 
Angelsaksische onderzoekingen weinig inzicht op, hoezeer het belang van 
de OvJ voor het begrijpen van het rechterlijke beslissen ook buiten eder
land beklemtoond werd. 10 

Het belang van inzicht in de psychologische processen, die aan de 
strafrechtelijke beslissingen van Ov J's en rechters ten grondslag ligt, werd in 

ederland voldoende onderkend om aan het eind van de jaren '70 een 
veldonderzoek uit te voeren op het parket Alkmaar. Het doel was om het 
beslissen van OvJ's van zo dichtbij als mogelijk waar te nemen en vast te 
leggen. 

1. Officieren van justitie als probleemoplossers 

Het beslissen van mensen kan psychologisch vanuit een groot aantal in
valshoeken en theorieën bekeken worden. De meest algemene en daarmee 
ook de meest structurele is de theorie van het informatie verwerken en 
probleem oplossen. Deze is gericht op de aan het menselijke organisme 
eigen kenmerken van het verwerken van prikkels (informatie) tot een op
lossing voor een bepaald probleem. Dit klinkt rijkelijk abstract, maar in haar 
uitwerking is deze tak van psychologie heel aards gericht op het in kaart 
brengen van wat mensen denken en doen, terwijl zij als architect bezig zijn, 11 

muziek componeren, 12 schaken, 13 reken- en logicavraagstukken oplossen, 14 

of een beslissing inzake een strafrechtelijke probleem nemen: moet deze 
dader vervolgd worden en welke straf is dan de meest geëigende? 

De problemen, waarvoor men in het dagelijks leven, maar ook als be
roepsbeoefenaar gesteld staat, zijn uiteraard zeer ongelijksoortig en roepen 
verschillende soorten en strategieën van probleemoplossen op. In de psy
chologie wordt een onderscheid gemaakt tussen wel omschreven problemen 
en open problemen. Problemen worden welomschreven 15 genoemd, wan-

IO. S. Barton, 'Staa tsanwaltliche Entscheidu ngskriterien: Die Konstruktion von Realitä t 
durch Akten.' 63 Monatsschrift fiir Kriminologie und Strafrechtsreform 206-216 (1980). 
11. A. Goor & R.E. Sommerfield, 'A comparison of problem-solving processes of creative 
tudents and non creative students.' 67 Joumal of Educational Psychology 495-505 (1975). 

12. J. Bahle, Der musikalisc/1e Schaffensprozess. Leipzig: Hirzel (1936). 
13. A.D. de Groot, Thoughtandchoice in chess. Den Haag : Mouton (1946); en R.W.Jongman, 
Het oog van de meester. Den Haag : Mouton (1971). 
14. A. ewell & H.A. Simon , Human problem solving. Englewood Cliffs: Prentice Hall 
(1972). 
15. Well defined; zie J. McCarthy, The inversion of functions defmed by Tuming machines. San 
Francisco, Freeman (Automata Studies: Annals of Mathematica! Studies, 34 1956). 
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neer de probleemoplosser zelf ondubbelzinnig kan nagaan of zijn oplossing 
ook inderdaad juist is geweest. Schaken, rekenen , puzzelen en vraagstukken 
in vele intelligentietests, zij behoren tot de regelmatig onderzochte wel
omschreven problemen. Bij open problemen beschikt de probleemoplosser 
niet over een ondubbelzinnige maatstaf om de juistheid van zijn probleem
oplossing te kunnen vaststellen. Wellicht zijn dit de meest voorkomende en 
psychologisch belangwekkendste problemen die mensen in hun dagelijkse 
leven tegenkomen, uiteenlopend van het opvoeden van kinderen , het schrij
ven van een schoolopstel of het organiseren van een feestje (was het ècht wel 
geslaagd?) 

Ook strafvorderen en straf toemeten kan in de meeste gevallen worden 
opgevat als een vorm van open probleemoplossen: slechts in een klein aantal 
gevallen kan de beslisser vaststellen of hij zijn (straf)doel bereikt heeft. iet 
alleen is de doeltreffendheid van straffen in het algemeen moeilijk te 
onderzoeken, voor zoverre dit wel mogelijk is geweest zijn de uitkomsten 
weinig hoopvol of ondubbelzinnig te noemen. 16 Daarbij gaat het nog om 
stelselmatige onderzoekingen: in de dagelijke werkomgeving van de OvJ of 
rechter is het daadwerkelijk vaststellen van de mate van doeltreffendheid van 
de opgelegde straffen in een bepaald arrondissement bijna onmogelijk. Dit 
vergt (om te beginnen) een goed overzicht en strakke informatieterug
koppeling, hetgeen men bij de huidige (organisatorische) stand van zaken 
binnen de rechtspleging wel kan uitsluiten. 

Het open karakter van de straftoemeting brengt nog niet met zich mee, dat 
rechters en OvJ's 'in het duister tastend' beslissingen moeten nemen . 
Rechtbanken en parketten kennen tal van informele regels (naast de wette
lijke), die bepaalde theoretisch mogelijke beslissingsuitkomsten uiterst on
waarschijnlijk maken: de psychologie van het probleemoplo ssen houdt zich 
niet alleen bezig met de wisselwerking van mens en probleem, maar ook met 
het gedrag van mensen in de wisselwerking met hun werk- en taakomgeving . 

Het betrekken van de werk- en taakomgeving bij de psychologische 
theorie van het probleemoplossen is slechts schijnbaar triviaal. Veel pogin
gen om experimentele uitkomsten van beslissingsgedrag te extrapoleren 
naar andere dan de onderzochte situaties (taakomgevingen) leden schip
breuk op de 'sensitivity ofjudgement and choice to seemingly minor changes 
in tasks'. 17 De werkomgeving kan worden beschouwd als de duurzame 
achtergrond waarbinnen de OvJ werkt: het steeds aanwezige , maar zich 

16. A. Blumstein,J. Cohen & D. Nagin, 'De terrence and incapacitation .' In S.L. Messinger 
& E. Bittner (eds.) Criminology revieiv yearbook. London: Sage (1979); E. Kühlhorn , 'Ge nera] 
deterrence and prevention .' In E. Kühlhorn & B. Svensson (eds.) Crime prevention. Stock
holm: Research and Development Divison (Report nr . 9) (1982); en JL. van Emmerik , 
'Behandeling als straf of straf als behandeling.' 4 Justitiële Verkenningen 5-47 (1983) . 
17. J.W. Payne, 'Contingent deci ion behavior.' 92 Psychological Bulletin 382-402 (1982). 
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gestaag veranderende landschap . De wisselwerking van de OvJ met zijn 
werkomgeving is uitvoerig beschreven door Van de Bunt . 18 Het gaat echter 
niet alleen om de sociale kanten van de werkomgeving. De werkomgeving 
van de rechterlijke macht is in de eerste plaat s een door de wet bepaalde: veel 
gedragingen zijn niet psychologisch, maar wette lijk bepaald. 

Een belangrijke nadere invulling van de psychologie van het probleemop
lossen is afkomstig van de zogenaamde cognitieve 19 schematheorie, zoals 
deze onder andere door Bobrow en No rman en Neisser is uitgewerkt. 20 

Deze houdt kort weergegeven in, dat mensen van hun omgeving, hun 
levensgeschiedenis of van de taken die zij moeten uitvoeren geen fotoalbum 
of een lijst met handelingsvoorschriften in hun geheugen hebben , maar 
waarnemen, handelen en denk en aan de hand van schema's en schematische 
regels. Deze kunnen vergeleken worden met de grammatica van een taal: 
met een beperkt aantal regels en een eindige woordenscha t kunnen men sen 
kennelijk oneindige schakeringen van taaluitingen voortbrengen. Zo kun
nen mensen ook met hun schematische voorstellin g van de werkelijkheid 
informatie op zeer verschillende wijzen waarnemer, verwerken, in hun 
geheugen opslaan 21 en later weer uit hun geheugen reconstrueren. 22 

De schematheori e van het probleemoplo ssen en informatiev erwe rken is 
van belan g voor het psychologisch onderzoek naar het beslissen door Ov J's. 
Zo moet de OvJ vanuit zijn vervolgingstaak uit het 'verhaal van het verbaal' 
een juridisch schema kiezen als hij wil vervolgen, daarbij tal van bijzonder
heden en alternatieve schema's buiten beschouwing latend . Hij kiest voor 
een bepaald aantal feiten, die hij telaste wil leggen. Deze dient hij te 
verwerken tot een juridisch houdbaar schema: de telastelegging . Hier 
tegenover staan vanze lfsprekend de door de verdediging en/of hulpver
lening aange dra gen 'schema's' van de feiten en de verdach te. Uiteraar d is de 
beslissingsuitkomst een heel concrete: een (door een requisitoir onderbouw
de) vordering. 

18. H .G. van de Bunt, Officieren van Ju stitie. Zwolle: Tjeenk Willink (1985) . 
19. Met de term cognitie wordt alles aangeduid dat met menselijke inform atieverwerking te 
maken heeft. 
20. D .G. Bobrow & D .A. No rman, 'Some principles of memory schemata.' In D.G. Bobrow 
& A. Collins (eds.) Representation aud understanding. New York: Academie Press (1975); en U. 
Ne isser , Cognition and reality: Principles and implications of cognitive psychology. San Fran cisco: 
Freeman (1976). 
21. D .E. Rumrn elhart, 'Understa ndin g and summarizi ng brief stories.' In La berge , D. & S.J. 
Samuels (eds.) Basic proces in reading: Perception a11d co111prehensio11. Hillsdale, lJ: Erlbaum 
(1977) . 
22. R.]. Spiro, 'Rememberinginformation from tex't: the 's tate of schema' approac h. ' In R.C. 
Anderson, R.]. Spiro & W.E . Montague (eds.) Schooling and the acquisition of knorvledge. 
Hillsdale, J: Er lbaum (1977); en].B. Black, T.J. Turner & G.H . Bower, 'Point of view, in 
narrati ve comprehension, memory and production .' 18Jouma l of Verba! Leamingand Verba! 
Behavior 309-318 (1979) . 



Tabel 1: Vereenvoudigde weergave van vervolgings- en straf eisbeslissingen. w 
0 

Ov]: 1 2 3 4 5 6 7 

De Oude 1 j. ov+ 2 j. 5-6 mnd . ov extra voor- 5-6 mnd. ov 15-18 mnd. sepot 14 wkn . ov 
Inbreker vw lichting ov 

gewenst 

De Duitse 18 mnd . ov 4 mnd . ov 9 mnd. ov 1 j.-15 mnd. - 12 mnd. ov 4-8 mnd . 
Beroeps ov OVV 

De Belgjes beiden: 3 1: 8 wkn. ov beiden: 3 1: 3 mnd. ov - 4-6 mnd . ov 1: 10 wkn. 
mnd. ov 2: 4 wkn. OV mnd . ov 2: 2 mnd . ov ov 

2: 8 wkn. ov 

De f 300 + 4 f500 f 400 + 2 boet e en vw - boete (niet 1: 2 mnd ov 
Schou w- wkn. V\V mnd . v,,v vrijheids- gespecifi- 2: 3 mnd / 2 
bur ginbraak straf ceerd) vw w 

< ('I) 

D e Ver - 9 mnd. ov 8 à 9 mnd . 4mnd ., 5 à 6 mnd ., - onvoorw . 8 mnd. ov '.;! 
0 

krachtin g ov waarvan 3 helft ov gelijk aan 
oq"" 

('I) 
::, 

ov voorarre st ('I) 
::, 

(30 dagen) V, 

q 
"' ~ 
0 

Het Haven- geen oor- boet e (niet f 300, paar fikse boete, f 500, 1 f 500 à f200 à 
.., 
Q. 
('I) 

gevecht deel gespecifi- wkn.vw 1 à 2 wkn. mnd . vw f 600 f300,2 ::!. 
::, 

oq 

ceerd) vw wkn . vw 



:" 
D e Vier 2 wkn.; 8 wkn. ov+ 12 wkn./4 6 wkn./3 - 8 wkn. vw 5 wkn. voor .,... 

"'~ 
Stampertjes aanstichter: TUL vw vw; aan- allen :! 

0 

3 wkn. + stichter 3 à óci" 
"' 

TUL 4 wkn. + 
::s 

"' ::s 
TUL r;, 

q 
"' <' 

D e Brand- 1: 3 à 4 1: 3 mnd./1 1: deels ov, 4 mn d. vw 1: 4 mnd . ov 
0 

sepot - .... 
0. 

"' stichting mnd., deels vw deels vw 2: 1 mnd ov .... 
:ï 

V\V 2: 2 mnd ./ 1 2: boete+ 
oq 

2: boete vw / vw 
indien TUL 

De Vrij- iets meer gelijk aan 8 wkn ./ 2 vw 6 wkn./ 3 vw - 1,5-3 mnd. 
heidsbero - dan voor- voorarrest ov 
vmg arrest tot 6 wkn. 

VV,.T 

De Heroï - 12 mnd./6 9 mnd . ov 11 mnd. ov 1 j. ov - onbepaald, 1-1 ,5 j. 
nehande l vw misschien 1 

)· 

Legen da: ov: onvoorwaardelijk 
vw: voorwaarde lijk 
tul: tenu itvoerlegging 
8 mnd ./ 2 vw: 8 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk w ...... 
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2. Het beslissingsgedrag van officieren van justitie 

H et beslissen door Ov]' s in het parket Alkmaar werd van zo nabij als 
mogelijk waargenomen , en wel door middel van de zogenaamde 'hardop
denkmethode'. Kort weergegeven komt deze wijze van waarneming erop 
neer, dat de proefpersoon bij het verrichten van zijn taken steeds hardop 
moet blijven uitspreken wat hij denkt en doet. Bij de Ov]'s hield dit in, dat zij 
hardop de strafrechtelijke (dossier)informatie moesten verwerken , wat 
voornamelijk betekende dat zij hardop uitspraken wat zij lazen. Bij voorge
leidingen gaven zij onmiddellijk daarna hun indruk van de verdachte. 

De hardop-denk.methode is een in de psychologie niet veelvuldig, maar 
wel met enige regelmaat gebruikte methode van onderzoek , afstammend van 
de in Duitsland voor de oorlog vaak gebruikte systematische introspectie . 
Duncker en na hem De Groot gebruikten in plaats van de systematische 
instrospectie acht eraf het doorlopende hardop-denken. 23 Hoewel deze 
werkwijze aanvankelijk geen navolging kreeg, is zij in de jaren '70 uit
eindelijk vaker toegepast ,24 zij het niet zonder kritiek. 25 De kern van de 
kritiek is, dat het hardop denken het denken zelf zodanig beïnvloedt, dat het 
een verslag wordt van iets anders dan dat denken zelf. De kritiek is niet 
zonder grond, zij het, dat zij uiteindelijk zou inhouden, dat mensen over hun 
eigen denken helemaal geen zinnig woord kunnen uitbrengen. 26 Deze 
kritiek lijkt het denken tot een soort van 'Ding an sich' te maken, on
toegankelijk voor enigerlei onderzoeksmethode . Voor de 'macroprocessen' 
van ons denken is de hardop-denk.methode door de reeds gemelde onder
zoekers met vrucht toegepast. Voor de 'dagelijkse' beslissings- en denk
processen staan ons overigens weinig andere wijzen van waarnemen ter 
beschikking . 

De onderzoeksaanpak ten parkette was vervolgens zodanig, dat de Ov]'s 
aan de hand van actuele zaken, die zij nog moesten afhandelen , hardop 
denkend tot een beslissing moesten komen. Deze beslissing had dus ook 

23. K. Duncker , Zur Psychologie des produktiven Denkens. Berlin : Sprin ger (1945; J e herz. 
druk 1974); en De Groo t (1946), op. cit. noot 13. 
24. De hard op-denk.methode is gebruikt voor schaken, logica en rekenen door ewell & 
Simon (1972) op. cit. noot 14; financieel en medisch diagnosticeren door P.M . Wortm an, 
'Representation and strategy in diagnostic problem solving.' 8 Human Fact48-53 (1966), A.S. 
Elstein, L.S . Shulman & S.A. Sprafka,Medical Problem Solving. Cambrid ge (Mass.): Harv ard 
University Press (1978) en M .J. Bouwman, Financial diagnosis. Carnegie Mellon University 
(1979) en juridisch probleemoplossen door H .F.M. Crombag, J.L. de Wijkerslooth & M .J. 
Cohen, Een theorie over rechterlijke beslissingen. Gr oningen: Tjeenk Willink (1977). 
25. R.E. isbett & T.D . Wilson, 'T elling more than we can know: Verba! reports on men tal 
processes .' 84 Psyc!tological Review 321- 359 (1977). 
26. E.R. Smith & F .D . Miller, 'Limits on preception of cognitive processes: a reply to Nisbett 
and Wilson.' 85 Psychological Review 355-362 (1978). 
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echte gevolgen. De collega's kregen hetzelfde dossier in de stand van 
afdoening van de behandelende OvJ. Het enige verschil in informatie 
bestond daarin, dat de behandelende OvJ de verdachte bij de voorgeleiding 
zelf te zien kreeg, hoewel bij een mogelijke vervanging of een vordering tot 
gevangenhouding die door een collega werd verzorgd, de laatstgenoemde 
wel concreet met de verdachte te maken kreeg. 

Zes Ov]'s en een zevende gedurende een kortere tijd namen aan het 
onderzoek deel. Uit de dagelijkse stroom van zaken werden er 10 uit
gekozen. De standaardzaken, zoals rijden onder invloed en winkeldiefstal, 
alsmede de zware en ingewikkelde zaken werden uitgesloten, aldus een 
brede middencatergorie overhoudend. Deze keuze werd door de Ov]'s zelf 
beschouwd als een goede doorsnee van het soort zwaardere zaken, zoals 
inbraak, mishandeling, poging tot verkrachting, verdovende middelenhan 
del, brandstichting en vrijheidsberoving. In totaal werden 62 hardop-denk
protocollen verwerkt. 

De uitkomsten van de hardop denkend genomen beslissingen lieten in de 
eerste plaats aanmerkelijke verschillen tussen de Ov]'s zien. Deze ver
schillen betroffen niet alleen de beslissingsuitkomsten, maar ook de gehele 
wijze van informatieverwerken en de snelheid en zekerheid waarmee de 
beslissingen tot stand kwamen. 

Kijken wij eerst naar de beslissingsuitkomsten, zoals weergegeven in tabel 
1. Bij de meeste strafzaken liepen de beslissingsuitkomsten sterk uiteen. 
Slechts bij vier zaken waren de verschillen gering te noemen, wellicht bij drie 
daarvan mede veroorzaakt doordat de gevorderde straffen als geheel be 
trekkelijk laag waren. Maar ook in de zwaardere zaak van de Heroïnehandel, 
waarin gemiddeld hogere straffen werden geëist, waren de verschillen 
(uitgezonderd OvJ 6) niet erg groot. Dat hier ook sprake was van zeer 
principiële verschillen bleek uit het feit, dat sommige OvJ's hoger beroep 
zouden hebben ingesteld tegen een mogelijk vonnis, dat gelijk was aan de 
strafeis van hun collega! Dit was het geval in de Duitse Beroeps (OvJ 6), de 
Verkrachtingszaak (OvJ 1) en in de Vrijheidsberoving (Ov]'s 1 en 3). 

De beslissingen kunnen zaak voor zaak en per OvJ vergeleken worden. 
Zaak voor zaak bekeken lijkt op het eerste gezicht geen der Ov J's stelselma
tig van zijn collega's te verschillen: iedere OvJ nam een of meer beslissingen, 
waarmee hij sterk van zijn collega's afweek. Maar per OvJ over alle zaken 
tezamen bekeken, waren er toch wel aan de persoon gebonden trends. OvJ 2 
zat gewoonlijk wat lager met zijn strafeisen en was ook overigens bekend als 
betrekkelijk mild. OvJ 5 had de naam gewoonlijk nogal strenge straffen te 
vorderen. Ov]'s 3 en 4 zaten hier meestal tussenin. OvJ 7 eiste soms wel 
strenger dan zijn collega's maar week nooit echt sterk af en was ook bereid 
een veel lager vonnis vanuit het standpunt van de rechter te aanvaarden. OvJ 
6 tenslotte kon in zijn beslissingen sterk variëren, hetgeen kenmerkend was 
voor zijn gehele werkstijl. 



Tabel 2: Vereenvoudigde weergave van de nagestreefde doelen. w 
.p.. 

Ov]: 1 2 3 4 5 6 7 

De Oude vergelding vergelding resocialise- vergelding maatschap- geen doel vergelding 
Inbreker speciale ring pij beveili- genoemd of 

preventie ging/af- af te leiden 
schrikking 

De Duitse afschrikking afschrikking maatschap- vergelding - afschrikking afschrikking 
Beroeps normbeves- pij beveili- maatschap- vergelding 

tiging gen af- pij beveili-
schrikking gen 
(speciaal en 
algemeen) 

De Belgjes afschrikking afschrikking afschrikking afschrikking - afschrikking afschrikking 
vergelding vergelding resocialise- vergelding normbeves- ~ 

normbeves- ring ver- normbeves- tiging maat- < (1) 

tiging gelding tiging schappij ~ 
0 

ciq" 
beveiligen (1) 

:l 
(1) 

:l 

De vergelding normstelling resocialise- - - normstelling resocialise- "' q ., 
Schouw- resocialise- vergelding ring door justitie ring justitie- 8' 
burginbraak demon- geloofwaar-

-; 

nng 0.. 
(1) 

stratie digheid 
-; 

::ï 
oq 



De Ver-
~ 

vergelding vergelding resocialise- vergelding - positie OM rechtsorde < (1) 

krachting ring veiligheid duidelijk vergelding ~ 
0 

rechtsorde maken normbeves- Óq 
(1) 

tiging 
::i 
(1) 

::i 

"' q 
Het Haven- normbeves- vergelding normbeves- afschrikkin g generale speciale 

., 
- <' 

gevecht tiging verge lding preventie preventie 
0 

tiging spec. .., 
0. 
(1) 

preventie 
.., 
::ï 

oq 

De Vier vergelding vergeldi ng vergelding vergelding - generale - vergelding 
Stampertjes spec. pre- afschrikking afschrikking speciale speciale en 

ventie reso- normb eves- normbeves- preventie generale 
cialisering tiging tiging vergelding preventie 

De Brand- - kijken hoe resocialise - - - boter aan de afschrikking 
stichting het gaat ring galg positie OM 

zonder jus- duidelijk 
titie stellen 

De Vrij- generale en generale en genera le en generale en - generale en genera le en 
heidsbero- speciale specia le speicale specia le speciale speciale 
ving preventie preventie preventie preventie preventie preventie 

De Hero- OM stand- maatschap- vergelding verge ldin g - - maatschap-
inehandel punt pij beveili- afschrikking resocialise - pij beveili- u..> 

gen af- (alg. en deze ring gen Ul 

schrikking dader) 
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Hieronder beschrijf ik mijn speurtocht naar de factoren die de genomen 
beslissingen zouden kunnen hebben beüwloed. Die speurtocht liet zien dat 
in het probleemoplo sen door Ov]'s belangrijke kenmerken van de persoon 
en van de zaak in wisselwerking de vervolgingsbeslissingen bepalen. 

A. De veroolgingsbeslissing 

In dit onderzoek werd weinig tot sepot besloten. De twee (beleids)sepots 
kwamen van de Ov]'s 2 en 6, die ieder in een andere zaak ertoe neigden de 
zaak te seponeren. OvJ 6 wilde de Oude Inbreker als het ware verrassen met 
een sepot: hij was van mening dat de oude beroepsinbreker acht jaar na zijn 
laatste veroordeling slechts bij deze gelegenheid was teruggevallen. Hij zou 
als behandelend officier de man, die weinig anders dan een stevige douw 
verwachtte, juist heengezonden hebben:' ou dat idee [de verwachting dat 
de verdachte een zware straf zou krijgen] dat zou ik altijd gelogenstraft 
hebben.' In de Brandstichting kwam OvJ 2 tot een sepot bij wijze van 
verlegenheidsbeslissing. In een strafrechtelijke aanpak zag hij niet veel. OvJ 
6 deelde die mening in grote trekken en kwam, gelet op het voorarrest, tot 
een pro forma eis gelijk aan het voorarrest. Voor de rest had hij de verdachte 
het liefst laten lopen. Voor het gevoel van deze twee Ov]'s was in deze, door 
de hulpverlening slecht aangepakte zaak met dit soort hopeloze verdachten 
het verschil tussen seponeren en vervolgen maar zeer betrekkelijk. 

B. De ernst van de feiten en de persoon van de dader 

In iedere motivering worden deze twee factoren, naast de 'omstandigheden 
waaronder de feiten hebben plaats gevonden', standaard vermeld. Daarmee 
is vanzelfsprekend nog niets gezegd over hun verhouding tot een mogeli jke 
strafmaat. De hardop-denkprotocollen lieten zien dat deze verhouding 
allerminst ondubbelzinnig is. In de eerste plaats was er weinig sprake van 
een duidelijk verband tussen het oordeel over de ernst van de feiten en de 
gevorderde straf. Over de inbraken van de Duit e Beroeps en de Oude 
Inbreker werd niet al te zwaar geoordeeld; dit waren eigelijk routinezaken. 
Toch tendeerden de straffen in de richting van de wel als zeer ernstig 
beoordeelde feiten, zoals de Verkrachting en de Heroïnehandel of waren zij 
zelfs hoger. Zo ook de geweldszaken (de Vier Stampers; de Vrijheids
beroving): het sterk afwijkende oordeel stond in sterke tegenstelling tot de 
vrij milde straffen . 

Aan de hypothese, dat deze discrepantie zou zijn veroorzaakt door een 
individualiserende, op de persoon van de verdachte gerichte benadering 
konden de hardop-denkprotocollen geen ondersteuning verschaffen . Aller-
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eerst waren de zaken nogal arm aan persoonsgegevens. De reclasserings
rapporten waren meestal weinig zeggend . Alleen in de Verkrachtingszaak 
was er een (niet al te best) psychiatrisch voorlichting srapport uitgebracht. 
De Ov J's waren evenwel van mening dat bij verkrachti ng in de eerste plaats 
van het feit (en het slachtoffer) diende te worden uitgegaan (met uit
zonderingvan OvJ 3 en ten dele OvJ 6). Zo de persoon van de verdac ht e al de 
nodige aandach t kreeg, werd deze door de Ov J's op verschillende wijzen in 
hun besluitvorming betrokken. Zo kon de omvangrijke recidive van de Oude 
Inbreker zowel in diens voor- als nadeel werken (sepot of vervolgen), terwijl 
OvJ 3 zonder zich een al te concrete voorstelling van te maken, een 
resocialiserende aanpak voorstond. Ook in de Brandstichting kon de op de 
jeugdige personen gerichte aandacht verschillend uitwerken. De OvJ's 3 en 
4 wilden vanuit een persoonsgerichte aanpak de daders juist op de zitting 
krijgen, terwijl de OvJ's 2 en 6 (eveneens persoonsgericht) daar geen heil in 
zagen. 

Over het geheel was de zogenaamde individualiserende aanpak nogal 
diffuus van aard. Zij leek meer aangepast te zijn aan de indruk die de OvJ 
zich op grond van de spaarzame informatie van de persoon van de verdach te 
had gevormd dan aan de concrete persoon van de verdachte zelf. 

C. De werkomgeving 

Hierboven is reeds melding gemaakt van het belang van de werk- en 
taakomgeving voor het begrijpen van het probleemoplossen. De in de 
hardop-denkprotocollen het meest op de voorgrond tredende aspecten van 
de werkomgeving zijn de rechtbank, de politie en de hulpverlening. Ook hier 
komt men echter weer een grote verscheidenheid tegen, afhankelijk van de 
persoon van de OvJ en de af te handelen zaak. Van belang was vooral de 
verschillende wijzen, waarop met de rechtbank bij het vaststellen van de 
hoogte van de strafeis rekening werd gehouden. OvJ 2 wilde de rechtbank 
wel wat van de eis aflaten doen in de straftoemeting: 'Dat staat zo wijs.' OvJ 6 
hield met de rechtbank in de Verkrachtingszaak rekening doordat hij het 
eisen van een hoge straf een loze zet vond en door juist in de Duitse Beroeps 
een hoge straf te eisen, 'rekening houdend met het feit, dat we nu eenmaal 
een slappe rechtbank hebben, die nog niet eens dat jaar [gevangenisstraf] zal 
halen'. OvJ 7 stelde zich weer formeler op: de rechter had nu eenmaal een 
andere taak dan de Ov]. Een grote afwijking kon hij vanuit een rechterlijke 
taakopvatting zeer wel voorstellen. 

De wisselwerking met de politie en hulpverlening was evenzeer af
hankelijk van de OvJ en de concrete taak: had de politie zich een bijzondere 
inspanning getroost en kon er met de hulpverlening iets resocialiserends 
opgezet worden? Bij een zaak die vanuit het oogpunt van hulpverlening de 
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mist in dreigde te gaan, zoals de Heroïnehandel, wilde de OvJ (OvJ 6) nog 
wel rekening houden met de politiële inspanning, om de politie de indruk te 
geven dat hij er wel wat aan deed. Daarnaast kon de politie een belemmeren
de rol spelen, door de concrete taakomgeving van de strafzaa k eigenhandig 
te bepalen, bijvoorbeeld door de verdachten heen te zenden, terwijl de OvJ 
(OvJ's 2 en 6) een voorgeleiding bleek voor te staan (het Havengevecht: 
andere OvJ's deelden deze zienswijze overigens hier niet volledig). 

D. Strafdoelen en taakopvattingen 

Het ligt voor de hand om voor de verschillen in strafvordering ook te kijken 
naar de strafdoelen die de OvJ's opgaven na te streven en naar hun taakop
vatting als officier van justitie. Beide zijn nauw met elkaar verbonden: de 
concrete strafdoelen zijn ingebed in de meer globale opvatting die deze 
beroepsuitoefenaren over hun werk hebben. Daarin kunnen onderscheiden 
worden hun opvattingen over het strafrecht, hun (impliciete) rechtsfilosofie, 
hun opvattingen over bepaalde misdrijven en daders, alsmede hun opvatting 
over de rol van de OvJ in deze. De strafdoelen zijn dan meer de daaruit 
voortvloeiende verbijzonderingen, gericht op de voorgelegde taak. 

Tijdens het hardop-denken en het daar_op volgende open vraaggesprek 
kwam natuurlijk ook de vraag aan de orde over de redenen voor de genomen 
beslissing . Nadrukkelijk naar strafdoelen werd niet gevraagd, omdat dit al 
gauw het verplichte lijstje uit de literatuur zou opleveren . De vrij geformu 
leerde strafdoelen werden, zoals in tabel 2 weergegeven, wel weer vertaald in 
de gebruikelijke strafdoeltermen. 

De in tabel 2 afgebeelde uitkomsten laten per zaak en per OvJ een 
verscheidenheid aan strafdoelen zien; een bevinding die in grote lijnen door 
onderzoek van Kapardis bevestigd wordt. 27 Een belangrijke plaats wordt 
ingenomen door vergelden, afschrikken en normbevestiging. De straf
doelen blijken voorts elkaar niet wederzijds uit te sluiten. Met een en 
dezelfde straf wordt vergolden, geresocialiseerd, dan wel een speciaal en/of 
generaal preventief doel nagestreefd. Ten slotte laat de vergelijking van 
tabel 1 met tabel 2 zien dat er tussen de aard en hoogte van de opgelegde straf 
en de vrij geformuleerde strafdoelen weinig verband bestaat. Hoge en lage 
straffen kunnen beide vanuit vergeldings- of preventieoogmerken worden 
gevorderd. Wanneer strafdoelen een zo weinig onderscheidend en voor
spellend vermogen hebben, kan men zich afvragen of zij er psychologisch 
(en ook juridisch) er nog wel iets toe doen. 

Op het eerste gezicht lijken de harddop-denkprotocollen de stelling te 
ondersteunen dat de strafdoe len voor het nemen van de beslissing er weinig 

27. Kapardis (1987), op. cit. noot 7. 
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toe doen. Al te vaak werd eerst een beslissing over de te vorderen straf 
uitgesproken, waarna de OvJ over strafdoelen ging nadenken, met uit
zonderingvan vergelding. Ondanks de moeizame en vaak brokkelige formu
lering van wat de Ov J's onder vergelding verstonden, waren zij hierin heel 
rechtstreeks. Vergelding trad als een zeer onmiddellijke, bijna pre-re
flexieve reactie naar voren: 'Dit kan niet; hierop moet ik als OvJ met straf, dat 
wil zeggen merkbaar en pijnlijk, reageren.' Als zodanig heeft de vergelding 
de betekenis van een basisdoel of startmotorfunctie, die op zichzelf niet 
noodzakelijk tot een hoge straf hoeft te leiden. Het psychologische belang 
van de strafdoelen bleek in de gevallen, waarin de strafrechtelijke reactie 
geen enke l doel meer leek te dienen. OvJ 3 kon met de Oude Inbreker niet 
uit de voeten: behoefte aan vergelding of normbevestiging voelde hij niet, 
maatschappijbeveiliging sprak hem niet aan. En resocialisering? Ook dat zat 
er niet echt in. Uiteinde lijk schortte de OvJ zijn besluitvorming maar op: hij 
wilde meer informatie hebben. Ook voor de verdachten in de Brandstichting 
konden twee van de OvJ geen zinnig doel formuleren: wat te doen met zo'n 
'onnozele, weke jongen,' waar niets aan te vergelden viel? Niets. Bij sommi
ge OvJ's was de ernst van de feiten wel zodanig, dat zij de zaak wilden 
aanbrengen, maar eigenlijk meer om op de zitting te kijken wat er nog met de 
verdachten te doen zou zijn. In feite is dit een opschorting van het probleem
oplossingsproces naar de zitting: 'Ik zie wel hoe hij zich op de zitting opstelt'. 

Het strafvormingsproces is wellicht moeilijk te vatten in een rationeel 
doel-middelmodel. 28 Strafdoelen kunnen echter wel een andere, onont
beerlijke functie hebben: zij zijn het schema waarbinnen de beslisser een of 
meer bedoelingen die hij vanuit zijn taakopvatting als OvJ nastreeft, tot 
uitdrukking wil brengen. Of hij deze doelen daadwerkelijk bereikt, is dan op 
zich niet zo belangrijk, zeker niet in een taakomgeving, waarbinnen de OvJ 
omtrent belangrijke instrumentele doelen (afschrikken, gedragsbeïnvloe
ding) gewoonlijk geen terugkoppeling krijgt. 

3. Eén-dimensioneel beslissen 

Het voorgaande voert mij weer terug naar de in het begin uiteengezette 
schematheorie van het probleemoplossen. Hoe kan het waargenomen be
slissingsgedrag met al zijn 'platheid' en rommeligheid worden geïnter
preteerd vanuit de schematheorie? Weliswaar kunnen de strafdoelen en 
taakopvattingen fungeren als een soort van mantelschema, waarbinnen de 
strafrech telijke probleemoplosser langs min of meer herkenbare ankerpun-

28. P.C. van Duyne & J.R .A. Verwoerd , Gelet op de persoon van de rechter: Een observatie
onderzoek naar strafrechtelijk beslissen in de raadkamer. Den Haag : Staatsuitgeverij (WODC
rapport nr. 58) (1985). 
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ten naar een hem bevredigende probleemoplossing kan zoeken, maar het 
beslissingsgedrag zelf is daarmee nog niet gemodelleerd. 

Om het beslissingsgedrag vanuit de schematheorie te kunnen interprete
ren, moet terug worden gegaan naar de psychologie van de informatiever
werking. Wat doen mensen als zij informatie verwerken? Zij zoeken naar een 
ordeningsschema, waarin zij de talloze bijzonderheden een betekenisvolle 
plaats kunnen geven. Informatie is gewoonlijk zinvoller en kan vanuit 
verschillende (vaak overlappende) schema's geordend worden. Dit geldt 
voor een boek of een schilderij maar ook voor een strafdossier. Om een 
schema te kunnen construeren moet men een invalshoek kiezen 29 aan de 
hand waarvan het (strafrechtelijke) verhaal verder schematisch geordend 
kan worden. Voor de informatieverwerker/beslisser betekent dit een ver
eenvoudiging van zijn taak: hij kan door zijn keuze voor een bepaalde 
dimensie de informatie versmallen. Een belangrijke rol speelt daarbij de 
kennis van de wereld die mensen hebben en waaraan zij bepaalde ver
wachtingsschema's ontlenen. De OvJ, die bij het lezen van het dossier van de 
Duitse Beroeps reeds bij de eerste bladzijde vaststelde met een beroeps te 
maken te hebben (betekenisdimensie), kon de wijze van werken en de 
gereedschappen meteen binnen een hiermee overeenstemmend schema 
plaatsen . Hij hoefde zich niet af te vragen, waarom de inbreker in de zomer 
handschoenen droeg: zijn kennis van de wereld verschafte hem al de nod ige 
verwachtingsschema's, waarin de brokstukken informatie zinvol geplaatst 
konden worden. 

Uiteraard moet een OvJ niet alleen een verhaal lezen en interpreteren; hij 
moet het opgebouwde verhaalschema omzetten in een handelingsschema: 
'dit ga ik straks binnen bepaalde grenzen op de zitting vorderen.' Daarbij 
moet een afweging gemaakt worden: de waardering van de (strafrechtelijke) 
informatie, uitmondend in een beoordeling van de strafwaardigheid van de 
verdachte, moet worden afgewogen tegen de zwaarte van de straf. In Figuur 
1 is dit beslissings- of probleemoplossingsproces aan de hand van het 
hardop-denkprotocol van OvJ 4 in de Duitse Beroeps weergegeven . 

OvJ 4 begint met: 'Een duidelijke inbreker, die echt op pad is geweest om 
zijn slag te slaan,' meteen gevolgd door de beslissing: aanbrengen. Langs de 
dimensie 'beroeps' wordt de informatie verder schematisch geordend en 
vanuit zijn één-dimensionele voorstellingsschema 'beroeps' wordt moeite
loos overgestapt naar 'zware douw'. 

De meeste beslissingen hadden de boven beschreven één-dimensionele 
structuur. Zij kwamen snel en eenvoudig tot stand, waarbij het niet zo was, 
dat beslissingen met een zware straf ook langer duurden. Beslissend was, of 

29. Een betekenisdimensie genoemd door P.C. van Duyne, Beslissen in eenvoud. Arnhem : 
Gouda-Quint (diss. Leiden 1983). 
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Figuur 1: Grafische weergave van het probl eem-oplossingsproces van OvJ 4 
in De Duitse Beroeps 
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schema's verwezen. Dit leidde tot stagnatie in het beslissingsproces totdat 
uiteindelijk voor één dimensie gekozen was. 

Het beslissen langs een dimensie kan ook een verklaring verschaffen voor 
de grote zekerheid en de soms onnavolgbare snelheid, waarmee veel van de 
beslissingen tot stand kwamen. Het was opmerkelijk dat deze beslissingen 
op grond van weinig informatie tot stand kwamen: is het schema langs een 
dimensie duidelijk geordend en past deze in een bepaalde probleemop
lossing, dan kan met weinig informatie volstaan worden . Is er onduideli jk
heid op de betekenisdimensie , dan heeft het vragen om meer informatie 
eerder de functie van het uitstellen van de probleemoplossing , dan het op 
vraagpunten geïnformeerd willen worden. De snelheid en zekerheid waar
mee beslist werd, hing voorts niet samen met de zwaarte van de te vorderen 
straf of met de nagestreefde straf doelen. 

De schematische opbouw van het beslissingsgedrag en de betrekkelijke 
eenvoud ervan, verklaart nog niet de verschillen in de beslis singsuitkomst. 
Daarvoor moet worden gekeken naar (a) de eerder behandelde taakop
vattingen en (b) de verschillen in informatieverwerking. Dit verschil in 
informatie verwerking zat niet alleen in 'differential perception of the same 
information', zoals Corbett dit fomuleerde, 30 maar ook heel feitelijk in het 
overslaan of taalkundig anders lezen van het geschrevene. Hierdoor ver
werkten de OvJ's in feite niet altijd dezelfde informatie . 

4. Besluit 

Het onderzoek naar het beslissen van OvJ's heeft laten zien dat binnen een 
betrekkelijk kleine organisatie als een parket dezelfde zaken door de collega
OvJ's op verschillende wijzen en met verschillende uitkom sten kunnen 
worden afgedaan. Daarbij gaat het niet alleen om verschillen in de waarde
ring van 'hoe erg' iets is, maar om (1) het informatieverwer ken zelf (2) de 
perceptie van de taakomgeving en (3) de taakopvatting, van waaruit een 
strafrechtelijke probleemoplossing wordt gezocht. 

Het psychologisch onderzoek naar de structuur van de geobserveerde 
beslissingen heeft aangetoond, dat de vermeende complexiteit van het 
beslissingsgedrag, zoals geponeerd door Hogarth, 31 niet als de bron van 
verschillen in strafvorderen (-toemeten) kan worden aangemerkt. Het is de 
wisselwerking van de drie genoemde factoren , die juist binn en een een
voudige beslissings tructuur van persoon tot persoon, maar ook van zaak tot 
zaak tot zulke verschillende uitkomsten kan leiden . 

30. C. Corbett, 'Magistrates ' and court clerks' sentencing behaviour: An ex'Perimental 
study.' In D. C. Pennin gton & S. Lloyd-Bostock ( eds.) The psychology of sentencing: Approaches 
to consistency and disparity. Oxford: Centre for Socio-Legal Studie (1987) . 
31. Hogarth (1971), op. cit. noot 2. 
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De psychologie kan aan het bereiken van een grotere rechtsgelijkheid 
bijdragen, door uitgaande van het beslissingsgedrag instrumenten aan te 
reiken om te komen tot een meer gemeenschappelijke beslissingsstructuur. 
Bijvoorbeeld door de factoren bloot te leggen, die in de beslissingsschema's 
een steeds weerkerende rol spelen. Van belang daarbij is het terugkoppelen 
van de 'beslissingsinformatie' naar de beslissers zelf, waardoor de vluchtig 
heid en de ondoorzichtigheid in de stroom van zaakafhandelingen wordt 
tegengegaan. Concreet komt dit erop neer, dat binnen de parketten aan de 
hand van kenmerken van concrete zaken meer vergelijkend beslist wordt en 
vragen gesteld worden zoals: aan de hand van welke factoren beslissen wij? 
Zijn er geen te grote verschillen tussen de gepresenteerde beslissings 
schema's? 

Het verdient vermelding, dat sommige parketten het 'vergelijkend be
slissen' aan de hand van casusposities binnen de parketvergadering hebben 
ingevoerd en er goede ervaringen mee hebben opgedaan. 'We weten nu 
meer van elkaar hoe we over strafzaken denken en erin beslissen, wat tot een 
verkleining van de verschillen in strafvordering heeft geleid' . 



Hoofdstuk 4 

Hoe voorspellen advocaten de uitkomsten van hun 
zaken? 

M. Malsch 

Het echtpaar Brown uit Texas is op vakantie in Europa en bezoekt op donderdag 
Amsterdam. Nadat zij hun bagage in het hotel vlakbij het Centraal Station hebben 
gedeponeerd, trekken zij erop uit om de binnenstad te verkennen.Meneer Brown is in 
het bezit van een grote camera die voor het gemak aan een dunne ceintuur om zijn 
hals hangt. Meneer en mevrouw Brown dragen beiden nog tassen met toeristische 
informatie en persoonlijke bezittingen, waaronder een grote hoeveelheid geld en 
cheques. 

Het echtpaar drentelt wat rond op het stationsplein, aarzelt voor de Nicolaaskerk 
en loopt dan vastberaden de Zeedijk op, op weg naar de Nieuwmarktbuurt. Al snel 
verandert de gemoedelijkeAmsterdamse sfeer in een wat grimmige,jachtige ambian
ce. Om hier uit te geraken slaan zij een zijstraatje in. Hier lijkt het wat rustiger. 
Terwijl ze op het kleine plattegrondje van de binnenstad trachten te ontdekken waar 
ze zich bevinden, verschijnen er plotseling drie mannen in een deuropening. Twee 
van hen hebben een vuurwapen in de hand. De derde snelt op de twee toeristen toe en 
ontdoet ze van camera en tassen. Terwijl hij meneer Brown in een stevige greep 
houdt, doorzoekt één van de twee andere overvallers Browns zakken en de derde 
houdt hem onder schot. Mevrouiv Br01:vn ondergaat dezelfde behandeling. Binnen 
een paar minuten is het voorbij en zijn de drie mannen verdwenen. Het echtpaar 
Brown is in één klap een grote hoeveelheid cheques, dollars en een dure camera kwijt. 

Op het bureau Warmoesstraat doet het echtpaar aangifte bij een onbewogen agent. 
Zij kunnen een vrij nauwkeurig signalement van de drie mannen te geven. De agent 
raadt hen aan dit deel van de stad voortaan te mijden. 

In dezelfde week volgt nog een aantal aangiften van overvallen door- waar
schijnlijk- dezelfde daders. Tenslotte weet de politie het driemanschap op heterdaad 
te betrappen. Zij bekennen de berovingen. 

Paul, 21 jaar oud, was niet in het bezit van een vuurwapen. Hij wordt in zijn cel 
bezocht door zijn advocaat. Mr. X, die al geruime tijd op het tableau staat, doet 
jaarlijks slechts weinig strafeaken. Hij bespreekt met zijn cliënt uitvoerig wat er is 
gebeurd. Paul benadrukt dat zijn rol in het geheel miniem is geweest en dat de andere 
twee steeds het initiatief tot de berovingen namen. Hij stond meestal op de uitkij'k en 
heeft niet zelf de slachtoffers bedreigd. Ook de persoonlijke omstandigheden van Paul 
en zijn redenen om op roven uit te gaan komen ter sprake. Paul is op dit moment 
werkloos en leeft van een uitkering. Verdere navraag door Mr. X leert dat Paul al 



46 4. Hoe voorspellen advocaten de uitkomst van hun zaken? 

van kindsbeen af een relatief grote mate van armoede heeft gekend. Hij heeft 
meerdere veroordelingen voor diefstallen achter de rug. 

Aan het eind van het gesprek vraagt Paul zijn advocaat welke straf hij kan 
vewachten. Mr. X oveweegt dat de sociale achtergrond van Paul en de geringe rol 
die hij steeds bij de berovingen speelde, gebruikt zullen kunnen worden in het 
pleidooi. Deze factoren kunnen tot strafvermindering leiden en Mr. X vewacht 
daarom dat Paul niet meer dan 6 à 9 maanden onvoowaardelijke gevangenisstraf 
zal krijgen. 

Ook Ronald, één van de andere twee verdachten, krijgt een paar dagen voor de 
zitting van de meervoudige kamer bezoek van zijn advocaat. Mr. Y is een jonge 
advocaat die in strafzaken is gespecialiseerd. Op de vraag van verdachte wat de 
uitkomst van de zaak zou kunnen zijn, oveweegt hij dat dit soort misdrijven 
(beroving van toeristen) op het moment vrij streng wordt bestraft, omdat het toerisme 
voor Amsterdam van groot belang wordt geacht. Bovendien zal de strafkamer 
worden voorgezeten door een rechter die erom bekend staat dat hij niet erg gevoelig is 
voor verzachtende sociale omstandigheden van verdachten, zoals bijvoorbeeld (in 
Ronalds geval) een ongelukkige jeugd met ouders die beiden aan de drank waren. 
Ook Ronald heeft een strafblad. Mr. Y voorspelt dat Ronald tenminste anderhalf 
jaar onvoon:vaardelijk zal krijgen. 

De zaak wordt behandeld en Paul wordt veroordeeld tot 12 maanden on
voowaardelijke gevangenisstraf en Ronald tot 18 maanden onvoowaardelijke 
gevangenisstraf 

Advocaten doen vaak voorspellingen over de beslissing van de rechter in hun 
zaken. Deze voorspellingen blijven vaak impliciet en blijken dan uit de wijze 
waarop de advocaat de zaak behandelt en het pleidooi inricht. Zij kunnen 
ook expliciet gedaan worden, bijvoorbeeld op verzoek van de cliënt. In beide 
gevallen is het van belang dat de voorspellingen correct zijn: men mag 
aannemen dat de behandeling van een zaak beter wordt naarmate de 
advocaat beter voorziet welke uitspraak van de rechter mag worden ver
wacht. Dan kan de advocaat zijn of haar beïnvloedingsmogelijkheden im
mers gerichter benutten. Daar heeft de cliënt groot belang bij. 

In totaal 374 ederlandse advocaten werkten mee aan een onderzoek 
naar de accuraatheid van voorspellingen van rechterlijke beslissingen door 
raadslieden. Het onderzoek had in het bijzonder betrekking op strafzaken 
voor de meervoudige kamer. De advocaten die hun medewerking aan het 
onderzoek verleenden gaven eerst aan welk doel zij zich in de desbe
treffende zaak stelden en schatten vervolgens de kans dat dit doel zou 
worden bereikt. Bijvoorbeeld : in een zaak waarin het bewijs niet sterk was, 
stelde een advocaat zich vrijspraak ten doel. De kans dat dit ook daad
werkelijk zou lukken schatte hij op 60 procent . a de vonnissen kon worden 
vastgesteld of de door de raadslieden gestelde doelen bereikt waren. Een 
vergelijking van het gemiddelde van de geschatte kansen met het daad-
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werkelijke succespercentage leert dat advocaten hun kansen om hun doel te 
bereiken overschatten: de geschatte kansen waren over het algemeen 8 
procent hoger dan het succespercentage . Bovendien bleek dat gespeciali
seerde advocaten beter voorspellen dan niet-gespecialiseerde advocaten en 
dat vrouwelijke advocaten beter voorspellen dat mannelijke advocaten. 

Bij een deel van de voorspellingen vroeg ik de advocaten om mondeling 
toe te lichten hoe zij tot hun voorspelling gekomen waren. 1 Aan de hand van 
bovenstaande casus, die ontleend is aan het onderzoek, licht ik toe welke 
factoren een rol spelen bij die voorspellingen . De invloed van gebruik van 
verschillende soorten informatie op de juistheid van voorspellingen komt 
eerst ter sprake en daarna wordt ingegaan op beschikbaarheid van bepaalde 
typen informatie. Ook wordt de vraag beantwoord of het voor voorspellingen 
van advocaten verschil maakt welke rechter de zaak berecht en of advocaten 
hun behandeling van zaken wijzigen naar aanleiding van de persoon van de 
rechter. Te nslotte komen de implicaties van de resultaten voor de juridische 
praktijk aan de orde. 

1. Waarop baseren advocaten hun voorspellingen? 

De hierb oven beschreven casus is gekozen omdat zij een duidelijk verschil in 
voorspelling tussen de erbij betrokken advocaten laat zien. Mr. X (de 
advocaat van Paul) baseert zich voornamelijk op factoren die verband 
houden met de zaak zelf, zoals persoonlijke omstandigheden van de ver
dachte en zijn geringe rol bij het plegen van het delict in vergelijking tot de 
twee medeverdachten . Mr. Y (de advocaat van Ronald) baseert zijn voor
spelling op algemene tendenties die niet direkt betrekking hebben op de 
zaak zelf, zoals ontwikkelingen in de rechtspraak over dit soort gevallen en de 
persoon van de rechter . Mr. Y blijkt een betere voorspelling te doen dan Mr. 
X: hij voorspelt een hogere straf dan zijn confrère en bespaart zijn cliënt 
derhalve een teleurstelling . De door hem voorspelde straf zit dichter bij de 
werkelijke straf dan die van Mr. X. Mr. X, die zich beperkt tot aspecten van 
de zaak, vindt daarin aanleiding om - naar achteraf blijkt- een te gunstig 
resultaat te voorspellen. 

Het is geen toeval dat de advocaat die zich baseert op algemene tendenties 
in de rechtspraak en op de persoon van de rechter, een betere voorspelling 
doet dan de advocaat die zich daar niet op baseert : dit effect bleek zich af te 
tekenen bij meer voorspellingen in het onderzoek. Gebruik van kennis over 

1. Zie voor een volledige weergave van de resultaten M. Malsch, Advocaten voorspellen de 
uitkomst van hun zaken. Amsterdam: Swets & Zeitlinger (1990) (vertaling van M. Malsch, 
Lawyers 'predictions of judicia! decisions: A study on calibration of experts; ongepubl. diss. Leiden 
1989). 
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algemene tendenties en van gegevens over de persoon van de rechter bleek 
een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van voorspellingen. Dat 
maakt acht slaan op kenmerken van de zaak zelf nog niet overbodig: 
voorspellingen die zowel op specifieke aspecten van een zaak, als op kennis 
van algemene tendenties gebaseerd waren, bleken de beste. Zij lieten 
gemiddeld een onderschatting van kansen zien van slecht drie procent, 
terwijl bij voorspellingen waarbij geen gebruik werd gemaakt van algemene 
tendenties, een overschatting van maar liefst 16 procent werd gevonden. 2 

Voorspellingen die uitsluitend gebaseerd waren op algemene tendenties, 
zonder gebruikmaking van specifieke aspecten van de zaak, lieten een 
overschatting zien van 14 procent. (Ter vergelijking: De overschatting van 
kansen gevonden voor de totale groep voorspellingen in het onderzoek was 8 
procent). Blijkbaar is het gebruik van algemene tendenties en kenmerken 
van de persoon van de rechter van essentieel belang voor een goede voor
spelling van de uitkomst van een zaak. 

2. Algemene tendenties betreffende straftoemeting 

In 92 procent van de in het onder zoek betrokken strafzaken voor de 
meervoudige kamer werd een veroordeling uitgesproken. He t vaststellen 
van de strafmaat is derhalve een essentieel onderdeel van de oordeelsvor
ming door de rechtbank. Toch is het zeer moeilijk algemene tendenties in de 
rechtspraak betreffende straftoemeting te ontwaren: de straffen opgelegd in 
soortgelijke zaken verschillen vaak aanzienlijk, zonder dat het aanstonds 
duidelijk is wat daar de precieze reden en voor zijn. Een aantal verklaringen 
voor dit verschijnsel is mogelijk. 

Ten eerste zijn de wettelijke regels betreffende de straftoemeting klein in 
aantal en laten zij ruimte voor de rechter om elke straf op te leggen die hem of 
haar goeddunkt. In de wet zijn algemene minimumstraffen en per delict 
gespecificeerde maximumstraffen vastgesteld . Binnen deze grenzen is in 
principe elke straf mogelijk . Daarnaast bevat de wet slechts vage indicaties 
omtrent welke factoren relevant zijn voor de straf en worden geringe eisen 
aan de motivering van het vonnis gesteld. 

2. De kwaliteit van een groep voorspellingen kan gemeten word en door de gemiddelde 
geschatt e kans op toekomstige gebeurt enissen te vergelijken met de frequentie waar in deze 
gebe urteni ssen zich ook daadwerkelijk hebb en voorgedaan (succes percent age). In het 
besproken ond erzoek werd advocaten gevraagd welke uitkomst van de zaak zij zich ten doel 
stelden en hoe groot zij de kans op het behalen van dit doel achtt en. a het vonni s kon worden 
vastgesteld of de advocaten het doel wel of niet hadden behaald. Van alle voorspellingen werd 
de gemidd elde geschatte kans verge leken met het succes percentage. Deze maat voor de 
kwaliteit van voorspellingen wordt calibratie genoemd. Perfect e calibratie wordt gevon den 
indien de gemi dd elde geschatte kans p% is en het succe percentage ook p % i . 
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Ten tweede is er weinig informatie over hoe straftoemetingsvraagstukken 
in de praktijk worden opgelost. De motivering van vonnissen is vaak ge
brekkig3 en over publikatie van vonnissen en arresten wordt op casuïstische 
wijze beslist . Een volledig overzicht van de straftoemeting bij verschillende 
soorten zaken en door verschillende rechtbanken, dat bruikbaar is voor het 
vaststellen van algemene tendenties, kan daarom vooralsnog niet worden 
samengesteld . 

Ten derde is er onder juristen weinig aandacht voor algemene tendenties 
in de straftoemeting. Publikatie van vonnissen en arresten vindt meestal 
plaats omdat een interessant geachte juridische kwestie aan de orde is, 
omdat er een juridisch 'novum' is, of omdat de feitenconstellatie afwijkt van 
die in andere zaken. Straftoemeting wordt zelden juridisch interessant 
geacht. 

Dat alles speelt waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van verschillen in 
opgelegde straffen in soortgelijke zaken.4 Dergelijke verschillen verminde
ren de voorspelbaarheid van vonnissen en zijn problematisch voor zowel de 
rechtszekerheid als de rechtsgelijkheid . Dit probleem zou door een inten
siever gebruik van richtlijnen, straftoemetingslijsten en databanken ver
minderd kunnen worden . Dergelijke hulpmiddelen betekenen een onder
steuning voor de beslissingen van rechters zonder dat hun oordeelsvrijheid 
en onafhankelijkheid worden aangetast. 

3. Casuïstisch redeneren 

aast informatie over algemene tendenties , is ook van belang dat juristen 
een minder exclusief casuïstische manier van redeneren leren . Gevraagd 
naar een voorspelling van de uitkomst van hun zaak, onderbouwen veel 
advocaten hun redenering met puur casuïstische informatie . 'Laatst las ik 
over een soortgelijke zaak bij de rechtbank Den Haag en toen was de 
uitspraak één jaar. Dit keer zal het ook wel zoiets worden' en 'Een kantoor
genoot van me is kort geleden in hoger beroep gegaan omdat de rechtbank 
zijn cliënte extreem hoog strafte in vergelijking tot de mededaders. In hoger 
beroep is er toen een aantal maand en afgegaan. In mijn zaak speelt ongeveer 
hetzelfde.' Dit zijn voorbeelden van een casuïstische wijze van redeneren . 
Dit type overwegingen is in het algemeen niet krachtig genoeg om een 
voorspelling te dragen. De marge van afwijking van vroegere uitspraken die 

3. Vgl. P.C. van Duyn e &J .R.A. Verwoerd, Gelet op de persoon van de rechter.'s -Gravenhage: 
Staatsuitgeverij (WODC-rapport 58) (1985). 
4. Vgl. Ch.J. Enschedé, H. C.M. Moor-S meets & A.H.J. Swart , St rafoonning. Arnh em: 
Gouda Quint (1975) ; H . Franken, Vervolgingsbeleid. Arnhem : Gouda Quint (1973); en J. 
Hogarth , Sentencing as a human process. T oronto: University of T oronto Press (1971). 
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elke rechter heeft, is zo groot dat men om correct te voorspellen niet alleen 
kan afgaan op een klein aantal gevallen uit het verleden. 

Bij voorspellingen dient men gebruik te maken van kennis over algemene 
tendenties en zich niet te beperken tot aspecten van de concrete zaak of 
individuele uitspraken in het verleden. Veel advocaten hebben uit eigen 
ervaring zicht op tendenties in de rechtspraak in bepaalde soorten delicten 
en in de rechtspraak van bepaalde rechtbanken of rechters . Bij de onder
bouwing van hun voorspelling gebruiken zij dan overwegingen als: 'Opium
wetdelicten worden in Amsterdam de laatste tijd steeds strenger bestraft ' en 
'Deze voorzitter (van de rechtbank) is nogal gevoelig voor verzachtende 
persoonlijke omstandigheden van de verdachte .' Gebruik van dit soort 
informatie bleek- zoals hierboven bij de zaak van Ronald al bleek- de 
kwaliteit van de voorspellingen te verhogen . Dit soort informatie kan echter 
alleen gebruikt worden door advocaten die regelmatig strafzaken voor de 
meervoudige kamer behandelen. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is dat 
advocaten zich specialiseren in bepaalde rechtsgebieden . Dat geldt in het 
bijzonder voor strafzaken , waar persoonlijke factoren een belangrijke rol 
spelen. Gespecialiseerde advocaten bleken de uitkomst van strafzaken dan 
ook beter te voorspellen dan niet-gespecialiseerde advocaten. 

4. Persoon van de rechter 

De regels betreffende straftoemeting zijn klein in aantal en weinig concreet. 
Het oordeel van de rechter wordt derhalve slechts in geringe mate door deze 
regels gestuurd . In tegenstelling tot de civiele rechter is de strafrechter niet 
lijdelijk: hij of zij domineert de zitting en kan in principe zowel een lichtere, 
een even zware, als een zwaardere straf uitspreken dan de officier van justitie 
vordert. Dat maakt dat de persoon van de rechter van beslissende invloed is 
op de inhoud van het vonnis . Dat heeft belangrijke consequenties voor het 
voorspellen van rechterlijke beslissingen. 

Dat de persoon van de rechter de ruimte krijgt om het vonnis te beïn
vloeden, behoeft nog niet te betekenen dat dit ook gebeurt. Ofhet gebeurt en 
hoe , is in de praktijk moeilijk te onderzoeken. De plicht tot het geven van een 
rationele motivering en het geheim van de raadkamer maken het moeilijk de 
invloed van de persoon van afzonderlijke rechters vast te stellen. Meer dan 
aanwijzingen dat de persoon van de rechter voor het oordeel van belang is, 
zoals bijvoorbeeld het constateren van een samenhang tussen persoonsken-
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merken van de rechter en zijn oordeel 5 of het aantonen van verschillen in 
oordelen tussen rechters in gelijke gevallen,6 is meestal niet mogelijk. 

Een sterke aanwijzing dat de persoon van de recht er het vonnis benvloedt, 
is gevonden in het onderhavige onderzoek, waarin gebruik werd gemaakt 
van levensechte zaken . Veel advocaten gaven te kennen rekening te houden 
met wie de kamer zou voorzitten en hun behandeling van de zaak daarbij aan 
te passen. De voorspellingen van die advocaten bleken beduidend beter dan 
die van advocaten die daarmee geen rekening zeiden te houden (1 procent 
overschatting versus 17 procent overschatting) . Dit rekening houden met de 
persoon van de rechter kwam op een aantal manieren tot uiting, variërend 
van het toesnijden van het pleidooi op wat men vermoedde dat de rechter 
belangrijk vond, tot een zorgvuldige instructie van de cliënt terzake van zijn 
of haar verklaring ter zitting . Dez e advocaten bereikten vaker het zich 
gestelde doel en deden bovendien betere voorspellingen. 

Deze gegevens lijken erop te wijzen dat persoonlijk e aspecten zeer 
bepalend zijn voor het vonnis en dat en advocaat zijn/haar behandeling van 
de zaak en voorspelling van uitkomst kan verbeteren door hier gedegen 
rekening mee te houden . 

5. Consequenties voor de juridische praktijk 

Oorspronkelijk kende het Nederlandse rechts systeem de rechter slechts een 
wetstoepassende rol toe. Interpretati e van regels en het zelf ontwikkelen van 
recht was de rechter in principe niet toegestaan . Sinds de codificatie in de 
negentiende eeuw is in de praktijk veel veranderd . De Hoge Raad wordt 
steeds meer erkend als belangrijke factor in de recht sontwikkeling. Aan een 
algemene erkenning van het feit dat ook de persoon van de rechter van 
invloed is op het vonnis is de juridische wereld echter nog niet toe . Dit is 
duidelijk in de juridische opleiding, waar de nadruk vrijwel exclusiefligt op 
het leren van de regels en hun toepassing en waarbij weinig aandacht wordt 
geschonken aan psychologie, onderhandelingsvaardighed en en het gebruik 
van statistische informatie. 

De fictie dat er een logisch , algemeen geldend en voor iedereen duidelijk 
verband bestaat tussen het strafbare feit, de omstandigheden waaronder dit 
is begaan en de persoon van de dader enerzijds en de aard en lengte van de 
straf anderzijds , wordt in de juridische opleiding nog steeds onderwezen. 
Toch is dit verband aanvechtbaar. Hoe moet bijvoorbeeld het verschil 

5. Vgl. Hogarth (1971) , op.c it. noot 4; en]. ten Kate & P.J. van Kopp en, Determinanten van 
privaatrechtelijke beslissingen. Arnh em: Gouda Quint (1984). 
6. Enschedé, Moor-Smeet s & Swart (1975), op. cit. noot 4; en Van Du yne & Verwoerd 
(1985), op . cit. noot 3. 
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tussen wèl en geen recidive vertaald worden in de lengte van een gevangenis
straf? Of het verschil tussen het wèl of niet hebben van werk? De inter
pretatie van deze en dergelijke factoren is allerminst ondubbelzinnig en het 
valt rechters dan ook niet bijzonder kwalijk te nemen dat zij van elkaar 
verschillen in hun oordelen en dat die verschillen verband houden met hun 
persoonskenmerken. Kwalijker is het dat deze fictie nog zo weinig wordt 
bekritiseerd, óók niet binnen de rechterlijke macht. Het ontbreken van 
genoemd logisch verband zou verholpen kunnen worden door het maken 
van afspraken over welke factoren op welke wijze bepalend dienen te zijn 
voor het vonnis. De voorspelbaarheid van rechterlijke beslissingen zou 
daardoor verhoogd worden en daarmee de rechtszekerheid en de rechts
gelijkheid. 

Verschillen in vonnissen hebben ongewenste consequenties voor de 
justitiabelen. De rechters kunnen daar wat aan doen door met elkaar te 
communiceren en door afspraken te maken over straftoemeting in ver
schillende soorten zaken. Dit zou moeten samengaan met een uitvoeriger 
motivering van vonnissen, waarbij precies wordt aangegeven welke factoren 
redenen vormden voor juist déze straf. Op deze wijze zouden algemene 
tendenties in straftoemeting geschapen en onderkend kunnen worden. 



II. Hoe het begint in het civiele recht 



Hoofdstuk 5 

Daderprofielen in het privaatrecht 

A. J ettinghojf 

Op het eerste gezicht is een relatie tussen daderprofielen en privaatrecht niet 
erg voor de hand liggend . D e term daderprofiel heeft een strafrechtelijke 
connotatie, maar kan ook in privaatrecht elijke context gebruikt worden. Het 
onderwerp van dit hoofdstuk vormt de wanprestatie, meer in het bijzonder 
de wanbetaling en de manieren waarop daarmee in de praktijk wordt 
omgesprongen. 

og niet zo lang geleden was een punitieve reactie op wanbetaling een 
reële mogelijkheid . In de literatuur komt men die praktijk meermalen tegen , 
bijvoorbeeld bij Dickens en bij Malot. 1 In veel landen heeft de mogelijkheid 
van (quasi)strafrechtelijk reageren op wanbetaling bestaan. 2 Hier en daar 
zijn nog restanten van deze praktijken aan te treffen .3 Gelukkig behoren de 
schuldenaar sgevangenis en vergelijkbare parafernalia grotendeels tot het 
verleden. In de meeste Westerse landen zijn ze vervangen door andere, maar 
niet noodzakelijk charmantere, maatregelen . 

Een moderne strategie voor wanbetalers werkt, zoals ik zal laten zien, met 
een instrument dat doet denken aan de in de criminologie ontwikkelde 
daderprofielen. 4 Voordat ik deze werkwijze uit de doeken doe, zal ik aan
dacht besteden aan de mogelijkheid, de rechter in te schakelen bij het 
effectueren van contractuele verplichtingen. De mogelijkheid een beroep te 
kunnen doen op de sterke arm van de staat bij het afdwingen van nakoming 
wordt in theorie gezien als een belangrijke voorwaarde voor een berekenbaar 
economisch verkeer. De vraag die in het volgende eerst aan de orde komt is, 
of van deze mogelijkheid in de praktijk ook inderdaad vaak gebruik wordt 
gemaakt. In de tweede plaats zal ik ingaan op strategieën die beogen de gang 

1. In Little Dorit van C. Dickens (1857) en Sans Famille van H. Ma lot (1878). 
2. No toir is Engeland in de l 9e eeuw: naar schattin g 0,4 procent van de volwassen mannelijke 
bevolking was in 1832 in de schuld enaarsgevangenis opgesloten . Zie P . Rock, Mak ing people 
pay. London: Routledge & Kegan Paul (1973), p. 265 . 
3. Zie M. Loefmark , 'The debtor as a criminal. ' 23 Scandinavian Studies in Law 109-12 9 
(1981); Rock (1973), op.cit. noot 2; en H. Conrad, DeutsclzeRechtsgeschichte, Bd. I. Karlsruhe : 
Müller (1954). 
4. Zie]. Monahan & L. Walker, Social sciencein law. Mineola: Th e Foundation Pr ess (1985) , 
p. 207-227. 
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naar de rechter overbodig te maken . Daarbij komen de genoemde dader
profielen aan de orde. 

1. Het maatschappelijk belang van de afdwingbaarheid van 
contracten 

Het moderne recht en in het bijzonder het contractenrecht vervu lt volgen s 
Max Weber een onmisbare functie in de huidige economische orde: 

'[ .. . ] allerdings ist speziell eine Wirtschaftsordnung moderner Art ohne eine 
Rechtsordnung von sehr besonderen Eigenschaften, wie sie praktisch nur als 
'staatliche' Ordnung möglich ist, zweifellos nicht durchführbar. Die heutige Wirt
schaft beruht auf durch Kontrakte erworbenen Chancen. '5 

Met name de door de staat gegarandeerde rechtszekerheid speelt daarbij 
een essentiële rol: 

'Der Tau schverkehr ist heute ganz überwiegend zwangsrechtlich garantiert. Es 
wird normalerweise beabsichticht, durch den Tauschakt subjektive 'Rechte', also 
soziologisch ausgedrückt: die Chance der Unterstützung des staatlichen Zwangs
apparats fur Verfügungsgewalten, zu erwerben.'6 

De op deze wijze gevestigde rechtszeker heid vergroot de berekenbaarheid 
van het economisch verkeer, dat wil zeggen de kans dat een bepaald 
economisch relevant resultaat ook inderdaad tot stand komt. 7 Kenmerkend 
voor Weber is dat hij zijn algemene stelling direct weer relativeert: zonder 
die rechtsgarantie evenwel is modern economisch verkeer niet volkomen 
ondenkbaar : naast het recht zijn er nog allerlei factoren van belang, zoals 
conventie, gebruik en zoiets als het belang van partijen bij de voortzetting 
van de ruilverhouding. 8 Weber veronderstelt, dat bij het merendeel van de 
handelstransacties de partijen in het geheel niet zullen denken aan de 
mog elijkheid gerechtelijke stappen te ondernemen .9 

aar de vraag of het contract en de afdwingbaarheid van contractuele 
rechten en verplichtingen een belangrijke rol spelen in het economisch 

5. M. Weber, Wirtschafi mul Gesel/schafi. T übingen: Mohr (1972), p. 198. 
6. Weber (1972, p. 193). 
7. Weber (1972, p. 193). 
8. Weber (1972, p. 190). 
9. Weber (1972, p. 193). 
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verkeer is enig empirisch onderzoek gedaan . 10 De resultaten van deze 
onderzoeken wijzen min of meer in dezelfde richting : (1) in de bedrijfssector 
wordt bij handelstransacties niet al te veel aandacht besteed aan voorzie 
ningen voor mogelijke problemen; (2) contractuele verplichtingen worden 
zelden via de rechter afgedwongen ; en (3) alleen onder special e omstandig
heden worden gerechtelijke stappen ondernomen. 

De eerste vraag bij dit onder zoek is natuurlijk, in hoeverre deze conclu sies 
ook gelden voor ons land. Voorlopig moeten wij aannem en dat dez e bevin
dingen ook voor ons land opgaan , aangezien wij geen empirische aan
wijzingen hebben voor het tegendeel. 11 Een tweede vraag is of deze con
clusies ook opgaan voor een ander niet onaanzienlijk deel van het econo
misch leven: de consumentensector. Met name op deze sector zal ik mij in 
het volgende richten . Ik zal proberen voor ons land de praktijken bij 
wanbetaling in kaart te brengen en ontwikkelingen daarin te doorgronden . 
Daarbij werk ik vanaf de top naar beneden: eerst kijken we wat er bij de 
rechter terecht komt en daarna beschrijf ik het selectieproces dat daaraan 
voorafgaat. 

2. Rechtspraak en routine 

Een groot deel van de rechtspraak in handelszaken betreft incasso 's. Dat zijn 
overwegend zaken waarin een organisatie betaling vordert van een indivi
duele klant voor enige prestatie. Het aandeel van deze categorie zaken en de 
wijze van afdoening is niet in alle echelons van de civiele recht spraak 
hetzelfde. Op het niveau van het kantongerecht wordt een groot deel van de 
incassozaken afgedaan via de betalingsbe velprocedure. De eisende partijen 
zijn voor het overgrote deel bedrijven (banken, verzekering smaatschappijen, 
postorderbedrijven) die betaling eisen van hun particuliere klanten (on-

10. zie S. Macaul ay, 'N on-contractual relations in busin ess: A preliminary stud y.' 28 
A merican Sociological Review 55-67 . (1963), p. 55; en H . Beale & T. Du gdale, 'Contra cts 
between businessmen : Plannin g and the use of contractual remedies.' 2 British]o urnal ofLaw 
and Society 45-60 (1975), p . 45 . 
11. Een enkele aanwijzin g bevestigt het geschetste beeld. H . Groenen , de dire cteur van 

M B-H eller, een bedrijf dat zich bezig houdt met onder meer bedrijfsinc asso, geeft de 
volgende beschrijving van de aanpak van !echte betalers: 'Wij man en de debiteur door
lopend . Steeds bellen en nog eens bellen. Vijf dagen per week. Wij treden niet op met hard e 
hand , tenzij onze opdrachtg ever dat wil.' In dat geval stapt de maatschappij naar de rechter. 
Volgens Gro enen belanden er bij zijn onderneming per jaar enkele duizenden incassozaken 
op de juridi sche afdeling. In enkele honderden gevallen leidt dat tot het aanvragen van het 
faillissement van de debiteur. Dat aantal neemt steeds meer af: 'Er wordt nu meer en meer 
gestree fd naar het treffen van betalingsregelingen.' (Bron: D e Volkskrant, 19 maart 1985) . 
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geveer 90 procent). 12 De afhandeling van deze zaken is een overwegend 
administratieve aangelegenheid: in bijna 90 procent van deze gevallen voert 
de gedaagde geen verweer en volgt een betalingsbevel. Toen in 1984 de 
griffierechten voor deze zaken werden verhoogd, zakte het aantal ingedien
de verzoeken van 102.000 tot 51.000 per jaar. 13 Dit geeft aan , dat het gebruik 
van deze procedure in belangrijke mate wordt beheerst door kosten-baten 
afwegingen. 

In de reguliere kantongerechtsprocedure liggen de verhoudingen niet 
veel anders. In inhoudelijk opzicht zijn er uiteraard wel verschillen: het gaat 
hier voor het merendeel om consumentenkoop, dienstverlening , krediet, 
huur- en arbeidszaken. Maar ook hier is in 70 procent van de zaken de eiser 
een organisatie en de gedaagde een individu, gaat het veelal om incas
sozaken en eindigt 80 procent van de zaken met een verstekvonnis. 14 

Bij de arrondissementsrechtbank liggen de verhoudingen anders. Daar is 
niet één partijfiguratie (organisatie tegen individu) overheersend en in een 
aanmerkelijk groter deel van de zaken wordt verweer gevoerd. 15 Toch is het 
aantal verstekzaken nog zeer aanzienlijk, namelijk 40 procent. 

Ui t deze gegevens komt naar voren dat een aanzienlijk deel van de zaken 
die bij de gerechten in eerste aanleg worden aangebracht, incassozaken zijn, 
waarbij organisaties min of meer routinematig de rechter inschakelen om 
individuele debiteuren tot betalen te dwingen. Het ko ten-batenaspect van 
deze methode is blijkbaar gekoppeld aan het gebruik ervan. Voor het gerecht 
is de afhandeling van deze zaken voornamelijk administratieve routine, 
omdat het merendeel ervan met een verstekvonnis wordt afgedaan. Daar
mee is natuurlijk niet gezegd, dat men in de consumentensector vaak een 
beroep op de rechter doet. Daarvoor is het nodig om wat meer inzicht te 
hebben in de manier waarop betalingsproblemen in het algemeen worden 
behandeld. 

12. A. Jettinghoff, 'Debt enforcement in Dutch courts.' In I. Ramsa y (ed.) Debtors and 
Creditors. Abingdon: Profes ional Books. (1986); en A.C.M. Raken & G .A.M. Otto, 'De 
betalingsbevelprocedure in Amsterdam: Een rechtssociologisch onderzoek.' 13 Justitiële 
Verkenuiugen 36-56 (1987). 
13. Raken & Otto (1987, p. 38), op.c it. noot 12. 
14. Jettinghoff (1986), op.cit. noot 12; enJ.R.A . Verwoerd , E.R. Blankenburg, G .R. Rutgers 
& T.L.Q Pellis, 'Rec ht doen door de kanrorechter: Confectie of maatwerk?' 49 Rechtsgeleerd 
Magazijn Themis 383-404 (1987). 
15. Jettinghoff (1986, p. 153), op.cit. noot 12; en Verwoerd , Blankenburg , Rutgers & Pellis 
(1987, p. 39 1), op. cit. noot 14. 
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3. Het incassobeleid 

Er is niet al te veel bekend over de omvang van de betalingsproblemen in de 
diverse branches en de manier waarop ze behandeld worden. 16 Aan de hand 
van de beschikbare gegevens zal ik trachten antwoord te geven op twee 
vragen die ook in het onderzoek van Macaulay aan de orde kwamen : (1) 
wordt er op het moment van het afsluiten van een transactie rekening 
gehouden met het mogelijk ontstaan van problemen, in het bijzonder 
betalingsproblemen en (2) gaat men vaak naar de rechter met betalingspro
blemen en als dat gebeurt, met welke zaken. 
De eerste vraag kan positief worden beantwoord, maar niet in de zin dat 
partijen inderdaad uitvoerige afspraken maken over wat er moet gebeuren 
als er betalingsproblemen ontstaan. Wel heeft het bedrijf (de potentiële 
crediteur) in de organisatie meestal al een uitgewerkte procedure klaar 
liggen voor betalingsproblemen. De betrokken consument merkt dat meest
al pas na het ontstaan van de problemen. Die procedures zijn per branche en 
vaak ook per bedrijf verschillend, maar bij de meeste bedrijven van enige 
omvang is erover nagedacht. Laat ik eens een voorbeeld geven van een 
bedrijf met een zeer uitgewerkte procedure. Tegelijkertijd kan dan ook een 
beeld worden gegeven van de bereidheid gerechtelijke stappen te onder
nemen. Het betreft hier een groot postorderbedrijf. 

'Hier heb ik een overzichtje van onze uitstaande debiteuren per week. We praten 
over een gemiddeld aantal uitstaande debiteuren van 500.000 per week, dat zijn dus 
gigantische aantallen. Daarvan bevindt zich per week onder een eerste aanmanings
situatie intern 15 procent (=75.000), onder een tweede aanmaning belandt 4 
procent, dat zijn er dan zo'n 20.000, onder een derde aanmaning belandt 1,5 
procent en uiteindelijk komen wij in de zogenaamde interne incassofase en daar zit 
0,2 procent. [ ... ]Nou, uiteindelijk gaan van die duizend stuks er nog eens de helft, 
500 stuks, naar het externe incassobureau [ ... ].Nou, ook daar is het streven er in 
eerste instantie op gericht om de man naar voren te halen, om contact met hem te 
krijgen. Uiteindelijk belandt van die 500 vorderin gen [ ... ] een aantal van 175 per 
week bij de kantonrechter en in alle andere gevallen is op een of andere manier een 
vergelijk getroffen. Ja, dan krijgen we eigenlijk het probleem . [ ... ] Het is een 
probleem voor ons, maar het is zeker ook een probleem voor de rechterlijke macht, 
want in 160 van de 17 5 gevallen is die klant nog steeds niet bereid om naar voren te 
stappen en te zeggen: 'hier ben ik, ik kom U wel eens even verte llen wat er aan de 
hand is.' In de meeste gevallen wordt een vordering bij verstek toegewezen en in het 
restant, [ ... ] waarin hij wel verweer voert, volgt in circa 8 gevallen een afwijzing van 

16. Zie Raken & Otto (1973) , op.cit. noot 13; Konsumeuten Ko11takt, 'Het inkassobeleid van 
nutsbedrijven.' Den Haag (1985). De in deze tekst opgenome n gedeelten van interviews zijn 
ontleend aan interviews die ik hield met functionarissen van verschillende postorderbe
drijven . 
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de vordering, en in 7 gevallen dus een veroordeling, plus de 160 waarin geen 
verweer wordt gevoerd. Dat is eigenlijk in grote lijnen het traject waar wij mee te 
maken hebben. Het is een heel lang traject.' 

De meeste grote bedrijven in deze branche hebben in enige vorm een 
uitgewerkt incassoprogramma, waarbij de rechter er slechts in een gering 
deel van de gevallen aan te pas komt. Dat is niet altijd zo geweest. Er zijn 
gevallen bekend van bedrijven die alle wanbetalingen afschreven en nooit 
procedeerden. In een enkel ander geval gingen de rekesten bij duizenden de 
deur uit. 

In sommige branches doet men bijna nooit een beroep op de rechter, 
omdat men over andere effectieve middelen beschikt om schade van wan
betaling te beperken. Zo hebben de meeste nutsberijven een of andere 
incassoprocedure, waarvan de 'slotactie' meestal bestaat uit een afsluiting. 
Het gaat hier om tienduizenden afsluitingen per jaar. 17 

De conclusie is dat naar alle waarschijnlijkheid de meeste bedrijven van 
enige omvang in de consumentensector voorbereid zullen zijn op betalings
problemen. Slechts in een relatief klein deel van de gevallen wordt een 
beroep op de rechter gedaan. Dat neemt niet weg dat het in absolute 
aantallen nog om een indrukwekkend aantal gaat. Echter het merendeel van 
de betalingsproblemen wordt op een andere wijze opgelost. 

In wat voor gevallen gaat men nu wel naar de rechter? Van doorslaggevend 
belang is de vraag of het de moeite waard is; het is vooral een kosten-baten 
afweging: 'Er is een bedrag, dat wij periodiek vaststellen, waar beneden we 
gewoon niet de moeite nemen; zodra we daaronder blijven doen we het niet, 
en alles wat erboven zit gaat wel. Daar wordt niet echt kritisch naar gekeken. 
[ ... ]Ja, tenzij je natuurlijk op voorhand de indruk hebt dat het een kansloze 
zaak is, maar dan komen ze niet eens bij het incassobureau, dan worden ze 
hier onderschept.' 

Een ander omschreef het primaat van deze benadering als volgt: 'Je moet 
zonder meer met je juridische opleiding eraan wennen in een bedrijf, dat je 
dus commercieel moet leren denken . Dat is het allerbelangrijkste en als je 
dat niet kunt, dan denk ik dat je dat niet zomaar meekrijgt. Je kent allerlei 
juridische grappen en dat is schitterend natuurlijk, maar het zet geen zoden 
aan de dijk en dat is belangrijk.' 

Het tweede criterium is de haalbaarheid van de zaak: 'Dan moet de zaak 
dus helemaal rond zijn.Juridisch helemaal rond. Datje ook bij de rechter, al 
krijg je verweer, kunt winnen.' 

Een derde criterium blijkt de verdenking van fraude: '[ .. . ] een aperte 
oplichtingszaak, dat vormt voor ons een reden ook om eventueel juridisch 

17. zie Konsumenten Kontakt (1985), op. cit. noot 16. 
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verder te gaan.' Daarbij beoogt men niet alleen een speciaal maar ook 
generaal preventief effect. 

4. Het profiel van de wanbeta ler 1 

Een vraag die crediteuren en in het bijzonder de incassofunctionarissen 
bezighoudt is: wie zijn de wanbetalers, waarom betalen ze niet of niet op tijd? 
Dit geldt vooral voor bedrijfstakken waar het contact met de klant minimaal 
is, bijvoorbeeld alleen schriftelijk, of slechts bestaat uit een enkel mondeling 
contact. Over die kwestie blijken uitgesproken denkbeelden te bestaan. Een 
voorbeeld: 

'Je hebt trage betalers, dat zijn mensen die continu een klein stukje achterliggen. 
Dat is eigenlijk geen probleem. Verkeren meestal wel in de aanmaningsfase, maar 
niet noemenswaardig.Je hebt debiteuren die echt in de moeilijkheden komen door 
onvoorziene omstandigheden, die werkloos worden, etc. En daarin kun je weer twee 
categorien onderscheiden, de bereidwilligen en de minder bereidwilligen. We gaan 
meestal in op voorstellen, regelingen, etc., daar zijn we toch wel alert op en dat willen 
we ook graag stimuleren. We zijn er geen van tweeën mee gebaat om maar 
klakkeloos procedures te gaan opstarten. En dan heb je nog de mensen die met de 
bedoeling bestellen om niet te betalen. Dat zijn de keiharde wanbetalers. Dat zijn de 
oplichters. En daar kun je [ .. . ] dat is de moeite niet waard om te procederen .' 

Een dergelijke typologie kwam meermalen naar voren, en stemt ook min of 
meer overeen met de typologie die uit het onderzoek van Rock naar voren 
kwam. Hij signaleerde een typologie van wanbetalers bestaande uit lakse, 
onfortuinlijke en professionele wanbetalers. 18 

De vraag naar de motieven van de wanbetalers wordt niet alleen op
geroepen door gewone nieuwsgierigheid, maar speelt ook een rol bij de 
bepaling van het incassobeleid. Daarvoor is een overzichtelijk antwoord op 
die vraag van groot belang . Uit de vorige paragraaf heeft men kunnen 
opmaken, dat incasso vaak gebureaucratiseerd is. Dat wil onder meer 
zeggen dat het zich afspeelt in de vorm van min of meer vaste werk
procedures, waarin incassogevallen een beperkt aantal trajecten kunnen 
doorlopen. Een belangrijk onderdeel van een dergelijke werkwijze is meest
al een typologie van gevallen of klanten. Dat geldt voor de meeste people 
processing organisations.19 Zulke typologieën zijn als het ware de rails waarop 
de trein van de routine snel en zuinig kan rijden. Uit de reacties van 

18. Rock (1973, p. 27 en 259 e.v.), op. cit. noot 2. 
19. ZieJ.M. Prottas, People-processing: The street-level bureaucrat in public service bureaucracies. 
Lexington, Mass .: Heath (1979). 
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wanbetalers wordt in de loop der tijd een beeld gevormd van hun houdingen 
en motieven en de reacties van de organisatie worden op dat beeld afge
stemd. 20 Meestal komt het er op neer, dat men begint met het versturen van 
rekeningen en aanmaningen, waarvan de toon steeds dringender wordt; dit 
is een overwegend geautomatiseerde aangelegenheid. In deze fase vallen de 
meeste trage betalers en onfortuinlijken af. De resterende wanbetalers 
krijgen daarna een meer geïndividualiseerde benadering, waarbij vaak tele
fonisch en soms ook persoonlijk contact wordt gezocht. De procedure is er 
op ingericht om de trage betalers alsnog te laten betalen , met de on
fortuinlijken een betalingsregeling te treffen en de professionals af te 
schrijven respectievelijk in handen van de deurwaarder te stellen, al naar 
gelang verwachting bestaat dat het enig resultaat kan hebben . 

Het succes van deze procedures wordt afgemeten aan de mate waarin de 
afschrijving voor dubieuze debiteuren binnen aanvaardbare proporties 
blijft. Er wordt door crediteuren wel gemopperd over de 'betalingsmoraal' 
van de consument. Maar anderzijds wordt de praktijk vaak beheerst door 
realisme: '[ ... ] en natuurlijk is wanbeta ling voor iedere commerciële onder
neming een risico waar je toch rekening mee houdt en waar je voorzieningen 
voor treft.' 

Bij het treffen van deze maatregelen moet echter wel voorkomen worden 
dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Een harde aanpak van 
wanbetalers kan inderdaad wel betalingsproblemen oplossen, maar tegelij
kertijd potentiële klanten wegjagen:'[ ... ] les één in de rechtspraktijk is altijd: 
maak nooit een debiteur dood, want een dode debiteur heb je niets meer aan, 
dat is gewoon logisch .' 

Dat neemt niet weg dat men probeert het risico klein te houden; is het niet 
'langs deze ons onsympatieke weg,' dan langs een andere: '[ .. . ]je kan hier 
wel met een man of twintig een groot rechtskundig bureau op gaan richten, 
maar dat kost geld, veel geld. En die verhaalbaarheid van die vorderingen is 
over het algemeen gesproken toch erg laag, er moet zonder meer geld bij. 
Waarom zou je met een zwaard door ederland gaan als je dat anders kan 
doen?.' Welke is die andere methode ? 

20. Rock tekent het volgend e beeld: 'Extending his judgement along a tempora! continu urn, a 
collector will know whether default was made at the beginning of an agreement (a professio
nal), in the middle (feckless) or at the end (an unfortunate). He will find that some debtors 
always reply to his overtures and are always accessib le to his representatives (unfortunates); 
others reply erra tically and are not always accessible (the feckless); whilst others never 
respond and are extreme ly difficult to meet (the professionals). The debtor might pay as soon 
as any pressure is applied (the unfortunate) ; he might repay after some time (the feckless), or 
he might never repay (the professional). One group of debtors will require almost no 
enforcement effort (the unfortunates) another wil! require more sustained effort (the 
feckless) and anothe r considerab le effort (the professional) ' (Rock, 1973, p. 270) , op.cit. noot 
2. 
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5. Het profiel van de wanbetaler 2 

Tot dusverre heb ik het gehad over wat repressieve maatregelen genoemd 
zouden kunnen worden. Er wordt echter ook met preventieve maatregelen 
gewerkt. De instrumenten waarmee gewerkt wordt, zijn ontwikkeld door 
kredietverleners . 

Wanneer een kredietverlener vroeger een beeld wilde hebben van de 
kredietwaardigheid van zijn potentiële klanten , moest geïndividualiseerde 
informatie vergaard worden, vaak middels een daarin gespecialiseerd be
drijf. Deze betrekkelijk dure methode is geleidelijk verdrongen door een 
veel goedkopere methode, waarbij de comput er een centrale rol speelt. Deze 
methode wordt credit scoring genoemd en houdt in dat via een statistische 
methode een beperkt aantal factoren die kredietwaardigheid voorspellen, 
wordt geselecteerd. Aan deze factoren wordt daarna een zodanig gewicht 
toegekend, dat de kans op een verkeerde voorspelling zo klein mogelijk 
wordt. Daarna wordt (op grond van vooral bedrijfseconomische overwe
gingen) de score bepaald waaronder geen krediet wordt verleend .21 

Tabel 1: Het profiel van de ideale klant . 

Beoordelingscriteria 

1 gehuwd 
2 huiseigenaar 
3 autobezitter 
4 ouder dan 35 jaar 
5 woont 3 jaar op zelfde adres 
6 bankreferentie aanwezig 
7 telefoon 
8 minder dan drie kind eren 

Totaal 

gewicht, indien ja 

10 
15 
7 

11 
14 
18 
6 

19 

100 

Bij het vaststellen van een creditscore graaft men niet diep in het geestelijk 
leven van de potentiële klant. Het profiel dat is weergegeven in tabel 1 
vertegenwoordigt de ideale klant . 22 Dergelijke methodieken zijn in de 
kredietverlening gebruikelijk , maar kunnen ook gebruikt worden om in het 
algemeen het risico van betalingsproblemen te reduceren. Voor zover moge-

21. R. Ingerling, Das Credit-Scoring-Systeem im Konsumentenkreditgeschäfi. Berlin : Schmidt 
(1980). 
22. Ingerling (1980, p. 17), op.c it. noot 21. 
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lijk gebruikt men eigen gegevensbestanden, maar waar dat ontoereikend is, 
wordt bedrijfsexterne informatie gebruikt. Een voorbeeld: 

'We hebben zoals dat heet een scoresysteem, twee scoresystemen. Een voor de 
nieuwe klanten, klanten die we nog niet in het bestand hebben[ ... ] en een voor de 
klanten waarmee we al een relatie hebben opgebouwd. [ ... ] Nieuwe klanten be
oordelen we aan hun adres, heeft daar in het verleden iemand bij ons besteld. Zo ja, 
hoe was die klant, zo nee kennen we wellicht in de buurt een heleboel slechte of een 
heleboel goede klanten, dat is een belangrijk criterium. Tegenwoordig heb je allerlei 
sociodemografische systemen die per postcode kwalificaties afgeven van dat is een 
goede en slechte buurt.[ ... ] Ik weetniet hoe het [score]systeem precies werkt.[ ... ] Ik 
weet alleen wat er in gaat en wat er uit komt. De bestelling gaat er in en het systeem 
controleert een aantal variabelen: adres, hoe lang is het geleden dat op dat adres iets 
gebeurd is, dat geeft dan de waardering van dat adres [ ... ]; wat voor artikelen bestelt 
de persoon in kwestie; hoe oud is de persoon in kwestie; hoe duur is het artikel dat hij 
bestelt[ ... ] allemaal van dat soort zaken die[ ... ] uit de bestelling door het systeem af 
te leiden zijn; daar komt aan het eind een score uit, de man krijgt aan de hand van de 
bestelling die bij ons binnenkomt een score en die score leidt weer tot een 
kwaliteitscode. De kwaliteitscode geeft zijn kredietruimte aan. [Wanneer iemand 
zijn kredietruimte overschrijdt] dan wordt hij door het systeem niet geaccepteerd en 
komt op een afdeling die hem handmatig bekijkt. En in die handmatige fase kan het 
voorkomen dat er dus een informatiebureau wordt ingeschakeld: joh, ga eens kijken, 
kun je daar wat meer van vertellen, is dat vertrouwd of niet. Dat zijn de nieuwe 
klanten en voor de bestaande klanten werkt het in feite een beetje hetzelfde, alleen 
daar is de kwaliteitscode aan de hand van de ervaringen die we in het verleden met de 
man hebben gehad [opgesteld].' 

Zoals uit het bovenstaande al blijkt, heeft de informatievoorziening over 
consumenten zich tot een zelfstandige commerciële activiteit ontwikke ld. 
Ook daar maken de automatisering en de statistiek het mogelijk informa tie 
over consumenten te produceren, die voor crediteuren relevant is. Via de 
postcode is men in staat de daarachter schuilgaande 15 huishoudens te 
typeren naar 'lifestyle', hetgeen onder meer omvat informatie over consu
mentengedrag, gezinsgrootte, type huis, inkomen en opleiding. Een ma
nager van een van de in deze sector opererende bedrijven omschreef zijn 
ambities op dit punt als volgt: 'Wat we doen is de informatie verzamelen die 
men vroeger in een dorp had. Iedereen kende iedereen, kende elkaars 
belangstellingen en hield daar rekening mee. Wij proberen die oude dorps
situatie te benaderen.' 23 

Niettemin geeft men er vaak de voorkeur aan om waar dat kan eigen data 
te gebruiken. Niet alleen is dat goedkoper, de informatie is natuurlijk ook 
bedrijfsspecifiek en gedeeltelijk geïndividualiseerd, dus meer betrouwbaar. 

23. Ontleend aan R. Kuip , 'Uw postcode is goud waard.' (5 augustus) Carrière 20-21 (1989). 
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Ook bij dit soort selectietechnieken wordt er een afweging gemaakt tussen 
veiligheid en omzet: 

'Maar ja het zijn [ ... ] veel relaties in een week, veel vorderingen die uitstaan, het is 
allemaal massaal en je moet bij de maatregelen die je neemt om te voorkomen dat er 
iets mis gaat natuurlijk wel praktisch blijven en je kunt niet ieder e goedwillende 
klant door eenze lfde controlesysteem heen sluizen als die anderhalve slechte klant 
op de honderd die je misschien zou kunnen vangen . Dat zou de 98,5 goeie wegjagen 
op den duur. Dus dat is de afweging die je maakt [ ... ]' 

6. Regels 

Het voorgaande suggereert op zijn minst enkele algemene tendenties in de 
houding van het crediteuren tegenover debiteuren en betalingsproblemen. 
In de eerste plaats valt op, dat er geprobeerd wordt de betalingsperikelen 
nuchter tegemoet te treden: het is vervelend maar je moet er mee leren 
leven, zolang het te incasseren verlies tenminste binnen commercieel aan 
vaardba re grenzen blijft. 

In de tweede plaats zien we dat niet in elke slecht betalende klant een free 
rider wordt gezien; die zijn niet van het toneel verdwenen, maar hebben 
gezelschap gekregen van onder meer de mensen die door een samenloop van 
omstandig hede n in schuldproblemen zijn geraakt . In principe wordt op 
voorstellen tot een betalingsregeling positief gereageerd. In de derde plaats 
blijkt de gang naar de rechter zelden een automatisme . Voor het zover is, 
heeft een vorde ring al een uitgebreide incassoprocedure doorlopen. Boven
dien worde n in sommige branches potentiële wanbetalers vooraf uitgeselec
teerd. Via deze methoden wordt het beroep op de rechter zoveel mogelijk 
gereduceerd. In de vierde plaats blijkt men in het algemeen weinig gepor
teerd voor een gang naar de rechter: het is duur , weinig efficiënt en een 
mogelijke bron van slechte publiciteit. 

atuurlijk geldt deze instelling niet voor alle bedrijftakken evenzeer en 
zeker niet voor alle bedrijven. Deze houding is vooral aan te treffen bij 
grotere gevestigde bedrijven en in bedrijfstakken met een actieve branche
organisatie . Daar klinkt, naar het lijkt in toenemende mate, vooral de toon 
van de redelijkheid. Dat is evenwel geen toeval, maar mede een uitvloeisel 
van een ontwikkeling in de verhouding tussen konsumenten en bedrijfs
leven, die ook buiten ons land is gesignaleerd . 

Kagan voerde ter verklaring van het teruglopend aandeel van de incas
soprocedures in de werklast van de Amerikaansee gerec hten een ont 
wikkeling ten tonele, die hij aanduidde als systernic stabilization. Hij bedoelde 
daarmee de institutionalisering van de verhouding van consumenten en 
bedrijfsleven: ' Politica! action [ .. . ] has shifted the locus of demands for 
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reformed debtor-creditor laws away from courts and toward legislatures and 
regulatory agencies [ ... ].'H Ook in ons land zijn er consumentenorganisaties 
en branche-organisaties ontstaan. De verhouding tussen beide soorten 
belangenorganisaties is in de loop der tijd gestabiliseerd en daardoor is 
ruimte ontstaan voor overleg over twistpunten en voor de ontwikkeling van 
beleid, in samenspraak met de overheid. Deze organisaties hebben een 
inbreng gekregen in het beleid en de regelgeving voor kwesties die belang
rijk zijn voor hun respectievelijke achterbannen, zoals colportage, stan
daardvoorwaarden, consumentenkrediet, persoonsregistratie en reclame. 
In een dergelijke context is een hardvochtige houding ten opzichte van 
debiteuren bij de gevestigde bedrijven minder waarschijnlijk, omdat ze 
repercussies kan hebben voor deze verstandhouding. Maar een dergelijke 
afweging kan natuurlijk anders uitpakken voor de minder geve tigde, res
pectievelijk ongeorganiseerde bedrijven. 

Een bijkomend gevolg van de zojuist geschetste ontwikkeli ng kan zijn, dat 
een ander product van de rechterlijke macht minder aftrek vindt: juris
prudentie. In een niet geïnstitutionaliseerde situatie is een proefproces 
meestal de enige weg om de regels van het spel te veranderen. In de huidige 
omstandigheden valt te verwachten, dat het proefproces minder gebruikt 
wordt voor de beïnvloeding van de rechtsvorming, nu de functionele equiva
lenten daarvoor zoveel meer kans op resultaat bieden. 25 

Tenslotte kan een effect van deze veranderingen zijn, dat het juridische 
kader waarin transacties in de consumentensector zich voltrekken, niet 
wordt vastgesteld in het overleg tussen producent en consument, ook niet 
eenzijdig wordt vastgesteld door de producent, maar tot stand komt in een 
permanent overleg van belangenorganisaties. 

7. Conclusie 

Ik heb in het voorgaande getracht een vergelijking te maken tussen de 
bedrijfssector en de consumentensector wat betreft de manier waarop 
contractuele verhoudingen worden gepland en gehandhaafd . Ik heb mij wat 
de consumentensector betreft beperkt tot de wanbetaling door de consu
ment. 

Gebleken is dat de voorzieningen in verband met mogelijke wanbetaling 
eenzijdig getroffen worden en tot in de details zijn gepland . In de tweede 
plaats blijkt er een zekere terughoudendheid te bestaan om betaling via de 

24. R.A. Kagan, 'Th e Routinization of Debt Collection: An essay on social change and 
conflict in court s.' 18 Law a11d Society Revie11J 323-373 (1984), p . 364 . 
25. C.A. Gro enendijk , Bundeliugvau belangen bij de burgerlijke rechter. Zwolle: Tj eenk Willink 
(198 1), p. 126. 
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rechter af te dwingen. Dat is enerzijds het gevolg van het feit dat het 
merendeel van deze problemen via goedkopere en snellere methoden kun
nen worden opgelost of voorkomen. Anderzijds lijkt deze houding mede het 
gevolg van de institutionalisering van de verhouding tussen bedrijfsleven en 
consumentenorganisaties. 

In de derde plaats blijken de zaken waarbij uiteindelijk wel de rechter 
wordt ingeschakeld, volgens bepaalde criteria geselecteerd te zijn. Dat 
betekent overigens niet dat zelden een beroep op de rechter wordt gedaan. 

og steeds vormen de incassozaken een groot deel van de werklast van de 
civiele gerechten in eerste aanleg. 

Dit is echter het topje van de ijsberg. Het merendeel van de incassozaken 
wordt buiten de rechter om afgewikkeld. Daarmee is niet gezegd dat de 
rechtspraak voor de transacties in de consumentensector van marginaal 
belang is. De mogelijkheid van een rechtsgang zal in veel gevallen de stok 
achter de deur zijn die mensen eieren voor hun geld doet kiezen. Veel 
incasso gebeurt in de schaduw van het gerecht. Maar het gerecht staat op zijn 
beurt weer in de schaduw van de betrekkingen tussen de branches, de 
consumentenorganisaties en de overheid. 

De hier geschetste ontwikkeling in de bereidheid tot het ondernemen van 
gerechtelijke stappen juich ik toe. De rechter fungeert in dit soort zaken 
vooral als boeman, die niets inhoudelijks aan de kwestie bijdraagt. Hoe 
minder dat gebeurt, hoe beter. De manier waarop de crediteuren het 
debiteuren-probleem benaderen, heeft echter ook problematische kanten, 
die kenmerkend zijn voor onze gebureaucratiseerde samenleving. 

In de eerste plaats is er het probleem van de foutenmarge . De benadering 
is bekend en heeft ook zijn parallel bij de overheidsbureaucratie: men werkt 
met enorme aantallen, problemen zijn onvermijdelijk of zijn ingecalculeerd, 
maar het gaat hier om een gering percentage. Dat is ook juist, maar dat 
neemt niet weg, dat er absoluut genomen veel mensen in problemen komen. 
En het gaat dan vaak ook om mensen die over weinig bureaucratische 
competentie beschikken. Men kan dit opvatten als een probleem van ade
quate (rechts)hulpverlening . Maar men kan zich ook afvragen of de gehan
teerde maatstaf van zorgvuldigheid wel toereikend is. 

In de tweede plaats is die zorgvuldigheid ook in het geding bij de wijze 
waarop gerezen problemen, zoals betalingproblemen, worden afgewikkeld. 
Ook in deze fase wordt er gewerkt met beperkte informatie. Dit is een 
wezenlijk kenmerk van een bureaucratie en tegelijk het mechanisme, dat de 
bekende vervreemding oproept: het individu wordt geclassificeerd als een 
bepaald geval en de overige persoonlijke kenmerken en omstandigheden 
doen niet ter zake, tot het tegendeel wordt aangetoond. Het is dan aan de 
individue le tegenpartij om aan te tonen dat de persoonlijke zaken voor de 
beslissing wel relevant zijn. Dat is voor veel mensen een hele opgave, zeker 
als de tegenpartij daar niet voor openstaat. Wat deze problematiek betreft 
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stemt het bovenstaande hoopvol. Het blijkt, dat de trein van de incas
soprocedure tot staan kan worden gebracht door informatie, die de wan
betaler kwalificeert voor de categorie 'onfortuinlijk' . Er blijkt de bereidheid 
te zijn ontstaan om over dergelijke gevalJen regelingen te treffen, onder meer 
omdat veel crediteuren zich ervan bewust zijn te handelen op basis van 
beperkte , en in een aantal gevallen dus onvolledige , informatie over de 
tegenpartij. Essentieel hierbij is, dat de incasso-procedure erop gericht is 
ontbrekende informatie aan te vullen. Te overwegen ware een dergel ijke 
inspanning tot voorwaarde te maken voor een gerechtelijke incasso-proce
dure. 



Hoofdstuk 6 

Procederen of niet? 

P.J. van Koppen en J. ten Kate 

In 1987 gaan de Verenigde Bedrijven Bredero failliet. De curator 1:vas van mening 
dat de voorzitters van respectievelijk de raad van bestuur en de raad van commissa
rissen door hun wanbeleid verantwoordelijk waren voor de ondergang van Bredero. 
Verliezen waren weggemoffeld en de aandeelhouders waren door deze misleiding 
ernstig benadeeld. De curator trachtte in onderhandelingen de voormalige be
stuurders ertoe te brengen een deel van het negatieve vermogen na faillissement, 75 
miljoen gulden, op zich te nemen. De ex-bestuurders waren daartoe niet bereid en de 
onderhandelingen leidden tot niets. 

In 1989 lukt het de curator de Ondernemingskamer van het Amsterdamse 
Gerechtshof zich over de zaak te laten uitspreken. Het Hof was van oordeel dat 
Bredero in 1984 en 1985 de vooropgezette bedoeling had forse verliezen te ver
sluieren. Het bouwconcern had volgens het Hof gehandeld 'in strijd met elementaire 
beginselen van verantwoord ondernemerschap'. Voorts sprak het Hof over wanbeleid 
van de vennootschap. 

Na het arrest van het Hof spreekt de curator de verwachting uit dat hij met het 
arrest in de hand op korte termijn in onderhandelingen tot een schikking zal komen 
met de twee voormalige Bredero-bestuurders en dat het daarbij om een bedrag zal 
gaan van ettelijke miljoenen guldens. 1 

Eerst wilden de ex-bestuurders niet schikken, maar na het arrest van het Hof 
zouden de onderhandelingen misschien wel tot resultaat kunnen leiden. 
Vóór het arrest van de Ondernemingskamer meenden de ex-bestuurders 
kennelijk dat zij een zodanige sterke positie hadden, dat zij in de onder
handelingen niet hoefden toe te geven. a het arrest was dat anders. 

Tijdens onderhandelingen in een civiel geschil staan beide partijen steeds 
voor de keuze: zal ik dooronderhandelen en eventueel het laatste bod van de 
tegenpartij accepteren of kan ik het beter op een rechterlijke beslissing laten 
aankomen? Men kan deze keuze ook als volgt omschrijven: Is het ver 
standiger om nu 100 procent zeker een gedeelte van de vordering te 
incasseren (c.q. betalen) of is het beter de altijd in zekere mate onvoor-

l. Voorbeeld ontleend aan L. Houben, 'C uratore n van Bredero eisen miljoenen van ex
bestuurders: Ondernemingskamer stelt bij bouwconcern wanbeleid vast.' (8 december) De 
Volkskrant 2 (1989). 
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spelbare beslissing van de rechter af te wachten? In dit hoofdstuk bespreken 
wij hoe partijen een dergelijk keuze maken. 

Voor dit keuzeprobleem be taat weliswaar een economisch rationele 
oplossing, maar de partijen in een civiel geschil blijken zich niet altijd 
volgens dat economische model te gedragen. Daarbij komt dat schikkings
onderhandelingen om twee redenen een bijzondere vorm van onderhande
lingen zijn. In de eerste plaats kan één van de partijen bij schikkingsonder
handelingen - in tegenstelling tot bijvoorbeeld alledaagse onderhandelin
gen zoals op de markt-een beslissing door een derde, de rechter, af
dwingen als de onderhandelingen spaak lopen . In de tweede plaats worden 
schikkingsonderhandelingen meesta l gekenmerkt door de aanwezigheid 
van advocaten die de partijen vertegenwoordigen. De tussenkomst van deze 
juridische experts, die meestal kunnen bogen op ruime ervaring in schik
kingsonderhandelingen, maakt deze vorm van onderhandelingen tot een 
bijzondere. 

1. De economie van onderhande lingen 

Een partij die de keuze moet maken tussen (door)onderhandelen en proce
deren dient het nut van beide activiteiten tegen elkaar af te wegen. Als het 
geschil uitsluitend om geld gaat, dient zij zich af te vragen hoeveel een civiele 
procedure te zijner tijd kan opbrengen en kosten en dat af te wegen tegen het 
batig saldo dat de onderhandelingen waarschijnlijk zullen opleveren. 

Bij dit soort afwegingen staat in de economie het begrip nut centraal. Hoe 
meer geld iets opbrengt, hoe groter het nut is voor de verkrijger. Het nut van 
een bedrag kan echter niet gelijk gesteld worden aan het aantal guldens, 
omdat niet iedere gulden evenveel nut oplevert. Een bedrag van f l 00 
vertegenwoordigt voor een arm persoon veel meer nut dan voor een rijk 
persoon. Ook hoeft het nut van f 200 niet tweemaal zo groot te zijn als het nut 
van f 100.2 

Een eiser kan tijdens onderhandelingen bijvoorbeeld kiezen tussen het 
accepteren van het laatste bod van de tegenpartij of het afbreken van de 
onderhandelingen en (verder) gaan procederen. Wat is nu het nut van 
procederen? Dat kan niet direct worden berekend , omdat de uitkomst van de 
procedure van een aantal onzekere factoren afhangt. In het algemeen hangt 
het nut van een civiele procedure voor de eiser af van (1) de omvang van de 
vordering, (2) de kans op winnen van de procedure en (3) de verwachte 

2. Dit verschijnse l wordt meesta l de wet van de verminderde me eropbrengst genoemd: elke 
gulden extra verte genwoordigt minder nut dan elke gulden die men reeds in zijn bezit heeft. 
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kosten van die procedur e.3 H oewel de kosten en de omvang van de vordering 
bij het begin van een civiele procedure ook niet altijd vaststaan, is de meest 
onzekere factor van deze drie de kans op winnen. Van die kans zal een eiser 
een subjectieve schatting moeten maken op basis van bijvoorbeeld de kracht 
van zijn juridische argumenten, zijn bewijspositie, het te verwachten tegen
spel van de gedaagde en de wijze waarop de rechter over deze gegevens zal 
beslissen. 

Bij de te verwachten kosten van de procedure moet ook rekening worden 
gehouden met zogenaamde immateriële kosten, zoals de slapeloze nachten 
die een procedure met zich mee kan brengen, die immers ook, zij het 
negatief, nut vertegenwoordigen.~ Daartegenover kunnen echter immate 
riële opbrengsten staan, zoals de genoegdoening die verkregen wordt door
dat men door de rechter in het gelijk wordt gesteld. 

Als de drie genoemde factoren bekend zijn, kan berekend worden wat een 
procedure naar verwachting aan nut zal opleveren. Het venvac hte nut van 
die procedure is altijd subjectief, mede doordat de berekening voor een deel 
is gebaseerd op subjectieve kansschattingen .5 Als nu de gedaagde tijdens de 
onderhandelingen een finaal bod doet, is de keuze, rationeel gezien, voor de 
eiser eenvoudig: als de gedaagde meer biedt dan het subjectief verwachte 
nut van de civiele procedure , komt een schikking tot stand; als de gedaagde 
minder biedt, breekt de eiser de onderhandelingen af en zal de rechter de 
beslissing moeten geven. Het bod van de gedaagde dat precies evenveel nut 
oplevert voor de eiser als zijn subjectief verwachte nut van procederen, 
wordt verder de onderhandelingslimiet genoemd. Voor de gedaagde kan een 
analoge redenering worden gevolgd: voor de gedaagde is de onderhande
lingslimiet het bedrag dat de eiser uiteindelijk maximaal kan vragen om de 
gedaagde ervan te weerhouden de onderhandelingen af te breken en daar
mee de eiser te dwingen zijn geld door middel van een rechterlijk vonnis 
binnen te krijgen. 

Een rekenvoorbeeld kan het bovenstaande verduidelijken, waarbij voor 
de eenvoud ervan wordt uitgegaan dat geld direct in nut kan worden 
omgezet. Veronderstel dat de curator van Bredero van de ex-commissaris 
een bedrag vordert van f 3 miljoen. Als in dit geschil wordt geprocedeerd, zal 

3. Uitgaande van de veronderstelling dat de gedaagde voldoende verhaalsmogelijkheden 
biedt. 
4. Kosten kunnen ook zijn de verstoorde handelsrelatie tussen de partijen, wanneer het 
ge chi] niet in der minne wordt geregeld . Ook deze relationele kosten kunnen van groot 
gewicht zijn bij de bepaling van de keuze die de partijen moeten maken . 
5. In de mee st eenvoudige vorm ziet de formule er dan als volgt uit: verwacht nut procederen 
= p.U(V) - U(K), waarbij p de kans op winst voor de eiser is (uitgedrukt op een schaal tussen 0 
en 1), U staat daarbij voor nut, Vis de vordering en Kis de som van materiële en immateriële 
kosten van de civiele procedur e. Voor de gedaagde kan een vergelijkbare formule worden 
opgesteld . 
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de procedure waarschijnlijk langdurig zijn. De kosten waarmee de rest-BV 
van Bredero dan belast moet worden , worden door de curator bijvoorbeeld 
geschat op f 50.000 . Daarnaast is het niet zeker dat de Rechtbank en 
eventueel het Hof in hoger beroep ook werkelijk de vordering zullen 
toewijzen. Met het arrest van de Ondernemingskamer heeft de curator 
weliswaar een sterke troefin handen, maar de uitkomst van een procedure is 
nooit zeker. Stel dat de curator de kans op toewijzen van de vordering schat 
op 60 procent. Met behulp van deze getallen kan nu de onderhandelingsli
miet van de curator worden berekend: (0,6 x f 3.000.000 ) - f 50.000 = 
f 1.750.000. Het is voor hem dus rationeel verantwoord, gegeven zijn 
subjectie ve schattingen, om elk bod van de ex-commissaris te accepteren dat 
hoger is dan f 1.750.000. 6 

Veronder stel dat de ex-commissaris dezelfde verwachting heeft van de 
uitkomst van de procedure : hij schat de kans dat hij wint op 40 procent en 
ook zijn kosten worden begroot op f 50.000. Hij zal dan als onderhande
lingslimiet hebben een bedrag van ((1-0 ,4) x f3.000 .000) + f 50 .000 = 
f 1.850.000. 7 Hij is derhalve bereid om in de onderhandelingen te gaan tot 
een bedrag dat hoger is dan wat de curator tenminste wil hebben. H et 
verschil tussen de onderhandelingslimieten van eiser en de gedaagde is de 
onderhandelingsruimte, die in dit geval-omdat beide partijen dezelfde ver
wachtingen hebb en over de uitkomst van een civiele procedure-pre cies 
gelijk is aan de som van de kosten die eiser en gedaagde denken te moet en 
maken . 

Uit deze formules kunnen ook enige verwachtingen worden afgeleid over 
de kans dat er een schikking tot stand komt . In de eerste plaats is de 
onderhande lingsruimte, en daarmee de kans op een schikking, afhankelijk 
van de verhouding van de verwachte kosten van de procedure tot de omvang 
van de vordering. Hoe hoger de kosten ten opzichte van de vordering, des te 
groter de onderh andelingsruimte van partijen . Ook de schatting van de 
winstkansen in een procedure zijn direct van invloed op de onderhand e
lingsruimte. Wanneer de eiser zijn kansen te optimistisch schat, heeft dat tot 

6. De formule ziet er in het algemeen als volgt uit : OL ,;,,, = p.V - K,;sc,, waarbij OL staat voor 
de onderhand elingslimiet, p voor de kans op winnen bij de rechter en K voor de verwachte 
kosten. Deze formule kan nog op versche idene punten aanzienlijk worden verfijnd. Dat is 
bijvoorbeeld het geval als men erin betrekt dat de rechter de vordering ook gedeeltelijk kan 
toewijzen en dat de kosten onzeker zijn en gedeeltelijk afhangen van de rechterlijke be
slissing. Zie in het algemeen hierover P.J. van Koppen, 'Ju stice and power in civil law 
negotiations. ' 2(2) Socia/JusticeResearch 137-153 (1988); P.J. van Koppen, 'Risktakingi n civil 
law negotiations .' l 4(april) Law and Human Behavior 151-165 (1990) ;]. ten Kate , 'Sc hikken 
tijdens civielrechtelijke geschillen: Enige psychologische kanttekeningen bij het gedrag van 
ond erhand elaars.' 10 Recht der Werkelijkheid 63-80 (1989). 
7. De formu le is OL g,daagdc = (1-q)V + Kg,daagd,, waarbij q is de verwachte kans op winnen 
door de gedaagde en (1-q) dus zijn verwachtingen over de kans dat de vordering wordt 
toegewezen . 
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gevolg dat zijn onderhandelingslimiet hoger wordt, de onderhandelings
ruimte kleiner wordt en derhalve de kans op een schikking afneemt. 8 Aan de 
andere kant kan men de grootste schikkingskans verwachten bij zaken 
waarin beide partijen een te pessimistische schatting hebben van hun kansen 
voor de rechter. 

De schatting van de winstkansen is natuurlijk een variabele die gedurende 
de schikkingsonderhandelingen en het verloop van de proceduree voort 
durend kan veranderen. Gaandeweg zal een partij , doordat de wederpartij 
met zijn argumenten op tafel komt, een ander beeld kunnen krijgen van de 
krachtverhouding , waardoor er wellicht onderhandelingsruimte ontstaat die 
daarvoor niet aanwezig was. De juridische krachtpat serij, zoals die in de 
conclusies tijdens een procedur e vorm krijgt, kan men dan ook zien als 
pogingen om de winstverwachtingen van de andere partij te verlagen en 
daardoor diens oorspronkelijke onder handelingslimiet aan te tasten. 

2. Wat doen partijen? 

Het econom ische model dat wij hierboven bespraken, is een normatief 
model. Dat wil zeggen dat vooral beschreven wordt hoe men zou moeten 
beslissen. Mensen blijken zich slecht aan dit soort normatie ve modellen te 
houden, nog afgezien van de vraag hoe reëel de (subjectieve) elementen in 
het model zijn. Advocaten blijken bijvoorbeeld slecht in staat hun kansen in 
een procedure voor de rechtbank te schatten .9 Voor onderhandelingen is 
echter niet direct relevant of advocaten hun kans te hoog of te laag schatten: 
bij onderhandelingen spee lt immer s niet de 'werkelijke' kans een rol, maar 
alleen de kans zoals die door de advocaat wordt waargenomen, want die 
kansschatting bepaalt in hoge mate hoe een partij zich in de onderhandelin
gen zal opstellen . 

Voor veel partijen blijkt de onderhandelings limiet niet gelijk te zijn aan 
het verwachte nut van proceder en. Hoe dat komt , zou kunnen worden 
verklaard met behulp van de prospect theorie van Tversky en Kahneman. 10 De 
prospect theorie voorspelt dat individuen anders beslissen bij keuzen tussen 
mogelijke opbrengsten (een zogenaamd gain-frame), dan bij keuzen tussen 
mogelijke verliezen (loss-frame). Wat het verschil tussen een gain-fr ame en 

8. Als de gedaagde te optimistisc h is over zijn proceskansen , zal zijn onder hand elingslimiet 
uiteraar d juist lager worden, maar ook in dat geval wordt de onde rhandelingsruim te kleiner. 
9. Zie daarover M . Malsch, Advocaten voorspellen de uitkomst van hun zaken. Amsterda m: 
Swets & Zeitlin ger (1990) (vertaling van M. Malsch, Lawyers 'predictions ofjudicial decisions: A 
study on calibration of experts; ongepubl. diss. Leiden 1989) en haar hoofdstuk in dit boek. 
10. Zie D. Kahneman & A. Tversk y, 'Prospecttheory : An analysis of decision under risk.' 47 
Econometrica 263 -291 (1979); en A. Tversky & D. Kahneman, 'Th e framing of decisions and 
the psychology of choice.' 211 Science 453-458 (1981). 
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een loss-frame teweeg brengt, kan met behulp van een voorbeeld worden 
duidelijk gemaakt. Aan twee groepen proefpersonen legden wij twee ver
schillende vragen voor. De ene vraag, vraag A, is een keuze tussen opbreng
sten, de andere vraag, vraag B, is een keuze tussen verliesposten. 

A. Stelt u zich voor dat u een keuze moet maken tussen de volgende 
mogelijkheden: 
1. Een kans van 45 procent om f 6000 te winnen 
2. Een kans van 90 procent om f 3000 te winnen 

B. Stelt u zich voor dat u een keuze moet maken tussen de volgende 
mogelijkheden: 
1. Een kans van 45 procent om f 6000 te verliezen 
2. Een kans van 90 procent om f 3000 te verliezen 

Bij elke vraag heeft alternatief 1 een even grote verwachte opbrengst (of 
verlies) als alternatief 2.11 Vraag B is het spiegelbeeld van vraag A. Daarom 
zou men verwachten dat het voor de proefpersonen bij zowel vraag A als 
vraag B niet uitmaakt of zij alternatief 1 dan wel 2 kiezen: beide leveren een 
even groot verlies of een even grote winst op. De resultaten van dit onder
zoek12 wijken daarvan echter sterk af (zie tabel 1). 

Tabel 1: Beslissingen in gain-frame en loss-frame (102 proefp ersonen ; de 
getallen zijn percentages) . 

Veel risico ( 4 5 % van f 6000) 
Weinig risico (90% van f 3000) 

Totaal 

Gain-frame 
(Vraag A) 

14 
86 

100 

Loss-frame 
(Vraag B) 

87 
13 

100 

Wat is het verschil tussen alternatief 1 en alternatief 2 bij beide vragen? Een 
keuze voor alternatief 1 is een keuze die vrij veel risico inhoudt, terwijl 
alternatief 2 relatief weinig risico inhoudt. In een gain-frame blijken indivi
duen vaker te kiezen voor het alternatief met weinig risico, terwijl zij in een 
loss-frame juist kiezen voor het alternatief met veel risico . 

De verklaring die Tversky en Kahneman gaven voor dit curieuze feno
meen is de volgende. Individuen beoordelen een toekomstige situatie - zo
als bijvoorbeeld de verwachte uitkomst van een civiele procedure - niet naar 
de hoeveelheid geld die zij uiteindelijk overhouden, maar zij denken veel 

ll. 0,45 x f6000 = 0,90 x f3000 
12. Zie Van Koppen (1990), op. cit. noot 6. 
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meer in termen van verlies of winst van geld ten opzichte van een eerder 
moment . Dat eerdere moment is in het algemeen de status quo op het 
tijdstip dat een beoordeling moet worden gemaakt. De status quo wordt 
echter alleen dan als referentiepunt gehanteerd, als de status quo ook als 
neutraal wordt beschouwd . 

Wanneer wij nu veronderstellen dat de eiser in een civiele procedure de 
status quo als min of meer neutraal beschouwt, dan bevindt deze eiser zich 
tijdens schikkingsonderhandelingen in een gain-frame: hij kan kiezen uit 
een relatief lage, maar zekere winst via onderhandelingen en een relatief 
hoge, maar onzekere winst via een gunstige rechterlijke beslissing. Voor 
eisers zou dus verwacht kunnen worden dat hun onderhandelingslimiet over 
het algemeen lager is dan het verwachte nut van een rechterlijke beslissing . 
Zij mijden het risico van een civiele procedure en zijn daardoor tijdens 
onderhandelingen bereid meer toe te geven dan het economische model als 
rationeel voorschrijft. Voor gedaagden geldt precies het omgekeerde. De 
gedaagde bevindt zich in een loss-frame en is daardoor geneigd meer risico 
te zoeken. Daarom kan verwacht worden dat de onderhandelingslimiet van 
de gedaagde lager is dan het verwachte (negatieve) nut van procederen. Een 
gedaagde zou dan juist te weinig toegeven tijdens onderhandelingen. 

Deze verwachtingen werden door ons getoetst in een aantal onderzoeken, 
waaraan zowel advocaten , rechtenstudenten als leken (in dit geval psy
chologiestudenten en een landelijke steekproef van volwassenen) meewerk
ten . 13 Wij vonden echter een opmerkelijk verschijnsel. D e hierbo ven gefor
muleerde verwachtingen bleken inderdaad te gelden voor de leken , maar 
niet voor de rechtenstudenten en de advocaten. 

Wat is hier aan de hand ? In het bovenstaande werd ervan uitgegaan dat 
zowel de eiser als de gedaagde de status quo ten tijde van de onder
handelingen hanteert als het 'neutrale' referentiepunt. Dat gaat kennelijk op 
voor leken, maar niet voor juristen en aankomende juristen. Men zou dus tot 
de conclusie kunnen komen dat de jurist de status quo tijdens de onder
handelingen niet gebruikt als referentiepunt voor de kwalificatie winst of 
verlies . Budescu en Weiss 14 suggereren dat in situaties waarin onlangs grote 
veranderingen in de vermogenspositie van de individuen plaatsvonden, het 

13. Zie Ten Kate (1989), op.cit. noot 6; Van Koppen (1990), op.cit. noot 6; P.J. van Koppen, 
H. W. Richt ers & J. ten Kate , Schikken of procederen: Psychologische kanttekeningen bij de economie 
van civielrechtelijke geschillen. Rotterdam: Erasm us Universiteit (rappor t aangeboden aan de 
minister van justitie 1989), met name Hoofdstukken 6 en 11. De hier beschreven onder 
zoeken betroffen een simulatie van de positie van procespartijen in schikkingsonderhandelin
gen. De proefpersone n dienden in een bepaalde casus aan te geven waar voor hen de 
onderhande lingslimiet lag. 
14. Zie D .V. Budescu & W. Weiss, 'Reflection ofTransitive and ln transitive Prefere nces: A 
Test of Prosp ect Th eory.' 39 Organizational Behavior and Human Decision Processes 184-2 02 
(1987), p. 200 . 
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referentiepunt kan afwijken van de status quo . Dat is het geval bij schik
kingsonderhandelingen, waarbij het immers vaak gaat om de correctie van 
recente, grote veranderingen in de vermogenspositie van één van de partij
en. De partijen kunnen bovendien nog op een andere wijze aankijken tegen 
het civiele geschil. Dat gezichtspunt houdt in dat partijen anticiperen op de 
mogelijke rechterlijke uitspraak. Beslissingen tijdens schikkingsonderhan
delingen van een partij die meent een grote kans te hebben op een gunstige 
rechterlijke uitspraak zouden gezien kunnen worden als beslissingen in een 
gain-frame. Analoog daaraan zijn beslissingen tijdens schikkingsonder
handelingen van een partij met een kleine kans om te winnen te beschouwen 
als beslissingen in een loss-frame. De meest voor de hand liggende cesuur 
tussen een kleine en een grote kans om de procedure te winnen, is een kans 
van 50 procent. 

Het effect van dit onderscheid tussen vermoedelijke winnaars en ver
liezers van een procedure op hun beslissingsgedrag in onderhandelingen, 
onderzochten wij bij drie groepen proefpersonen: advocaten, rechten
studenten en leken. Uit dit onderzoek bleek dat de proefpersonen die 
meenden een grote kans te hebben om een procedure te winnen (dat wil 
zeggen groter dan 50 procent), risicomijdend gedrag vertoonden en dat 
proefpersonen die zichzelf een kleine kans gaven ( dat wil zeggen kleiner dan 
50 procent) zich juist risicozoekend opstelden. 15 Dit effect werd gevonden 
bij advocaten, rechtenstudenten en bij leken. 

Het verschil tussen vermoedelijke winnaars van een procedure en ver
moedelijke verliezers heeft op de onderhandelingen een curieus effect . De 
vermoedelijke winnaar geeft, gezien zijn sterke positie , relatief te veel toe 
tijdens onderhandelingen; de vermoedelijke verliezer geeft juist, in ver
houding tot zijn zwakkere positie, te weinig toe tijdens onderhandelingen . 
Vermoedelijke verliezers vergroten daardoor de kans dat de onderhandelin
gen worden afgebroken en het geschil door de rechter wordt beslecht, 
waarbij zij een relatief grote kans hebben om te verliezen. Vermoedelijke 
verliezers komen er in civiele geschillen dus niet alleen slechter vanaf omdat 
zij een zwakkere zaak hebben, maar ook omdat zij zichzelf in een zwakkere 
positie brengen door relatief veel risico te nemen. 

3. Relatie advocaat en cliënt 

Zoals eerder gezegd, vonden wij het-door de prospect -theori e voor
spelde -verschil in risicogedrag tussen eisers en gedaagden wel bij leken , 
maar niet bij juristen. Het gevolg van verschillen in risicogedrag tussen leken 
en advocaten kan leiden tot problemen in de communicatie tussen cliënt en 

15. Van Koppen (1990), op. cit. noot 6. 
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advocaat. Een gedaagde zal geneigd zijn meer risico te nemen dan zijn 
advocaat; een eiser is echter geneigd minder risico te nemen dan zijn 
advocaat. Dat komt doordat de cliënt in grotere mate dan de advocaat gericht 
is op wat hij moet gaan betalen of zal ontvangen, terwijl de advocaat in 
overwegende mate denkt in termen van winnen of verliezen van het geschil. 

u lijkt het vrijwel onmogelijk om in algemene termen de relatie tussen 
advocaat en cliënt te beschrijven, aangezien deze relaties zeer divers kunnen 
zijn. Weliswaar heeft de advocaat vaak het overwicht van de expert, maar 
soms is bij de cliënt minstens evenveel knowhow aanwezig, bijvoorbeeld bij 
grote rechtspersonen. Het kan voorkomen dat een cliënt geheel vaart op de 
strategie van zijn advocaat , maar ook dat de advocaat niet veel meer is dan 
een tussenpersoon om de procedure te voeren. 

Op een wat ander vlak ligt het door Galanter 16 naar voren gebrachte 
onderscheid tussen verschillende soorten cliënten, namelijk one-shotters en 
repeat-players. One-shotters zijn personen die een enkele keer in hun leven 
betrokken raken bij een proce s, repeat-pla yers daarentegen zijn (rechts) 
personen die vaak civiele procedures voeren . Het zal duidelijk zijn dat een 
dergelijke positie , nog afgezien van het verschil in juridische expertise die 
daarmee gepaard gaat, kan leiden tot verschillend beslissingsgedrag tijdens 
schikkingsonderhandelingen . Men kan zich bij voorbeeld voorstellen dat 
een doorsnee particulier, een one-shotter, die een grote vordering heeft op 
een andere partij, zich meer risicomijdend zal opstellen dan een repeat
player in dezelfde omstandigheden . De repeat -player kan in een procedure 
meer risico nemen, omdat het verlies in de ene procedure gecompenseerd 
kan worden door winst in andere procedures . 

Tot slot mag niet worden vergeten dat cliënt en advocaat geheel ver 
schillende belangen kunnen hebben. Hoewel de Gedragsregels voor Advo
caten (1980) bepalen dat zoveel mogelijk moet worden gestreefd naar een 
minnelijke schikking, kan deze houding in financieel opzicht strijdig zijn met 
de wens om de omzet van het advocatenkantoor op peil te houden . 

4. Wat doen advocaten? 

Of men tijdens onderhandelingen tot resultaat komt, hangt ook af van de 
wijze waarop wordt onderhandeld . Daarbij gaat het vooral om de stijl van 
onderhandelingen van de advocaten . In de literatuur wordt daarbij in het 
algemeen een onderscheid gemaakt tussen een coöperatieve en een compe-

16. M . Galanter , 'Why the haves come outah ead: Speculations on the limitoflegalchange.' 9 
Law and Society Review 95-160 (1974). 
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titieve stijl van onderhand elen. 17 De coöperatieve onderhandelaar is gene igd 
te streven naar een voor beide partijen bevredigende oplossing; een compe
titieve onderhandelaar probeert een maximaal eigen resultaat te bereiken . 
Deze stijlen brengen een heel scala van verschillende gedragingen met zich 
mee . Williams 18 vroeg aan een groot aantal advocaten 19 terug te denken aan 
een recente zaak of transactie, daarvan een beschrijving te geven en een 
vragenlijst te beantwoorden over de advocaat van de tegenpartij . Daarna 
gaven zij een oordeel over de effectiviteit van de advocaat van de tegenpartij . 
Williams vond op die manier dat 65 procent van de advocaten - in ieder 
geval in Phoenix , Arizona waar het onderzoek werd gehouden-geclass ifi
ceerd kon worden als coöperatief en 24 procent als competitief. 2° Coöpera
tieve onderhand elaars worden over het algemeen door de advocaat van de 
tegenpartij als effectievere onderhandelaars beoordeeld, hoewel ook effec
tieve competitie ve onderhandelaars bleken voor te komen . 

Wijzelf volgden een aantal advocaten gedurende een jaar-of zoveel 
korter als de onderhandelingen duurden -tijdens onderhandelingen over 
in totaal 156 geschillen. 21 Vooraf vroegen wij de advocaten in welke mate zij 
zichzelf in het algemeen een flexibele onderhandelaar achtten. Dat oordeel 
bleek achteraf samen te hangen met de uitkomst van de onderhandelingen: 
flexibele onderhandelaar s schikken vaker. Dat zou natuurlijk kunnen ko
men doordat flexibele coöperatieve onderhandelaars 'softies' zijn die te snel 
toegeven. Dat bleek echter niet het geval: flexibele onderhandelaars hebben 
niet een meer toegeeflijke onderhandelingslimiet dan niet-flexibele onder
handelaars . Evenmin vinden zij een ander bedrag redelijk , of proberen zij 
gemiddeld een beter of slechter resultaat te bereiken dan niet-flexib ele 
onderhandelaars. Flexibele onderhandelaars zijn wel optimistischer over de 
kansen op een schikking; kennelijk terecht. In overeenstemming daarmee 
verwachten zij tevens dat de tegenpartij relatief meer zal toegeven. 

17. In de literatuur worden voor deze twee stijlen ook wel de term en probl eemger icht versus 
oplossinggericht gebruikt. Zie bijvoorbeeld R. Fisher & W. Ury, Succesvol onderhaudelen: 'De 
Harvard aanpak'. Utrecht: Veen (1984) (vert. van Cetting to Yes: Negotiating agreement mithout 
givingin. Boston : Houghton Mifflin, 198 1 ); en G. R. Williams, Legal negotiations and settlement. 
St Paul , Minn.: West (1983). 
18. Zie Williams (1983), op.cit. noot 17. 
19. Uit zijn gegevens kan niet worden afgeleid om hoeveel advocaten het gaat. Hij verzond 
'approxima tely' 2000 vragenlijsten, maar hij vermeldt niet hoeveel hij er terugkreeg. 
20. Het lukte hem dus niet 11 procent van de advocaten in een van deze twee categorieën 
onder te brengen. 
21. Zie Van Koppen , Richters & Ten Kate (1989), op.ci t. noot 13 en Ten Kate (1989), op. 
cit. noot 6. 
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5. Conclusie 

Hierboven beschreven wij een aantal psychologische processen die van 
invloed kunnen zijn op het verloop van onderhandelingen. Het onderzoek 
laat zien dat de rol die men heeft tijdens civielrechtelijke onderhandelin 
gen - eiser of gedaagde, vermoedelijke winnaar of vermoedelijke verliezer, 
advocaat of cliënt-van bepalende invloed kan zijn op de wijze waarop men 
zich opstelt tijdens onderhandelingen en op de mate waarin fouten gemaakt 
worden. Als een partij veel risico neemt, dan heeft dat op een aantal aspecten 
invloed. Die partij zal zich tijdens onderhandelingen harder opstellen, in 
ieder geval harder dan zij rationeel gezien zou moeten doen. Die partij zal 
ook eerder ertoe besluiten de onderhandelingen af te breken en te gaan 
procederen. Voor de risicomijdende partij geldt het tegenovergestelde: zij 
geeft tijdens onderhandelingen teveel toe, blijft te lang dooronderhandelen, 
terwijl een civiele procedure een hogere opbrengst zou kunnen geven. 

Hierboven bespraken wij slechts een klein deel van het uitgebreide veld 
van onderhandelen. De belangrijkste reden daarvoor, naast de beperkte 
ruimte, is dat er nog bijzonder weinig onderzoek is gedaan naar onder
handelingen in civiele geschillen. 22 Dat betekent niet dat over het onder
handelen op zich niet veel te melden is: naar bijvoorbeeld het onder
handelen in de pre-contractuele fase is wel veel onderzoek verricht. 23 Het 
onderhandelen in civiele geschillen heeft echter een aantal bijzondere 
kenmerken die samenhangen met het alternatief voor (mislukte) onder
handelingen. In de geschillen waarin de partijen niet tot een vergelijk 
komen, kan immers een rechterlijke beslissingworden afgedwongen . Advo
caten dienen zich te realiseren dat zij niet alleen van hun cliënt verschillen in 
deskundigheid, maar ook door hun rol in het geschil. Door hun rol zijn zij 
geneigd minder of juist meer risico te nemen dan hun cliënt. Als advocaten 
hun cliënten wijzen op deze eigenaardigheden van het civiele gesch il, zal dat 
de communicatie tussen hen en de effectiviteit van hun onderhandelingen 
kunnen bevorderen. 

22. Buiten het onderzoek van Williams (1983), op. cit. noot 17, en ons onderzoek is het 
empirisch onderzoek zeer beperkt. Zie H. Genn, Hard bargaining: Out of court settlement in 
personal injury actions. Oxford: Clarendon (1987); en R.H . Mnookin & L. Kornhauser , 
'Bargaining in the shadow of the law: The case of divorce.' 88 Yale Law Journal 950-997 
(1979). 
23. Zie voor een overzicht H .H . Kelley & ].W . Thibaut, b1terperso11al relations: A theory of 
interdependence. ew York: Wiley (1978); D.G. Pruitt , Negotiation behavior. New York: 
Academie (1981); H . Raiffa, The art and science of negotiation. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press (1982); en ].Z. Rubin & B.R. Brown, The social psychology of bargaining and 
negotiation. New York: Academie (1975). 
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Hoofdstuk 7 

Gedragswetenschappelijk bewijs: een overzicht 

N Vidmar en P.J. van Koppen 

Een bedrijf wordt gedagvaard vanwege een misleidende advertentie. Een kind 
beschuldigt haar stiefvader ervan dat h&" haar sexueel misbruikt, maar trekt de 
beschuldiging later weer in. Een boekhandelaar wordt vervolgd voor het verspreiden 
van pornografische tijdschriften, waarvan de inhoud strijdig rvordt geacht met de 
maatschappelijke opvattingen. In een procedure over schending van een beeldmerk 
beweert de eiser dat het produkt van de gedaagde door de consumenten wordt verward 
met zijn eigen produkt. Een vrouw beschuldigt een man van verkrachting, maar de 
man beweert dat de vrouw met de gemeenschap instemde. Een vrourv die haar man 
in zijn slaap doodschoot, beroept zich op overmacht. 

Deze voorbeelden op zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk terrein hebben 
een aantal elementen gemeen. Zij hebben allemaal betrekking op gedrag van 
mensen en wat er daarbij in hun hoofden omging. Voor allemaal geldt dat 
onderzoek door psychologen of andere gedragswetenschappers zou kunnen 
helpen bij de beslissing van de rechter. En inderdaad, elk van deze pro
blemen is onderwerp geweest van getuigenverklaringen door psychologen in 
rechtbanken in Noord-Amerika. 1 In de laatste twintig jaar is het aantal van 
dergelijke getuigenverklaringen daar aanzienlijk gegroeid. 

In dit hoofdstuk bespreken wij enkele vormen van gedragswetenschap
pelijk bewijs en hoe dat soort bewijs door rechters gebruikt werd . Wij willen 
ons niet strikt beperken tot gedragswetenschappelijk bewijs, enkele andere 
vormen van sociaal-wetenschappelijk bewijs komen eveneens ter sprake. 
Daarbij wordt het Amerikaanse perspectief als uitgangspunt genomen, 
omdat dergelijke vormen van bewijs daar aanzienlijk meer ingeburgerd zijn 
dan in ederland. Wij denken echter dat het belang van gedragsweten
schappelijk bewijs in Nederland zal toenemen en dat het derhalve ook voor 

ederlandse juristen loont om er kennis mee te maken. Ook de vier 
volgende hoofdstukken handel en over vormen van gedragswetenschappelijk 
bewijs. Om doublures te voorkomen , worden de onderwerpen die in andere 

1. Met oord-Am erika word en over het algemeen bedoeld de Verenigde Staten. Ge
dragswetenschappelijk bewijs wordt echter in toenem ende mate ook in Canadese recht
banken toegelaten. Het Canadese recht ssysteem is, evenals vrijwel alle recht ssystemen in de 
Verenigde Staten, afgeleid van het Britse recht ssysteem. 
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hoofdstukken besproken worden, onder verwijzing daarnaar, hier slechts 
summier behandeld. 

1. De juridische cultuur en de ontwikkeling van 
gedragswetenschappelijk bewijs 

Voordat wij een aantal praktijkvoorbeelden van psychologisch bewijs be
spreken, is het nodig om een korte schets te geven van de oord-Ameri
kaanse juridische cultuur, om te laten zien waarom het gebruik van dit soort 
bewijs de laatste decennia zo is gegroeid. Het is ook nodig om duidelijke te 
maken in welke mate dit soort bewijs in de ederlandse rechtspraktijk 
bruikbaar is. 

Het is een veelgehoorde opvatting dat men sociale problemen in de 
Verenigde Staten nogal eens probeert op te lossen door middel van recht
spraak in plaats van met bestuurlijke middelen. 2 Daarover is discussie 
mogelijk; niettemin denken wij dat er een kern van waarheid in die op
merking schuilt. 3 Gedurende de afgelopen decennia zijn beslissingen over 
constitutionele zaken, over wetgeving en over het overheidsbeleid steeds 
belangrijker geworden in de Amerikaanse rechtspraak. Men zou daarom 
kunnen zeggen dat er in de Amerikaanse rechtspraak een zekere ver
schuiving plaatsvindt van civielrechtelijke naar publiekrechtelijke geschil
len. 4 Steeds vaker moeten rechtbanken beslissen over bijvoorbeeld discrimi
natie van werknemers, rechten van gedetineerden en andere problemen 
waarbij de eiser een groep personen is (class action). Bij veel van die 
geschillen mengt de overheid zich, vanwege het publiekrechtelijke belang , 
als partij in het proces, zoals in geschillen over kartels, beursfondsen, 
discriminatie bij woonruimteverdeling, herindeling van kiesdistricten en de 
uitvoering van milieuwetgeving . De Amerikaanse rechter oordeelt in deze 
gevallen niet alleen over de aansprakelijkheid die uit het verleden voort
vloeit, maar geeft ook aanwijzingen voor voorzieningen die in de toekomst 
moeten worden getroffen. In dergelijke procedures is het dikwijls nodig om 
bewi.js te leveren over typische gedragingen van (groepen van) individuen 
teneinde de aansprakelijkheid vast te tellen en om te bepalen welke voorzie
ningen in de toekomst nodig zullen zijn. 

2. Zie D . Horowitz, The courts andsocialpolicy. Washington DC: Brooking Institute (1977) ; en 
M . Galanter, 'Readin g the landscape of disputes : What we know and don 't know (and think 
we know) about our allegedly contentious and litigatious society.' 31 UCLA La,v Review 4-71 
(1983). 
3. Zie Galanter (1983), op. cit. noot 2. 
4. Zie A. Chayes, 'The role of the judge in public law litigation .' 89 Haroard Larv Reviem 
128 1-1316 (1976); en Th . Eisen berg & S.C. Yeazell, 'The ordin ary and the extraordinary in 
institutional litigation.' 93 Haroard Larv Review 465-517 (1979) . 
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Laat ons een concreet probleem bekijken . Een vrouw beweert dat haar 
werkgever, een bedrijf, discrimineert op grond van geslacht . In plaats van te 
beweren dat zij alleen slachtoffer is van deze discriminatie, beargumenteert 
zij dat het algemene beleid van het bedrijf indirect verschillen in beloning 
tussen mannen en vrouwen veroorzaakt. Met behulp van sociaal-weten 
schappelijke methoden wordt vervolgens statistisch materiaal verzameld 
over de salarissen van verschillende soorten werknemers in het desbe
treffende bedrijf en probeert men daarmee aan te tonen dat het beloning s
systeem van het bedrijf inderdaad discriminatoir is.5 

Mede onder invloed van de sociale wetenschappen is men de laatste 
decennia anders tegen allerlei sociale problem en, waaronder crimineel 
gedrag, gaan aankijken. Zo zijn sexueel misbruik en geweld, mishandeling 
van echtgenotes en culturele conflicten de laatste jaren zodanig geherdefi
nieerd , dat dergelijk gedrag thans eerder en vaker wordt vervolgd dan 
voorheen. Wil dergelijk gedrag met enige kans op succes aan de strafrechter 
worden voorgelegd, dan is het bijvoorbeeld nodig om aan te tonen dat het 
niet ongewoon is dat een kind een aanvankelijke beschuldiging van incest 
later weer intrekt; of uit te leggen hoe het komt dat slachtoffers van 
verkrachting dikwijls pas weken later aangifte doen ; of aannemelijk te maken 
dat een vrouw best kan denken dat haar leven in gevaar is hoewel er objectief 
gezien geen onmiddellijke dreiging van haar man uitging. 

Een derde overweging voor het belang van sociaal-wetenschappelijke 
bewijsvoering heeft te maken met de vorm van de rechtspleging. Het 
Amerikaanse rechtssysteem is afgeleid van het Britse Common Law-systeem 
en wordt voorts beheer st door een aantal beginselen en grondrechten die 
zijn opgenomen in de Con stitutie.6 Voor de onderhavige bespreking zijn vier 
verschillen met het ederlandse recht ssysteem van belang . Het eerste is dat 
men in de Verenigde Staten zowel staats- als federa le wetgeving heeft en dat 
er daarom ook zowel staats- als federale gerechten bestaan. Beide soorten 
gerechten hebben grote vrijheid bij interpr etatie van wetgeving en het 
daarachter liggende beleid en tevens een grote beslissingsvrijheid over de 
vraag of dat beleid al dan niet uitgevoerd mag worden. Zo kon de hoogste 
federale rechter, het U.S. Supreme Court, in zijn beroemde beslissing uit 

5. Zie . Vidmar, 'Assessi ng the impact of statistica ! evidence: A Social science perspective.' 
In S.E. Fien berg (ed.) The evolving role of statistica/ assessments as evidence in courts. ew York: 
Springer (1989). 
6. Zie voor een bespreki ng van de verschillen tussen het zogenaamde Common Law-systeem 
en de Continentaal Europese systemen M. Dama ska, 'Structures of authority and comparati
ve crimin a! proced ure s.' 84 Yale Law Journal 480-544 (1975); . Franke!, 'T he search for 
truth : An unp erial view.' 123 University of Pe1111sylva11ia Law Review 103 1- 1059 (1975); en 
J.W . Thibaut & L. Walker, Proceduraljustice:A psychological analysis. New York: Wiley (197 5). 
Over de mate waarin de beide systemen rechtvaardig worden gevond en, wordt gesproken in 
hoofdstuk 14 over rechtvaardigheid : kwestie van inh oud of vorm? 
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1954 inzake Brown vs. Board of Education of Topeka1 beslissen, dat raciaal 
gescheiden scholen in strijd waren met de Constitutie en dat staatswe tgeving 
die segregatie van scholen mogelijk maakte, onconstitutioneel was. Zo was 
het ook het Amerikaanse federale Hooggerechtshof, dat door de politie 
onrechtmatig verkregen bewijs hardnekki g bleefuitsluiten (de zogenaamde 
exclusionary rule) tegen pogingen van de wetgevers in de Staten in om daarbij 
soepe ler te zijn. Hetzelfde college stelde jarenlang wetten van Staten, die de 
doodstraf onder omstandigheden toestonden, buiten werking omdat het de 
doodstraf een 'cruel and unu sual punishment' achtte, die door de Con
stitutie verboden wordt. 8 Ook lagere federale rechters zijn tot derge lijke 
constitutionele toetsingen van wetten en bestuurlijke richtlijnen bevoegd. 
Een van de gevolgen van deze grote macht was, dat Amerikaanse rechte rs in 
toenemende mate ontvankelijk waren voor gedragswetenschappelijke be
wijsvoering, die hen hielp om enerzijds te oorde len over de veranderende 
betekenis van wetten en om anderzijds te onderzoeken of de principes 
waarop een wet geacht werd gebaseerd te zijn, in de praktijk ook daad
werkelijk gestalte krijgen. 

Een tweede verschil met het Nederlandse rechtssysteem is het accusatoi
re karakter van het Amerikaa nse procesrecht, waarbij het produceren van 
bewijs geheel de verantwoordelijkheid is van de partijen zelf. Dat stimuleert 
de partijen om inventieve manieren te zoeken om bewijsproblemen op te 
lossen. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, is een accusatoire proces
vorm niet inherent aan het Common La1.v-systeem en hoor t de inquisitoire 
procesvorm niet onverbrekelijk bij het Civil Law-systeem. Zo heeft Ita
lië- een Civil Law-land - onlangs besloten tot de invoering van een accusa
toire procesvorm. 

Een derde verschil met het ederlandse rechtssysteem is van algemene 
bekendheid: in vele straf - en civiele zaken fungeren lekenju ry's als feiten
rechters. In die zaken is het de taak van de rechter om ervoor te zorgen dat 
relevante informatie de jury bereikt. De rechter is daarbij geneigd bepaalde 
soorten bewijs toe te laten omdat hij denkt dat de uit juridische leken 
bestaande jury daarmee geholpen is bij het nemen van zijn beslissing. 
Deskundigenberichten komen in de Amerikaanse rechtspraak vaker voor 
dan bij ons, omdat lekenjury's worden geacht meer voorlichting nodig te 
hebben dan beroepsrechters. Deskundigenberichten over factoren die van 
invloed zijn op de betrouwbaarheid van ooggetuigen vormen waarschijnlijk 
het bekendste voorbeeld daarvan. Terzijde voegen wij toe dat onderzoek 
heeft laten zien dat ook rechters nogal eens misverstanden koesteren, die 

7. 347 .S. 483, 74 S.ct. 686, 98 L.Ed. 873 (1954). 
8. Daarin is verandering gekome n inds Nixon en Reagan een aanta l raadsheren in het 
federale Hooggerechtshof hebben benoemd. Thans is een meerderheid van de negen 
raadsheren in het college voor de doodstraf. 
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met behulp van gedragswetenschappelijk bewijs gecorrigeerd zouden kun
nen worden. 9 

Een vierde verschil is dat het jury-systeem en de accusatoir e wijze van 
procederen geleid hebben tot een complex systeem van regels over de 
toelaatbaarheid van bewijsmiddel en en de vorm waarin die ten pro cesse 
kunnen worden gepresenteerd. 

Een laatste factor in de toenemende populariteit van het sociaal-weten
schappelijk bewijs is dat in de afgelopen decennia de methodologie van de 
sociale wetenschappen aanmerkelijk geperfectioneer d is. Hun gegevens 
kunnen steeds meer bogen op betrouwba arheid en validiteit. Amerikaanse 
rechters hebben zich daarover in het verleden nogal eens kritisch getoond. 
Thans zijn zij in toen emende mate ber eid om dit soort bewijsvoerin g als 
legitiem en zinvol te aanvaarden. Dit laatste heeft ook een keerzijde: de 
Amerikaanse rechter stelt steeds hoger e eisen aan de kwaliteit van ge
dragswetenschappelijk bewijs. 

2. De functie en vorm van gedragswetenschappelijk bewijs 

Het doel van bewijs -en dus ook van gedragswetenschappelijk bewijs -is 
het verstrekken van feitelijke informati e aan de recht er. De feiten die met 
behulp van gedragswetenschappelijk bewijs worden vastgesteld, kunnen 
worden onderscheiden in de drie typen: rechtsfeiten , casusspecifieke feiten 
en feiten omtrent de sociale context. 10 

Rechtsfeiten houden verband met het bepalen van wat recht is of wat het 
overheidsbeleid inhoudt. In een reeks zaken, die begon met Gregg vs. 
Georgia, 11 beoordeelde het Amerikaanse federale Hooggerechtshof bijvoor
beeld bewijs dat gebaseerd was op enquêtes onder de bevolking over de 
doodstraf. Aan de hand van daaraan ontleende gegevens werd beslist dat de 
doodstraf strijdig was met de zich ontwikkelende opvattingen in de samen-

9. Zie Vidmar (1989), op.c it. noot 5; M. Saks & C.H. Baron (eds.), Theuse, uonuse, and misuse 
of app!ied socia! research in the courts. Lanham, MD: University Press of America (1980); J. 
Monahan & L. Walker, Socia! science in !aw: Cases and materia!s. Min eola: The Foundation 
Press (2nd ed. 1990); en W. Loh, Socia! research in the judicia! process: Cases, readings, and text. 

ew York: Russell Sage (1984) . 
10. In het Engels respectievelijk !egis!ativefacts, adjudicativefacts en socia!fr arneworkfacts. De 
navolgende bespreking is gebasee rd op K.C. Davis, 'An approach to problems of evidence in 
the administrative process.' 55 Harvard Law Review 364-425 1942) ; K.C. Davis, Facts in 
lawmaking. 80 Columbia Law Review 93 1-942 (1980); L. Walker & J. Monahan, (1987) 
'Social frameworks : A new use of social science in law.' 73 Virgi.nia Law Revie1v 559-598 
(1987); L. Walker & J. Monah an (1988) 'Social facts: Scientific methodology as legal 
precedent .' 76 Ca!ifornia La1v Reviem 877-896 (1988); en J. Monahan & L. Walker , 'Socia l 
science research in law: A new paradigm. ' 43 American Psychologi.st 465-4 72 (1988). 
11. 428 U .S. 153, 96 S.ct . 2909, 49 L.Ed .2d 859 (1976). 
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leving (evolving community standards) en daarom in strijd met de Constitutie, 
die immer s wrede en ongewone straffen (crue/ and unusual punishment) 
verbiedt. 

Een ander voorbeeld is de zaak UnitedStates vs. Leon, 12 waarin het federale 
Hooggerechtshof met behulp van gedragswetenschappelijk gegevens oor
deelde over de effecte n van het uitsluiten van onrechtmatig verkregen bewijs 
op afhandelen van misdrijven . In dit soort zaken is het vierde amendem ent 
op de Amerikaanse Con stitutie aan de orde, dat impliceert dat voor huis
zoeking en aanhouding een probable cause (een ernstig vermoeden van een 
strafbaar feit) nodig is. 13 In de recht spraak heeft dit beginsel geleid tot de 
zogenaamde exclusionary rule, die inhoudt dat bewijs dat zonder probable cause 
is verkregen niet in een rechtszaak kan worden gebruikt . D e bedoe ling van 
die regel is uiteraard om de politie ervan te weerhouden onrechtmatig bewijs 
te verzamelen, omdat het toch niet tegen de verdachte gebruikt kan worden. 
In de zaak tegen Leon was de politie echter te goeder trouw afgegaan op een 
anonieme informant en had bovendien, naar het oordeel van het hof , de 
exclusionary rule slechts in lichte mate geschonden. Het federale Hoogge
rechtshof voelde zich genoodzaakt de baten van een strikte toepa ssing van de 
regel af te wegen tegen de kosten. H et hof baseerde zijn oordeel daarbij 
voornamelijk op gedragswetenschappelijk onderzoek , 14 waaruit bleek dat in 
ongeveer 0,5 proc ent van de aanhoudingen wegens een misdrijf de ver
dachte weer diend e te worden vrijgelaten op basis van de exclusionary rule. 
Het Hooggerechtshof kwam daarop tot de conclusie dat de opbrengsten van 
het toepassen van deze regel dermate marginaal zijn, dat bij een te goeder 
trouw verrichte aanhouding die pas achteraf gebaseerd blijkt te zijn op een 
onrechtmatig aanhoudingsbevel de exclusionary rule buiten toepa ssing moet 
blijven. Gedrag swetenschappelijk bewijs werd in dit geval dus gebrui kt om 
het realiteitsgehalte te bepalen van assumpties die aan een wettelijke rege
ling ten grondslag liggen. 

Casusspecifieke feiten zijn feiten waarover in een bepaald e procedure 
verschil van menin g bestaat. In zaken betreff ende schending van een beeld
merk , bijvoorbeeld door misleidend adverteren, wordt in de Verenigde 

12. 468 U.S. 897, 104 S.Ct. 3405, 82 L.Ed.2d 677 (1984). 
13. Het Vierde Amendement (1791) luidt als volgt: 'The right of the peopl e to be secure in 
their per sons, houses , papers , and efTects, against unr easonable searches and seizu res, shall 
not be violated , and no Warrants shall issue, but upon probable eau.se, supp orted by Oath or 
affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to 
be seized' (cursivering toegevoegd). 
14. Met name op T.Y. Davies, 'A hard look at what we know (and still need to learn) about the 
'cas ts' of the Exclusionary Rule: IJ stud ies and other studies of' lost' arrests.' l 983American 
Bar Foundation Research Joumal 611-690 (1983). 
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Staten (en soms ook in ons land 15
) het bewijs vaak geleverd met behulp van 

een empirisch onderzoek waaruit blijkt dat het produkt van gedaagde zozeer 
lijkt op het produkt van eiser, dat consumenten ze daadwerkelijk verwarren. 
In pornografiezaken wordt op een met beeldmerkzaken vergelijkbare ma
nier bewijs geleverd door psychologen. In die zaken kan met behulp van 
gedragswetenschappelijk methoden worden onderzocht of de verdachte 
inderdaad handelde in strijd met in de samenleving levende opvattingen 
over wat obsceen is. Gemeenschappelijk aan gedragswetenschappelijk be
wijs over casusspecifieke feiten is, dat de aldus vastgestelde feiten direct 
relevant zijn voor het beslissen van de zaak. 

Een derde vorm van gedragswetenschappelijk bewijs betreft feiten om
trent de sociale context. 16 Dit soor t bewijs strekt ertoe de rechter of de jury te 
informeren over de sociale of psychologische context van casusspecifieke 
feiten, opdat de beslisser de waarde van de tot bewijs aangevoerde feiten kan 
waarderen. Een deskundigenbericht over de betrouwbaarheid van oogge
tuigen is hiervan een voorbee ld . De getuigedeskundige spreekt zich niet uit 
over de vraag of een concrete getuige al dan niet terecht de verdachte als de 
dader heeft geïdentificeerd, maar licht de feitenrechter slechts voor over de 
betrouwbaarheid van ooggetuigebewijs in het algemeen of over de betrouw
baarheid van ooggetuigen in de omstandigheden waaronder de waarneming 
van de ooggetuige plaatsvond. 17 

Een ander voorbeeld is de psycholoog die in een zaak over sexueel 
misbruik van een kind getuigt over hoe kinderen zich gewoonlijk gedragen 
na sexueel misbruik. 18 Dit soort informatie kan de rechter helpen om het 
bewijs in een concrete zaak te waarderen. Het bewijs over de sociale context 
kan betrekking hebben op gebeurtenissen in het verleden ('Kan een oogge 
tuige iemand onder dergelijk lichtom standig heden accuraat herkennen?'), 
op actuele omstandigheden ('Is het herro epen door een kind van een 
aangifte van sexuee l misbruik er een aanwijzing voor dat het kind het heeft 
verzonnen?') en op toekomstige gebeurtenissen ('Zal deze geweldpleger 
recidiveren als hij voorlopig in vrijheid word t gesteld?'). 

De vorm van gedragswetenschappelijk bewijs en de mate van nauw
keurigheid kan nogal variëren. Aan het ene eind van het continuüm staat 
daarbij de psycholoog of maatschappelijk werker die op basis van persoon-

15. Zie bijvoorbeeld W.A. Wagenaar & A.M. Souveri jn, Onderzoek naa.r de mate van over
eenstemming tussen de verpakkingen van min eraalwaters en lemondranken verkrijgbaar onder de 
namen SPA en SOURCY. Leiden: Vakgroep Functieleer en Theoretische Psychologie (1989) 
en hoofdstuk 9 over de exmperimentele psycholoog als getuigedeskundige. 
16. Zie Monahan & L. Walker (1988), op. cit. noot 10; L. Walker & Monahan (1988) , op.cit. 
noot 10; en . Vidmar & R.A. Schuiler, 'Juries and expert evidence: Social framework 
testimony.' 52 Law and Contemporary Problems 133-176 (1989). 
17. Zie hoofdstuk 10 over de betrouwbaarheid van ooggetuigen . 
18. Zie hoofdstuk 8 over de klinisch psycholoog als getuigedeskundige . 
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lijke ervaringen met mensen of persoonlijke ervaringen met bepaalde situa
ties een professioneel oordeel geeft over kenmerken van menselijke gedrag. 
Aan het andere eind kan het bewijs zijn gebaseerd op streng gecontroleerde 
empirische studies, waarbij systematisch gegevens over honderden of zelfs 
duizenden mensen zijn verzameld. Het gewicht dat aan dit soort bewijs moet 
worden toegekend dient meer af te hangen van de objectiviteit en strengheid 
van de methode dan van de functie die het bewijs in het proces heeft. 

3. Voorbeelden van gedragswetenschappelijk bewijs 

In deze paragraaf geven wij enige voorbeelden van gedragswetenschappelijk 
bewijs, ingedeeld volgens de driedeling in rechtsfeiten, casusspecifieke 
feiten en feiten omtrent de sociale conte :xt. Voor meer voorbeelden wordt 
verwezen naar de hoofdstukken 8 tot en met 11. 

A. Rechtsfeiten 

Vanwege de beperkte ruimte voor dit hoofdstuk, zullen wij slechts een 
opsomming geven van een aantal gebieden waarop gedragswetenschappelijk 
bewijs van rechtsfeiten is gebruikt. 19 Reeds in 1907 werd in de Verenigde 
Staten gedragswetenschappelijk bewijs over rechtsfeiten geleverd. Toen 
beperkte het federale Hooggerechtshof in de zaak Muller vs. Oregon20 het 
aantal uren dat vrouwen per dag mochten werken tot tien. 21 Het belangrijk
ste argument was dat vrouwen bij een groter aantal werkuren hun huis
houdelijke taken onvoldoende zouden kunnen vervullen en dat hun kinde
ren daaronder zouden lijden . Adviezen van sociaal-wetenschappelijke des
kundigen moesten dit argument onderbouwen. 

Bewijs over rechtsfeiten werd in later jaren bijvoorbeeld gebruikt in zaken 
over rassenscheiding op scholen, discriminatie door werkgevers, discrimi
natie bij woonruimteverdeling en het toekennen van stemrecht, bij het 
veroordelen van verdachten en bij de omstandigheden in gevangenissen, bij 
zedelijkheidszaken , rechten van psychiatrische patiënten, bij milieuvraag-

19. De geïnter essee rde lezer die hierover meer inform atie wil kan een aantal bronn en 
raadplegen. Zie voor een verwijzing en nadere uitwerking van deze zaak Mo nahan & L. 
Walker (1990), op.cit. noot 9. Zie ook Horowitz (1977), op.cit. noot 2; en A.S. Miller &J.A. 
Baron , 'The Supr eme Court , the adver arysystem, and the flow of inform ation to the justi ces : 
A preliminary inqui ry.' 61 Virginia Lam Reviem 1187-1245 (1975). 
20. 208 U. S . 412 , 28 S.Ct. 324 , 52 L.Ed. 551 (1907). 
21. Zie voor een nadere uitwerking van deze zaak Monahan & L. Walker (1990), op.cit. noot 
9. 
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stukken en zee r uiteenlop ende zaken op het gebied van due process, zoals 
schending van procedureregels door de politie en het openbaa r ministerie. 

Een mooi voorbeeld van gedragswetenschappelijk bewijs werd geleverd in de zaak 
Briggs vs. Elliott, 22 een van de zaken die gevoegd werd met de al eerder genoemde 
zaak Brown vs. Board of Education of Topeka. Aan de orde was de vraag of 
rassenscheiding op scholen de zelfwaardering van zwarte kinderen nadeling beïn
vloedt. De psychologen Kenneth en Mamie Clark voerden een onderzoek uit met 
poppen. Zij lieten 3- tot 7-jarige zwarte kinderen vier poppen zien; trvee zwarte en 
twee witte poppen, die voor het overige identiek waren. De (zwarte) onderzoekers 
stelden de kinderen vier vragen:(]) 'Geef mij de pop die je het leukst vindt,' (2) 'Geef 
mij de pop die je het liefst vindt, '(3) 'Geef mij de pop die er ziek uitziet' en ( 4) 'Geef 
mij de pop die een leuke kleur heeft. 'De mees te zwarte kinderen bleken een voorkeur 
te hebben voor de witte poppen. Op grond van de antwoorden van de zwarte kinderen 
op de vragen kwam Clark als getuigedeskundige tijdens het proces tot de conclusie: 
'{ . .] from the examination of my own results and from an examination of the 
literature in the entire field we conclude that discrimination, prejudice and se
gregation have definitely detrimental effects on the personality development of the 
Negro child. '23 

Het veelvuldig gebruik van bewijs over rechtsfeit en in de Verenigde Staten 
betekent overigens niet dat rechters dit soort bewijs altijd toelaten .24 Het 
komt zelfs voor dat de ene recht er een bepaald gedragswetenschappelijk 
bewijs in een zaak toelaat en gebruikt bij zijn beslis sing, maar een andere 
rechter het in een volgende zaak bij voorbaat afwijst als niet toelaatbaar of 
terzake doende . Phoebe Ellsworth heeft een intere ssant overzicht gegeven 
van de reactie van het federale Hoogger echtshof op gedragswetenschap
pelijk bewijs op het gebied van dat verschrikkelijk e anachronisme in het 
Amerikaanse recht : de dood straf.25 Zij besprak de reactie van het Hoog ge
rechtshof op verschillende vormen van gedrag sweten schappelijk bewijs die 
van belang zijn voor de toelaatbaarheid van de dood stra f, zoals bewijs over 
afschrikking door de doodstraf en discriminatie op grond van ras bij het 
opleggen ervan . D e reacties van het Hoog gerechtshoflat en een combinatie 

22. 98 F.Su pp . 529 (E.D.S.C. 1951). 
23. De resultaten waren overigens minde r ondubb elzinnig als Clark tijdens de recht zaak 
deed voorkomen. Zwarte kinderen uit het Zuiden van de Verenigde Staten bleken namelijk 
de zwarte poppen aanmerkelijk minder sterk af te wijzen dan zwarte kinderen uit het 
Noor den. Zie R. Kluger , Simpte justice. New York: Knopf (1976). 
24. Saks & Baron (1980), op. cit. noot 9. 
25. P.C. EUsworth, 'Unpleasant facts: The Supreme Court 's response to emp irica! research 
on capita! punishment.' In K.C. Haas & J.A. Inciardi (eds.) The death penalty and the crimina/ 
justice system. Newbury Park, Cal.: Sage (1988). 
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zien van gebruik, niet-gebruik en misbruik van gedragswetenschappelijk 
bewijs. 26 

B. Casusspecifieke feiten 

Beeldmerken. In procedures over schendingen van beeldmerken wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van bewijs op basis van empirisch onderzoek. 27 

Het onderzoek wordt bijvoorbeeld gebruikt om vast te stellen of potent iële 
kopers van een produkt in verwarring gebracht worden door de mate waarin 
een produkt van een andere firma gelijkt op het produkt waarvan het 
beeldmerk beschermd is. Een tweede onderwerp is de vraag of een aspect 
van een beeldmerk 'secundaire betekenis' heeft gekregen door adverteren. 
Secundaire betekenis houdt in dat de primaire betekenis van een woord, 
aanduiding of zinsnede door het adverteren geassocieerd is met een bepaald 
produkt. Een derde onderwerp kan zijn of een merknaam zodanig algemeen 
is geworden, dat het gebruikt wordt als een generieke aanduiding van een 
klasse van produkten, waardoor de bescherming van de handelsnaam vervalt 
(bijvoorbeeld aspirine). 

De toelating van gedragswetenschappelijk bewijs in beeldmerkzaken is in 
de Verenigde Staten niet zonder slag of stoot gegaan. De toelating liep 
aanvankelijk spaak op de zogenaamde hearsay rule, de reg el die getuigen 
verbiedt een verklaring te geven over hetgeen zij van-horen-zeggen ver
nomen hebben. 28 In Elgin National Watch Co. vs. Elgin Clock Co. 29 bood de 
eiser als bewijs aan de resultaten van een enquête onder een representatieve 
steekproef uit juweliers in de gehele Verenigde Staten over de betekenis die 
wordt gehecht aan de naam Elgin. Het bewijsaanbod werd afgewezen op 
grond van de hearsay rule, omdat het deskundigenbericht niet gebaseerd was 
op persoonlijke kennis van de expert, maar uit !uitend 'upon the unverified 
statements or opinions of persons not called as witnesses. ' Later werden 

26. Zie ook E.D . Tanke & T.J. Tanke, 'Getting off the lippery slope: Socia l science in the 
judicia! process.' 34 American Psychologist 1130-1138 (1979). 
27. Zie J.P . Lipton , 'T rademark litigation: A new look at the use of social science evidence. ' 
29 Arizona Law Review 639-665 (1987); en M.D. Bernacci , 'Trademark meaning and 
non-partisan survey research: A marriage of necessity. ' 30 Administrative La,v Review 44 7-
459 (1978). 
28. Rule 802 van de Federal Rules ofEvidence. Rule 80l(c) definieer t hearsa y als 'a statement, 
other than one made by the declar ant while testifying at the trial or hearin g, offered in 
evidence to prove the truth of the matter asserted .' 
29. 26 F .2d . 376 (U.S. District Court , District of Delaware 1928). 
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enquêtegegevens gecombineerd met grote aantallen getuigen die daad
werkelijk in de rechtszaal verschen en, de zogenaamde parade-methode.30 

Pas in de zestiger jaren werd empirisch onderzoek over schending van een 
beeldmerk als zelfstandig bewijsmidd el toegelaten . Een empirisch onder
zoek kan- althans als dat onderzoek goed wordt opgezet en uitgevoerd en 
wordt gehouden onder de toepasselijke groep van consumenten-inzicht 
geven over het onderwerp in kwestie omdat men daarmee kan laten zien wat 
relevante consumenten werkelijk over een produkt denken . Het is zelfs 
mogelijk om met behulp van een experiment aan te ton en dat consumenten 
bij het doen van boodschappen in winkels merken daadwerkelijk verwarre n . 
Een goed voorbeeld van dit laatste deed zich voor in La Victoria Foods vs. 
Curtine-Burns.31 

Het geschil ging over salsa, een hete Mexicaanse saus. De eiser, Victoria, maakte al 
sinds jaar en dag een salsa-saus onder de naam Salsa Suprema. De gedaagde begon 
in 1984 een dergelijke saus te maken onder de naam La Suprema. Elisabeth Lofius 
deed in opdracht van de eiser drie onderzoeken, waarvan wij er hier twee bespreken. 
(1) Voor de deur van een supermarkt, waarin beide sausen werden verkocht, werd 
aan klanten gevraagd of zij in de het laatste jaar Mexicaans voedsel hadden gekocht. 
Als een klant bevestigend antwoordde, werd een bon overhandigd waarmee men na 
het boodschappen doen, op vertoon van een pot salsa-saus, 2 dollar terug kon krijgen. 
De ene helft van de klanten werd verteld dat zij Salsa Suprema diende te kopen om 2 
dollar terug te krijgen, de andere helft moest La Suprema kopen. Op de bon was 
uiteraard in code aangegeven met welke opdracht de klanten de supermarkt ingin
gen. Van de 303 klanten die meewerken, bleek echter 12 procent met de verkeerde 
saus terug te komen. 

(2) Salsa Suprema werd verkocht als een saus die voor veel doeleinden kon 
worden gebruikt en werd daarom in de supermarkt vooral geplaatst in het schap met 
Mexicaanse producten. La Suprema werd vooral verkocht als een dipsaus en kon 
daarom in de supermarkt meestal op het schap met de snacks gevonden worden. 
Lofius vroeg i:n een supennarkt in Seattle aan tien verschillende personeelsleden 
waar zij 'La Suprema salsa' kon vinden en werd in zeven van de tien gevallen naar 
het schap met Mexicaanse producten verwezen. 

Bewijs op basis van dit soort onderzoek is superieur aan andere vormen van 
bewijs , zoals het intuïtieve oord eel van de rechter over de mate waarin 

30. Bijvoorbeeld in Oneida vs. National Si /ver, 25 N.Y.S. 2d . 271 (Supr eme Court of New 
York, Madison Co unty 1940), waar naast de presentatie van resultaten van een onderzoek 
onder een aselecte steekproef van 1000 vrouwen de rechter het ook nodig vond dat 24 
vrouwen in de rechtszaal hun verhaal deden . 
31. Nie t gepubli ceer d (U.S. District Court , Western Distr ict of Was hington 1986), be
sprok en in Monahan & L. Walker (1990), op. cit. noot 9. 
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consumenten in de war zouden kunnen worden worden gebracht of de 
parade-methode, waarbij de eiser een aantal getuigen laat opdraven die 
verklaren dat zij in de war zijn gebracht. Een empirisch onderzoek kan 
immers direct bewijs leveren over het gedrag van de gemiddelde consument 
en omdat in het onderzoek een representatieve steekproef is gebruikt, 
kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan over alle relevante consu 
menten. 

Voor beeldmerkzaken hoeft niet altijd onderzoek in het veld te worden 
gedaan. Een goed voorbeeld van gebruik van gedragswetenschappelijk 
bewijs op basis van onderzoek in het laborat orium deed zich voor in Zippo 
Manufactering Co. vs. Rogers Import Inc.32 

Zippo verkocht aanstekers die door Rogers werden nagemaakt en verkocht. De eiser 
liet drie onderzoeken uitvoeren, waaraan 3 maal 500 proefpersonen deelnamen, 
waarvan er hier twee relevant zijn. In het eerste onderzoek liet men de proefpersoon 
een Zippo aansteker zien en vroeg wat voor aansteker dat was. Van de proefpersonen 
gaf 42,6 procent als antwoord dat het een Zippo-aansteker was. In een tweede 
onderzoek liet men de proefpersonen een aansteker van Rogers zien en weer werd 
dezelfde vraag gesteld. Nu benoemde 34, 7 procent van proefpersonen de a,ansteker 
als een Zippo-aansteker. De rechter beantwoordde op grond van het eerste onderzoek 
de vraag of de vorm van de Zippo-aansteker secundaire betekenis heeft gekregen, dat 
wil zeggen dat de vorm een zodanige betekenis heeft gekregen voor de consument, dat 
zij met het merk Zippo wordt geassocieerd, bevestigend. De gedaagde bracht 
daartegen in dat Rogers aanstekers op zogenaamde display-kaarten werden ver
kocht waarop met grote letters de naarn Rogers stond, zodat in werkelijkheid de 
verwarring niet zo groot was als in het laboratorium was vastgesteld. Dit verweer 
werd verworpen op grond van het grote percentage proefpersonen dat in het 
onderzoek een Rogers aansteker aanzag voor een Zippo door de gelijkenis in vorm en 
uitvoering. 

Nadat de rechter vaststelde dat de aansteker van Rogers duidelijk bedoeld was als 
een immitatie, stelde hij op grond van het tweede onderzoek vast dat het waarschijn
lijk is dat potentiële kopers de aansteker van Rogers voor een Zippo-aansteker zu llen 
houden. 

Misleidend adverteren . In procedures over misleidend adverteren komen 
soortgelijke onderwerpen aan de orde als bij schending van beeldmerken. 33 

In de Verenigde Staten kan een concurrent of een overheidslichaam, zoals 

32. 216 F.Supp. 670 (U.S. District Court, Southern District of New York 1963). 
33. Zie S.S. Diamond, 'Using psychology to control law: From deceptive advertising to 
cr imina! sentencing.' 13 Law and Human Behavior 239-252 (1989); en J. Jacoby & W.D. 
Hoyer, 'Viewer miscomprehension of televised communication: Selected findings.' 46(4) 
Journa/ of Marketing 12-26. (1982). 
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de Federal Trade Commission of de Federal Drug Administration, door de 
rechter bepaalde advertenties laten verbieden, als bewezen kan worden dat 
de gedaagde onderneming een misleidende of valse claim over een prod ukt 
maakt. Deze procedures kunnen leiden tot boetes en zelfs tot gevangenis 
straffen voor verantwoordelijke personen in een onderneming. 

Voor juridisch overtuigend bewijs in dit soort zaken is bewijs nodig over 
zowel het gedrag van consumenten, als over feitelijke onjuistheden in de 
advertentie. Gedragswetenschappelijk bewijs heeft uiteraard vooral be
trekking op de manier waarop de advertentie(s) door consumenten worden 
waargenomen en ervaren. In zijn beslissing inzake American Brand Ine. vs. 
R.J. Reynolds schreef het federale Hooggerechtshof: 'A statement acknow
ledged to be literally true and grammatically correct [may still evoke in 
consumers] a tendency to mislead, confuse, or deceive.' Als gevolg van deze 
beslissing gebruiken zowel eisers als gedaagden in dit soort zaken empirisch 
onderzoek met het doel te bewijzen , dat een bepaalde advertentie juist wel of 
juist niet consumenten misleidde. Het zal duidelijk zijn dat voor het leveren 
van bewijs over zowel beeldmerken als over misleidende advertenties in elke 
zaak speciaal empirisch onderzoek moet worden uitgevoerd. 34 

Pornografie. Bewijs over verwarring van merkbeelden en misleidende 
advertenties heeft betrekking op het waarnemen door consumenten. Ander 
gedragswetenschappelijk bewijs heeft betrekking op attitudes en meningen. 
Dat geldt vooral voor wat Amerikanen obsceniteiten noemen. 35 Het Ameri
kaanse criterium voor obsceniteit is of het strijdig is met opvattingen in de 
samenleving over wat betamelijk is (community standards of decency). Op
vattingen in de samenle ving zijn uiteraard subjectieve oordelen die in de tijd 
veranderen en van plaats tot plaats verschillen. Hoewel in dit soort procedu
res de beslissing meestal wordt genomen door een jury van twaalf personen 
die min of meer a-select zijn gekozen uit de bevolking van het district waarin 
de zaak zich afspeelt, geeft de rechter de jury-leden niettemin de instructie 
dat zij de zaak niet moeten beslissen op basis van hun eigen oordeel over 
hetgeen betamelijk is, maar dat zij hun oordeel moeten baseren op het 
oordeel van de samenleving als geheel. 

In een aantal Amerikaanse zaken heeft de gedaagde geprobeerd om met 
behulp van empirisch onderzoek te laten zien dat de samenleving als geheel 
wél bereid was activiteiten, literatuur of films toe te laten . Aanvankelijk lieten 

34. Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 9 over de experimentele psycholoog als getuigedes
kundige. 
35. Zie Monahan & L. Walker (1990 , p. 114-128) , op. cit. noot 9; J.M. . Lamont , 'Public 
opinion polls and survey evidence in obscenity cases.' 15 Crimina/ Law Quarterly 135-159 
(1972) ; en M.B. Glassman, 'Community standards of patent offensiveness: Public opinion 
data and obscentiy law.' 42 Public Opinion Q;1arterly 161-170 (1978) . 
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rechtbanken dit soort gegevens, gepresenteerd door een deskundige, niet 
toe op grond van het hearsay-verbod, maar in recente beslissingen werd dit 
soort bewijs wel toegelaten .36 

In ederland hanteerde de Hoge Raad in 1970 een vergelijkbaar crite
rium voor schending van de openbare eerbaarheid bij pornografie. Hij 
oordeelde dat met eerbaarheid werd bedoeld 'de eerbaarheid als algemeen 
begrip zoals dat moet worden bepaald door de bij een belangrijke meerder
heid van het Nederland e volk op dit punt levende opvattingen.' 37 Deze 
empirische definiëring van schending van de eerbaarheid gaf echter veel 
praktische moeilijkheden en strandde uiteindelijk op gewrongen jur is
prudentie 38 en een gebrek aan empirische en theoretische houdbaarheid van 
het criterium. Straver kwam dan ook tot de conclusie dat er niet zoiets 
bestaat als een eerbaarheid die geschonden kan worden. 39 

Vooroordelen. Een ander soort gedragswetenschappelijk bewijs heeft te 
maken met het jury- ysteem zelf. De panels waaruit de jury-leden worden 
gekozen, moeten volgens de Amerikaanse grondwet representatief zijn voor 
de bevolking van het district waar het proces zich afspeelt. 40 Bovendien moet 
de jury onbevooroordeeld (impartia0 zijn: de jury-leden moeten in staat zijn 
elk vooroordeel over de zaak opzij te zetten en alleen te oordelen op grond 
van het geleverde bewijs.41 Zowel de rechter als de advocaten van partijen 
kunnen bij de aanvang van het proces potentiële jury-leden ondervragen met 

36. Salibavs. State, 475 N.E.2d. 1181 (Court of Appeal oflndiana, Second District 1985) ; en 
Commonwealth vs. Traiuor, 374 Mass. 796, 374 .E.2d. 1216 (Supreme Judicia! Court of 
Massachusetts, Suffolk 1978). 
37. HR 17 november 1970, TJ 1971, 373 (Ch ick-arre st). 
38. A.C. 't Hart , 'Pornografie en strafvervolging: Van 'Chick' tot 'Deap Throat'.' 54 
Nederlands Juristenblad 277-282 (1979). 
39. C.]. Straver, 'Heeft strafvervolging op grond van artikel 240 Sr nog zin?' 53 Nederlands 
Juristenblad 233-242 (1978) . Zie voor algemene besprekingen 't Hart (1979) , op.cit. noot 38; 
J. de HulJu, Strafrechtelijke en sociaal-wetenschappelijke gronden voor strafbaarstelling van porno
grafie. Arnhem: Gouda Quint (Monografieën Strafrecht 3; 1984); en J. de Hullu & J.L. van 
der Ne ut, Zedelijkheidswetgeving in berveging. ijmegen: Ars Aequi Libri (1985). 
40. Het samenstellen van een representatief jury-panel waaruit bij de aanvang van de 
procedure de 12 jury-leden worden geselecteerd (de zogenaamde voir dire), lijkt eenvoudiger 
dan het is. De Verenigde Staten kennen geen burgerlijke stand, zoda t voor het samenstellen 
van een jury-panel andere lijsten moeten worden gebruikt. Men kent bijvoorbee ld wel een 
lijst van geregistreerde stemgerechtigden, maar om op die lijst te komen moet men zich actief 
laten registeren. Het zal duidelijk zijn dat zwarten, latino's, armen en vrouwen onderver 
tegenwoordigd zijn op die lijst. Bij de samenstelling van het jury-pan el wordt daarom in de 
mee te staten gekozen voor de combinatie van een aantal lij ten , zoals de lijst van geregi
streerde stemgerechtigden en de lij t van houders van een rijbewijs. Zie V. Hans & 
Vidmar, Judging the j ury. New York: Plenum (1986). 
41. Zie . Vidmar & J.W.T. Jud son, 'T he use of social science data in a change of ven ue 
application: A casestudy.' 59 Ca11adia11Bar Review 76-102 (1981); . Vidmar &J. Melnitzer , 
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het doel dergelijke vooroordelen op het spoor te komen (voir dire). Op grond 
daarvan kunnen jury-leden gewraakt worden . In toenemende mate ziet men 
in de Verenigde Staten advocaten bij de selectie van jury-leden gebruik 
maken van psychologen . 42 

Een bijzonder geval vormt de selectie van jury-leden in zaken waarin de 
doodstraf kan worden opgelegd . In zulke gevallen pleegt het openbaar 
ministerie jury-leden te vragen of zij op principiële gronden tegen de 
doodstraf zijn, om degen en die daarop bevestigend antwoorden vervolgens 
te wraken. Onderzoek van Ellsworth c.s. laat zien dat aldus samengestelde 
(death qualified) jury's , ongeacht de straf , vaker het schuldig uitspreken dan 
jury's waaruit dergelijke jury-leden niet zijn verwijderd.~3 In deze gevallen 
produceert de selectie een jury die geen representatieve afspiegeling vormt 
van de bevolking in het desbetreffende district. 

In andere gevallen kan men tot de overtuiging komen dat een dermate 
groot deel van de bevolking in een bepaald district bevooroordeeld is in een 
bepaalde zaak, dat het nodig is om het proces naar een ander district te 
verplaatsen. Een bijzond er gruwelijke zaak, zoals kindermoord, krijgt vaak 
veel aandacht in de media en wordt uitgebreid besproken. In dergelijke 
gevallen kan de verdachte proberen voor de rechter te bewijzen dat een 
eerlijke en onbevooroordeelde jury in het betrokken district niet kan worden 
gevormd omdat te veel potentiële jury-leden al vaststaande ideeën hebben 
over de schuld van de verdachte. Jury-leden kunnen in dergelijke gevallen 
bovendien over informatie beschikken , die als bewijs niet toelaatbaar zou 
zijn tijdens het proces. Het bewijs voor het ondersteunen van het verzoek om 
het proces naar een ander district te verplaatsen (change of venue) wordt 
tegenwoordig meestal geleverd met empirisch onderzoek in het betrokken 
district naar meningen van de bevolking en door middel van systematische 
analyse van de berichtgeving in de plaatselijke media. 

Discriminatie. Een andere context waarin gedragswetenschappelijk bewijs 
in de Verenigde Staten veelvuldig wordt gebruikt , zijn procedures over 

'Juror prejudic e: An empirica! stud y of a challenge for cause.' 22 Osgood Hall Lam J oumal 
487-511 (1984); en M.T. ietzel & R.C. Dillehay, 'Psychologists as consultants for changes 
of venue.' 7 Lam and Human Behavior309-335 (1983). 
42. Zie voor een uitgebreide bespreking Han s & Vidmar (1986), op. cit. noot 40 . 
43. Zie C.L. Cowan , W.C. Th omps on & P.C. Ellsworth , 'Th e effects of death qualification 
on jurors' predi sposition to convict and on the quality of deliberation.' 8 Lam and Human 
Behavior 53-79 (1984); R. Fitzgerald & P.C. Ellsworth , 'Du e process vs. crime con trol: D eath 
qualification and jury attitudes .' 8 Lam and Human Behavior 3 1-5 1 (1984); en W.C. Thomp
son, C.L. Cowan , P.C. Ellsworth &J.C. Harrin gton, 'Death penality attitude s and conviction 
proneness: The translation of attitud es into verdiets.' 8 Lam and Human Behavior 133-151 
(1984). Zie voor het laatste nieuws over jury-selectie B.L. Cutl er (ed.), 3(3) Forensic Reports 
227-360 (special issue on jury selection 1990). 
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discriminatie door werkgevers-bijvoorbeeld op grond van ras en ge
slacht- bij het aannemen en bij de promotie van personeel, over discrimina
tie bij woningtoewijzing, in scholen ofbij de indeling van kiesdistricten. 44 De 
Federal Civil Rights Act uit 1964- en de daaropvolgende wetgeving in de 
verschillende staten-is zo ingericht, dat gedragswetenschappelijk bewijs 
als het ware wordt aangemoedigd. Met deze wetgeving wordt niet alleen 
geprobeerd individuele gevallen van discriminatie te bestrijden, maar ook 
discriminatie die voortkomt uit institutionele structuren, onafhankelijke van 
de vraag of de beslissers in organisaties de bedoeling hadden om te discrimi
neren. Een eiseres die beweert dat haar salaris te laag is of dat zij vanwege 
haar geslacht een te kleine kans op promotie heeft, kan prob eren als bewijs 
gegevens naar voren te brengen die laten zien dat , ceteris paribus, vrouwen 
gemiddeld minder verdienen in de organisatie of minder vaak worden 
bevorderd . Als dat bewezen kan worden, gaat de bewijslast over op de 
gedaagde werkgever, die dan moet bewijzen dat er een redelijke, niet op 
discriminatie gebaseerde verklaring is voor die patronen . 

In andere zaken brachten eisers naar voren dat psychologische tests, die 
worden gebruikt bij selectie in sollicitatieprocedures, de latere prestaties 
niet goed voorspellen en dat minderheidsgroepen bij voorbaat slechter 
scoren op die tests. In zaken waarin de rechter van oordeel was dat de 
verdeling over de rassen van tot scholen toegelaten kinderen in strijd was 
met de constitutie, vond de rechter steun bij sociologische en psychologi
sche bewijsvoering om deze discriminatie te helpen uitbannen. 

C. Feiten omtrent de sociale context 

Bewijs omtrent de sociale context heeft tot doel de rechter of de jury met 
behulp van gedragswetenschappelijk onderzoek voor te lichten over de 
regels van menselijk gedrag in het algemeen, zodat casusspecifieke feiten in 
de sociale of psychologische context kunnen worden geplaatst en beter 
kunnen worden geïnterpreteerd. Dergelijk bewijs kan dienstig zijn bij een 
breed scale van onderwerpen. 

De betrouwbaarheid van ooggetuigen. Het bekendste voorbeeld van 
bewijs omtrent de sociale context vormt het deskundigenbericht over de 

44. Zie Monahan & L. Walker (1990), op.cit. noot 9; D . Kalmuss, M . Chester &J. Sanders, 
'Politica] conflict in applied scholarship: E>.'Pert \vitnesses in school desegregation litigation.' 
30 Social Problems 168-192 (1982); S.E. Fienberg (ed.), The evolving role of statistica/ assess
ments as evidence in the courts. New York: Springer (1989); en D.C. Baldus & J.L. Cole, 
Statistica! proof of discrimination. Colorado Springs, CO: Seppards-McGraw (1980). 
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betrouwbaarheid van ooggetuigen .45 Een psycholoog geeft daarbij de rech
ter informatie over de potentiële onbetrouwbaarheid van ooggetuigen , ge
zien de omstandigheden waaronder de ooggetuige waarnam en waaraan hij 
sindsdien onderhevig is geweest. Twee aparte hoofdstukken in dit boek zijn 
aan dit onderwerp gewijd.46 

Het voorspellen van recidive en gevaarlijkheid . Ook het voorspellen van 
gevaarlijkheid en recidivisme zijn onderwerpen van andere hoofdstukken in 
dit boek .47 Daarom beperken wij ons hier tot de opmerking dat het bewijs 
daarover in de categorie van bewijs omtrent de sociale context thuis hoort. 
De expert die hierover deskundigenbericht geeft, baseert zich op gegevens 
van studies van personen die niets met de desbetreffende zaak te maken 
hebben. 

Getuigenverklaringen door kinderen . Tot voor kort werd getuigebewijs 
door kinderen in de Verenigde Staten en andere Common Law-landen 
sceptisch beoordeeld . Vaak werd dat soort bewijs niet toegelaten , tenzij het 
werd ondersteund door een getuigenis van een volwassene. In de tachtiger 
jaren vond een dramatische ommekeer plaats. Dat kwam doordat men zich 
in toenemende mate bewust werd van de problemen rond sexueel misbruik 
van kinderen.-½8 Tegenwoordig wordt het kinderen ook toegestaan te getui
gen over andere zaken. Toch maakt men zich zorgen over de accuraatheid 
en de geloofwaardigheid van het getuigebewijs door kinderen. Daarom 
worden gedragswetenschapp ers vaak als deskundig e opgeroepen om het 
gedrag en de getuigenis van kinderen te helpen interpreteren. In hoofdstuk 
10 (over betrouwbaarheid van ooggetuigen) wordt dit uitgebreid bespro 
ken.49 

Sexueel geweld tegen volwassenen . De opvattingen in de maatschappij 
over sexueel geweld zijn de laatste decennia sterk verand erd en het openbaar 

45. Zie in het algemeen M. McCloskey, H .E. Egeth & J. McK enna (eds.), 'Th e Ethics of 
e~'J)ert testimony.' 10 Law and Human Behavior 1-182 (Whole issue) (1986); en E.F. Loftus, 
Eye1vit11ess testimo11y. Cambrid ge, Mass .: Harvard University Press (1979). 
46. amelijk hoofdstukken 10 en 11. 
47. Zie hoofdstuk 10 en een deel van hoofdstuk 13. 
48. J.C. Yuille, 'The systematic assessment of children' s testimony.' 29 Canadian Psychology 
247-262 (1988); D. McCord, 'Expe rt psychological testimony about child complainant s in 
sexual abuse prosecutions: A foray into the admissibility of novel psychological evidence .' 77 
J oumal of Crimina/ Law and Criminology 1-68 (1986); en R.P. Mos teller, 'Legal doctrines 
goveming the admissibility of expert testimony concerning social framework evidence.' 52 
Law and Contemporary Problems 85- 132 (1989). 
49. Zie ook hoofdstuk 8 en L. Barnin g &J.F . Nijboer, 'Het Anatomisch Correcte Popp enar
rest.' 64 Nederlands Juristenblad 1173-1177 (1989) over de betrouwbaarheid van kinderen als 
ooggetuige in verband met de poppenmethode. 
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ministerie is in toenemende mate bereid verdachten in dit soort zaken te 
vervolgen. Die ontwikkelingen worden begeleid door een toenemende 
hoeveelheid literatuur over slachtoffers van verkrachtingen. 50 De literatuur 
over date rape51 en andere vormen van sexueel geweld door bekenden wordt 
gebruikt als bewijs in zaken waarin de verdachte toegeeft gemeenschap te 
hebben gehad met het slachtoffer, maar beweert dat het slachtoffer daarin 
toestemde. 

Enige onderzoeken wijzen erop dat slachtoffers van verkrachting gedrag 
vertonen dat inconsistent is met de stereotypen die rechters en jury-leden 
plegen te koesteren . Veel mensen trekken bijvoorbeeld de conclusies dat een 
vrouw niet verkracht is als zij niet onmiddellijk aangifte deed of als zij 
achteraf geen woede over het gebeurde toonde. Als een vrouw dan beweert 
dat zij niet instemde met de gemeenschap, wordt dat vaak niet geloofd, 
vooral als zij geen blauwe plekken of kneuzingen heeft. Resultaten van 
onderzoek laten echter zien dat veel slachtoffers van verkrachtingen niet 
direct aangifte doen en in eerste instantie eerder zichzelf dan de verkrachter 
de schuld geven.52 

Ander onderzoek laat zien dat veel slachtoffers gedrag vertonen dat pas t in 
het zogenaamde verkrachtingstrauma (rape trauma syndrome). In een rechts
zaak kan een expert deskundigenbericht geven over dat onderzoek en 
eventueel aangeven of naar zijn oordeel het slachtoffer reacties vertoont die 
passen in het verkrachtingstrauma. Bewijs over het verkrachtingstrauma i 
ook gebruikt om de bewering te ondersteunen dat de gewelddadige reactie 
van het slachtoffer plaats vond onder noodweer of tijdelijke ontoerekenings
vatbaarheid. In een uitzonderlijke zaak beweerde een vrouwelijke verdachte 
dat zij verkracht was een maand voordat zij de verkrachter aanviel. Zij 
verwondde hem en doodde daarbij zijn metgezel. Een expert gaf het des
kundigenbericht dat de vrouw door de verkrachting geestelijk niet in staat 

50. Zie A.W. Burgess & L.L. Holstrom, 'Rape trauma syndro me.' 131 AmericanJ01m1al of 
Psychiatry 981-986 (1974) ; T.M. Massaro, 'Expe rts , psychology, cre dibility, and rape: The 
rape trauma syndrome issue and its implication s for expert psychological testimony.' 69 
MimzesotaLawRroi:em 395-470 (1985); Vidmar & Schuiler (1989 , p. 1123-1128) , op.cit. noot 
16; en Monahan & L. Walker (1990, p. 410-42 3), op.cit. noot 9. 
51. Dat is een verkrachting door een man terwijl hij met het slachtoffer uit was. 
52. Veel vrouwen die verkracht zijn, voelen zichzelf achteraf schuldig . Logisch gezien is dat 
absurd , maar wordt door Lerner als volgt verklaard: 'What appears to be guilt [ . . . ] may be the 
way the woman's mind interprets a positive impuls , a need to be in con trol of her life. If the 
women can be]jeve that some way she ca used it, if she can make hers elf responsible for it, then 
she 's estab lished a ort of con trol over the rape . lt wasn't someone arbitrarily smashing into 
her life and wreaking havoc. Th e unpredictability of the latter situation can be too much for 
ome women to face. If it happen ed entire ly without provocation then it cou ld happen again. 

This is too horrifyin g to believe, so the victim creates an illu ion of safety by declaring herself 
responsible for the incident. ' M.J. Lerner, The belief in a just world: A fundamental delusion, 
New York: Plenum (1980), p. 123. 



7. Gedragswetenschappelijk bewijs: een overzicht 101 

was haar daad zodanig te overzien, dat sprake kon zijn van voorbedachte 
rade. 

Mishande lende vrouwen. Het zogenaamde mishandelde vrouwen syn
droom (battered woman syndrome) is de naam die wordt gegeven aan een 
cluster van gedragingen en emotionele reacties die een vrouw kan ont
wikkeling als zij gedurende lange tijd herhaaldelijk onderworpen wordt aan 
geestelijke en lichamelijke mishandeling door een man waarmee zij een 
intieme relatie heeft. Over dit soort relaties is inmiddels veel onderzoek 
gedaan. 53 Dit syndroom ontstaat door een cyclus van geweld. De cyclus van 
geweld kent drie fasen: een fase van escalatie waarin de man vooral verbaal 
agressief is en de vrouw probeert de man te sussen, een tweede fase waarin 
de spanningen tot uitbarsting komen in een incident met geweld en een fase 
van medelijden waarin de man aardig is tegen de vrouw en belooft te 
veranderen. Doordat de vrouw gevangen is in deze cyclus ontwikkelt zij 
geleerde hulpeloosheid: zij heeft het gevoel dat zij geen controle heeft op 
haar omgeving en dat er geen mogelijkheid is om te ontsnappen aan de 
relatie met de man . Op een bepaald moment breekt de vrouw echter uit dit 
patroon en valt de man aan, vaak met ernstige gevolgen voor de man. De 
vrouw kan gewelddadige reageren tijdens een van de momenten waarop zij 
wordt mishandeld, maar het komt regelmatig voor dat de vrouw aanvalt 
onder omstandigheden waarbij de man geen directe fysieke dreiging bete
kent voor de vrouw, bijvoorbeeld als hij slaapt. Als zo'n vrouw wordt vervolgd 
voor doodslag of moord is het gebruikelijk dat zij zich beroept op noodweer. 
Dat verweer is echter problematisch, omdat de traditionele juridische 
doctrine bij noodweer eist dat de dader probeerde direct dreigend gevaar af 
te weren en dat de dader niet in staat was de situatie te ontvluchten. Het 
beroep op noodweer kan dus alleen succesvol zijn als de traditionele 
omschrijving van direct dreigend gevaar en de onmogelijkheid de situatie te 
ontvluchten worden bijgesteld. 

Verder laat onderzoek zien dat veel mensen denken dat een vrouw die lijdt 
onder geweld van een man eenvoudigweg de relatie kan beëindigen, dat 
mishandelde vrouwen zelf plezier ontlenen aan de mishandeling en dat dit 
soort relaties voornamelijk voorkomen bij mensen van lage socio-economi 
sche status . Daarom zal tijdens een rechtszaak vaak een expert op het gebied 
van geweld binnen het huwelijk een deskundigenbericht moeten geven om 
het beroep op noodweer door de vrouw te ondersteunen. De getuigedes
kundige zal in zo'n geval verslag doen van de typische dynamiek van dit soort 

53. L.E. Walker, The battered woman syndrome. New York: Springer (1984); en C. Ewing, 
Battered women who kil!: Psycholog1:Cal self-defense as legal justification. Lexington: Lexington 
(1987). Zie Vidmar & Schuiler (1989, p. 1116-1123), op.cit . noot 16, voor een overzicht van 
recente literatuur. 
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geweldadige relaties en een analyse geven van de vraag of de verdachte de 
typische psychologische kenmerken vertoont van langdurig mishandelde 
vrouwen. Zo'n deskundigenbericht heeft een aantal functies. De rechter of 
de jury krijgt informatie over het feit dat mishandelde vrouwen een identifi
ceerbare groep personen vormen. Ook zal door de expert een aantal mis
vattingen van de beslissers worden gelogenstraft, zoals de verwachting dat 
de vrouw eenvoudigweg de relatie kon verlaten. Tenslotte kan de expert de 
beslissers ervan overtuigen dat de vrouw zich wel degelijk bedreigd voelde. 

Bewijs over andere syndromen. Het verkrachtingstrauma en het mis
hand elde vrouwen syndroom zijn slechts twee vormen van psychologische 
syndromen waarover systematisch gegevens zijn verzameld en waarover 
vervolgen in de Verenigde Staten deskundigenberichten zijn gegeven. 54 

Het mishandelde kinderen syndroom (battered youth syndrorne) is vergelijk
baar met het mishandelde vrouwen syndroom, behalve dat het hier gaat over 
kinderen en teenager s. Onderzoek van ouders die hun kinderen mis
handelen of misbruik en, laat zien dat zij een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken vertonen en vaak zelf als kind zijn misbruikt of mishandeld. Over 
het mishandelende ouders syndroom (battering parent syndrorne) zijn des
kundigenberichten gegeven over de vraag of een ouder al dan niet voorbe 
stemd was om een mi bruiker van kinderen te worden. 

Onderzoekers hebben ook een zogenaam d Vietnamveteranen syndroom 
(Viet Narn veteran 's syndrorne) geïdentificeerd. Sommige veteranen van deze 
oorlog hebben oncontroleerbare uitbarstingen van paranoia en geweld. 
Experts ondersteunden met behulp van dit syndroom vaak een beroep door 
Vietnamvete ran en op al dan niet tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid. 

Culturele stress. Mensen die afkomstig zijn uit andere culturen begaan 
soms misdrijven die het gevolg zijn van stress vanwege het aanpassen aan het 
leven in een andere cultuur. 55 Het komt ook voor dat immigranten zodanige 
opvattingen en gewoontes hebben dat zij daardoor met justitie in aanraking 
komen . Dat was bijvoorbeeld het geval in de zaak People v. Kirnura. Een 
vrouw, die was opgevoed in een zeer traditionele Japanse omgeving, hoorde 
dat haar man overspel had gepleegd en probeerde daarop Oyakoshinju - ou
der-kind zelfmoord - te plegen om daarmee de schande uit te wissen. In dit 

54. Zie Monaha n & L. Walker (1990), op.cit. noot 9, voor verwijzingen en een uitstekend 
overzicht van deze en andere vormen van post-trauma stress disorders en het gebruik daarvan in 
de rechtzaal. 
55. Zie Anoniem, 'The cultural defense in the crimina! law.' 99 Haroard Law Review 
1293-1311 (1986); J.P. Sams, 'The availability of the 'cultural defense' as an excuse for 
crimina! behavior.' 16 GeorgiaJournal of International and Comparative Lam 335-354 (1986); 
en L. Rosen , 'The anthropologist as expert witness.' 79 American Anthropologist 555-578 
(1977). 
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soort zaken kan het verstandig zijn bijvoorbeeld een antropoloog als getuige 
deskundige op te roepen om een deskundigenbericht te geven over de 
culture le achtergro nd van de verdachte. Een voorbeeld hiervan is People vs. 
Poddar, waarbij overigens de rechter het bewijs niet toeliet. 56 

Een student aan de University of California in Berkeley wilde een relatie met een 
medestudent, Tanya Tarasojf. De gevoelens waren voor korte duur wederzijds, 
maar nadat Tanya de relatie verbrak, belde Poddar b&· haar aan, schoot enige malen 
op haar met zijn geweer en doodde haar vervolgens met een groot aantal messteken. 
De verdachte, die afkomstig was uit India, bracht ten processe een antropoloog als 
getuigedeskundige naar voren om te bewijzen dat in casu sprake was van culturele 
stress: de verdacht kwam van het Indiase platteland, was afkomstig uit de Harijan
kaste (de onaanraakbaren), waarin het normaal is dat een huwel&'k wordt geregeld 
tussen de ouders van het toekomstige paar. Daarom gaf met name in relaties tussen 
mannen en vrouwen de verandering van cultuur voor de verdachte problemen. Het 
deskundigenbericht werd door de rechter overigens niet toegelaten, omdat getuigebe
w&·s over de geestestoestand van de verdachte het werk is van psychologen en 
psychiaters en niet van antropologen. Deze beslissing werd bevestigd in hoger 
beroep. 57 

Psycholinguïstiek. Vergelijkbaar met de uiteenlopende betekenis die in 
verschillende culturen aan hetzelfde gedrag wordt gegeven, zijn taalpro
blemen. Een aantal malen gaven psycholinguïsten deskundigenbericht over 
de verschillende betekenis die woorden kunnen hebben voor mensen met 
een verschillende culturele achtergrond. Gumperz beschreef de zaak van 
een van de Filippijnen afkomstige marinearts, wiens moedertaal niet Engels 
was.58 Hij behandelde in de Verenigde Staten een kind dat slachtoffer was 
geworden van misbruik door de ouders en dat later overleed. Hoewel de 
stiefvader van het kind werd veroordeeld, werd ook de arts vervolgd voor 
medische nalatigheid en bovendien voor meineed. Zijn advocaat nam uit
eindelijk een linguïst in de arm die liet zien dat de antwoorden van de arts op 
vragen van de vervolgende autoriteiten het gevolg konden zijn geweest van 
een onjuist begrip van de Engelse taal. 

Profielen. Bij binnenkomst in het land worden sommige personen wel en 
anderen niet onderzocht door marechaussee en douane. Het is immers 

56. 26 Cal.App.3d. 438, 103 Cal.Rprt. 84 (California Court of Appeal 1972). 
57. Zie over vergelijkbare probl emen bij aanhouding van buitenland se verdachten hoofdstuk 
2 over verdacht zijn en verdacht worden. 
58.]. Gumperz , 'Fact and inference in courtroom testirnony.' In]. Gumperz (ed.) Language 
and social identity. London: Cambridge University Press (1982). Zie daarnaast Rosen (1977), 
op. cit. noot 55; en Hans & Vidmar (1986, p . 136-146) , op. cit. noot 40. 
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prakti sch onmo gelijk alle binn enkomende per sonen uitgebr eid te onder
zoeken. Dat bet ekent dat de betrokken ambtenaar moet beslissen wie 
vermoedelijk wel en wie vermoedelijk niet smokkelwaar bij zich heeft. D e 
ambtenaar gaat daarbij van oudsher af op zijn intuïtieve oordeel. In toene
mende mate gebruikt de overheid echter psychologische profie len voor het 
identific eren van pot entiële verdachten, zoals (drugs)smokkelaars en vlieg
tuigkaper s, maar ook van illigale immigranten en recidivisten. 59 Ook bij het 
beoordelen van bommeldingen worden psychologische profielen gebruikt. 
Grote instellingen ontvangen met een zekere regelmaat bomm eldingen en 
moeten dan steeds beslissen of de melding serieus wordt genomen en het 
gebouw ontruimd. Voor een warenhuis kan met een goed psycholo gisch 
profiel van de serieuze bommelding veel economische schade worden 
voorkomen. 60 

Psychologische profielen zijn gebaseerd op empirisch bekende ken
merken van gevallen in het verleden: als iemand bijvoorbeeld in voldoende 
mate dezelfde kenmerken heeft al drugkoeri ers die in he t verleden zijn 
aangehouden, wordt ook hij aangehouden en gefouilleerd. Het zal duidelijk 
zijn dat het succes van psychologische profielen afhangt van de mate waarin 
de juiste kenmerk en worden gehanteerd 61 en dat zo'n profiel staat of valt met 
geheimhouding. adat in de Verenigde Staten bekend was geworden dat 
het gebruik van koffers van het merk American Tourister dee l uitmaakte van 
het drugkoerierprofiel-die koffers zijn namelijk bijzonder lucht
dicht- had het hanteren van dit kenmerk in het profiel uiteraard geen zin 
meer. Vanwege die geheimhouding is het ons niet gelukt voldoende gege
vens te verzamelen om aan strafrechtelijke psychologische profielen een 
apart hoofd stuk in dit boek te wijden. 

Hoew el profiel en worden gebruikt om potenti ële verdachten te identifi
ceren , kunnen zij een bewijsprobleem vormen als ten proces se de vraag aan 
de orde komt of er voldoende ernstige bezwaren waren om de verdachte aan 
te houden . Dit wordt vooral een probleem als iemand bijvoorbeeld wordt 
aangehouden omdat hij voldoet aan het vliegtuigkaper sprofi el, maar bij 
fouillering in feite een drugkoerier blijkt te zijn. 

59. Zie Monah an & L. Walker (1990, p. 320 -346 en 359-365) , op. cit . noot 9, voor een 
algemene discussie, verwijzingen en ca us. Profielen worden ook gebruikt in het privaatrecht. 
Zie daarover hoofdst uk 6 over daderprofielen in het privaatrec ht. 
60. Da derprofie len worden ook gebruikt voor het oplossen van zware geweldsdelicten. 
Voorals nog lijkt dat gebruik groten deels gebaseerd te zijn op het intuïti eve oordeel van 
rechercheurs. Zie P. van den Eshof, 'Pr ofielanalyse in de recherch epr aktijk .' 24 De Psycholoog 
484-487 (1989). 
61 . Voort spe len bij psychologische profielen dezelfde problemen als bij de psychodiagnos 
tiek. Zie daarove r para graaf 5 in hoofdstuk 8 (over de klinisch psycholoog als getu igedesk un
dige). 
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4. De kwaliteit van gedragswetenschappelijk bewijs 

Goed gedragswetenschappelijk bewijs is altijd gebaseerd op systematisch 
verzamelde gegevens in empirisch onderzoek, aan de hand waarvan de 
getuigedeskundige valide en voor juridische vraagstellingen relevante uit
spraken kan doen over menselijke gedrag. aast dit gemeenschappelijke 
kenmerk laat het bovenstaande overzicht zien dat gedragswetenschappelijk 
bewijs een groot gebied aan onderwerpen bestrijkt, dat het doel van het 
bewijs nogal uiteen kan lopen en dat de gegevens kunnen zijn gebaseerd op 
verschillende methodologin en verschillende conceptuele benaderingen. 
Een jurist of rechter kan vrij snel beslissen of de bewijsvoering relevant is 
voor een juridisch probleem, maar zal meer moeite hebben met de vraag of 
bepaald bewijs van goede of minder goede kwaliteit is. Daarbij zijn vragen 
aan de orde als: werden de vragen aan de proefpersonen juist gefor muleerd , 
was de omvang van de steekproef adequaat of wat is de foutenmarge van de 
voorspellingen op grond van deze gegevens? 

Dat zijn voor juristen niet eenvoudige vragen, vooral als zij geen ge
dragswetenschappelijke opleiding hebben . Bij veel onderzoek worden ge
compliceerde statistische analyses gebruikt om de gegevens te interprete
ren, terwijl zelfs goede statistische analyses nog tot foutieve conclusies 
kunnen leiden. In andere gevallen is misschien de conceptuele basis van het 
onderzoek verdacht. Meta-onderzoek naar het gebruik van gedragsweten
schappelijk bewijs laat zien dat rechters in de Verenigde Staten-van het 
federale Hooggerechtshof tot de laagste rechters - belangrijke beslissingen 
namen op grond van een verkeerd begrip van dat bewijs.62 En ook eder
landse rechters ontkomen niet aan dit soort problemen. 63 

In de Verenigde Staten is in de rechtspraak voor het beoordelen van 
deskundigenberichten de zogenaamde Frye-test ontwikkeld, genoemd naar 
Frye vs. United States.64 De gebruikte methodes en analyses moeten volgens 
die test voldoende wetenschappelijke grondslag hebben 'to produce uni
form and reasonable reliable results and will contribute materially to the 
ascertainment of the truth.' 65 Hoewel dit rijkelijk vage criterium in de 
rechtspraak nader is gedefinieerd, kan gedragswetenschappelijk bewijs het 

62. Fienberg (1989), op.cit. noot44; Saks & Baron (1980), op.cit. noot 9; Vidmar (1989) , op. 
cit. noot 5; H. Zeisel & S .S. Diamond, 'Convincing empirica! evidence on the sb:: member 
jury.' 41 University of Chicago Lam Revie1v 281-295 (1974); E.P . Wolf, 'Social science and the 
courts: The Detroit schools case.' 42 The Public Interest 102-120 (1977); en D.L. Faigman, 
'To have and have not: Assessing the value of social science to the law as science and policy.' 
38 Emory Law Jouma/ 1005-1095 (1989). 
63. Zie W.A. Wagenaar, 'The proper seat : A discussion of the position of eÀ'])ert witnesses.' 
12 Law and Hu.man Behavior 499-510 (1989). 
64. 293 F. 1013 (O.C. Circuit 1923). 
65. State vs. Cary, 49 N.J. 343, 352 , 230 A.2d 384 (1967). 
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beste beoordeeld worden aan de hand van kritiek door collega's van de 
getuigedeskundige. Inadequate kritiek is immers het belangrijkste obstakel 
voor goed begrip van de kracht en zwakte van bewijs door experts. Juristen 
en rechters weten vaak niet welke vragen precies gesteld moeten worden of 
wanneer zij een andere gedragswetenschapper moeten oproepen om die 
vragen te formuleren. Iedere keer moet een expert immers bekritiseerd 
worden op zijn eigen mer ites. 66 De Hoge Raad stelt zich daarbij op het 
standpunt dat aan een dergelijk deugdelijk onderbouwd verweer niet voorbij 
kan worden gegaan. 67 Een kleine selectie uit de problemen die aan ge
dragswetenschappelijk bewijs zijn verbonden, laat zien wat de belangrijkste 
vragen zijn die aan de getuigedeskundige moeten worden gesteld. 68 

A . Methode 

Een eerste probleem bij het empirisch onderzoek waarop gedragsweten
schappelijk bewijs is gebaseerd, vormt het vaststellen van de relevante 
populatie van personen en vervolgen hoe uit die populatie een steekproef 
moet worden getrokken. Onder het begrip populatie wordt verstaan de 
groep personen waarover een uitspraak moet worden gedaan. In een beeld
merkzaak bestaat de populatie bijvoorbeeld uit alle potentiële kopers van een 
bepaald produkt. In de Zippo-zaak , die hierboven werd besproken, waren 
dat alle rokers; in de zaak tussen Choq en Chocomel, waaraan Wagenaar in 
hoofdstuk 9 refereert, bestaat de populatie uit alle liefhebbers van chocola
demelk. De onderzoeker is meestal niet in staat alle personen in de populatie 
te onderzoeken en moet dus een steekproef nemen uit die populatie . Die 
steekproef moet aselect worden getrokken, hetgeen betekent dat dat elke 
persoon in de populatie een gelijke kans heeft om deel uit te maken van de 
steekproef. Zo'n steekproef wordt dan representatief genoemd voor de 
betreffende populatie. De gegevens die bij een representatieve steekproef 
worden verzameld, kunnen op de populatie worden geprojecteerd, zodat 
betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over (kenmerken van) de 
populatie. 

66. Dit geldt overigens niet alleen voor gedragswetenschappelijk bewijs, maar ook voor 
andere deskundigenb erichten, zoals door een patholoog-anato om. Zie R. Smith & B. 
Wynne, Expert evidence: lnterpreting science in the law. London: Routledge (1989). 
6 7. Zie HR 28 februari 1989, NJ 1989, 748, dat verder wordt besproken in hoofdstuk 8 over 
uitspraken over personen in strafzaken. 
68. Zie Diamond (1989), op. cit. noot 33; Lipton (1987), op. cit. noot 27; H . Zeisel, 'Th e 
uniquene ss of survey evidence.' 45 Cornell Law QJJ-arterly 322 (1960); en H . Schuman & G . 
Kalton , 'Survey methods.' In G . Lindzey & E. Aronson (eds.) Handbook of social psychology, 
Vol. 1. ew York: Random House (4th ed. 198S)voor een nadere bespreking van en kritiek op 
dit soort onder zoek. 
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Dit basale uitgangspunt wordt vaak geschonden in onderzoek. Soms is de 
omvang van de steekproef te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen 
doen over de populatie. In andere gevallen lijkt de steekproef nauwelijks op 
de populatie waarover wat gezegd moet worden, omdat de onderzoeker een 
groep proefpersonen genomen heeft die gemakkelijk toegankelijk was, zoals 
toevallige voorbijgangers in een winkelstraat. In weer andere gevallen heb
ben de onderzoekers te maken met veel weigeringen om mee te werken aan 
het onderzoek; in post-enquêtes reageert meestal slechts vijf tot tien procent 
van de aangezochte mensen en in telefonisch onderzoek werkt vaak minder 
dan 50 procent van de opgebelde mensen mee. Mensen die meewerken 
kunnen echter sterk verschillen van mensen die dat weigeren, waardoor de 
projectie op de populatie zeer onbetrouwbaar wordt en over de populatie 
nauwelijks meer valide uitspraken kunnen worden gedaan. 

Een tweede typisch pr,obleem in gedragswetenschappelijk onderzoek is 
de manier waarop vragen worden geformuleerd . De wijze van formuleren en 
zelfs de volgorde van de vragen kan een bijzonder grote invloed hebben op 
de antwoorden door proefpersonen . Als de vragen verkeerd zijn ontworpen 
kan dat er bijvoorbeeld toe leiden dat de proefpersonen niet hun eigen 
mening als antwoord geven, maar datgene wat zij denken dat de onderzoeker 
graag als antwoord wil horen. In andere gevallen worden vragen gesteld 
waarbij de proefpersonen niet kunnen antwoorden met 'weet ik niet', 
waardoor zij worden gedwongen een antwoord te geven, terwijl veel proef
personen misschien onzeker zijn over het antwoord of te weinig informatie 
over het onderwerp hebben. 

Een ander methodologisch probleem vormt datgene wat gedragsweten
schappers meestal demand characteristics noemen: een proefpersoon is over 
het algemeen geneigd antwoorden te geven die consistent zijn met hetgeen 
hij denkt dat van hem wordt verwacht. Een klassiek voorbeeld is het 
volgende. Als actieve kerkgangers in het openbaar gevraagd wordt naar hun 
mening over kaartspelen, keuren zij dat sterk af. In interviews onder vier 
ogen blijken dezelfde actieve kerkgangers aan kaartspelen niets fout te 
vinden. Zo kan ook worden verwacht dat de mening die proefpersonen 
geven over bijvoorbeeld abortus of over buitenlandse werknemers zal ver
schillen naar gelang die mening al dan niet anoniem gegeven kan worden. 

Ook de interviewer kan invloed uitoefent op de antwoorden die proef
personen geven. Een blanke interviewer krijgt bijvoorbeeld andere ant
woorden van zwarte proefpersonen dan een zwarte interviewer. Soms 
gebeurt het dat uit geldgebrek bij interviews gebruikt gemaakt wordt van 
vrijwilligers die sympatie hebben voor een van de partijen in een proces. Als 
die vrijwilligers niet door en door getraind worden om neutraal te intervie 
wen, kan hun persoonlijke voorkeur de resultaten van het onderzoek beïn 
vloeden. 

De genoemde methodologische problemen kunnen grotendeels voorko -
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men worden door een aantal maatregelen. Van dezelfde vragenlijst kunnen 
verschillende versies gemaakt worden met de vragen in een steeds wisselen
de volgorde, zodat de ene proefpersoon een andere volgorde voorgelegd 
krijgt dan de andere . Ook de wijze van formuleren van vragen kan vooraf zo 
neutraal mogelijk gemaakt worden. Met controles achteraf kan vastgesteld 
worden of de interviewers de proefpersonen beïnvloedden . Een goede 
steekproef kan ervoor zorgen dat wel zinvolle uitspraken kunnen worden 
gedaan over de populatie . Maar alleen als de advocaten en de rechter de tijd 
nemen om nauwgezet de juiste vragen te stellen aan de expert, komen zij 
achter de sterke en zwakke methodologische punten van een onderzoek . 

B. Conceptualisering 

Het is mogelijk dat een onderzoek methodologisch goed in elkaar zit en pico 
bello statistische analyses worden uitgevoerd , maar dat de gebruikte theorie 
of de wijze van conceptualisering van het probleem onjuist is. Laten wij twee 
voorbeelden geven om dit te illustreren. 

Het eerste voorbeeld betreft een proces tegen een universiteit die ervan 
werd beschuldigd vrouwelijk personeel relatief te lage salarissen te beta
len. 69 Tijdens het proces gaf een arbeidseconoom een deskundigenbericht 
en kwam tot de conclusie dat de universiteit mannen per jaar gemiddeld 
US$ 3530 meer betaalde dan vrouwen . Dit verschil was op zichzelf niet 
noodzakelijkerwijs een aanwijzing van discriminatie , omdat het zou kunnen 
worden verklaard door factoren als verschillen tussen mannen en vrouwen 
in academische graad , leeftijd , aantal dienstjaren of productiviteit. Als 
mannen bijvoorbeeld over het algemeen een hogere academische graad 
hebben of ouder zijn, kan worden verwacht dat zij hogere salarissen ont
vangen. Met die variabelen 70 werd in het onderzoek echter rekenin g gehou
den door ze te betrekken in een zogenaamde multiple regressieanal yse. 
Deze statistische techniek maakt het mogelijk met alle relevante variabelen 
tegelijk rekening te houden en daaruit het onafhankelijke effect van een 
bepaalde variabele te isoleren, in dit geval de variabele geslacht. De re
gressieanal yse liet in dit geval echter zien dat , zelfs als met al die variabelen 
rekening werd gehouden, er nog steeds een verschil in salaris tussen 
mannen en vrouwen overbleef tussen S$ 1600 en S$ 1800. Op basis van 
dat resultaat oordeelde de rechter in het voordeel van de eiser. 

69. Me/ani vs. Board of Higher Educatio11 561 F.Supp. 769 (S.D. .Y. 1983) . 
70. Een variabele is een aspect van een persoon waarop zij kunn en variëren. Elke per soon 
heeft dan een score voor dat a peet. Zo hee ft iedereen een score op de variabele lengte, 
nam elijk het aantal centimeters tussen kruin en voetzool. Andere, hier relevante, variabelen 
zijn bijvoorbeeld academische graad, leeftijd, geslacht , aantal dienstjaren of kwaliteit. 
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Daniel Rubinfield gaf een aantal geslachtsneutrale verklaringen voor de 
salarisverschillen in deze zaak.71 Ten eerste hield de analyse geen rekening 
met verschillen tussen administratieve en wetenschappelijke banen binnen 
de universiteit. Doordat in beide soorten banen verschillende percentages 
mannen (en dus vrouwen) werkzaam zijn en doordat administratieve banen 
minder worden betaald dan wetenschappelijke banen, viel een deel van de 
geconstateerde verschillen weg. Ten tweede beargumenteerde Rubinfield 
dat variabelen als academische graad, leeftijd en aantal dienstjaren werden 
gebruikt als een benadering van of ter vervanging van de moeilijk meetbare 
variabele 'kwaliteit van de werknemer ' . Daardoor wordt in ieder geval een 
deel van de kwaliteit van de werknemer niet in de analyses betrokken, terwijl 
die wel van invloed is op het salaris. Directere maten voor kwaliteit van de 
werknemer, zoals aantal academische publicaties of kwaliteit van het gege
ven onderwijs zouden in de analyses moeten worden betrokken om wel een 
betrouwbaar beeld te krijgen. 

Tenslotte achtte Rubinfield het onjuist dat de econoom die het des
kundigenbericht gaf geen rekening hield met verschillen tussen faculteiten . 
In de Verenigde Staten betalen sommige faculteiten nu eenmaal hogere 
salarissen omdat de marktwaarde van de leden van de faculteit hoger is. 
Economen en artsen krijgen bijvoorbeeld meestal hogere salarissen dan 
leden van de talenfaculteit of sociologen. Zelfs als binnen de faculteiten bij 
de hoogte van het salaris niet op geslacht wordt gediscrimineerd, heeft het 
hogere percentage vrouwen in talenfaculteiten en bij sociologie dan in de 
economische en medische faculteiten tot gevolg dat mannen binnen de 
universiteit als geheel gemiddeld meer verdienen. In het gegeven voorbeeld 
was het overigens eenvoudig om rekening te houden met verschillen tussen 
faculteiten, maar is daar kennelijk vanaf gezien . De betrokken expert heeft 
dus het probleem niet juist geconceptualiseerd en zette daarmee de rechter 
op het verkeerde been . 

Een tweede voorbeeld gaat over het mishandelde vrouwen syndroom, 
zoals dat hierboven al is beschreven. 72 Het mishandelde vrouwen syndroom 
is een term voor een constellatie van gedragingen en psychologische reacties 
dat optreedt bij vrouwen die het slachtoffer zijn van langdurige psychische 
en fysieke mishandeling door een man. Leonore Walker-de eerste die dit 
syndroom beschreef- benadrukt dat het syndroom twee componenten 
heeft: een cyclus van geweld en geleerde hulpeloosheid. Beide zijn nodig om 
te verklaren waarom de vrouw de mishandeling langdurig blijft volhouden 
totdat zij plotseling de cyclus doorbreekt door zichzelf ook gewelddadig te 

71. D .L. Rubinfeld , 'Econom etrics in the courtr oom.' 85 Columbia Law Review 1048-1097 
(1985) . 
72. Zie hierboven bij noot 53. 
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gedragen . De geleerde hulpeloosheid maakt de verklaring van het door
breken van de cyclus van geweld echter problematisch. 73 

Het concept geleerde hulpeloosheid is oorspronke lijk afkomstig van 
onderzoek met ratten en honden. De dieren werden in een situatie geplaatst 
waarin zij een onplezierige electrische schok niet konden vermijden. a een 
bepaalde periode werden deze dieren bijzonder neurotisch en stopten alle 
vrijwillige beweging. Als het daarna de dieren fysiek mogelijk werd gemaakt 
de schokken te ontlopen, bleven zij bewegingsloos de straf ondergaan. De 
theoretische ideëen op basis van dit onderzoek werden vervolgens gegene
raliseerd naar mensen en op basis daarvan ontstond een uitgebreide litera
tuur over geleerde hu lpeloosheid. Evenals dieren, kunnen somm ige mensen 
langdurig zeer onplezierige situaties ondergaan, maar verliezen zij de moge
lijkheid zich actief te gedragen of uit de situatie weg te vluchten. De theorie 
over geleerde hulpeloosheid is daarom uitermate consistent met de om
standigheden waarin vrouwen die voortdurend worden mishandeld zich 
bevinden. 

Het probleem is echter dat de plotse linge uitbarsting door de vrouw uit de 
cyclus van geweld niet past in de theorie. Uit de betreffende literatuur blijkt 
namelijk dat mensen en dieren die geleerd hulpeloos zijn, zelden of nooit 
plotseling van gedrag veranderen. Men heeft integendeel meestal jaren 
lange therapie nodig om weer normaal gedrag aan te leren. Het probleem is 
hier uiteraard dat de toepassing van het concept van geleerde hulpeloosheid 
strijdig is met het doorbreken van de cyclus van geweld door een plotseling 
uitbarsting van de vrouw. Toch is dit concept gebruikt als bewijs in zeer 
ernstige zaken en wordt daaraan bijzondere wetenschappelijke status toege
kend. Wij willen niet beweren dat het mishandelde vrouwen syndroom 
uiteindelijk niet bestaat, maar het kan zijn dat de hypothese over de geleerde 
hulpeloosheid uiteindelijk niet nodig blijkt of dat het misschien zodanig 
verandert moet worden dat de theorie op een meer spaarzame wijze de 
psychologie van langdurig mishandelde vrouwen verklaard. Wij willen ook 
niet stellen dat bewijs over het mishandelde vrouwen syndroom niet toegela 
ten zou moeten worden. Advocaten en rechters moeten zich echter wel 
voorbereiden op het stellen van adequate vragen over het geleverde bewijs, 
voordat zij aan een juridisch oordeel toekomen. 

C. Diagnose en voorspellen 

In sommige gevallen bespreekt de expert niet alleen algemene sociaal
wetenschappelijke bevindingen, maar mag hij ook een deskundigenbericht 

73. Zie D .L. Faigman, 'Th e battered woman syndrome and self-defense: A legal and 
empirica] dissent .' 72 Virginia Lam Reviem 619-64 7 (1986). 
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geven over de diagnose van de verdachte. De expert kan dan bijvoorbeeld 
getuigen over het mishandelde vrouwen syndroom in het algemeen en 
tevens een oordeel geven over de vraag of de verdachte in kwestie aan dit 
syndroom leed. Soortgelijk bewijs kan geleverd worden in zaken over 
misbruik van kinderen of over het verkrachtingstrauma. Het probleem dat 
daarbij aan de orde komt, is de betrouwbaarheid of accuraatheid van de 
diagnose. Vaak vallen advocaten op een inadequate manier dit soort getuige
bewijs aan, terwijl andere gronden aanwezig zijn om dat wel op een juiste 
manier te doen. De gecompliceerde problemen van het stellen van een 
diagnose komen uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 8 over de klinisch 
psycholoog als getuigedeskundige. Wij kunnen het echter niet nalaten hier 
David Rosenhans onderzoek te bespreken dat op elegante wijze de on
betrouwbaarheid van de diagnose demonstreerde. 74 In zijn onderzoek werd 
aan normale mensen gevraagd contact op te nemen met verschillende 
psychiatrische inrichtingen met de klacht dat zij 'stemmen hoorden.' Bij het 
intakegesprek gaven deze pseudopatiënten valse namen en beroepen op en 
hielden weliswaar vol dat zij stemmen hoorden, maar vertelden voor het 
overige uitsluitend de waarheid over hun leven en levensgeschiedenis. 
Vrijwel alle pseudopatiënten werden in de inrichting opgenomen met als 
diagnose schizofrenie. Tijdens hun opname gedroegen zij zich verder 
normaal en maakten notities over hun ervaringen. Veel van de werkelijke 
psychiatrische patiënten waren wantrouwend tegenover de pseudopatiënten 
en vroegen hen of zij inspecteurs of onderzoekers waren. Daarentegen bleef 
de staf van het ziekenhuis de pseudopatiënten zien als geestelijk ziek en 
sommigen schreven zelfs in het medische dossier dat de betrokken patiënten 
'dwangmatig notities' maakten . De pseudopatiënten bleven gedurende eni
ge dagen of weken opgenomen en werden uiteindelijk ontslagen met als 
diagnose 'afnemende schizofrenie .' 

In een vervolgonderzoek vertelde Rosenhan de staf van een aantal psy
chiatrische inrichtingen dat gedurende de komende maanden een of meer 
pseudopatiënten zouden proberen opgenomen te worden in het ziekenhuis 
en werden zij uitgedaagd de pseudopatiënten te identificeren. Gedurende 
die tijd bleek dat individuele psychiaters en ander personeel van de inrich
tingen over een groot aantal van de binnenkomende patiënten beweerde dat 
zij in feite pseudopatiënt van Rosenhan waren . In werkelijkheid werd geen 
enkele keer een pseudopatiënt naar het ziekenhuis gestuurd. 

Het probleem van diagnotiseren kan zinvol worden samengevat in de vier 
mogelijke uitkomsten van een diagnose: juist positief, onjuist positief, juist 

74. D.L. Rosenhan , 'On being sane in insane places.' 179 Science 250-258 (1977) . 
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negatief en onjuist negatief (zie tabel 1).75 In het eerste deel van Rosehans 
onderzoek waren de psychiaters geneigd teveel onjuist positieve diagnoses te 
stellen. Over het tweede deel van zijn onderzoek zijn wij echter minder 
zeker, omdat daarbij het probleem speelt hoeveel mensen die als schizofreen 
worden geclassificeerd dat ook werkelijk zijn. 

Tabel 1: Mogelijke uitkomsten van diagnose van schizofrenie. 

Diagnose: patiënt is 
schizofreen 

Diagnose: patiënt is 
niet schizofreen 

Werkelijkheid: patiënt 
is schizofreen 

juist po itief 

onjuist negatief 

Werkeli jkheid : patiënt 
is niet schizofreen 

onjuist positief 

juist negatief 

De problemen met psychiatrische diagnoses in Rosenhans onderzoek vindt 
men ook in andere onderzoeken terug 76 en die problemen zijn zekere niet 
specifiek voor alleen de psychiatrie. Ook experts op het gebied van leugen
detectors (polygraaf-test) zijn bijvoorbeeld teveel geneigd iemand van liegen 
te beschuldigen, terwijl in werkelijkheid vaak de waarheid wordt verteld. 77 

5. Conclusie 

In de discussie hebben wij de problemen in grove mate gesimplificeerd en 
andere buiten beschouwing gelaten. Ons doel was echter om aandacht te 
vragen voor potentiële fouten en problemen bij gedragswetenschappelijk 
bewijs en te laten zien welke vragen aan de getuigedeskundige gesteld 
moeten worden. Wij willen, opnieuw, niet suggereren dat gedragskundig 
bewijs niet zinvol zou kunnen zijn voor de rechter; dat kan integendeel juist 
zeer zinvol zijn. Waar het om gaat, is dat de rechter of advocaat niet 
uitsluitend moet afgaan op het vertrouwen dat de deskundige heeft in het 
eigen oordeel, maar juist kritische vragen moet stellen over hoe vaak bepaald 

75. R.W.J. Neu feld, Clinical quantitative methods. New York: Guine & Stratton (1977); J. S. 
Wiggins, Personality and prediaion: Principles of personality assessment. Readings , Mass .: 
Addiso n-W essley (1973); T.J. Scheff, 'Decision rul es, types of error, and their conseque nces 
in medica! diagnosis.' 8 Behavioral Science. 97-107 (1963); en D.W. Barn es, Statistics as proof 
Fundamentals of quantitative evidence. Boston : Little , Brown (1983). 
76. D. Faust &J. Ziskin, 'The e~'Pertwitness in psychology and psych ia try.' 241 Scie11ce 31-35 
(1988). 
77. Zij geven dus teveel een onjuist positieve diagnose . Zie D.T . Lykken, 'T he probity of the 
polygraph .' In S. Kassin & L. Wrightsman (eds.) The psychology of evidence and trial procedure. 
Beverly Hili : Sage (1985). 
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gedrag in de populatie voorkomt, over de omvang van de steekproef, over de 
betrouwbaarheid van de diagnose en over soortgelijke zaken. Als het oordeel 
van de getuigedeskundige is gebaseerd op goede en betrouwbare gegevens 
zullen dergelijke vragen voor hem geen probleem vormen . 

Gedragswetenschappelijk bewijs wordt gebruikt in zeer uiteenlopende 
procedures, zowel op het gebied van het strafrecht als het civiele recht. In dit 
hoofdstuk hebben wij een kort overzicht gegevens van enige vormen van dit 
soort deskundigenbewijs zoals dat in de Verenigde Staten wordt geleverd. 
Wij hebben ook enig inzicht gegeven in de wijze waarop dit soort bewijs dient 
te worden bekritiseerd . In onze ogen kan de psychologie een zinvolle 
bijdrage leveren aan het oplossen van veel juridische problemen. Tegelij
kertijd is dit soort bewijs vaak onderhevig aan methodologische, conceptuele 
en diagnostische problemen. Het rechtssysteem wordt het meest gediend 
door advocaten en rechters die dat soort problemen afwegen tegen de 
voordelen van gedragswetenschappelijk bewijs voor het juridische systeem. 



Hoofdstuk 8 

Uitspraken over personen in strafzaken: de 
klinisch psycholoog als getuigedeskundige 

JA . Sergeant en J.F. Nijboer 

Wij zullen het in dit hoofdstuk hebben over de hulp die de juridische 
beslisser, jury of rechter, bij onderzoek en bewijs kan hebben van een 
klinisch psycholoog. 1 In elk type proces kunnen vragen aan de orde komen 
die een klinisch psycholoog kan beantwoorden. Ook kan de klinisch psy
choloog in elk type proces als getuige worden gehoord omtrent hetgeen hij 
heeft waargenomen of 'ondervonden', maar in strafzaken wordt het meest 
gebruik gemaakt van de hulp van klinisch psychologen. In het navolgende 
zullen wij ons daartoe beperken. Dat er nogal wat mis kan gaan bij het 
inschakelen van klinisch psychologen in strafzaken heeft de discussie over 
het gebruik van zogenaamde anatomisch correcte poppen in de laatste jaren 
geleerd. 2 

Een klinisch psycholoog kan in het strafproces uitspraken doen over 
uiteenlopende problemen. Hij kan advies geven over plaatsing van een 
verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis of over ter beschikking stellen van 
de regering. 3 Voorafgaand aan de beslissing tot het opleggen van een van die 
maatregelen moet trouwens eerst worden vastgesteld of de verdachte we
gens gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens 
niet toerekeningsvatbaar is.4 Die beslissing is verwant aan de beslissing over 

1. Vergelijk J.F. Nijboer, 'Strafrec htelijk bewijs in de jaren '90: Meer dan een papieren 
werkelijkheid?' 20 Delikt en Delinkivent 138- 152 (1990). 
2. Zie hierover onder andere J.A. Sergeant & W. Everaerd, 'Klinische beslissingen en de 
poppenmethode .' 24 De Psycholoog 297-302 (1989); en L. Barning & J.F. Nijboer, 'Het 
anatomisch correcte poppenarrest.' 64 Nederlands Juristenblad 1173-1177 (1989). Zie ook B. 
Rossen, H. Wakefield & R. Underw ager, 'De waarde van anatomisch correcte poppen als 
bewijsmiddel. ' 64 Nederlands Juristenblad 138-144 . (1990). 
3. Zie bijv. art . 37 WvS: '[ ... ] geeft een last als bedo eld [ .. . ] slechts nadat hij zich een met 
redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend advies heeft doen overleggen van ten minst e 
twee gedragsdeskundigen van verschillend e disciplines -w aaronder een psychiater-die de 
betrokkene ten hoogste een half jaar voor de aanvang van de terechtzitting heeft onderzocht 
[ . .. ]'en art. 37b WvS dat een soortgelijke regeling bevat. Over de problemen van plaatsing in 
een psychiatrisch ziekenhui en de terbeschikkingstelling, waarvoor naast de psychiater vaak 
de klinisch psycholoog als deskundige wordt ingeschakeld, zullen wij het verder niet hebben . 
4. Zie art. 39 WvS. Dit laatste is tot op zekere hoogte een bewijsvraag, ook al speelt hij formeel 
juridisch een rol bij de straftoemeting (art. 350 WvSv). 
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het bewijs van opzet of culpa5 en ook over die vragen kan de jurist leren van 
de klinisch psycholoo g. 6 

Het ederlandse strafprocesrecht maakt een onderscheid tussen de 
getuige en de deskundige : de getuige kan verklaren over hetgeen hij heeft 
'waargeno men of ondervonden' en dient daarbij altijd zijn ' redenen van 
wetenschap' te vermelden; de deskundige verklaart op basis van zijn weten
schap over hetgeen aan zijn oordeel is onderworpen. De deskundi ge legt die 
verklaring af naar eer en geweten; hij geeft zijn 'gevoelen' weer. 7 In de 
praktijk is overigens al lang aanvaard dat een deskundige , die tevens uit
spraken doet over de resultaten van zijn experimenteel of diagno stisch 
onderzoek, niet alleen wordt beëdigd als deskundige maar tevens8 als 
getuige. 9 

1. Taak en functie van de klinisch psycholoog 

De taak van de klinisch psycholoog 10 kan variëren van diagnostiek en 
behandeling van in hun bed plassende kinderen tot het helpen van een 
55-jarige man met hoge bloeddruk met adviezen over zijn leefwijze. Dez e 
twee voorbeelden laten zien dat de klinisch psycholoog zich bezig houdt met 
geestesstoornissen van het dagelijkse leven, die niet noodzakelijk leiden tot 
opname in een psychiatrische inrichting. Dez e stoornissen zijn uitvoerig 
beschreven in de Diagnostic and Statistica/ Manual (DSM III) uitgegeven 
door de American Psychiatrie Association. 11 De klinische psychologie heeft, 
samen met de psychiatrie, instrumenten en procedures ontwikkeld om 

5. Zie hierover ook ij boer (1990), op. cit. noot 1. 
6. Tegenwoord ig is waarschijnlijk iedereen het er over eens dat uiteinde lijk de rechter de 
beslissing moet nemen over zowel de toerekeningsvatbaarheid als over de aanwezigheid van 
opzet of culpa. Zie H .F .M. Crombag, Mens Rea. Zwolle: Tjeenk Willink (oratie Leid en 
198 1). 
7. Zie artt. 210 e.v., 227 e.v., art. 287, art. 296, art. 342, art. 343, art.344 WvSv. 
8. Het WvSv kent 'ge tuige' in de ruime zin van 'ooggetuige' etc. en in de strikte zin van een 
procespositie in het gerechtelijk vooronderzoek en het onderzoek op de terechtzitting. 
9. Zie J.F . ijboer, Algemene grondslagen van de bewijsbeslissing in het Nederlandse strafproces. 
Arnhe m; Gou da Quint (diss. Leiden) (1982, aantt. 6-12 op art. 339 WvSv). Zie voorts de 
paragrafen 27 en 28 in W.L. Borst & J .F. 1ijboer, Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht. 

ijmegen; Ars Aequi Libri (derde druk; voortgezet door J.F. ijboer) (1990) . 
10. Men wordt klinisch psycholoog door tijdens de studi e psychologie na de algemene 
basisopleiding, een opleiding te volgen in diagnostiek , interventie en behan deling van alle 
vormen van psychisch disfunctioneren en van lichamelijke aandoen ingen die de psychische 
functies van de persoon kunnen aantasten . 
11. In DSM III treft men stoornis en aan die leiden tot angst, stemming of p ychose en 
worde n veroorzaakt door organische factoren of stoffen, stoornisse n in de kindertijd en 
sexuee l disfunctioneren. Zie American Psychiatrie Association, Diag11ostic and statistica! 
manual of mental disorders. Washington, D.C.: author (3ed revised ed. 1987) . 
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uiteenlopende stoornissen met een zekere waarschijnlijkheid vast te stellen. 
Daarnaast hebben klinisch psychologen aandacht geschonken aan de pre
ventie van psychisch disfunctioneren. 12 Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot 
onderzoek naar de mate waarin een persoon stress kan verwerken (veer
kracht).13 

Een recente taak van de klinische psychologie is de gezondheidspsy
chologie. Wij noemden als voorbeeld daarvan al de adviezen aan de man met 
hoge bloeddruk. Men vraagt zich af hoe de gezondheid bevorderd kan 
worden en waarom de mensen zichzelf door ongezonde gewoontes (zoals 
overmatig alcoholgebruik en roken) beschadigen. 14 Een ander gevolg van 
het groter bewustzijn van preventie van psychisch disfunctioneren is studie 
van gezinsgedrag. 

aast deze ontwikkeling is de samenleving sinds Masters en J ohnson en 
Van Ussel meer bereid tot bespreking van intieme sexuele belevenissen. 15 

De algemene tendens om het onbespreekbare bespreekbaar te maken, heeft 
geleid tot een open discussie over wat voorheen als taboe werd beschouwd: 
incest en (andere vormen van) sexueel misbruik. 16 Dit heeft weer geleid tot 
het stellen van een ander type vragen aan de klinisch psycholoog. 

In beginsel kan voor het onderzoek in strafzaken voor al deze werk 
terreinen een beroep worden gedaan op de klinisch psycholoog. Wij be
spreken de traditionele en meer recente vraagstellingen die in de praktijk 
door rechters aan klinisch psychologen worden gesteld . 

2. De instrumenten van de klinisch psycholoog 

De vraag waarmee de klinisch psycholoog in het strafproces het meest wordt 
geconfro nteerd is: 'Is de verdachte toerekeningsvatbaar?' De beschrijving 
van de ontwikkeling van een persoon, die nodig is voor het beantwoorden 
van die vraag, gebeurt echter noodzakelijkerwijs achteraf. De psycholoog 
moet daarom een beroep doen op het geheugen van de verdachte , zijn 
familieleden en kennissen. Zoals hieronder wordt beschre ven, is het geheu
gen van de mens een onbetrouwbare bron van informatie. Daarnaast kan ook 
de klinisch psycholoog fouten maken , zogenaamde cognitie ve fouten, door-

12. A.S. Masten & N . Garme zy, 'Risk, vulnerability, and prot ective factors in developmental 
psychopathology.' In B.B. Lah ey & A.E. Kazdin (eds.) Advances in Cli11ical CIU:ld Psychology, 
Vol. 8. ew York: Plenum (1985). 
13. R.S . Lazarus, Psychological stress and the copingprocess. New York: McGraw-Hill (1966) . 
14. J. Rodin & P. Salovey, 'Health psychology.' 40 A1111ual Revie,v of Psyc/10/ogy 533-579 
(1989). 
15. W. H. Masters & V.E. John son, Human sexual response. Boston: Littl e, Brown (1966); en 
J.M.W. van Ussel, Geschiedenis van het sexuele probleem. Mepp el: Boom (1978). 
16. Van Ussel (1978) , op. cit. noot 15. 
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dat hij bijvoorbeeld eenzijdig zoekt naar informatie die in overeenstemming 
is met vooronderstellingen die de psycholoog baseert op de huidige toestand 
van de verdachte. 17 

Voor het vaststellen van het huidige emotionele functioneren en het 
gedrag van een verdachte of een getuige, heeft de klinisch psycholoog een 
instrumentarium. De psycholoog kan een gesprek hebben met de betrokken 
persoon, waarin hij probeert indicaties te vinden over het emotioneel func
tioneren en het gedrag: weet de persoon bijvoorbeeld wie hij is of waar hij is, 
weet hij de tijd van het jaar, hoort hij stemmen of heeft hij het idee dat 
anderen dan hij zelf zijn gedachten bepalen? Is hij ongevoelig voor de 
gevolgen van zijn daden bij een ander? Het gaat tijdens dergelijke ge
sprekken niet alleen om de gegeven antwoorden, maar de persoon wordt 
door de psycholoog ook geobserveerd. Die nonverbale signalen zijn de 
tweede bron van informatie: zit de persoon rustig of is hij zeer beweeglijk en 
maakt hij onverwachte bewegingen? Was bij de kennismaking de hand 
zweterig of droog; warm of koud? Hoe gaat hij om met het testmateriaal? 

In een gestructureerd interview zijn de vragen vooraf vastgesteld. Het 
omvangrijkste diagnostische interview dat bestaat, is de Diagnostic Inter
view Schedule (DIS). 18 Het interview levert meer dan 32 mogelijke diagno
ses op. Het heeft een grote mate van gevoeligheid (detectie van 'echte' 
gevallen) en specificiteit (detectie van 'niet echte' gevallen). Deze twee 
begrippen worden hieronder toegelicht. 

Klinisch psychologen willen graag dat hun vermoedens tijdens een ge
sprek worden bevestigd door een zo objectief mogelijke test. Als test geldt in 
beginsel iedere vorm van objectieve inwinning van diagnostische informatie . 
Dit kan bijvoorbeeld een projectieve test zijn, zoals de Ink Blot Test van 
Rorschach" 19 Bij projectieve tests wordt een onduidelijke voorstelling aan 
de persoon aangeboden. De persoon wordt gevraagd zijn reactie op een 
plaatje uit te spreken. De reacties worden genoteerd en nadat alle bij de test 
behorende plaatjes zijn getoond, vraagt de psycholoog wat de persoon heeft 
bedoeld met zijn reacties. De antwoorden worden gecodeerd en geïnter
preteerd volgens een vooraf vastgesteld systeem. 20 

Projectieve tests hebben de eigenschap dat zij een grote variatie aan 
reacties van de persoon kan ontlokken. Dit heeft diagnostisch gezien het 

17. A. Tversk y & D. Kahneman , 'Judgem ent under uncertainty : Heuristics and biases .' 185 
Science 1124-1131 (1974). 
18. Dat is ontwikkeld door L.N . Robins,J.E . Helzer,J. Croughan & K.S . Ratcliff, 'National 
lnstitute of Mental Hea lth Diagnostic Interview Schedule: lts history, characteristics, and 
validity.' 38 Archives of Genera/ Psychiatry 381-389 (1981) en vertaald in het ederland s. 
19. H. Rorschach, Psychodiagnostik: Metlzodik und Ergebnisse eines Wahrnehmungsdiagnosti
schen Experiments. Bern: Huber (1921). 
20. ].E. Exner , The Rorschach: A comprehensive system volume 1: Basic foundations. New York: 
Wiley (2nd ed. 1986). 
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voordeel dat bij psychotische patiënten de rijkdom van wanen, hallucinaties 
en het ontbreken van samenhang getoond kunnen worden. Een nadeel is dat 
men sterk afhankelijk is van wat toevallig gezegd is. Een persoon met goed 
georganiseerde verdedi gingssystemen laat zich niet makkelijk in de kaart 
kijken. De normering van dergelijke tests is daarom uiterst moeilijk en de 
betekenis van reacties is vaak moeilijk te interpreteren. 

aast de projectieve test bestaan persoonlijkheidsvragenlijsten. De be
kendste daarvan is de Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
(MMPI), die ook in een ederlandse vertaling beschikbaar is.21 De MMPI 
gebruikt standaardvragen zoals: 'Ik geloof in het justitieel apparaat.' De 
antwoordmogelijkheden zijn beperkt tot 'ja' of 'nee'. 

Bij een test als de MMP I is het natuurlijk essentieel dat de test meet wat 
hij geacht wordt te met en, dat wil zeggen dat de test valide is. De validiteit van 
bijvoorbeeld de MMPI geeft aan de mate waarmee met de MMPI de kans op 
een psychiatrische stoornis of de noodzaak van opname in een ziekenhuis 
kan worden bepaald. De validiteit van een test kan op verschillende, com
plementaire manieren worden vastgesteld. Ten eerste is van belang dat de 
vragen in de test zodanig eruit zien, dat zij kennelijk meten wat gemeten 
moet worden. Deze zogenaamde face-validiteit wordt niet op statistische 
gronden vastgeste ld. Dat geldt wel voor andere vormen van validiteit van de 
test, zoals criteriumvaliditeit, dat de mate is waarmee een test een bepaalde 
uitkomst juist voorspelt. 

aast de validiteit is bij een test van belang de zogenaamde interne 
consistentie van de antwoorden op de test, ook wel aangeduid met de term 
betrouwbaarheid. Een test wordt betrouwbaar genoemd als antwoorden die 
op verschillende momenten worden gegeven (test-hertest betrouwbaar
heid), die op verschillende vormen van dezelfde test (alternatieve vorm 
betrouwbaarheid) of op verschillende delen van dezelfde test (split-half 
betrouwbaarheid) tot dezelfde resultaten leiden. 22 Het kan voorkomen dat 
een test betrouwbaar is, maar weinig valide; dan levert herhaaldelijk voor
leggen van de test aan een persoon weliswaar dezelfde testresultaten op, 
maar die resultaten voorspellen niets. Een test kan ook valide zijn, maar niet 
betrouwbaar. Dat is vooral het geval als eenma lige of zeldzame gebeur tenis 
sen worden geme ten . De test is dan valide, maar de mogelijkheid voor 
herhaling van de proef is beperkt. 23 

21. J. uttin & B. Beuten, Handleiding bij de persoo11/ijheidsinve11taris MMPI . Amsterdam : 
Swets & Zeitlinger (1969). 
22. Bij dit laatste wordt een test in twee gelijke delen gesplitst en gescoord. M en kijkt dan of 
dezelfde uitkomst met beid e delen afzonderlijk wordt bereikt . Nog een methode van de 
beoordeling van de interne consistenti e van een test is de Kunder-Richardson coëfficiënt 
Alpha. Daarmee wordt op statistische wijze de homogeniteit van de vragen van het te meten 
concept vastgeste ld . 
23. Zie A. Anastasi , Psychological testing. London: MacMillan (6th ed . 1988). 
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De MMPI heeft drie schalen die de interne consistentie van de ant
woorden van elke persoon aangeven. aast deze schalen zijn er een aantal 
indices in het antwoordprofiel voor vervalsing of schijnversch ijnselen. De 
MMPI heeft verschillende klinische schalen zoals depressie, hypochondri e 
en schizofrenie. De scores van een persoon op de negen klinische schalen 
levert een profi el op. Een profiel kan door de psycholoog geïnterpreteerd 
worden als een indicatie voor de mate van psychopathologie van de onder
zochte persoon. Ook dit geschiedt natuurlijk niet zonder problemen ,2-f zelfs 
niet voor 'eenvoudige' stoornissen als alcoholisme .25 De test heeft normen 
en (nog belangrijker) cut-off-scores. Als de score die een persoon behaalt 
boven (of soms onder) de cut-off-score is, duidt dat op psychopathologi e. 

Daarnaast beschikt de klinisch psycholoog over intelligentietests. Intelli
gentietests geven aanwijzingen over wat men noemt het cognitieve vermogen 
van een persoon en over zijn prestaties voorzove r deze tot uitdrukkin g 
kom en in zijn verbale capaciteiten en in andere vormen van gedrag dat 
verband houdt met zijn verstandelijke vermogens of perform ale prestatie. 
Intelligentietests hebb en ook andere bruikbare eigenschappen . H et bewust 
verdraaien van antwoorden bij deze tests is bijvoorbeeld zeer moeilijk . 
Intelligentietest s en het aanzienlijke arsenaal van neurops ychologische 
tests 26 geven de psycholoog sensitieve en specifieke aanwijzingen over organi
sche hersendefecten, versc haffen indicaties voor depressie en dementie dan 
wel van psychotisch functioneren. 27 

3. De antwoorden die de klinisch psycholoog kan geven 

Klinisch psychologen kunnen vragen over het cognitieve functioneren van 
personen beantwoorden op basis van de gemeten intelligentie . Op het punt 
van de intelligentie kan vaak wel wat worden gezegd over het huidig e 
functioneren in verhouding tot het functioneren van die persoon in het 
verleden. Stel dat een rechter wordt onderzocht en er word t geconstateerd 
dat die rechter een intelligentie quotiënt (IQ) van 130 behaalt voor perfor
male (zie boven) intelligentie. Dat is een score die bij een rech ter verwacht 
kan worden, gelet op de aard van zijn normale werkzaamheden. Als hij 

24. Zie R.L. Greene, Tlie MMPI: Au interpretative manual. ew York: Grune & Strat on 
(1988). 
25. Zie I.I. Gottesman & C.A. Prescott, 'Abuses of the MacAn drew MMPI Alcoholism 
scale: A critial review.' 9 Clinical Psychology Revierv 223-242 (1989). 
26. europsychologische test zijn een bijzondere vorm van psychologische tests die de 
functies en capaciteiten van personen met (mogelijk) neurologisch letse l meten. Een voor
beeld van een neurops ychologische test is een test waarbij het conce ntr atievermogen van 
iemand met een hersenschudding (trauma capitis) wordt onderzoc ht. 
27. Zie M. Lezak, Neuropsychological Assessment. Oxford: Oxford University Pr ess (1983). 
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echter voor verbale intelligentie bij de test slechts een IQ van 85 behaalt, ligt 
dat duidelijk beneden het van hem verwachte vermogen. Het grote verschil 
tussen beide scores wijst erop dat er bij die rechter recentelijk een enorme 
achteruitgang in verbale vermogens plaats vindt. Een klinisch psycholoog 
zou op basis van deze gegevens bijvoorbeeld een recent neurologisch defect 
kunnen vermoeden. 

Ook het psychisch disfunctioneren van een persoon kan door een klinisch 
psycholoog beoordeeld worden. Een uitspraak daarover kan gestaafd wor
den met de resultaten van een test over psychopathologische persoonlijkheid 
of met observaties tijdens projectieve tests of tijdens gesprekken. 

De uitspraak dat iemand een beeld van psychotisch gedrag vertoont, is 
overigens niet hetzelfde als de uitspraak dat die persoon psychotisch is. 
Tests zijn immers niet perfect en daarom kan de klinisch psycholoog slechts 
met een aan te geven waarschijnlijkheid tot een conclusie (diagnose) komen. 
Dat hangt samen met de sensitiviteit van de gebruikte tests en de voor
spellende positieve waarde die tests hebben .28 De voorspellende positieve 
waarde van een test, is een indicatie over de mate van waarschijnlijkheid dat 
een indicatie die men krijgt uit een test ook naderhand door andere midde
len geverifieerd kan worden. Wij komen hierop terug. 

De klinisch psycholoog kan een uitspraak doen over de vraag of een 
persoon al dan niet gestoord is. Ook dat antwoord kan slechts met een zekere 
waarschijnlijkheid worden gegeven, afhankelijk van de specificiteit van de 
gebru ikte tests en de voorspellende negatieve waarden ervan. Dit is bijvoor
beeld van belang bij een oordeel over de persoonlijkheid van vermoede 
daders van sexueel misbruik. In de literatuur worden twee typische patronen 
van de vaders van sexuee l misbruikte kinderen besproken. Het eerste type is 
een agressief, dominant persoon, die zijn dochter gebruikt om de door zijn 
vrouw onvervulde behoeften te bevredigen. 29 Het tweede type is afhankelijk 
en passief. 30 Empirisch onderzoek naar de persoonlijkheid van daders met 
de MMPI heeft echter geen discriminerend patroon opgeleverd. 31 Op de 
vraag: 'Wat is de per soonlijkheid van de dader van sexueel misbruik?', past 
de klinisch psycholoog derhalve bescheidenheid . 

Klinisch psychologen kunnen de mate van validiteit en de betrouw 
baarheid van tests aangeven. In Nederland heeft het Nederlandse Instituut 
van Psychologen ( IP) een specia le commissie (Commissie Testaangele -

28. Zie daarover hieronder. 
29. Zie D . Finkelhor , Sexually victimized children. ew York: Free Pres s (1979). 
30. Zie A.N. Groth, 'The incest offender. ' In S.M. Sgroi (ed.) Handbook of clinical interven
tions in child sexual abuse. Lexington, MA: Lexington (1982). 
31. Zie L.I. Risin & J.R. McNamara , 'Validation of child sexual abuse: The psychologist's 
role .' 45 Joum al of Clinical Psychology 175- 184 (1989). 
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genheden ederland) ingesteld , die een overzicht van verschillende tests 
met bijbehorende gegevens heeft gepubliceerd. 32 

Klinisch psychologen kunnen ook uitspraken doen over de mate waarin 
een persoon stress kan verwerken (veerkracht), heeft verwerkt of juist niet 
heeft verwerkt. Dit laatste kan van belang zijn bij de beoordeling van sexueel 
misbruik. De klinisch psycholoog kan constateren dat een kind in een 
dergelijke mate problematisch gedrag vertoont, dat gedragskundige bege
leiding van het gezin waartoe het behoord, noodzakelijk kan zijn. Dat advies 
kan ook worden gegeven zonder dat daadwerkelijk sprake is van incest. 
Adviezen over hulp kunnen namelijk gegeven worden zonder zekerheid te 
hebben over de oorzaak van het problematisch gedrag . 

Bij alle hiervoor gegeven vragen en bijbehorende antwoorden kan de 
klinisch psycholoog uiteraard fouten maken. Daarom is het van het grootste 
belang dat de klinisch psycholoog die fouten herkennen en de mogelijk
heden ze te voorkomen . Veel van die fouten komen hieronder nog ter sprake. 
Hoe oordelen van de klinisch psycholoog in de praktijk tot stand komen, 
zullen wij hieronder bespreken aan de hand van de zogenaamde disclosure
methode. Die procedure wordt toegepast bij onderzoek van kinderen waar
van wordt vermoed dat ze sexueel misbruikt zijn. 

atuurlijk zijn er in het voorgaande slechts enkele voorbeelden van de 
oneindige reeks vraagstellingen waarover de klinisch psycholoog zich kan 
uitlaten aan de orde gekomen. Allerlei andere belangri jke forensische 
toepassingen hebben wij nog niet genoemd, bijvoorbeeld de vraag hoe vaak 
bepaalde verschijnselen of eigenschappen voorkomen op een totale bevol
king of op een bepaald deel van de bevolking (de vraag naar de base-rate van 
een verschijnsel of eigenschap). In zo'n geval kan de klinisch psycholoog 
vaak zeggen met welk een instrument een antwoord op zo'n vraag gegeven 
kan worden. Daar staat tegenover dat de klinisch psycholoog ook meer 
kwalitatieve vormen van onderzoek kan verrichten. Hij kan de leek, inclusief 
rechter en procespartijen, bijvoorbeeld voorlichten over wat is te verstaan 
onder het begrip psychotisch. 

4. Disclosure -methode 

De onderzoeksmethoden die wij hierboven bespraken, kunnen op ver
schillende manieren toegepast worden voor diagnostisch onderzoek bij 
kinderen. Dat levert bij kinderen soms specifieke probleme n op: een test die 
leesvaardigheden vereist, kan bij kinderen jonger dan vier jaar niet gebruikt 

32. Commissie Test aangelegenhe den Ne derland (COTAN) en uitgegeven in boekvorm: 
R.S.H. Visser,J.C. van Vliet-Mulder, A. Evers &J. ter Laak, Tests en Testresearch in Nederland. 
Nijmegen: Van Mameren (1982). 
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worden. og moeilijker is het verrichten van een diagnostisch onderzoek 
waarbij het er om gaat uit te vinden of het kind iets is overkomen, bijvoor
beeld iets naars, iets dreigends; bijvoorbeeld dat het slachtoffer is geworden 
van een delict. 

Een kind waarvan sexueel misbruik vermoed wordt, is meestal een nor
maal kind dat niet psychisch disfunction eer t. De diagno stiek richt zich op 
het vaststellen van indicaties van sexueel misbruik. Hiervoor wordt tegen
woordig hoofdzakelijk de zogenaamde bekentenis- of disclosure-procedure 
gebruikt. Deze procedure is bedo eld om het kind te ontlasten van emotione
le ervaring of herinnering. De disclosure-procedure gaat uit van drie te 
onderscheiden situaties: (a) het kind is sexueel misbruikt en kan daarover 
vertellen, (b) het kind is sexueel misbruikt en kan er niet over praten of 
ontkent het en (c) het kind is niet misbruikt en kan er du s niet over praten. 

Disclosure is de procedure waarmee de klinisch psycholoog het gewone 
proces van onthulling door het kind van een ernstige belevenis met een 
volwassene aanmoedigt en versn elt. Disclosur e vindt in de klinische praktijk 
niet alleen plaats bij het vertellen over sexueel misbruik . Bij een klinische 
interview wordt, als het volgens de regels der kunst gaat, aan het kind steeds 
de gelegenheid geboden om zich te uiten over zijn gedachten, fantasieën, 
angsten etc. Disclosure maakt deel uit van de gewone klinische praktijk. 
Disclo sure bij sexueel misbruik door een volwassene is moeilijk , omdat het 
kind moet vertellen over de daden van een volwassen persoon die meestal 
dierbaar en tot voor kort vertrouwd was. Het kind wordt daardoor gecon
fronteerd met een innerlijk conflict: vertellen en hopen dat niets ergs gaat 
gebeuren of ontkennen en hop en dat het niet weer gebeurt. Om het 
disclosure-proces te helpen worden recentelijk wel anatomisch correcte 
poppen (ACPn) gebruikt. 33 Wij geven hier twee geanonimiseerde, maar uit 
het leven gegrep en, voorbeelden van onderzoek met ACPn en zullen daarna 
dit type onderzoek en de problemen ervan bespreken. 

A. Onderzoek met de poppenmethode: Voorbeeld A 

Mevr. Kapitein, een klinisch psychologe, ontvangt een moeder met haar vierjarige 
dochter. De afspraak was gemaakt op verzoek van de kinder-en zedenpolitie. Deze 
had van de moeder een klacht gekregen. Haar ex-man zou haar dochter sexueel 
misbruikt hebben. 

De moeder vertelt (in de afwezigheid van het kind) dat aan haar ex-man iedere 
maand toegestaan wordt om dochter Ina te bezoeken. Vader brengt altijd zijn 
vriendin mee. Vader is alcoholist en heeft een vriendin die waarschijnlijk tippelt. 
Moeder blijft nooit lang thuis bij zulke bezoeken. 

33. Zie Sergeant & Everae rd (1989) , op. cit. noot 2. 
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Vorige week kwam ze thuis op de afgesproken tijd. Vader was weer aan de fles 
geweest, de video was naar boven gesleept en alles was vies in haar slaapkamer. Zoals 
gewoonlijk was het bed weer gebruikt. Ze heeft de beiden volwassenen de deur 
gewezen. Toen kreeg ze naar eigen zeggen in de gaten dat Ina 'anders' was. 'Wat 
mankeer je, kind. ' 'Niets', zei ze. Haar gezicht was rood en zij keek haar moederniet 
aan. 'Is er wat gebeurd?' Ina zweeg. Ze at niets en bleef de rest van de avond stil. 
Toen Ina zich met hulp van moeder uitgekleed had, merkte deze dat haar onderbroek 
nat was. 'Heb je in je broek geplast?' Moeder kreeg geen an"twoord. Toen dacht 
moeder: 'Hij heeft haar gebruikt. 'Moeder vroeg Ina: 'Heb je je vader bloot gezien en 
heeft hij je aangeraakt?' Ina knikte. 'Was Tanja daarbij?' Ina knikt nee. 'Was je in 
de kamer met hem alleen?' 'Ja', knikt Ina. Toen was moeder er zeker van dat hij 
'het' met Ina gedaan had. Zij is de volgende dag naar het politiebureau gegaan om 
aangifte te doen. 

Moeder brengt Ina naar de psychologe. Ina kijkt de kamer rond en is stil. Moeder 
vertelt hoe goed Ina kan tekenen. Ina zoekt de kamer rond, vindt een potlood en 
begint te tekenen. Moeder gaat door met vertellen over het gezin. De psychologe 
vraagt Ina of ze voor haar iets wil tekenen. Zij tekent een man op een bed. Moeder 
verlaat de kamer, zodat kind en psychologe voor het onderzoek alleen zijn. 

De psychologe vraagt: 'Wie is dit?' 'Een man. ' 'Welke man?' 'Mijn Papa. ' 'Wat 
doet hij daar?' 'Hij ligt op bed vieze filmpjes te bekijken. ' 'Wat doet hij dan?' Ina 
geeft geen antwoord. De psychologe vraagt: 'Speel je met poppen, Ina?' 'Jawel.' 'Wat 
voor soort poppen speel je het liefst mee?' 'Alle. ' 'Zullen wij met poppen gaan spelen?' 
'Jawel.' 'Wij hebben poppen in de kamer hiernaast, hoor, kom je mee?' 

Ina komt aarzelend de onderzoekskamer naar binnen. Ze is verlegen. De 
poppenkast, kinderwagentje, boeken en planten interesseren haar niet. Ze kijkt de 
kamer rond en zegt abrupt: 'Ik wil naar mijn Mama. ' "t Is goed Ina, dan kom je 
morgen terug en kunnen wij met de poppen spelen. 'Ina gaat snel de kamer uit en 
naar haar moeder. 

De volgende dag komt moeder met Ina terug. Ina groet de psychologe. Op de vraag 
'Zullen wij met de poppen spelen', zegt Ina: 'Ja, graag.' 

Ina gaat rustig de onderzoekskamer binnen. Zij pakt het kinderwagentje en een 
babypop. Zij begint de kamer rond te lopen. Zij komt terug en zegt: 'Deze baby is vies 
hoor. Hij moet gewassen worden. ' Wij hebben hier een bad, Ina. Daar kan hij 
gewassen worden.' Het bad wordt gehaald en de baby uitgekleed. 'Dit doe je iedere 
dag met Mama, hè?' 'Niet iedere dag, maar bijna. ' 'Doe je het met iemand anders. ' 
Ina gaat nadenken. 'Jawel. ' 'Met wie dan?' Spelend met het kind in het bad zegt ze: 
'Met Peter.' 'Wie is dat?' 'Mijn papa.' 'Wat gebeurt er dan?' Ina zegt niets. 'Kleedt 
hijjeuit?' Ina knikt. 'Ga je gezellig samen in het bad?' 'Ja en soms met Tanja. Zij is 
Duitse en heeft lang haar tot haar bibs. ' 'Jullie gaan allemaal lekker samen in bad?' 
'Ja en soms spelen wij met bubbles. Peter kan heel grote bubbles maken. ' 'Vindt je het 
leuk orn met grote mensen te spelen?' 'Ja. Soms spelen wij in de slaapkamer van 
Mamma. Maar Peter zegt, zeg hiervan niets hoor ofje moeder wordt kwaad op me. ' 
'En wat doen jullie daar allemaal?' Na een pauze: 'Deze baby is nat en moet naar 



8. Uitspraken over per sonen in strafzaken 125 

bed. 'Ze drogen de baby af Ina zegt: 'Nu wil ik naar huis, hoor. ' 'Kom je morgen 
weer spelen?' Ina knikt en gaat naar haar moeder. 

Ina komt de volgende (derde) dag en begint weer met de baby pop te spelen. 'Heb je 
gezien dat wij andere poppen hebben?' Ina kijkt in de kast en haalt er een mannelijke 
en vrouwelijke pop uit. 'Zullen wij ze uitkleden en in bad doen, zoals gisteren?' Ina 
begint de vrouwelijke pop eerst uit te kleden. Zij ziet het haar boven de vagina en 
zegt: 'Vies hoor. 'De vrouwelijke pop wordt in bad gegooid. De mannelijke pop wordt 
uitgekleed. 'Kun je mij zeggen wat dit is?' De psychologe wijst de mond van de pop 
aan. 'Dat is zijn mondje, hier heb j e z'n armen, hier heb je zijn plasser. ' 'Goed, Ina. 
Moet hij ook niet in bad?' 'Nee baby en deze pop (mannelijke pop) zijn moe en gaan 
naar bed. ' De beide poppen worden naar een bed gebracht en zorgvuldig in bed 
gestopt. 'Doen ze iets met elkaar in bed, Ina?' 'Ja, spelen.' 'Hoe spelen ze, Ina?' 

Ina gaat naar de vrouwelijke pop. Die wordt gelegd op de mannelijke pop. Ina 
maakt ritmische bewegingen met de poppen en tegelijk geluiden. 'En wat doet dat 
arme kindje?' vraagt de psychologe. 'Zij doet ook mee. 'De meisjespop wordt gepakt 
en de vrouwenpop terzijde gelegd. De bewegingen beginnen overnieuw. 'Hoe voelt 
dat Ina?' 'Doet zeer, hoor; z'n dikke piemel stinkt ook. Tanja, zegt ze, wordt er gek 
van. ''Heb je Peter's piemel gezien?' Stilte. 'Ja, die was dik en rood. Ik wil plassen.' 
Ina komt terug en begint met het kinderwagentje de kamer rond te rennen. De sessie 
wordt afgebroken. 

Op het vierde bezoek komt Ina zeer vrolijk naar binnen. Groet de psychologe en 
pakt de mannelijke, vrouwelijke en meisjespop. Die worden in het wagentje gelegd. 
Dan worden alle drie uitgekleed en in bed gelegd 'want ze zijn zo moe. 'Ina gaat naar 
de tekentafel. Daar maakt ze een tekening. 'Lena, ik heb een tekening voor je om te 
zien' zegt Ina. Op de tekening staan drie poppen. De mannelijke pop heeft een 
vergrote penis. 'Wat doen ze met elkaar, Ina?' 'Spelen.' 'Hoe spelen ze met elkaar?' 
Ina kijkt naar de poppen en rent ernaar toe. De mannelijke pop wordt boven de 
vrouwelijke pop geplaatst. 'En het kindje dan?' vraagt de psychologe. 'Die slaapt.' 
Ina legt de poppen terug. 'Ik wil naar huis. ' 

De psychologe beëindigt het onderzoek en schrijft een rapport. A lle gesprekken en 
observaties rvorden vermeld. Er wordt door de psychologe in een rapport gecon
cludeerd dat Ina sexueel misbruikt is door tenminste één volwassene. 

B. Onderzoek met de poppenmethode: Voorbeeld B 

Fred is zes jaar oud. Een week geleden, toen Fred in het bad was, vroeg hij zijn 
moeder: 'Mamma, wat doet een piemel eigenlijk?' 'Wat bedoel je, Fred?' Fred zei 
verder niets en begon met zijn bootje te spelen. In bed zei Fred: 'Mamma, hoe komt 
het dat piemels zo groot worden? Wordt die van mij ook zo groot?' 'Heb je een grote 
piemel gezien, Fred?' Een pauze. 'Ja, op school.' 'Van wie was die?' Na enige 
vragen: 'Een van de meesters. 'Fred weigert te zeggen welke meester. Maar moeder 
heeft Fred horen zeggen, dat Jan Smit erbij was. 
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Fred 's moeder gaat de volgende ochtend naar mevr. Smit, moeder van Jan. Onder 
de koffie vertelt Freds moeder wat zij' heeft gehoord. Ze beslissen om Jan er tijdens de 
middag pauze naar te vragen. Jan komt thuis. Mevr. Smit vraagt: 'Wat is er op 
school gebeurd?' 'Niks', zegt Jan. Mevr. Smitvraagt: 'Fred heeft gezegd dat jij en hij 
de piemel van een van de meesters hebben gezien. 'Jan zegt niets, maar wordt rood. 
'Heb je de piemel van een van je meesters gezien?' vraag ze. Jan begint te huilen. 
'Mamma, ik wil niet naar die rotschool. 'Beide moeders beslissen hun kinderen thuis 
te houden. Mevr. Smit belt de zedenpolitie. Een gesprek tussen een agente en Fred 
bevestigt dat Fred een 'dikke piemel van een meester heeft gezien. 'Jan zegt niets. Hij 
heeft overgegeven en ligt op bed. Er wordt besloten de kinderen voor onderzoek naar 
een psychologe te sturen. 

Mevr. Oost ontvangt een brigadier van de zedenpolitie. Die vertelt de strekking 
van beschreven gesprekken en dat de politie vermoedt dat een of beide kinderen op 
school door een meester sexueel misbruikt zijn. Kan de psychologe een onderzoek 
verrichten om hierin helderheid te schaffen? Mevr. Oost ontvangt Fred de volgende 
dag. 

Fred wil niet alleen zijn met de psychologe: 'Mamma moet blijven.' Het gesprek 
verloopt moeilijk. Hij wil niet over school praten. Er wordt gevraagd of hij bang is 
voor school. Geen antwoord. Op de vragen wordt slechts met 'ja' of'nee 'geantwoord. 
Afgesproken wordt dat Fred met zijn moeder de volgende dag terug zal komen. 

Diezelfde dag 's middags wordt Jan met zijn moeder ontvangen. Het kennisma
kingsgesprek met hem verloopt zonder problemen. Moeder vertrekt en Jan is alleen 
met de psychologe. 'Wil jij' met het speelgoed spelen?'Jan gaat naar de kast en speelt 
met een waterpistool, een zwaard en een pantserwagen. 'Hoe vind je het hier?' 'Beter 
dan op school, 'zegt hij. 'Je mag morgen weer komen', zegt de psychologe. 

De volgende dag komt Fred met zijn moeder. Moeder zegt dat zij met Fred heeft 
gesproken over school. Fred heeft gezegd dat Jan de piemel van meester Groen op 
school heeft gezien. De psychologe vraagt Fred: 'Wat heb je gezien, Fred?' Fred zegt 
niets. De psychologe zegt: 'Zullen wij gaan spelen?' Fred vraagt wat voor speelgoed 
ze heeft. 'Bijna alles. 'Fred gaat naar de kast en pakt een paard en pij'l en boog. Na 
twintig minuten spelen vraagt de psychologe, 'Vond je dit leuk?' 'Ja, leuk hoor. ' 'Wil 
je morgen weer komen spelen?' 'Graag, 'zegt Fred. Later die ochtend ontvangt de 
psychologe mevr. Smit en Jan. Mevr. Smit zegt dat Freds moeder had gebeld en haar 
verteld over mijnheer Groen. Jan vraagt of hij weer mag gaan spelen? Terwijl hij 
speelt zegt mevr. Smit, dat zij een boodschap gaat doen en Jan straks komt halen. Na 
vijf minuten met een trein gespeeld te hebben, ontdekt Jan een pop, gekleed in 
trainingspak. Die gooit hij weg. Hij begint met een zwaard te spelen. Zijn ogen 
vallen op vier A CPn. Alle vier liggen in de hoek van de kamer. Jan loopt met zijn 
zwaard naar de mannelijke pop toe. Hij' snijdt de piemel van de mannelij'k pop af en 
zegt: 'Vieze lul. 'Jan weigert vragen te beantwoorden. 'Heb je ooit een piemel gezien, 
Jan? Maakt een piemel je bang? Haat je piemels?' De psychologe vraagt Jan of hij 
morgen weer wil komen. Jan geeft geen antwoord en zegt dat hij naar huis wil. 

De volgende ochtend gaat Fred spontaan naar de speelgoedkast en begint te spelen 
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en te fluiten. Freds moeder verlaat de kamer. 'Je bent wel vrolijk vandaag, jochie' 
zegt de psychologe. Fred begint de kamer rond te lopen. Hij ziet vier A CPn, allemaal 
gekleed. De mannelijke pop ,.vordt door Fred gepakt. 'Zullen ,.vij hem uitkleden?' 
vraagt de psychologe. Fred begint de mannelijke pop uit te kleden. Wijzend naar de 
ogen, vraagt de psychologe: 'Wat zijn dat?' 'Ogen, zijn oortjes, armen, buikje en dit 
is zijn piemel.' 'Heb jij een piemel, Fred?' 'Ja, hoor. ' 'Is hij klein of groot?' 'Klein.' 
'Heb je een grote piemel gezien?' Fred knikt. 'Hoe zag hij eruit?' 'Groot, rood en 
vies. ' 'Bij wie heb je een piemel gezien?' Fred zegt niets. 'Heb je op school een piemel 
gezien?' Fred knikt. 'Was hij van een meester?' Fred knikt. 'Waar heb je een piemel 
op school gezien?' 'Toen wij aan het uitkleden waren, kwam mees ter Groen. Hij ging 
voor ons naar de douche. Toen wij binnen kwamen, zei hij: 'Kom onder de douche, 
jongens. '' 'Waar waren de andere kinderen?' 'Die waren voor ons. Jan en ik moesten 
opruimen. ' 'Wat zei Meester Groen?' 'Hij zei niets. Maar zijn piemel werd heel 
groot. ' 'Moest je met de grote piemel wat doen?' 'Ja.' 'Doe even voor met deze pop.' 
Fred pakt de mannelijke pop een houdt de piemel vast en dan begint zijn hand op en 
neer te bewegen. 'Wat deed Jan. ' 'Niets. H1j keek alleen. ' 'En toen gingen wij ons 
aankleden. ' 'K1:vam er iets uit de piemel van M r Groen?' Fred geeft geen antwoord. 
Hij begint de kamer rond te lopen en zegt: 'Mijn vader zei tegen mijn moeder dat hij 
meester Groen wil vermoorden. ''Wanneer heb jij dat gehoord, Fred?' 'Gisteren toen 
ik in bed lag hoorde ik mijn vader met mijn moederpraten. Pa was kwaad. 'Fred zegt 
dat hij naar huis wil. 

Mevr. Smit komt later in de ochtend met Jan. Moeder zegt dat Jan vannacht in 
bed geplast heeft. Hij heeft weinig gegeten. Jan ziet er bleekjes uit. Mevr. Smit gaat 
weg en Jan begint te tekenen. Hij heeft een tekening gemaakt van een man. De 
lichaam is doorzeefd met pijlen. 'Zo, nu is hij dood', zegt hij. 'Wie is dood?' vraagt de 
psychologe. Geen antwoord. 'Is het iemand op school, Jan? Is het je vader of 
misschien een meester op school? 'Jan loopt naar de mannelijke pop en smijt hem op 
de grond. Hij begint op de pop te springen. 'Grote lul, ik haatje. Je gaat nu dood. ' 
Met zijn voet maakt hij de mannelijke pop kapot. Hij loopt naar de psychologe en 
zegt: 'Dat moeten ze tegen alle rotmeesters op school doen. Ze zijn allemaal dikke 
lullen. ' 'Waarom, Jan?' Hij geeft geen antwoord. Hij gaat naar de poppenkast toe en 
dan naar de grote speelgoedkast. Daar vind hij een mitrailleur. Voor de rest van de 
sessie blijft hij hiermee spelen. 

De psychologe schrijft in een rapport aan de zedenpolitie dat beide jongens met één 
meester op school sexueel contact hebben gehad. 

5. Menselijke oordelen en de psychodiagnostiek 

Voorda t wij ons verdiepen in de problemen voor de diagnostiek en be
oordeling van de voorbeelden, zullen wij in algemene termen een aantal 
fouten bespreken die psychologen kunnen maken bij het stellen van een 
diagnose. 
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Menselijk denken en oordelen vertoont, zo weten wij uit psychologsich 
onderzoek, een aantal eigenaardigheden. Een daarvan 34 is, dat we bij de 
informatie die wij erin verwerken een voorkeur lijken te hebben voor recent 
verworven informatie. Juist omdat zij recent verworven is, ligt zij vers in het 
geheugen en is zij relatief gemakkelijk toegankelijk en beschikbaar. Medi
sche studenten zijn bijvoorbeeld nogal eens geneigd om in lichamelijke 
klachten van henzelf of personen in hun omgeving de symptomen te zien van 
een van de ziektebeelden die zij nog onlangs bestudeerd hebben . Sympto
men vormen weliswaar aanwijzigingen voor ziektes, maar de meeste symp
tomen zijn allerminst specifiek. Dit hangt samen met twee genoemde 
kenmerken van onderzoeksmethodes (zoals een test): sensitiviteit en specifi
citeit. De sensitiviteit van een test is het aantal juist gedetecteerde positieve 
gevallen (bijvoorbeeld echte blindedarmontstekingen) gedeeld door de som 
van deze patiënten en de blindedarmpatiënten die door het symptoom of de 
test niet worden aangewezen. De specificiteit is het aantal patiënten dat jui t 
gedetecteer d wordt, gedeeld door de som van deze patiënten en diegenen 
die niet ziek zijn, maar door het symptoom of de test wèl (dus ten onrechte) 
als ziek worden aangewezen . Wij zullen deze twee begrippen later in het 
hoofd stuk met een tabel illustreren. 

Sommige symptomen zijn gemakkelijker te beschrijven dan andere. Die 
symptomen worden in leerboe ken vaker als voorbeeld gegeven: zij worden 
illustratiever geacht en zijn gemakkelijk over te bren gen. Het nadeel daarvan 
is echter, dat die voorbeelden in het gewone leven niet vaak hoeven voor te 
komen. Het horen van stemmen is typerend voor schizofrenie, maar wordt 
niet altijd als klacht door lijders aan schizofrenie vermeld. 

Een tweede soort fouten dat vaak gemaakt wordt-ook door deskundi
gen -is het neger en van de zogenaamde base-rate. De base-ra te is de 
frequentie waarmee een bepaalde gebeurtenis in het gewone leven voor
komt. Als er zeven vliegtuigongelukk en in een week plaatsvinden, denkt men 
gemakkelijk dat er tegenwoor dig veel vliegtuigongelukken gebeuren. In 
werkel ijkheid is het aantal vliegtuigongelukken klein: ook in die week is het 
aantal veilige vluchten duizenden malen groter dan het aantal vluchten met 
ongelukken. 

Dit probleem doet zich ook voor in psychiatrische klinieken. Veronderstel 
dat men in een bepaalde kliniek 20 angstige patiënten in een maand telt. Het 
totaal aantal patiënten in de kliniek is 200. Dat betekent dat de base-rate 
voor angst bij deze kliniek 0.1 is. Kennis van de base-ra te is cruciaal om op 
grond van een symptoom als angst te voorspellen of een persoon wel of niet 

34. Voor and ere, zie hoofdstuk 13 in dit boek. 
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een (bepaalde) ziekte heeft. 35 De meeste diagnostici hebben echter weinig 
idee over de base-rate in hun eigen kliniek van allerlei symptomen. 36 

Een derde veel voorkomende fout is dat men weinig voorkomende, maar 
bijzondere klachten te veel aandacht geeft.37 Deze fout wordt selectieve 
aandacht genoemd. 38 Men concentreert zich op dat ene bijzondere element 
en ziet de andere elementen in het klinische beeld over het hoofd . 

Selectieve aandacht kan ook door externe factoren versterkt worden. Een 
daarvan is wat psychologen een mentale set noemen. 39 Als men bijvoorbeeld 
aan een psycholoog de volgende instructie geeft: 'Zoek klachten van de 
pressie,' dan ziet die psycholoog alleen klachten die op depressie wijzen en 
bijvoorbeeld niet op alcoholisme. 40 Het verzoek om iets bepaalds te zoeken, 
richt de aandacht op één bepaald syndroom of ziektebeeld. Het voordeel is 
dat sneller een diagnose gesteld kan worden, maar het nadeel dat men niet 
ver genoeg zoekt. Dit laatste wordt premature closure genoemd .41 Het leidt 
ertoe dat de psycholoog, gegeven de beperkte bewijsvoering, te veel ver
trouwen heeft in zijn diagnose. 42 

Een bekend, maar hardnekkig probleem in de psychodiagnostiek is de 
zogenaamde illusoire correlatie.43 Dit houdt in dat niet bestaande relaties 
worden gelegd tussen indicaties en ziektebeelden. Men past klachten en 
indicaties binnen een beeld dat men heeft van een ziekte, omdat men 
coherentie in de klachten zoekt. 

De genoemde problemen, die zich bij het stellen van een diagno se kunnen 
voordoen, zullen wij bespreken aan de hand van de poppenmethode. Daar
bij maken wij gebruik van de twee hierboven beschreven voorbeelden. Met 
nadruk zij opgemerkt dat deze problemen zich niet alleen voordoen bij de 

35. Positieve respectievelijk negatieve voorspellende waarde, zie hieronder. 
36. Zie M. Bar-Hillel , 'Th e base-r ate fallacy in probabilistic judgements.' 44 Acta Psy 
chologica 211-233 (1980). 
37. Zie R.B. Hogarth , Judgement and choice. Chichester: Wiley (1980). 
38. Zie R.M. Shiffrin & W. Schn eider, 'Controlled and automatic hum an inform ation 
proce ssing. Il: Perceptual and learnin g, automatic attendin g and a genera! theory.' 84 
Psychological Reviem 127-190 (1977). 
39. Zie A.S. Luchins , 'M echani zation in problem-solving: Th e effect of Einstellun g.' 54 
Psychological Monographs (Whole No. 248) (1942). 
40 . Zie L.M . Horowitz, D .L. Post, R. Fr ench, K.D. Wallis & E.Y. Siegelman, 'The 
pro totype as a construct in abnormal psychology: 2. Clarifying disagreemnt in psychiatrie 
judgements.' 90 J ournal of Abnomzal Psychology 575-585 (198 1). 
41. Zie A. Koriat, S. Licht enstein & B. Fischoff, 'Reasons for confidence.' 6 J oumal of 
Experimental Psychology: Human Learning and Memory 107-118 (1980). 
42. Zie S. Oskamp, 'Over- confidence in case- stud y judgements.' 29 J ournal ofConsulting €5 
Clinical Psychology 261-265 (1965). 
43. Zie L. Chapman & J. Ch apman, 'Ge nesis of popular but erroneous psycho-diagno stic 
observations.' 72 J ournal of Abnormal Psychology 193-204 (1967). 
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poppenmethode . Zij doen zich voor voor bij elke vorm van klinische (medi
sche, psychologische) diagnostiek. 

6. Problemen van diagnos tisch onderzoek en bewijs aan de hand 
van de poppenmethode 

In beide voorbeelden wordt aan psychologen gevraagd bewijs te zoeken voor 
se>a1eel misbruik van kinderen. Er doet zich dan direct een probleem voor. 
Het verzoek brengt de psycholoog in een bepaalde mentale set hetgeen de 
kans vergroot dat de psycholoog alleen bewijs zoekt voor sexuee1 misbruik. 
Een tweede probleem is of er wel een betrouwbare onderzoeksmethode voor 
het vaststellen van sexueel misbruik is. 

In de voorbeelden stelden de psychologen zich uitsluitend de vraag: 'Is er 
sprake van sexueel misbruik?' De psycholoog moet derhalve ond erzoeken op 
het verhaal van het kind echt is ofberust op fantasie. De disclosure-methode 
is gebaseerd op de veronderstelling dat alle kinderen in gelijke mate en even 
accuraat gebeurtenissen kunnen beschrijven. 44 Als niet eerst wordt nage
gaan of het geheugen van het kind met relatief neutrale informatie goed 
werkt, ontbreekt een indicatie over de betrouwbaarheid van het geheugen en 
de fantasie van het kind. Daarover moeten in een interview vragen worden 
gesteld: dat is een basisprincipe van de disclosure-methode. 

In voorbee ld A komt voor: De meisjespop wordt gepakt en de vrouwen pop 
terzijde gelegd. De bewegingen beginnen overnieuw. 'Hoe voelt dat Ina?' 
'Doet zeer hoor, z'n dikke piemel [ . .. ] ' Bij voorbeeld B werd gevraagd: 
'Moest je wat met de grote piemel doen?' Hieruit blijkt dat de psycholoog 
probeert de kinderen aan te moedigen om meer over hun ervaring te 
vertellen. De disclosure-procedure dwingt de psycholoog vragen te stellen 
en dingen te laten voordoen. Of dit de nauwkeurigheid van de door het kind 
gegeven informatie aantast, hangt af van de vaardigheid van de psycholoog . 
De procedure gaat ervan uit dat het kind iets te vertellen heeft en dat het 
moet worden aangemoedigd om te vertellen. De vragen die met dat doel 
worden gesteld, kunnen echter vrij gemakkelijk suggesties op het kind 
overbrengen. De gevoeligheid van het kind voor suggestieve vragen is 
afhankelijk van de leeftijd . Aman en Goodman vonden in een onderzoek met 
de poppenmethode, dat 3 jaar oude kinderen minder weerstand kunnen 

44. Zie hierover A.L. Brown,J.D . Bransford & R.A. Ferrara, 'Learning , rememb ering, and 
understanding.' In J.H. Flavell & E.M. Markman (eds.) Handbook of child psycholog;y. New 
York: Wiley (1983); H . Dent, 'Interviewing the child witneses.' In M.M . Gruneberg, P.E. 
Morris & R.N . Sykes (eds.) Practical aspects of memory. London: Academie (1978); en E.M. 
Duncan, P. Whitne y & S. Kunen, ' Integration of visual and verba! information in children's 
memories. ' 53 Child Droelopment 1215-1223 (1982). 
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bieden aan suggestieve vragen dan 5 jaar oude kinderen. 45 De poppen 
kunnen bij het ondervragen van de kinderen een goed hulpmiddel zijn, 
omdat zij vragen overbodig kunnen maken. Aman en Goodman conclude
ren op basis van hun onderzoek, dat kinderen zich met poppen meer 
herinneren dan zonder poppen. Daaraan moet echter worden toegevoegd 
dat de poppen dan geen ACPn behoeven te zijn. Elk soort pop helpt het kind 
herinneren. 

Wij hebben hierboven aangeduid hoe de psycholoog slachtoffer kan 
worden van dominante signalen of klachten. In voorbeeld B zijn die duidelijk 
aanwezig als het kind een penis afsnijdt en een pop kapot stampt : Met zijn 
voet maakt hij de mannelijke pop kapot. Hij loopt naar de psychologe en 
zegt: 'Dat moeten ze tegen alle rotm eesters op school doen . Ze zijn allemaal 
dikke lullen.' Zulke uitsprak en en zulk gedrag kunn en grote invloed hebben 
op de waarneming en beoordeling van een psycholoog . De diagnosticus is 
geneigd snel tot de conclu sie te komen dat het kind sexueel misbruikt is 
zonder alternatie ve hypothesen- bijvoorbeeld veel straf krijgen-te heb
ben overwogen (premature closure) of door selectief gezocht te hebben naar 
informatie die de hypothes e van sexueel misbruik bevestigt . 

A. Base-rate 

Hoe vaak komen gedragingen van sexuele aard eigenlijk voor bij kinderen 
die met ACPn spelen? Het antwoord op deze vraag is van belang, omdat men 
behoort te weten hoe vaak sexuele spelletjes bij kinderen voorkomen (base
rate) . Alleen dan kan men beoordeelen of het vertoonde gedrag te ver 
wachten is bij elk willekeurig kind of dat het als buitengewoon beschouwd 
moet worden . De mate van voorkomen van sexuele spelletjes bij kinderen is 
belangrijk voor de voorspellende waarden van een test. Daarbij is het 
allereerst van belang op te merken dat ongeveer 5 procent van de kinderen 
weigert met de ACPn te spelen. Glaser en Collins vonden bovendien dat niet 
alle kinderen de ACPn uitkleden : 74 proc ent deed dat spontaan, de rest 
moest aangemoedigd worden of deed het slechts gedeeltelijk "46 In sommige 
studies werd gevonden dat het aanraken van de genitalia bij meer dan 7 op de 
10 kinderen voorkomt. De mate van voorkomen van sexueel spel met de 
poppen verschilt tussen de studies: in het onderzoek van Aman en Goodman 
kwam het zelden of nooit voor en in het ond erzoek van Sivan , Scher , Koppel 
en oble onder 'niet -klinische' kinderen kwam sexueel spel in het geheel 

45. Zie C. Aman & G .S. Goodm an, Children 's use of anatomically detailed dolls:An experimenta1 
stud:Y, (Unpublished manuscript 1988). 
46. Zie D. Glaser & C. Coli ins, The response of yozmg, 11011-sexually abused children to anatomi
cally correct dolls. (Unpubli shed manu script 1988). 
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niet voor. 47 In het onderzoek vanJampole en Weber was het aantal kinderen 
dat sexueel met de poppen speelde afhankelijk van het criterium dat gebruikt 
werd (aanraken van en/of met de geslachtsdelen of iets anders) en kon aldus 
variëren van 5 tot 60 procent. 48 

Misschien is het nog belangrijker dat sexuele handelingen niet alleen 
voorkwamen bij misbruikte kinderen. Bij gebruik van sommige criteria 
speelde zelfs 40 procent van de niet-misbruikte kinderen sexueel met de 
poppen. aast deze studie is er de bevinding van Rosenfeld , Bailey, Siegel 
en Bailey, dat onder 576 niet-verwezen kinderen (dat wil zeggen kinderen 
uit de 'gewone' bevolking) 90 procent van de 2- tot 4-jarige meisjes en 75 
procent van 5- tot 7-jarige meisjes de genitialia van de ouderpoppen 
aanraakten. 49 Bij jongens van dezelfde leeftijd was dit respectievelijk 65 en 
30 procent. 

B. Kennis van sexualiteit bij kinderen in het algemeen 

In beide gegeven voorbeelden zijn er indicaties dat de kinderen kennis van 
sexuele onderwerpen hebben. In voorbeeld A wordt de penis beschreven 
als: 'dik en rood' en 'stinkt.' Voorts is blijkbaar bekend dat bewegingen 
noodzakelijk zijn voor sexuele gemeenschap. Dit bewijst echter uitsluitend 
dat zo'n kind kennis van sexuele gemeenschap heeft. 'Ina maakt ritmische 
bewegingen met de poppen en tegelijk geluiden. 'En wat doet dat arme 
kindje?' vraagt de psychologe. 'Zij doet ook mee.' De meisjespop wordt 
gepakt en de vrouwenpop terzijde gelegd. De bewegingen beginnen op
nieuw. Kennis van sexuele handelingen bij kinderen is geenszins zeldzaam. 
Het gegeven voorbeeld kan uitsluitend als een indicatie van kennis be
schouwd worden. Of het meer is dan kennis alleen, moet beoordeeld worden 
op basis van het aantal kinderen, dat niet misbruikt is en toch speelt met de 
poppen alsof sexuele gemeenschap plaats vindt. Tot op heden is niet 
gerapporteerd dat ook niet-misbruikte kinderen dergelijk gedrag vertonen. 
Dat zou een reden kunnen zijn om dit gedrag indicatief te achten voor 
sexueel misbruik. Het bewijst echter niet dat sexueel misbruik ook daad
werkelijk plaats gevonden heeft. iet kan worden uitgesloten dat deze 
kennis berust op observatie van filmmateriaal of van andere kinderen 
gehoord is. 

47. Zie A.B. Sivan, D .P. Scher, G .K. Koppel & L.D. Noble, ' lnteraction of normal children 
with anatomical dolls.' 12 ChildAbuse and Neg/eet 295-304 (1988). 
48. Zie L. Jamp ole & M .K. Weber, 'An assessment of the behavior of sexually abused 
children \VÏth anatomically correct dolls.' 11 Child Abu se and Neg/eet 187-192 (1987). 
49. Zie A. Rosenfeld , R. Bailey, B. Siegel & G . Bailey, 'Determining incestuous contact 
between parent and child: Frequency of ch..ildren touching parent s' genitals in a nonclinical 
population .' 25 J oumal of American Academy of Child Psychiatry 481-494 (1986). 
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Samenvattend kan worden gezegd dat de poppen kinderen helpen bij het 
herinneren . Daartoe hoeven niet de poppen niet anatomisch correct te zijn. 
Voorts kan bij gebruik van de ACPn sexueel gedrag ook door niet-mis
bruikte kinderen vertoond worden . De consequenties hiervan worden aan 
de hand van tabel 1 gei1lustreerd. 

Tabel 1: De mate waarin misbruikte en niet-misbruikte kinderen genitaliën 
of borsten aanraken.• 

Raakt aan 
Ja 

ee 

Sexueel Misbruikt 

8 
2 

iet Misbruikt 

4 
6 

a. Gegevens afkomstig vanJampole & Weber (1987), omgewerkt tot tabel door Sergeant & 
Everaerd (1989). 

Van de 20 kinderen blijkt van 8 terecht te worden vastgesteld, dat zij 
misbruikt zijn en van 6 wordt terecht vastgesteld dat zij niet zijn misbruikt. 
Men kan dus zeggen dat 14/20 x 100 = 70 procent van de kinderen correct 
is geclassificeerd. Tegelijkertijd worden van twee kinderen die wel zijn 
misbruikt, ten onrechte vastgesteld dat dat niet het geval is (vals negatief) en 
vier niet -misbruikte kinderen worden ten onrechte als misbruikte kinderen 
geclassificeerd (vals positief). De sensitiviteit van de indicator 'aanraken van 
genitaliën en borsten' is dus 8/10 x 100 = 80 procent en de specificiteit is 
6/10 x 100 = 60 procent. 

C. Voorspellende waarde 

Wanneer een psycholoog op grond van de sensitiviteit en specificiteit een 
uitspraak moet doen over de waarschijnlijkheid van sexueel misbruik in een 
concreet geval, dan moet hij daarbij gebruik maken van zowel de positief als 
de negatief voorspellende waarde. Met behulp van de aangegeven sensitivi
teit en specificiteit probeert een psycholoog vast te stellen, welke van de 
kinderen in zijn kliniek misbruikt en niet misbruikt zijn. Veronderstel dat per 
jaar 1000 kinderen worden onderzocht en dat 100 van deze kinderen 
misbruikt zijn. Het gevolg is dat 80 van de 100 kinderen (de sensitiviteit is 
immers 80 procent) als misbruikt worden gezien en dat 540 van de niet 
misbruikte kinderen ook als echte niet -misbruikt worden aangewezen. De 
positief voorspellende waarde is dan: 80/(80+ 360) x 100 = 18,2 procent en 
de negatief voorspellende waarde: 540/(540+ 20) x 100 = 96, 4 procent. Of 
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een kind niet misbruikt is, is aanmerkelijk beter te voorspellen dan of een 
kind wèl misbruikt is. 

iet alleen de sensitiviteit en de specificiteit zijn van belang, ook de 
base-rate. Veronderstel dat in een andere kliniek, die is gespecialiseerd in de 
opvang van misbruikte kinderen er een base-rate van 60 procent sexueel 
misbruikte kinderen is. Er zijn 100 kinderen in de kliniek. Dezelfde tests met 
dezelfde sensitiviteit en specificiteit worden gebruikt. In die kliniek is dan de 
positief voorspellende waarde: 48/(48+ 16) x 100 = 75 procent en de 
negatief voorspellende waarde: 24/(24+ 12) x 100 = 66,6 procent . In deze 
kliniek is de accuratesse waarmee voorspeld kan worden of een kind mis
bruikt is, groter dan de accuratesse waarmee voorspeld kan worden of een 
kind niet misbruikt is. De sensitiviteit en specificiteit van de gebruikte tests 
zijn hetzelfde gebleven, het verschil is hier geheel een verschil in base-rate . 
Dit geeft het belang van de base-rate aan bij stellen van een diagnose . 

D. Illusoire correlatie 

Zoals is opgemerkt, kan de diagnostiek ook fout zijn door illusoire correlatie. 
Bij de psychologe in voorbeeld B kan zich een illusoire correlatie hebben 
voorgedaan na de mededeling, dat Jan in zijn bed heeft geplast. In combina
tie met zijn verbergende gedrag zou geconcludeerd kunnen worden, dat Jan 
een ernstige ervaring achter de rug heeft. Hij is angstig en agressief. In de 
beide voorbeelden worden de verwachting van de disclosure bevestigd, 
namelijk dat na disclosure het kind opgelucht zal zijn en dat zonder disclosu
re het kind emotionele moeilijkheden blijft houden . In voorbeeld A, na de 
indicatie van incest bij het derde bezoek, 'komt Ina vrolijk naar binnen.' Jan, 
die niets aan de psychologe heeft verteld, is daarentegen tot het laatste 
bezoek agressief. 

E. Herhaling en inconsistentie 

In beide voorbeelden zijn er meerdere onderzoeksessies gewee t. Herhaling 
van bevindingen is een van de hoekstenen van diagnostische betrouw
baarheid. De herhaalde diagnose moet echter bij voorkeur door verschillen
de psychologen gebeuren. In geen van beide onderzoeken is een poging 
ondernomen om een dergelijke inter-beoordelaar betrouwbaarheid te ver
krijgen. Dat kan gebeuren doordat een psycholoog (onbevooroordeeld door 
voorkennis) toekijkt, terwijl de andere het onderzoek voortzet. De ob
serverende psycholoog neemt indicaties op, beoordeelt de gegevens en stelt 
een onafhankelijke diagnose. 

Een tweede manier om de betrouwbaarheid van het onderzoek te ver -
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beteren, is proberen het kind tweemaal dezelfde bekentenis te laten doen . 
Ook kan men proberen met een andere methode indicaties te verkrijgen. In 
de gegeven voorbee lden is echter niet geprobeerd om op een van deze 
manieren de betrouwbaarheid van de diagnose te verhogen. In voorbeeld B 
zijn de bekentenissen van Fred wel intern consistent . Dat is belangrijk, maar 
niet doorslaggevend. De consistentie van de bekentenissen dient bij sexueel 
misbruik in het rapport dan ook nadrukkelijk ter sprake te komen. In beide 
voorbee lden is aan de consistentie echter weinig aandacht besteed. In 
voorbee ld B is het verschil tussen beide kinderen niet nader onderzocht, 
maar geïnterpreteerd als iets dat in dergelijke gevallen gewoon is. 

Vroegtijdige sluiting of premature closure betekent dat de psycholoog het 
zoekproces te snel beëindigt zonder alternatieve hypothesen te toetsen . In 
beide voorbee lden hebben psychologen in het geheel geen alternatieve 
hypothese getoetst. Men gebruikt de beschikbare informatie om één enkele 
hypothese te bevestigen. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een toets voor innocent 
lying. In het geval van Ina kan veel van de gerapporteerde sexuele kennis 
verklaard worden op grond van de gewoontes binnen het gezin. Jan is 
agressief en angstig (bedplassen). Of zijn agressie gericht is tegen één 
speciale of tegen alle onderwijzers, is niet getoetst. Evenmin is onderzocht of 
zijn agressie nieuw was of al langer bestond. 

In het geval van Fred is het moeilijk om de invloed te schatten van de druk 
van de ouders. Eerst geeft hij toe dat hij het geslachtsorgaan van een meester 
heeft gezien . Pas na, waarschijnlijk indringende, vragen geeft hij toe wie dat 
(misschien) was. De druk van ouders op een kind om een naam te noemen, 
kan het effect hebben dat het kind een willekeurige naam noemt om maar 
van die druk af te zijn. Dit brengt ons tot het probleem van het kind als 
getuige. 

7. De problemen van oordeelsvorming in strafzaken 

Onze voorbeelden van de spelinterviews vertonen nogal wat gebreken. Een 
belangrijk deel daarvan is eigen aan elke vorm van oordeelsvorming. Waar
nemingen -van kinderen én van volwassenen - berusten nogal eens op 
onjuiste interpretaties. Daarbij komt dat het de vraag is of kinderen in staat 
zijn om onderscheid te maken tussen hun waarnemen van het gedrag van 
anderen (de vader, de meester) en wat er in werkelijkheid is voorgevallen. In 
voorbee ld A kan ook de moeder sterk geleid zijn door wat zij denkt dat er aan 
de hand is, in plaats van door wat zij daadwerkelijk gezien heeft . Haar eigen 
gevoelens tegenover de vader en diens gedrag kunnen de objectiviteit van 
haar waarneming aantasten. Waarneming draagt elementen van oordeels 
vorming in zich en kan daarvan soms moeilijk onderscheiden worden. Een 
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deel van deze problemen kan worden bestreden door een methodologisch 
zuiver uitgevoerde diagnostiek. 

Een van de manco's van veel justitieel onderzoek in het algemeen is, dat te 
eenzijdig wordt gezocht naar bevestiging van vermoedens, terwijl indicaties 
voor ontkrachting van vermoedens worden genegeerd of miskend. 50 Vaak 
worden bijvoorbeeld negatieve onderzoeksresultaten niet gerapporteerd. 51 

Wat bij het gebruik van anatomisch correcte poppen in disclosure
interviews veelvuldig mis lijkt te gaan, is de selectieve aandacht van de 
psychologen voor het produceren van bewijsmateriaal. Andere sporen, 
bijvoorbeeld technische sporen, worden vaak niet nagetrokken. 

In dit verband willen wij ook nog de aandacht vestigen op het feilen van 
menselijke oordeelsvorming, zoals zich dat voordoet bij de rechter. Het 
onderzoek ter terechtzitting staat immers niet geheel los van het voordien 
geproduceerde materiaal. Integendeel, veelal wordt alleen dat materiaal 
besproken. Als de verdachte bekent, is dat niet zo'n probleem, maar als dat 
niet het geval is, zijn de problemen groot. Dat kan er in het ergste geval toe 
leiden dat de rechter zich, selectief waarnemend, selectief interpreterend en 
geleid door eigen vooroordelen, op sleeptouw laat nemen door de bevoor
oordeelde conclusies van een psycholoog, die zich op zijn beurt eigenlijk 
alleen maar baseert op de waarneming van een kind en hetgeen ande
ren - moeder of psycholoog-in de geladen sfeer van vreselijke verdenking 
daarvan hebben gemaakt. De kans op fouten in de oordeelsvorming is groot 
wanneer het bewijsmateriaal vrijwel uitsluitend bestaat uit disclosure-pro
cedures zoals boven beschreven, met weinig andere onafhanke lijke bewijs
middelen. De feitelijke basis voor het bewezen verklaren van sexueel mis
bruik is dikwijls te zwak. Dit alles staat nog los van het probleem van de 
juridische kwalificatie, dat wil zeggen de vraag wanneer er precies sprake is 
van sexueel misbruik. Ook daarover kunnen zowel psycholog ische als juridi
sche opvattingen sterk uiteenlopen. 

8. De rechter en het gebruik van de poppenmethode 

In een strafzaak die naam heeft gemaakt, wees het Hof in Amsterdam op 31 
maart 1988 een arrest waarbij de verdachte werd veroordeeld wegens incest. 
De bewijsconstructie in het arrest was in belangrijke mate gebaseerd op het 
verslag van een pedagoog/psycholoog, dat was opgesteld op basis van 
spelinterviews met anatomisch correcte poppen . Deze methode is, zoals wij 
inmiddels weten, sterk bekritiseerd. Stukken van de zijde van de psycholoog 
werden in het geding overgelegd. Deze stukken en de twijfels die deze onzes 

50. Zie hoodsstuk 13 in dit boek. 
51. Zie hoofdstuk 11 in dit boek. 
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inziens op wetenschappelijke gronden hadden moeten zaaien, werden door 
het Hof genegeerd. De verdachte ging in cassatie en op 28 februari 1989 
vernietigde de Hoge Raad het arrest van het hof.52 De beslissende factor bij 
deze vernietiging was dat, naar het oordeel van de Hoge Raad, een op goede 
gronden betwiste verklaring of verslag van een deskundige gebaseerd op een 
omstreden onderzoekmethode, niet zonder meer voor het bewijs mag wor
den gebruikt. In casu had het Hof dus op zijn minst op de desbetreffende 
kritiek, op welk punt immers de verdachte deugdelijk onderbouwd verweer 
had gevoerd, moeten ingaan. Op de merites van dit arrest gaan wij hier niet 
in.sJ 

Het arrest houdt geen volkomen afwijzing in van het gebruik van poppen 
in disclosure-procedures in strafzaken. Evenmin houdt het een algemene 
afkeuring in van het gebruik van getuigenverklaringen van horen zeggen, 
zoals in ons voorbeeld de verklaring van de moeder over wat het kind haar 
gezegd heeft of de verklaring van de psychologe over wat de kinderen haar 
gezegd hebben. Toch is het arrest ook juridisch een belangrijk indicatie om 
met zulk bewijsmateriaal voorzichtig om te gaan. 

De strafrechter zal er daarom goed aandoen om uiterst gereserveerd te 
staan tegenover de poppenmethode. In ieder geval zal de rechter moeten 
zorgen dat hij goed geïnformeerd is over de wijze waarop een interview heeft 
plaatsgevonden en te vragen naar gegevens over de bevindingen bij herha
ling. Ook zou hij kunnen vragen of er beoordeling door meer psychologen 
heeft plaatsgevonden. Er kunnen, als ze niet al zijn overlegd, protocollen 
opgevraagd worden. 54 De rechter zou er verstandig aan doen op een kriti
sche manier gebruik te maken van de resultaten van het onderzoek met 
behulp van de poppenmethode. Als hij zich daarbij ook bewust is van de 
mogelijke gebreken in zijn eigen oordeelsvorming, worden wellicht al te 
grove missers vermeden. 

In Nederland domineert de rechter het onderzoek in strafzaken ter 
terechtzitting. Het hangt van hem af of een psycholoog in persoon wordt 
gehoord . Het vorenstaande laat zien, dat het niet alleen zin kan hebben om 
de psycholoog die meewerkte aan het voorbereidend onderzoek, ter terecht
zitting als getuigedeskundige te horen over diens bevindingen en de toege
paste methoden. Het is bovendien zinvol dat een andere klinisch psycholoog 
zowel zijn licht laat schijnen op de gebezigde methode en de kritiek die op 
die methode in vakkringen bestaat, als zich uitlaat over de wijze waarop een 
op zichzelf betrouwbare en valide methode in concreto is toegepast. Deze 
laatste vragen zijn in principe bij elke inschakeling van forensische des -

52. HR 28 februari 1989, NJ 1989, 748. 
53. Zie Barning & Nijboer (1990), op. cit. noot 2; en O.W.M. Kamstra, 'Juridische intutie 
over de poppenmethode.' 13 Trema 51-59 (1990). 
54. Zie ook Kamstra (1990, p. 54), op. cit. noot 53. 
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kundigen in strafzaken mogelijk: het gebruik van instrumenten, tests en 
methoden die op zichzelf betrouwbaar en valide zijn, zegt immers nog niets 
over de kwaliteit van het onderzoek dat door bepaalde personen daarmee is 
uitgevoerd. 

9. Conclusie 

De klinisch psycholoog kan een nuttige rol spelen in strafzaken . Van hem 
kunnen zinvolle uitspraken over personen worden verwacht, over algemene 
aspecten van menselijke oordeelsvorming en over bepaalde vormen van 
psychologisch onderzoek. Bij het uitvoeren van psychologisch onderzoek, zo 
hebben wij laten zien, spelen echter problemen van menselijke oordeelsvor
ming in het algemeen een precaire rol. 55 

Deskundigen kunnen op verschillende manieren worden ingeschakeld in 
het onderzoek in strafzaken en hun verklaringen kunnen ook navenant op 
verschillende wijze bijdragen tot het bewijs. De betrokkenheid van de 
deskundige kan variëren van enkele voorlichting aan de rechter, via gerichte 
interpretatie van complexe samenhangen in een concrete casus, tot en met 
speciaal uitgevoerd experimenteel onderzoek. De onderscheidingen zijn 
gradueel. Een spelinterview als de disclosure-methode is waarschijnlijk het 
beste te zien als een tussenvorm van diagnostiek en experimenteel onder
zoek. 

Het is te verwachten dat met het, in navolging van ontwikkelingen in de 
Verenigde Staten, sterker accusatoir worden van de ederlandse stijl van 
procederen, het wel vaker zal gaan voorkomen dat klinisch psychologen ter 
terechtzitting worden gehoord. Deze ontwikkeling past in een algemener 
patroon dat door Smith en Wynne als volgt onder woorden is gebracht: ' [ ... ] 
the tendency-reflected in the rhetoric and practices of law-to treat 
science or expertise as an autonomous, objective entity which has authority 
independent of the institutional settings in which it is used. '56 De boodschap 
van Smith en Wynne is dat, ondanks de verbetering van technieken en de 
voortgang in het psychologisch onderzoek in het algemeen, het heil voor de 
kwaliteit van de feitenvaststelling in juridische procedures niet uitsluitend 
kan worden teruggevoerd op de kwaliteit van ingeschakelde deskundigen . 
Het inschakelen van een deskundige mag geen alibi vormen voor het 
achterwege laten van een zelfstandig kritisch onderzoek door de rechter, ook 
van de door deskundigen gepresenteerde informatie. 

55. Zie ook M. King, Psychology in and out of court. Oxford: Pergamon (1986) . 
56. R. Smith & B. Wynne , Expert evide-nce: lnterpreting science in la1v. London: Routledge 
(1989), p. 28. 



Hoofdstuk 9 

De experimentele psycholoog als 
getuigedeskundige 

W À. Wagenaar 

Bij het schrijven van een hoofdstuk over de experimenteel psycholoog als 
getuigedeskundige moet een keuze worden gemaakt. Zo zouden wij, in de 
Amerikaanse traditie, kunnen bespreken hoe de psycholoog zich moet 
gedragen teneinde zoveel mogelijk indruk op rechters en jury's te maken. Ik 
zie daarvan af, aangezien ik meen dat een getuigedeskundige een andere 
taak heeft dan te overtuigen door uiterlijkheden. 

Een tweede onderwerp zou kunnen zijn een inventarisatie van onder
werpen waarover experimenteel psychologen in het verleden als deskundige 
verklaringen hebben afgelegd; in het bijzonder de verklaringen die door 
rechters zijn overgenomen. Op zich zelf zou dat heel nuttig zijn, omdat 
weinig juristen overzien hoe breed het terrein van relevante psychologische 
kennis wel is. Voor een redelijk compleet overzicht voor de Verenigde Staten 
kan men Monahan en Walker raadplegen. 1 De elders in dit boek behandelde 
problemen rond verklaringen van ooggetuigen hebben binnen dat gebied 
wel veel aandacht getrokken, maar vormen slechts een fractie van het totale 
terrein. Zo heb ik zelf verklaringen afgelegd over de veiligheid van kern
centrales, de vergeetachtigheid van oudere dames, de waarneembaarheid 
van littekens in het donker, het herkennen van een man die zich twee maal 
binnen zes weken door dezelfde ambtenaar in de echt liet verbinden, de 
mogelijke verwarring tussen Chocomel en Choq, de kleurverandering van 
kleren bij neon- en natriumlicht, en de mate waarin vaardigheid helpt bij het 
spelen van Golden Ten. In dit hoofdstuk komen de diverse gebieden binnen 
de experimentele psychologie wel aan de orde, maar de ordening die ik heb 
gekozen is niet gebiedsgewijs. 

De ingang die ik heb gekozen om de taak en de taakuitoefening van de 
experimenteel psycholoog in de rechtszaal toe te lichten is de rechtszaal zelf. 
Daar ontstaat een probleem waarvoor de deskundige te hulp wordt geroe
pen, daar wordt het probleem geformuleerd, daar wordt deskundigheid 
geponeerd en verdedigd, daar legt de deskundige een verklaring af, daar 
wordt de deskundige door partijen ondervraagd, en daar wordt de verklaring 
van de deskundige al dan niet gebruikt bij het vormen van een oordeel. De 

1. J. Monahan & L. Walker , Socia/ Science inL aiv. Miniola: Foundation Press (2nd ed. 1990). 
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positie van de experimenteel psycholoog in dit krachtenveld is de rode draad 
die door dit hoofdstuk loopt. 

Alvorens deze thematiek verder te ontwikkelen, zullen wij eerst bezien 
wat experimentele psychologie eigenlijk is. Meestal wordt het vak in ons land 
aangeduid met de naam psychologische functieleer, de leer van de algemene 
psychologische functies waarover alle mens en de beschikking hebben, zoals 
waarnemen, geheugen, denken , emoties, motorische besturing. In de En
gelssprekende landen gebruikt men de term experimental psychology hetg een 
eigenlijk niets zegt over de inhoud van het vak, maar alleen over de wijze van 
werken. In dit hoofdstuk heb ik gekozen voor de aanduiding experimentele 
psychologie omdat mijn betoog meer verband houdt met de onderzoeksme
thode dan met de inhoudelijke definitie. 

De lezer mag bij experimentele psychologie ook denken aan experimen
tele klinische psychologie, of experimentele kinderpsycholog ie. Centraal 
staat steeds dat uitspraken worden gedaan over empirische gegevens, die in 
goed-gecontroleerde experimentele situaties zijn verkregen. Zulke gege
vens zijn niet incidenteel , maar jui t repliceerbaar. Daardoor kan ook 
worden aangegeven hoe robuust ze zijn, dat wil zeggen hoe groot de kans is 
dat iemand die hetzelfde experiment opnieuw doet, dezelfde uitkomsten 
verkrijgt. De beschrijving van de totale experimentele cyclus -vraagstelling , 
proefopzet, uitvoering, resultaten, en interpretatie- is voor een ieder in
zichtelijk en controleerbaar. De relevantie of irrelevantie voor het concrete 
probleem waarop de conclusies worden toegepast, kan door iedereen be
oordeeld worden, omdat duidelijk is in welke context de oorspronkelijke 
conclusies zijn bereikt. 

De experimentele methode staat in tegenstelling tot metho den die vaak 
door bijvoorbeeld de klinisch psycholoog of de orthopedadoog worden 
gebruikt. Zij onderzoeken één cliënt- al dan niet volgens een gestandaardi
seerde methode - en destilleren een min of meer persoonlijke indruk uit dit 
onderzoek. Daarbij is het onmogelijk het onderzoek te laten herhalen door 
anderen, omdat de eenmaal onderzochte cliënt door het onderzoek zelf is 
veranderd. Het is niet zeker of anderen tot dezelfde conclusies waren 
gekomen. De methode is vaak niet beschrijfbaar, zodat niet kan worden 
gecontroleerd of de conclusies logisch uit de gegevens voortvloeien. Op 
zichzelf is er niets tegen het gebruik van klinische oordelen in de prak
tijk-het klinisch oordeel van een psycholoog is niet onbetrouwbaarder dan 
het juridisch oordeel van de rechter 2 

- maar de rol die klinische en experi
mentele gegevens in de rechtszaal behoren te spelen is vanwege de ver
schillende geaardheid ook verschillend. 

Een illustratie van het verschil tussen experimenteel en klinisch onder-

2. Zie R.M . Dawes, D . Faust & P.E. Meehl, 'C linical versus actuarial judgrnent. ' 243 Science 
1668-1674 (1989). 
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zoek wordt gegeven in een uitgave van Het Pieter Baan Centrum te Utrecht. 
Hierin betoogt Mooij: 

'Wezenlijk is dat de onderzoeker poogt een relatie aan te gaan met een verdachte en 
zo een indruk verkrijgt over de wijze van in de wereld staan van deze persoon. En 
omdat het om een indruk gaat is de persoon van de onderzoeker zelf in het spel: het 
gaat immers niet om min of meer uitwendig, objectiveerbaar gedrag-in getal en 
maat uit te drukken-maar om de betekenis van dit gedrag, om wat dit gedrag 
uitdrukt of wil zeggen. Het gaat met andere woorden om de betekenisaspecten, en 
de betekenis is alleen maar te achterha len door zich er voor open te stellen, en dat wil 
zeggen: door een relatie aan te gaan met de ander .'3 

Het is hier niet de plaats om kritiek uit te oefenen op de wijze waarop 
deskundigen in andere disciplines hun taak opvatten, maar uit het volgende 
zal blijken dat hier ongeveer alle elementen worden aangeprezen, die een 
deskundige-verklaring van een experimenteel psycholoog niet mag bevat
ten. 

1. De vraag aan de deskundige 

In de loop van een proces onstaat er een vraag, die niet of niet uitsluitend ligt 
op het juridische vlak. Er kan dan worden besloten de vraag voor te leggen 
aan een deskundige. Voorbeelden zijn: 'Is deze kogel uit dit vuurwapen 
gekomen?' of'Wat is de bloedgroep van het slachtoffer?' Het is duidelijk dat 
zulke vragen niet meer dan een onderdeel vormen van het probleem dat aan 
de rechter is voorgelegd. Het totale probleem zou kunnen zijn: 'Heeft de 
verdachte A het slachtoffer B vermoord?' Die vraag wordt niet in zijn gehee l 
aan een deskundige overgelaten, want daarmee zou de rechtbank haar 
bevoegdheid uit handen geven . De vraag die aan deskundigen wordt gesteld 
is dus geen juridische vraag, maar een deelvraag die zich op een ander 
wetenschapsgebied bevindt. 

De deskundige wordt geacht op de wetenschappelijke vraag een weten
schappelijk antwoord te geven, als dat mogelijk is. Daarbij moet de weten
schappelijkheid van het antwoord wel gegarandeerd zijn, omdat de rechter, 
die immers op dat gebied geen deskundige is, niet werkelijk een controle kan 
uitvoeren. In veel gevallen wordt de garantie afgeleid uit de autoriteit van de 
deskundigen: zij vertegenwoordigen een gezaghebbend onderzoeksinsti
tuut; zij bezitten een academische graad; zij hebben op dat gebied gepu-

3. A.W.M. Mooij, 'Achtergronden van de forensisch-psychiatrische rapportage in klinisch 
verband.' In A.W.M. Mooij, F . Koenraadt & J.M.J. Lommen-van Alphen (red.) De persoon 
van de verdachte. Arnhem: Gouda Quint (1989), p. 14-15. 
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bliceerd. In andere gevallen bestaat de garantie uit het feit dat de gebruikte 
methode algemeen aanvaard is. De neus van speurhonden is honderden 
malen gebruikt voor de identificatie van verdachten . Dus wordt de methode 
nu niet meer verder ter discussie gesteld , zelfs niet wanneer bij nader inzien 
in het geheel niet vaststaat of die methode wel betrouwbaar is. De sociaal 
werker oordeelt op grond van gesprekken, dus wordt het gesprek als 
onderzoeksmethode aanvaard . Het zal duidelijk zijn dat de enige manier om 
de wetenschappelijkheid van een antwoord te garanderen, bestaat uit het 
gebruik van een wetenschappelijk verantwoorde methode. Wanneer er geen 
methode bestaat om een probleem te bestuderen, moet de deskundige 
weigeren de vraag te beantwoorden. Heeft getuige A verdachte B correct 
herkend? Geen enkele vorm van onderzoek kan die concrete vraag be
antwoorden en daarom dient zo'n vraag niet aan een deskundige te worden 
voorgelegd. De formulering van een vraag voor een deskundige vormt dus 
een speciale moeilijkheid: men moet zich eerst afvragen of de vraag wel een 
wetenschappelijk antwoord toelaat. Juri sten weten dat doorgaans niet. De 
deskundigen moeten dus zelf beoordelen of hun methoden een beantwoor
ding van de vraag toestaan . 

Een verschuiving van het totale juridische probleem naar de deskundige 
mag zeker niet plaats vinden. Vooral niet omdat het totale probleem nooit op 
het gebied van de deskundige ligt. 'Is het meisje sexueel misbruikt door de 
vader?' Dit is de centrale vraag die de rechter moet beantwoorden, en kan 
dus niet naar een orthopedagoog worden doorgeschoven. Wellicht kan de 
deskundige tekenen vinden dat het meisje sexueel misbruikt is. De relatie 
tussen zulke tekenen en wat er werkelijk is gebeurd, is niet voor 100 procent 
betrouwbaar. Daarom kan de deskundige niet zeggen: 'Dit meisje is mis
bruikt', maar ten hoogste: 'Deze symptomen vindt men in x procent bij 
kinderen die inderdaad misbruikt zijn, en slecht s in y procent bij kinderen 
die niet misbruikt zijn.' Het oordeel met welk van de beide gevallen wij in 
casu te maken hebben, komt uitsluitend de rechter toe. Het opvallende 
verschil tussen de gevraagde eÀ'Pertise van klinisch psychologen en experi
menteel psychologen is juist gelegen in dit aspect van de vraagformulering. 
Klinisch psychologen worden vaak geconfronteerd met een juridische 
vraag, die de rechter probeert af te schuiven naar een andere discipline, 
omdat de rechtswetenschap geen mogelijkheid biedt de vraag te beantwoor
den . Voorbeelden zijn: 'Was de verdachte toerekeningsvatbaar toen hij zijn 
vrouw de hersens insloeg?', 'Zal X opnieuw gewelddadig worden als wij hem 
loslaten?' en 'Zullen de kinderen geestelijk schade lijden wanneer ze aan de 
moeder worden toegewezen?' 

De rechter lijkt soms te denken dat het persoonlijke oordeel van een 
deskundige over zulke kwesties betrouwbaarder is dan zijn eigen oordeel. 
Zelfs als de rechter daarin gelijk heeft, vergeet hij toch dat de deskund ige 
uitsluitend antwoorden mag geven wanneer er wetenschappe lijke methoden 
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bestaan om zo'n antwoord te verkrijgen. Wanneer er slechts een subjectief 
oordeel mogelijk is, moet de rechter dat oordeel zelf geven. 

Het verschil tussen klinisch psychologen en experimenteel psychologen is 
dus niet alleen gelegen in de methode die wordt gebruikt om de vragen te 
beantwoorden, maar ook en vooral in de aard van de vragen zelf. Voorbeel 
den van vragen aan de experimenteel psycholoog zijn: 'Kan je 's nachts, in 
een straat zonder openbare verlichting, op een afstand van 40 meter gezich
ten herkennen?', 'Is het abnormaal voor een 75-jarige dame om een tasje 
met een duur collier in een restaurant op het toilet te laten liggen?' en 
'Begrijpen mensen dat Niet bij open vuur gebruiken betekent dat open vuur 
verder weg moet zijn dan 10 meter?' 

Deze vragen vormen slechts een onderdeel van een groter probleem, 
waarover de rechter pas een oordeel kan vellen, nadat de deelvragen zijn 
beantwoord. Bijvoorbeeld, de stelling dat het vergeten van een tasje op grote 
nalatigheid duidt en dat de verzekering de schade derhalve niet hoeft uit te 
keren, is moeilijk te bevestigen of te waarderen wanneer wij niet weten of de 
vergeetachtig heid van dames boven de zeventig niet zodanig toeneemt, dat 
de gebeurtenis moet worden beschouwd als het normale en bekende risico 
van verzekeraars. 

Het is niet altijd direct duidelijk hoe je zulke vragen moet beantwoorden, 
maar het probleem is eerder gelegen in de veelheid van onderzoeksme 
thoden dan in de afwezigheid daarvan . Neem bijvoorbeeld de stelling dat de 
firma Y een nieu w produkt te koop aanbiedt in een verpakking die te veel 
gelijkt op de verpakking van de firma X. In de diverse stukken worden allerlei 
termen gebruikt. Eerst gaat het om 'gelijkenis', maar later blijkt dat men 
bang is dat het publiek de twee verpakkingen zal 'verwarren'. Het Hof van de 
Benelux hanteert in zulke gevallen de term 'associatie': er mag geen associa
tie bestaan tussen de verpakking van het nieuwe produkt en die van het oude. 
Tenslotte oordeelt de rechter dat er 'in het herinneringsbeeld' van het 
kopende publiek geen verwarring zal onstaan tussen beide merken . Wat voor 
onderzoek moeten wij nu doen om de stelling te onderzoeken? Gelijkenis 
onderzoeken wij vaak in zogenaamde scalingsexperimenten , gevolgd door 
een multidimensionale schaal-analyse. Verwarr ing is heel iets anders . Mijn 
vrouw en haar zuster lijken op elkaar, maar ik zal ze nooit verwarren. 
Verwarring meten wij in een ander type experiment. Hetzelfde geldt voor 
associatie: leven en dood zijn heel sterk geassocieerd, maar ze lijken niet op 
elkaar en worden ook zelden verward. Associatie meten wij in alweer een 
ander type experiment . De kracht van een herinneringsbeeld, tenslotte, 
meten wij in geheugenexperimenten die niet lijken op sealing van gelijkenis, 
verwarringsstudies, of associatiemetingen. De moeilijkheid is hier dat de 
jurist niet precies weet hoe de vraag geformuleerd moet worden omdat hij 
het psychologische begrippenapparaat niet kent. 

Dit boek is bedoeld om juristen iets meer bekend te maken met de 
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psychologie, maar het is naïef te verwachten dat men na lezing van dit boek in 
staat zou zijn tot het vertalen van een vraag in de terminologie van de 
experimenteel psycholoog. De deskundige moet zelf de vraag vertalen in een 
vorm, die leidt tot een bepaald soort onderzoek. Dat kan bestaand onderzoek 
zijn of nieuw onderzoek. Waar het op aankomt is, dat uit een geschikte 
formulering van de vraag regelrecht volgt, welke methode gebruikt moet 
worden voor de verzameling van relevante gegevens. 

2. Laboratorium vs. het volle leven 

Veel wetenschappelijk onderzoek wordt bedreven in het laboratorium, zelfs 
als het later in het volle leven gebruikt moet worden. Meestal levert dat geen 
moeilijkheden op. Geen enkele advocaat zal beweren dat de bloedgroep van 
zijn cliënt niet in het laboratorium bepaald had mogen worden omdat het 
dagelijks leven zo anders is. Maar hoe zit dat met het onthouden van het 
gezicht van een overvaller? Kan je in het laboratorium de paniek en de stress 
van een gewapende overval nabootsen? Het komt nog al eens voor dat een 
deskundige gevraagd wordt of herinneringen in zulke omstandigheden wel 
betrouwbaar zijn. De deskundige moet zich dan afvragen of er een methode 
bestaat om effecten van stress op het geheugen levensecht te bestuderen . 
Sommige onderzoekers menen van niet. 4 Anderen gaan zelfs zover te 
beweren dat in ons vakgebied geen enkel laboratoriumonderzoek relevantie 
heeft voor de praktijk. 5 Het probleem is dat het bewijs van pro of contra niet 
te leveren is. Maar dat is ook niet nodig zolang de deskundige bij zijn 
presentatie duidelijk maakt hoe het onderzoek in elkaar zat. De rechter moet 
dan beoordelen of hij de geboden informatie relevant acht. Wij kunnen 
bijvoorbeeld de verwarring tussen twee merken X en Y bestuderen door een 
aantal proefpersonen met een boodschappenlijstje naar een winkel te stu
ren. Merk X stond genoemd op het lijstje, maar beide merken zijn in de 
winkel voorhanden. Wij noteren nu hoeveel mensen met het merk Y 
terugkomen. Stel dat niemand zich vergist . Is de aantijging dan weerlegd? 

ee, want je kan altijd bezwaar maken tegen het kunstmatige karakter van 
het experiment, zelfs al vond het in een echte supermarkt plaats. De 
proefpersonen wisten immers dat ze bestudeerd werden . In werkelijkheid 
zouden ze lang zo goed niet opletten! De demand characteristics van de 
experimentele situatie zouden het resultaat kunnen vertekenen . Het argu-

4. Vergelijk M . McCl oskey & H .E. 'Egeth , Eyewitness identification : Wh at can a psy
chologist tel1 a jury?' 38 A men"can Psyclzologist 550-63 (1983). 
5. M. King , Psychology In and Out of Court: A Critica/ Exarnination ofL egal Psychology. Oxford : 
Pergamon (1986). 
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ment is juist, maar vormt geen bezwaar tegen presentatie van het onderzoek 
in de rechtszaal. De rechter moet beslissen wat hij relevant acht en wat niet. 

Het gemak waarmee laboratoriumonderzoek nogal eens wordt afgewezen 
doet geen recht aan de grote voordelen van laboratoriumonderzoek: re
pliceerbaarheid, uitsluiting van ongewenste invloeden, volledige controle 
over alle relevante variabelen en efficiëntie. Neem de vraag of dames boven 
de zeventig vaak hun tasje vergeten . In de praktijk kan je dat bestuderen door 
bijvoorbeeld bij de afdeling gevonden voorwerpen te kijken, hoeveel ver 
geten tasjes aan oudere dames toebehoren. Maar dat kan je alleen doen voor 
de tasjes die worden opgeëist. Wellicht dat oudere dames niet alleen hun 
tasje vergeten, maar ook vergeten waar zij het zijn kwijtgeraakt of vergeten 
het op te halen . Op die manier zou je hun vergeetachtigheid onderschatten. 
Je kan ook oudere dames ondervragen: 'Hoe vaak hebt U het laatste jaar een 
tasje ergens laten liggen?' Onderzoek van Sudman en Bradburn heeft echter 
aangetoond dat mensen dit soort vragen zeer onnauwkeurig beantwoorden. 6 

De vraag 'Hoe vaak bent u de laatste maand naar de bioscoop geweest ?' 
wordt bijvoorbeeld heel anders beantwoord dan de vraag: 'Hoe vaak bent u 
het laatste jaar naar de bioscoop geweest, en hoeveel van die bezoeken vielen 
in de laatste maand?' Bovendien worden wij weer geplaagd door de moeilijk
heid, dat oudere dames ook wel eens het vergeten kunnen vergeten. In het 
laboratorium kunnen wij het geheugen van oudere dames heel goed onder
zoeken; in dit geval zou het gaan om het geheugen voor uit te voeren 
handelingen. Wel doet zich echter het bezwaar voor dat geheugen misschien 
niet de kritieke functie is. De dame in kwestie had immers geheel niet 
vergeten dat ze een tasje had! Het lijkt veeleer te gaan om aandachts
schomme lingen: de aandacht is even verslapt, wellicht was ze ergens door 
afgeleid en is ze daarom vertrokken met achterlating van haar tasje. Ook dit 
argument vormt geen echt obstakel voor laboratoriumonderzoek : ook aan
dachtsschommelingen , afleidbaarheid en uitvoering van twee taken tegelijk, 
kunnen in het laboratorium worden onderzocht. Stel dat uit zulk onderzoek 
blijkt dat na het 65e jaar er inderdaad veel grotere aandachtsprob lemen 
ontstaan. Dan is nog niet bewezen dat oudere dames in de praktijk ook vaker 
hun tasje vergeten . Maar wanneer een verzekeringsmaatschappij bij de 
premiebepaling geen rekening houdt met het grotere risico dat oudere 
verzekerden opleveren, klinkt hun verwijt in het licht van de laboratorium
gegevens toch minder geloofwaardig. De rechter kan daarmee rekening 
houden. 

Een belangrijke reden om allereerst te proberen de vraag op grond van 
bestaand laboratoriumonderzoek te beantwoorden, is efficiëntie. Een groot 
representatief onderzoek over tasjes in toiletten heeft een beperkte geldig
heid: het zegt niets over het laten branden van gas in een bejaardenwoning of 

6. S. Sudman & N .M . Bradburn , Asking Qy,estions. San Francisco : Josse y-Bass (1982) . 
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over het vermogen om aan het verkeer deel te nemen. Een algemeen 
onderzoek over aandacht zegt iets over alle drie toepassingsgebieden. 

Het onderscheid tussen laboratorium en praktijk is zo belangrijk, dat de 
beslissing daarover niet alleen in de handen van de deskundige mag liggen. 
Daarom moet het onderscheid in de vraag aan de deskundige tot uitdrukking 
komen: 'Vergeten oudere dames vaker hun tasje op de toilet?' leidt tot heel 
ander onderzoek dan de vraag: 'Hebben oudere dames meer last van 
aandachtsschommelingen?' Bij de beantwoording van de vraag moet de 
deskundige ook aangeven waarom eventueel is gekozen voor laboratorium
onderzoek en hoe sterk of hoe zwak de relatie met het dagelijks leven is. 

3. De controleerbaarheid van onderzoek 

De rechter die een deelprobleem tracht op te lossen door gebruik te maken 
van de mening van een deskundige dient te allen tijde de kwaliteit van deze 
mening te beoordelen. Aangezien de rechter zelf geen deskundige op het 
betreffende gebied is, is deze controletaak moeilijk uit te voeren. Het gevaar 
dreigt dan dat de rechter een willoos slachtoffer van de deskundige wordt, en 
dat het eigenlijke oordeel in handen van de deskundige wordt gelegd. De 
experimentele psychologie heeft een eigen wijze om dit bezwaar weg te 
nemen, namelijk door de gehele gang van het onderzoek, vanaf vraagstelling 
tot en met conclusies, te expliciteren. Daarvoor is het nodig dat het onder
zoek drie kenmerken bezit: het moet tot kwantitatieve antwoorden leiden, 
het moet betrekking hebben op algemene eigenschappen, en het moet 
empirisch van aard zijn. Deze aspecten worden hieronder kort toegelicht. 

A. Kwantitatief vs. kwalitatief 

De experimentele psychologie levert over het algemeen kwantitatieve ant
woorden. Op welke afstand is bij nacht een gezicht herkenbaar? Hoe vaak 
vergeten dames boven de zeventig hun handtasje? Hoe groot is de kans dat 
men na veertig jaar het gezicht van een kampbewaker herkent ? De uit
spraken van een klinisch psycholoog zijn van een heel ander kaliber: 'De 
verdachte was ten tijde van het misdrijf , en de weken daarvoor, rand
psychotisch' of 'Het meisje is sexueel misbruikt door een volwassene.' In 
zulke uitspraken gaat het om een kwalitatief oordeel, niet om de vaststelling 
van een kwantiteit. Men doorziet lang niet altijd dat zo'n kwalitatieve 
uitspraak berust op een subjectief oordeel, waaromheen meestal zeer ruime 
marges van onzekerheid in acht moeten worden genomen. 

Wij hebben hier te maken met een verschillende traditie, niet met een 
principieel verschil. De klinisch psycholoog zou immers gemakkelijk symp-
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tomen kunnen vaststellen die wijzen op de psychotische habitus en kunnen 
aangeven hoe diagnostisch die symptomen zijn. De uitspraak zou dan 
kunnen luiden: 'De verdachte had gedurende enkele dagen voorafgaand aan 
het misdrijf fantasieën over ongericht geweld, en dat symptoom vindt men 
slechts in 10 procent van de gevallen bij mensen die niet psychotisch zijn.' 
Het voordeel van een kwantitatieve methode is wederom, dat het dwingt tot 
een in kwantitatieve termen gestelde vraag. 'Zijn deze twee merken ver
warbaar?' is geen goede vraag, omdat ze slechts met 'ja' of 'nee' is te 
beantwoorden. De juiste vraag is: 'Hoe vaak worden deze twee merken 
verward?', waarbij het aan de rechter is om het antwoord te toetsen aan een 
norm van toegestane verwarbaarheid. 'Zijn deze merken verwarbaar?', is de 
vraag die de rechter moet beantwoorden, niet de vraag die geschikt is voor 
onderzoek. De kwalitatieve vraag is dus vaak verkeerd, omdat ze de des
kundige op de stoel van de rechter plaatst. De uitspraak: 'De verdachte was 
psychotisch en dus niet toerekeningsvatbaar', wekt daarom zo veel verzet, 
omdat de deskundige daarmee de rechter de bevoegdheid tot oordelen 
ontneemt. Een kwantitatief geformuleerde vraag leidt nooit tot dat soort 
situaties, en is daarom te prefereren. 

B. Algemeen vs. individueel 

De experimentele psychologie houdt zich doorgaans bezig met algemene 
eigenschappen, dat wil zeggen eigenschappen die alle mensen hebben. Zij 
spreekt over eigenschappen van het geheugen, het geheugen van alle mensen 
en niet over het geheugen van één persoon. 

De vraag: 'Kan deze getuige zich de gebeurtenissen nog goed herinne
ren?' is geen beantwoord bare vraag, omdat de deskundige geen kennis over 
deze ene getuige heeft en er geen methode bestaat om vast te stellen of één 
persoon zich één bepaalde gebeurtenis kan herinneren. Wij kunnen wel iets 
zeggen over de invloed van de omstandigheden waaronder deze getuige zich 
feiten moet herinneren. Bij die omstandigheden horen de mogelijkheid om 
de gebeurtenissen correct waar te nemen, de stress die hij tijdens en na de 
gebeurtenissen heeft ondergaan, de aard van de gebeurtenis, de tijd die 
inmiddels is verlopen (het retentie-interval), het aantal malen dat hij de 
geschiedenis heeft gerapporteerd, enzovoort. In ons onderzoek stellen wij 
vast hoe groot deze invloeden in het algemeen zijn, dat wil zeggen bij een 
representatieve steekproef van mensen . Het is principieel onmogelijk om 
vast te stellen of dezelfde invloeden ook een rol hebben gespee ld in dit 
speciale geval, eenvoudig omdat de controle-meting niet gedaan kan wor
den. Wij kunnen de overval niet enigszins gewijzigd herhalen om vast te 
stellen of deze getuige het gezicht van de dader beter had onthouden 
wanneer hij niet met een pistool bedreigd was geweest. En dus kunnen wij 
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ook niet vaststellen dat deze getuige minder betrouwbaar is doordat hij met 
een pistool is bedreigd . Wel kunnen wij zeggen dat in het algemeen bedreig
de getuigen X procent fouten maken bij herkenning van de dader, en 
niet-bedreigde getuigen slechts Y procent. De rechter moet zelf bepalen of 
hij met deze algemene uitspraak rekening wenst te houden . 

In een enkel geval komt het voor dat met betrekking tot één persoon een 
uitspraak gedaan kan worden. Het betreft dan meestal een drempel die voor 
alle mensen geldt. Het is onmogelijk om de letters waarin deze tekst is 
gedrukt, op tien meter afstand te lezen en dus kon ook getuige A dat niet. 
Een ander geval is een bijzonder krachtige illusie, waaraan niemand zich kan 
onttrekken, zoals de illusie dat een rood jasje bij natriumlicht vaalgrijs lijkt. 
Het is niet mogelijk dat agent B de juiste kleur van het jasje heef t vastgesteld 
wanneer de dader zich in een straat met natriumverlichting bevond . In 
hierop gelijkende gevallen komt het nogal eens voor dat de deskundige het 
'niet mogelijk' laat horen, zonder dat er van zekerheid sprake is. Neem het 
voorbeeld van een technicus die na een ernstige calamiteit verklaart dat de 
operators van een installatie de ramp konden zien aankomen omdat alle 
tekenen beschikbaar waren. De operators vragen aan een psycholoog de 
rechter uit te leggen dat de technicu s het slachtoffer is van de illusie van 
hindsight bias: achteraf lijkt alles veel voorspelbaarder dan het in werkelijk
heid was. De psycholoog refereert aan het vele werk dat bijvoorbeeld 
Fischhoff van de Carnegie-Mellon Universiteit daarover heeft gedaan en 
concludeert dat de technicus zich onmogelijk aan de illusie van hindsight 
bias kon onttrekken. De conclusie is onjuist, omdat niet alle mensen in alle 
gevallen het slachtoffer worden van deze illusie. 

De toepassing van een algemeen principe op het individuele geval moet 
dus met de nodige omzichtigheid worden omkleed. In veel gevallen moet de 
deskundige deze toepassing aan de rechter overlaten. En die taak is voor de 
rechter bepaald niet nieuw: hij past immers voortdurend algemene wetten 
toe op het individuele geval. 

C. Experimenteel vs. theoretisch 

De experimentele psychologie bedient zich, zoals de naam al zegt, van het 
experiment als bron van kennis. Een vraag over het geheugen wordt niet 
beantwoord door midd el van theoretische berekeningen, maar door een 
experiment uit te voeren, waarin de omstandigheden waarop de vraag 
betrekking heeft zo goed mogelijk worden benaderd. In sommige gevallen 
zal zo'n experime nt niet in de reeds beschikbare literatu ur gevonden kunnen 
worde n. Het is dan mogelijk om speciaal voor deze zaak een eÀ'J)eriment uit 
te voeren. Ik geef twee voorbeelden: het herkennen van een automobilist bij 
nacht en het verwarren van twee merken . 
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Een politieagent beweert dat hij de bestuurd ervan een auto heeft herkend 
toen hij deze 's nachts, op een geheel onverlichte snelweg, met een snelheid 
van 160 km per uur inhaalde. Kan dat? In een experiment hebben wij de 
waarnemingsomstandigheden nagebootst en zijn wij tot de conclusie geko
men dat ongeveer 50 procent van de deelnemers zelfs niet kan zien of de 
bestuurder een man dan wel een vrouw is.7 De firma X beweert dat het 
etiket, gebruikt door de firma Y, een nabootsing van haar eigen etiket is en 
dat het publiek daardoor in verwarring wordt gebracht. In eerste instantie 
beslist de rechter dat de vermelding van de merknaam voldoende garantie 
tegen verwarring biedt. In een experiment blijkt dat ongeveer 20 procent van 
het publiek aan wie een fles van het merk Y is getoond, achteraf meent een 
fles van merk X gezien te hebben. Eenzelfde verwarring treedt niet op tussen 
X en Z, zodat niet kan worden beweerd dat de verwarring ontstaat door de 
grote merkbekendheid van X of door de noodzaak zulk soort etiketten te 
gebruiken omdat de aard van het produkt dat voorschrijft. 8 

Het voordeel van gerichte experimenten is dat ze optimaal aan de vraag
stelling kunnen worden aangepast. Het nadeel is dat ze tijdrovend zijn en 
duur . Meestal gaat het om bedragen van duizenden guldens, hetgeen in 
strafzaken nogal eens een onoverkomelijk bezwaar is. Het merkwaardige feit 
doet zich voor, dat het OM zich meestal gemakkelijk toegang kan ver
schaffen tot laboratoriumfaciliteiten, terwijl de verdediging dat niet kan. De 
experimenteel psycholoog heeft, meer dan de klinicus, met deze asymmetrie 
te maken door de hoge kosten van experimenteel onderzoek. De oplossing 
voor dit vraagstuk zou kunnen zijn dat een zaak, waarin de behoefte aan 
experimenteel onderzoek is aangetoond, wordt terugverwezen naar de 
rechter-commissaris, die vervolgens het onderzoek laat uitvoeren. 

Een speciaal type experiment waaraan in ederland grote behoefte is en 
waarover ook in hoofdstuk 10 wordt gesproken, is de controle van de 
eerlijkheid van een confrontatietest. In principe is een confrontatietest 
(Oslo-procedure) bedoeld om een onderscheid te maken tussen getuigen 
met een duidelijk e herinnering aan de dader, en getuigen zonder duidelijke 
herinnering. Daarom moet de test zo worden samengesteld dat getuigen 
zonder duidelijke herinnerin g niet op een andere manier toch kunnen 
uitvinden wie van de getoond e mens en de dader is. De door Doob en 
Kirschenbaum voorgestelde methode is de confrontatietest te tonen aan een 
groep buitenstaanders. 9 Wanneer de test bestaat uit bijvoorbeeld acht foto's, 

7. W.A. Wagenaar , 'Th e proper seat: A discussion of the position of eÀ'Pert witnesses.' 12 
Lam and Human Behavior 499-5 10 (1988a) . 
8. W.A. Wagenaar & A.M . Souverijn, Onderzoek naar de mate van overeenstemming tussen de 
verpakkingen van rnineraalmaters en lemondranken verkrijgbaar onder de namen SPA en S OURCY. 
Leiden: Vakgroep Functi eleer en Th eoretische Psychologie (1989). 
9. A.N . Doob & H.M. Kir schenbaum , 'Bias in police lineups: Partial remembering .' 1 
J ourna/ of Police Science and Administration 287-9 3 (1973). 
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is de eis dat niet meer dan een op de acht buitenstaanders de verdachte 
aanwijzen. Wanneer, daarentegen, de verdachte opvalt door afwijkende 
kleding, of doordat hij de enige is die aan het signalement voldoet, zullen 
meer buitenstaanders hem aanwijzen en is de test ongeldig. Deze test wordt 
in ederland nooit uitgevoerd, hoewel daaraan grote behoefte is. Het is mijn 
ervaring dat deze test weinig kosten met zich mee brengt. 

4. A charge of a decharge? 

Het mag in principe niet uitmaken of de experimenteel psycholoog om een 
mening wordt gevraagd door de ene dan wel de andere partij. De deskundige 
tracht een vraag te beantwoorden, en het maakt daarbij niet uit wie de vraag 
heeft geste ld. De resultaten van het onderzoek worden bepaald door de 
vraagstelling, niet door de vraagste ller. Het voordeel van een experimenteel
psychologische verklaring is, dat alle stappen van het wetenschappelijke 
proces geëxpliciteerd kunnen worden, zodat de verdenking van partijdig
heid aan de verklaring zelf getoetst kan worden. Het gevaar schuilt echter 
niet zozeer in de partijdige opstelling van de deskundige, als wel in het 
selectieve gebruik dat de vraagste ller van de geleverde informatie kan 
maken. Wanneer het advies de officier of de raadsman niet goed uitkomt, 
kan het eenvoudig onder tafel verdwijnen. Dat is voor de deskundige 
buitengewoon onaangenaam, aangezien daardoor de indruk van partijdig
heid ontstaat: de deskundige lijkt dan in alle gevallen resultaten te boeken 
die in het voordeel van de vraag teller zijn . Dit probleem is moeilijk te 
omzeilen. Men kan voorafgaand aan het onderzoek bedingen, dat de resul
taten aan beide partijen ter beschikking worden gesteld, ongeacht de uit
komst. Maar meestal zal de vraagste ller niet op zo'n eis ingaan en een andere 
deskundige zoeken. In de nogal ruchtmakende zaak tegenJohn Demjanjuk, 
heb ik een dergelijke eis als absolute voorwaarde gesteld. 10 Een betere 
oplossing van het probleem wordt verkregen wanneer de deskundige altijd 
handelt op verzoek van de rechter-commissaris, zodat elke schijn van 
partijdigheid wordt vermeden. 

5. Een voorbeeld 

Alvorens enke le gebieden van expertise kort te beschrijven, zal ik één 
voorbee ld in wat meer detail uitwerken . Het geval betreft een ambtenaar van 
de burgelijke stand, die door zijn werkgever werd ont lagen wegens fraude. 
Hij had dezelfde man binnen zes weken met twee verschillende vrouwen in 

10. W.A. Wagena ar, H et herkennen van !man. Amsterdam: Swets & Zeitlinger (1989) . 
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de echt verbonden . Het ging om buitenlandse vrouwen die door een 
huwelijk de Nederla ndse nationaliteit verwierven en hiervoor hadden be
taald. De bigamist werkte samen met een vindingrijke organisator van dit 
soort huwelijken, en kreeg een gering gedeelte van de opbrengst voor zijn 
bijdrage aan de transactie . Het probleem bij dit soort onderneming is 
natuurlijk om voldoende ongetrouwde echtgenoten te vinden; in ons land 
kan je immers niet binnen een jaar scheiden om daarna opnieuw in het 
huwelijk te treden. In dit geval was er op het laatste moment een bruidegom 
uitgevallen; de bigamist had zijn plaats ingenomen en de ambtenaar had 
zelfs naar hem geknipoogd, ogenschijnlijk omdat hij de situatie doorhad. 
Achteraf zei de ambtenaar dat hij niets had gemerkt en dat hij wel vaker naar 
zenuwachtige paren knipoogde om ze op hun gemak te stellen . Ondanks zijn 
heftige ontkenning werd de ambtenaar veroordeeld voor zijn aandeel in dit 
bedrog. De redenering van de rechter was, dat hij stellig de bruidegom bij 
het tweede huwelijk had herkend. Na zes weken kon hij immers niet 
vergeten zijn dat deze man al eerder op dezelfde plaats in het huwelijk was 
getreden? 

Na vele jaren van procederen kwam de ambtenaar bij mij om te vragen of 
ik niet kon bewijzen dat hij de bigamist echt niet had herkend . Het antwoo rd 
was natuurlijk negatief: het is niet mogelijk om te bewijzen dat zes jaar 
geleden de ene persoon de andere al dan niet herkend heeft. Maar de 
eigenlijke vraag is anders, aangezien de bewijslast bij het OM ligt. Het enige 
bewijs van 's mans medeplichtigheid was gelegen in de veronderstelling dat 
een ambtenaar stellig een persoon herkent die hij zes weken tevoren in de 
echt heeft verbonden. Het is deze algemene stelling die kritisch onderzocht 
moet worden. 

Wij verdiepen ons eerst in de situatie van de ambtenaar. Hij sloot 
ongeveer tien huwelijken per dag. Tussen de twee huwelijken van de 
bigamist waren dat er dus ongeveer 300 . Daarnaast is de vraag niet een 
voudigweg of hij de bigamist heeft herkend. Bij herkennen gaat het erom, of 
wij een persoon eerder hebben gezien of niet. Vaak is dat slechts de helft van 
het probleem. Het overkomt ieder van ons regelmatig dat wij iemand 
ontmoeten en herkennen, terwijl wij ons wanhopig afvragen wie dit is en 
waar wij hem ontmoet hebben. Nee, van de ambtenaar werd gevergd dat hij 
zich zou realiseren dat hij die persoon eerder als bruidegom had gezien. 
Herkenning is zelfs helemaal niet aan de orde. Gewoonlijk laten toekom
stige echtparen hun huwelijk aantekenen bij de ambtenaar die later het 
huwelijk zal sluiten. Dan worden ook de details van de plechtigheid be
sproken. Een ambtenaar van de burgelijke stand zal het echtpaar bij de 
huwelijksvoltrekking dus altijd herkennen . Hij moet zich pas zorgen gaan 
maken als hij de bruidegom niet herkent. In dit geval werd geëist dat hij zich 
realiseerde dat de herk enning niet berustte op de ontmoeting bij de aan
tekening, maar bij een vorige huwelijksvoltrekking. 
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De zaak werd extra gecompliceerd door de kleine omvang van de onder
neming die deze huwelijken arrangeerde. De bruidegommen deden ook af 
en toe dienst als getuigen, als feestelijk uitgedoste belangstellenden en als 
fotograaf. De klanten stelden nu eenmaal prijs op een verzorgde bruiloft. De 
bigamist was gedurende de bewuste zes weken herhaaldelijk opgetreden als 
getuige en als fotograaf en daarbij had de betrokken ambtenaar de huwelij
ken voltrokken. Hij heeft hem dus ook een aantal malen in een andere 
hoedanigheid gezien. Dat alles moet buitengewoon verwarrend zijn ge
weest. Het spreekt niet vanzelf dat een bigamist onder zulke omstandig
heden altijd betrapt zal worden. Maar hoe kan met behulp van de experi
mentele methode de onbetrouwbaarheid van het geheugen in zo'n situatie 
worden gedemonstreerd? 

Het probleem betreft een functionaris die zich bij het dagelijks werk met 
een aantal mensen gedurende een korte periode (ongeveer een kwartier) 
onderhoudt. Van hem wordt geëist dat hij nog weet welke mensen hij zes 
weken geleden in die situatie heeft ontmoet. Daarbij kan hij er geen gebruik 
van maken dat een persoon hem bekend voorkomt, omdat er veel bekende 
personen zijn, die hij niet in die situatie heeft ontmoet. Dit deed mij denken 
aan het spreekuur van onze studiecoördinator in Leiden. Deze functionaris 
ontvangt per dag ongeveer tien studenten op zijn spreekuur. Hij kent 
praktisch alle studenten, maar vele daarvan zijn de laatste zes weken niet op 
zijn spreekuur geweest . Is het aannemelijk dat hij, bij een tweede bezoek 
binnen zes weken, zich onmiddellijk zal realiseren dat het om een herhaling 
gaat? De proef is gemakkelijk uit te voeren, aangezien de afspraken nauw
keurig worden genoteerd en wij over foto's van alle studenten beschikken. 
Wij stelden een fotoserie van 34 portretten samen: 10 van deze portretten 
stelden studenten voor die de laatste zes weken op het spreekuur waren 
geweest, en 24 stelden studenten voor die het laatste half jaar niet op het 
spreekuur waren geweest. De vraag aan de studiecoördinator luidde: 'Wijs 
de studenten aan, die de laatste zes weken op je spreekuur zijn geweest .' Het 
resultaat was dat de coördinator slechts zeven studenten terecht aanwees. 
Daarnaast wees hij er ook zes aan die niet op zijn spreekuur waren geweest . 
Maar het belangrijkste was dat drie personen, die nog niet zo lang geleden 
gedurende meer dan een kwartier met hem over hun persoonlijke pro
blemen hadden gesproken , nu over het hoofd werden gezien. 

De conclusie van dit kleine, haast anecdotische onderzoek is, dat er ten 
minste één uitstekend functionerende ambtenaar in Nederlan d is, die zich 
bij een tweede confrontatie niet meteen realiseert dat hij in de laatste weken 
al eerder met bepaald e personen ambtshalve een kwartier lang heeft ge
sproken. Zou er dan niet nog een tweede ambtenaar kunnen bestaan, die 
hetzelfde overkomt? 

Het argument werd op deze wijze aan de rechter voorgelegd . Het onder
zoek toont aan dat de rechter niet als feit van algemene bekendheid mag 
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aannemen, dat de herkenning gegarandeerd had plaats gevonden; daarvoor 
is een nader bewijs nodig. Het OM bracht toen naar voren dat de ambtenaar 
had geknipoogd, en daarmee te kennen had gegeven de bruidegom te herken
nen. De betekenis van de knipoog in het algemeen en in dit geval in het 
bijzonder werd daarna object van een haast oeverloze discussie tussen 
verdediger en officier. Gelukkig werd mij niet gevraagd ook daarover 
expertise bij te dragen . De rechter herkende het dolzinnige in de argumen
tatie en sprak de ambtenaar vrij. 

Ik wil niet ingaan op de schuldvraag in dit voorbeeld. Het is best mogelijk 
dat de ambtenaar wel degelijk in het complot betrokken was. Waar het om 
gaat is, dat de aanklager en aanvankelijk ook de lagere rechter, een stelling 
voor waar hielden, die niet juridisch maar psychologisch van aard is. Het is 
verbazend dat men pas na zes jaar procederen op de gedachte kwam 
daarover een deskundige te raadplegen. Daarnaast is het illustratief om te 
zien, hoe een vraag die betrekking heeft op een enkel moment van al dan niet 
optredende herkenning zes jaar geleden, kan worden beantwoord met 
behulp van een experiment nu. Daarbij is de betrokken persoon niet eens 
gebruikt en de preciese situatie waarin hij verkeerde niet gereconstrueerd. 
Dit was mogelijk doordat de vraagstelling werd getild naar het niveau van 
algemene eigenschappen van psychologische functies. In het algemeen kan 
niet verwacht worden dat het menselijk geheugen met de geclaimde nauw
keurigheid werkt. Toegepast op het individuele geval betekende dit, dat er 
een additioneel bewijs nodig was en dat bewijs kon niet worden geleverd. 

6. Gebieden van expertise 

Het is in kort bestek niet mogelijk om alle gebieden te beschrijven, waarin 
experimenteel psychologen verklaringen als deskundige hebben afgelegd. 
De algemene psychologische functies waarover alle mensen beschikken 
worden vaak geordend met behulp van het schema Input-Centrale ver
werking- Output. Aan de input-kant hebben wij te maken met Kijken en 
Zien, Horen en Verstaan, Ruiken, Voelen, Aandacht. Centrale functies zijn 
Weten, Denken, Taalbeheersing, Begrijpen, Probleemoplossen, Emotie, 
Beslissen, Willen, Geheugen. Aan de outputkant hebben wij Spreken, 
Bewegen, Sturen. Op veel van deze gebieden hebben experimenteel psy
chologen verklaringen afgelegd. Hier zijn twee voorbeelden die betrekking 
hebben op centrale functies. 

Iemand had een ander 'De spreekbuis van Frank Sinatra' genoemd 
('Frank Sinatra's mouthpiece '). De ander voelde zich beledigd en stapte 
naar de rechter . De verdediging schakelde een experimenteel psycholoog in 
om na te gaan wat precies het beledigende karakter van het woord 'mouth
piece' is. De deskundige deed eÀ'Perimenten over de betekenis van het 
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woord 'mouthpiece' in verschillende contexten. Proefpersonen beoordeel
den de beledigende werking van uitdrukkingen zoals 'Hitlers spreekbuis', 
' ixons spreekbuis' , 'Paus Johannes' spreekbuis'. Het bleek dat de beledi
gende werking uitsluitend ontleend werd aan de persoon van wie iemand de 
spreekbuis was, en niet aan het woord 'mouthpiece' zelf. Als 'Frank Sina
tra's spreekbuis ' beledigend is voor de klager, komt dat door zijn eigen 
negatieve waardering voor Frank Sinatra . Aangezien hij echter juist in 
nauwe relatie tot Sinatra stond, kon hij slechts beamen dat hij juist een zeer 
positieve waardering voor de zanger had. 'Welnu', concludeerde de ver 
dediging, 'dan is de uitdrukking niet beledigend voor u' . De eis werd 
afgewezen op grond van dit onderzoek. 11 De functie die hier aan de orde 
was, is 'taalbegrip' . 

Een man vult de benzine in zijn grasmaaimachine bij terwijl er op zes 
meter afstand afval brandt. Er staat op de machine, dat je niet bij open vuur 
moet bijvullen. Na de explosie stelt de man, dat er geen preciese afstand 
genoemd is, en dat de meeste mensen zullen denken dat 6 meter een veilige 
afstand is. Inderdaad blijkt uit een onderzoek, dat de grote meerderheid van 
de mensen dezelfde vergissing gemaakt zou hebben. Het gaat derhalve om 
een normale begripsfout, waarmee een producent rekening moet houden .12 

Wij hebben hier te maken met de functie 'begrijpen'. 
Een volledig overzicht van alle thema's waarover experimenteel psy

chologen deskundige verklaringen hebben afgelegd kan niet worden gege
ven, vooral doordat de betrokkenen hun gevallen over het algemeen niet 
publiceren . De tien zaken in hoofdstuk 11 vormen daarop een uitzondering. 
Wel kan een aantal minder bekende toepassingen globaal worden aan
geduid . Zo moet men bij vragen over het horen vooral denken aan de 
herkenning van stemmen (al dan niet via de telefoon) en aan vragen over 
geluidsoverlast (buren, snelwegen, vliegvelden). Bij vragen over het ruiken 
moet men vooral denken aan problemen van stank en aan reukproeven met 
honden. 13 Bij aandachtsprob lemen gaat het meestal over gebrek aan aan
dacht, bijvoorbeeld onder stress ofin situaties waarin de taak mensen tot het 
uiterste verveelt; om verdeelde aandacht in situaties waarin mensen teveel 
tegelijk moeten doen (bijvoorbeeld in een proces tegen de kerncentrale te 
Doel, die in werking werd gehouden terwijl een groot deel van het personeel 
staakte); om in slaap vallen (bijvoorbeeld bij de Herald of Free Enterprise , 
die kapseisde onder andere door een slapende assistent-bootsman); om niet 
kunnen slapen (bijvoorbeeld in de nabijheid van een vliegveld). Bij de 
centrale functies is het geheugen natuurlijk het meest opvallend e gebied van 
expertise , waaraan zelfs twee hoofdstukken in dit boek zijn gewijd. 'Willen' 

11. D ouglas H erman, persoonlijke mededeling. 
12. Elizabeth F . Loftus, persoonlijke mededeling. 
13. Vergelijk de paskamermoord. 
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komt aan de orde bijvoorbeeld bij het gebruik van hypnose om 'onbewuste' 
kennis aan te boren, en bij het gebruik van de leugendetector om aan te 
tonen dat iemand al dan niet bewust onwaarheid spreekt. 14 Bij begrijpen kan 
het gaan om het begrip dat een technicus kan hebben voor het technische 
systeem waarvoor hij verantwoordelijk is, het begrip dat het grote pubiek 
heeft voor het veilige gebruik van een produkt (bijvoorbeeld ladders en 
trappen). 15 'Weten' is in het geding wanneer het bijvoorbeeld gaat om de 
invloed van suggestie op de kennis van getuigen. Speciaal de invloed van 
suggestie op zeer jonge getuigen is een voorwerp van veel onderzoek 
geweest. Een ander voorbeeld is het probleem dat ontstaat door twee op 
elkaar gelijkende beeldmerken of verpakkingen. Bij taalbeheersing kan het 
gaan om de problemen bij het verhoren van een persoon in een andere dan 
de eigen taal. 16 Van expertise over output-processen ken ik geen andere 
voorbeelden dan onderzoek over handschriften en over behendigheid bij 
gokspelen. 

Het alles verenigende principe, dat als richtlijn voor de geschiktheids
bepaling van een thema kan gelden, is dat een experimenteel psycholoog 
alleen moet getuigen, wanneer de mogelijkheid bestaat om een vraag te 
beantwoorden die aansluit bij de experimenteel-psychologische traditie . 
Dat wil zeggen dat de vraag een beantwoording op grond van de empirie 
mogelijk maakt, dat de vraagstelling leidt tot een kwantitatief antwoord, dat 
de vraag betrekking heeft op algemene eigenschappen van psychologische 
functies. Alleen in die omstandigheden kan de experimenteel psycholoog de 
rechter van controleerbare informatie voorzien, zodat de rechter in de 
gelegenheid is, gebruik te maken van een hem vreemde discipline, zonder 
daarmee de bevoegdheid tot oordelen uit handen te geven. 

14. Beide technieken zijn overigens uitermate onbetrouwbaar gebleken. 
15. A. Venema, Produktinfomiatie ter preventie van ongevallen in de privésfeer, gevaars- en 
veiligheids-infonnatie in handleidingen van gebruiksprodukten. Leiden: Werkgroep Veiligheid 
(1990). 
16. Bijvoorbee ld W.A. Wagenaar, 'De waarheid van Vera Loemoseka.' (1 november) NRC
Handelsblad (Wetenschapsbijlage) 1 (1988b) . 



Hoofdstuk 10 

De betrouwbaarheid van ooggetuigen 

G. Wolters 

Op zondag 30 augustus 1987 speelde zich in de vroege ochtenduren in Amsterdam 
een familiedrama af dat eindigde in een steekpartij waarbij één dode en twee 
gewonden te betreuren waren. Hoofdrolspelers in het drama waren Ramon R., zijn 
ex-vrouw Veronica en haar broer Jorge. Voorts waren er drie nauw bij de zaak 
betrokken getuigen, allen familieleden van Veronica, namelijk haar zuster Marina, 
haar neef Ildo en haar schoonzuster Rosa. 

De verklaringen van alle betrokkenen komen erop neer dat Ramon R. en Veronica 
elkaar troffen toen de laatste in gezelschap van een aantal familieleden een feest 
bezocht. Omdat Ramon R. zijn ex-vrouw lastig viel, wilde deze vertrekken. Marina 
en Jorge, die haar wilden overhalen te blijven, volgden haar naar buiten, evenals 
Ramon R. Daar ontstond een woordenwisseling die uitliep in een steekpartij waarbij 
Ramon R., Veronica en Jorge gewond raakten. De verwondingen van Jorge waren 
zodanig ernstig dat hij enkele uren later overleed. Ramon R., die een steekwond in de 
borst had, werd kort na het incident bewusteloos op straat aangetroffen door de 
gealarmeerde politie. Veronica was in haar bovenarm en rug gestoken maar haar 
verwondingen waren niet ernstig. 

Over de precieze toedracht van de steekpartij lopen de verklaringen sterk uiteen. 
Ramon R. verklaarde alleen zichzelf te hebben gestoken en daarna bewusteloos te 
zijn geraakt. Zijn ex-echtgenote zei dat Ramon R. een mes trok en daarmee eerst 
zichzelf, toen Jorge en vervolgens haar stak. De verklaringen van Ildo en Rosa 
kwamen grotendeels overeen: beiden gaven aan niet te hebben gezien dat Ramon R. 
zichzelf stak en zeiden dat eerst Jorge en daarna Veronica werd gestoken. Toen 
kwam Ildo tussenbeide en wist erger voor Veronica te voorkomen. Hierbij moet echter 
worden aangetekend dat de verklaring van Rosa eerst 10 maanden na het gebeurde 
werd afgelegd. De getuige Marina tenslotte, gaf te kennen dat Ramon R. eerst 
zichzelf, toen Veronica en daarna Jorge stak toen deze probeerde Veronica te helpen. 
Volgens haar was Ildo helemaal niet aanwezig. In een later verhoor door de 
rechter-commissaris zei ze Ildo wel gezien te hebben, maar ze bleef erbij niet te 
hebben gezien dat hij actief zou hebben ingegrepen. Marina verklaarde nadrukkelijk 
behalve Ramon R., Jorge en Veronica niemand buiten gezien te hebben t&äens de 
steekpan&·. Veronica zei dat er meerdere mensen op straat waren, terwijl Ildo zelfs 
een aantal van ongeveer 10 personen noemde die de steekpartij gezien moeten 
hebben. Alle getuigen noemden nog een zekere Joachim, maar het tijdstip verschilt 
waarop deze zich op straat zou hebben bevonden. Ondanks naspeuringen van de 
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politie zijn noch deze Joachim, noch andere ooggetuigen gevonden. Ramon R. is 
inmiddels veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf 

1. De betrouwbaarheid van ooggetuigen 

l 
De hiervoor beschreven zaak illustreert het reeds lang bekende, maar vaak 
onderschatte, probleem van de onbetrouwbaarheid van ooggetuigen. Bij de 
verdere bespreking van dit probleem wordt ervan uitgegaan dat de ver
klaringen van ooggetuigen te goeder trouw zijn. Uiteraard hoeft dit lang niet 
altijd het geval te zijn. Directe betrokkenheid als partij in een delict kan er toe 
leiden dat iemand meer of minder bewust een onjuiste voorstelling van 
zaken geeft. 

Eén van de problemen van ooggetuigenverslagen is dat moeilijk bepaald 
kan worden of iemand liegt, bewust kleine verdraaiingen aanbrengt of 
oprecht probeert een zo correct mogelijke voorstelling van zaken te geven. 
De dreiging van vervolging wegens meineed is de enige waarborg die 
tegengaat dat bewust onwaarheid wordt gesproken. Het herhaald laten 
afleggen van verklaringen, om zo tegenstrijdigheden uit te lokken, kan soms 
helpen , maar biedt geen garantie. Onjuiste verklaringen kunnen exact 
herhaald worden. Omgekeerd kunnen te goeder trouw afgelegde ver
klaringen grotere of kleinere tegenstrijdigheden te zien geven omdat de 
herinnering niet perfect is. 

Ook het gebruik van een 'leugendetector' of polygraaf-test kan geen 
uitsluitsel geven. Sommige mensen zijn in staat leugens zodanig te vertellen 
dat er geen van neutrale condities afwijkende fysiologische reacties gemeten 
worden . Oprechte getuigen geven soms scores die als 'leugenachtig' geïn
terpreteerd worden , zeker als de verklaringen emotionele gebeurtenissen 
betreffen. Uit onderzoek is gebleken dat beoordelingen die uitsluitend op 
polygraaf-test scores gebaseerd zijn in ongeveer 80 procent van de gevallen 
correct zijn voor 'schuldigen', maar slechts in 60 procent van de gevallen 
voor 'onschuldigen' .1 Aangezien het hierbij gaat om een beoordeling van 
schuld of onschuld is de raadkans al 50 procent correct . Op basis van de 
polygraaf-test kan dus zeker geen betrouwbare uitspraak over individuele 
gevallen worden gedaan. 

In de zaak Ramon R . kan aan de oprechtheid van de verklaring van de 
verdachte worden getwijfeld. Hoewel ook de oprechtheid van de ver
klaringen van de andere getuigen niet voetstoots kan worden aangenomen , 
komen hun verklaringen in hoofdlijnen zodanig overeen dat er geen sprake 
lijkt te zijn van een bewuste verdraaiing van feiten. De meeste tegenstrijdig-

1. D. Carroll, 'How accurate is polygraph !ie detection ?' In A. Gale (ed.) The polygraph test: 
Lies, truth and science. Lond on: Sage Publications (1988). 
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heden betreffen, overigens niet onbelangrijke, details en moeten vermoede
lijk worden toegeschreven aan factoren die de waarneming en de latere 
herinnering daarvan beïnvloeden. Op deze factoren wordt hierna verder 
ingegaan. 2 

2. De waarnemingsomstandigheden 

I 
Ooggetuigen zien (en horen) niet alles wat er gebeurt. De gebeurtenissen 
waar het om gaat vinden meestal onverwacht plaats en zijn snel weer voorbij . 
Daardoor kunnen ooggetuigen lang niet overal aandacht aan geven en als 
gevolg daarvan kan veel niet herinnerd worden. Bovendien kan de waarne 
ming ongunstig worden beïnvloed door een grote afstand, door obstakels die 
het zicht belemmeren of door niet optimale lichtomstandigheden. 

Wanneer ooggetuigen hun verslag aanpassen aan deze beperkingen is er 
in principe geen probleem. Het verslag is weliswaar niet volledig, maar het is 
wel juist. Een probleem is echter dat waarneming niet beperkt is tot een 
passieve registratie van zintuigelijke indrukken. Het is een actief proces 
waarbij de indrukken worden geïnterpreteerd en geclassificeerd. In dit 
proces kunnen fouten ontstaan. Zo kan donkere maar glimmende kleding 's 
nachts zoveel licht reflecteren dat het als lichter wordt waargenomen dan het 
in werkelijkheid is. Onder kunstlicht kunnen kleuren heel anders lijken dan 
bij daglicht. Verder kunnen visuele of auditieve illusies ontstaan door 
relatieve contrasten met de omgeving. Ook het schatten van grootheden, 
zoals afstanden, snelheden, tijdsduren en risicokansen blijkt vaak zeer 
onnauwkeurig te zijn. Zo vond Buckhout 3 dat een in scene gezet incident in 
een collegezaal voor 141 'getuigen', dat in werkelijkheid 34 seconden 
duurde, een gemiddelde tijdsduurschatting opleverde van 81 seconden! 

Naarmate gebeurtenissen langer of frequenter zijn waargenomen zal de 
herinnering ervan vollediger zijn. Maar zelfs een langdurige of frequente 
waarneming vormt geen garantie voor een goede herinnering. Illustratief in 
dit verband is een experiment van Nickerson en Adams~ waarin proef-

( 

personen werd gevraagd een beschrijving te geven van een veel gebruikt 
muntstuk. Slechts één van de 20 proefpersonen bleek in staat alle acht 
belangrijke kenmerken en de juiste plaats, aan te geven. Gemiddeld werden 
slechts 3 van de 8 kenmerken correct herinnerd. De reden hiervoor is dat 

2. Een zeer uitgebreide bespreking van dergelijke factoren is te vinden in E.F. Loftus, 
Eyewitness testimony. Cambridge , MA. : Harvard University Press (1979). 
3. R. Buckhout, 'Eyewitness identification and psychology in the courtroom .' 4 Crimina! 
defense 5-10 (1977). 
4. R.S . ickerson & M.J. Adams, 'Long-term memory fora common object.' 11 Cognitive 
Psycltology 287-307 (1979). 
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munten alleen onderscheiden behoeven te worden van andere munten. Er is 
geen noodzaak de details te herinneren. Als die noodzaak er wel is kunnen 
details wel degelijk geleerd en herinnerd worden door er bewust meer 
aandacht aan te geven. 

Bij het waarnemen van complexe gebeurtenissen zijn niet alle deta ils even 
goed, of slecht, te herinneren. Sommige details springen meer in het oog, 
trekken gemakkelijker de aandacht, dan andere. In een onderzoek van 
Marshall, Marquis en Oskamp 5 kregen proefpersonen een film te zien van 
een incident op een parkeerplaats. De film was vooraf aan een groot aantal 
mensen getoond, met de vraag te noteren wat ze zagen. Van alle waar te 
nemen objecten, personen en handelingen werden sommige nooit en andere 
door vrijwel iedereen genoemd. Deze gegevens werden gebruikt als maat 
voor de opvallendheid van details. In een meerkeuzete t bleken de proef
personen de opvallende details aanzienlijk beter te herkenn en dan de 
onopvallende. De scores liepen uiteen van praktisch 100 procent correct 
voor de meest genoemde details tot ongeveer kansniveau, dat wil zeggen een 
effectieve score van O procent correct, voor de weinig of niet genoemde 
details. 

3. Kenmerken van de waarnemer 

De betrouwbaarheid en volledigheid van het verslag van een waarneming 
wordt niet alleen bepaald door de omstandigheden tijdens het waarnemen. 
De waarneming van een gebeurtenis is een interpretatie gebaseerd op de 

\ 

interactie tussen zintuiglijke indrukken en kenmerken van de waarnemer. 
Wat betreft de kenmerken van de waarnemer zijn een drietal aspecten van 
belang, namelijk de hoeveelhe id stress of emotie die wordt ervaren, de 
expertise en kennis die een waarnemer heeft en zijn of haar verwachtingen 
en vooroor delen. 

A . Emoties 

Gebeurtenissen waarvan ooggetuigeverslagen worden gevraagd zijn bijna 
per definitie zodanig van aard dat de waarnemer er emotioneel op reageert. 
Deze emotie, meestal schrik of angst, heeft een aantal fysiologische reacties 

/ tot gevolg, zoals een sne llere hartslag en ademhaling. Deze reacties worden 
~ aangeduid met het begrip emotionele arousal. Een toestand van hoge arousal 

5. J. Marshall, K.H . Marquis & S. 0 kamp, 'Effects of kind of question and atmosphere of 
interro gation on accuracy and completeness of testimony.' 84 Harvard Laiv Review 1620-
1643 (1971). 
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leidt zowel tot betere als tot slechtere waarnemings- en herinnerings
prestaties. De oorzaak van deze paradox is dat hoge arousal enerzijds leidt 
tot een minder volledige waarneming omdat de aandacht gericht wordt op 
beperkte aspecten van de gehele situatie, anderzijds worden juist deze 
aspecten zeer diep in het geheugen gegrift. In totaal wordt dus minder maar 
wel beter herinnerd. 

Deze tegenstrijdige effecten zijn bijvoorbeeld zichtbaar in de resultaten 
van een onderzoek door Johnson en Scott. 6 Niets vermoedende proef
personen, die zaten te wachten om aan een experiment deel te nemen, waren 
getuige van een 'incident' dat zich in een aangrenzende kamer afspeelde. In 
een neutrale conditie hoorden de proefpersonen een vrij onschuldige con
versatie over een fout in de experimentele apparatuur, waarna een persoon 
met een korte staaf in de hand binnenkwam, een verontschuldiging mom
pelde en weer vertrok . De andere helft van de proefpersonen hoorde echter 
een felle woordenwisseling, gevolgd door het geluid van brekend glas en 
vallend meubilair. Dezelfde persoon trad daarop binnen met een bebloede 
briefopener in de hand. Ook in dit geval verdween deze weer na een korte 
verontschuldiging. Alle proefpersonen werden zowel direct na de gebeurte
nis, als een week later ondervraagd over het incident waarvan ze getuige 
waren geweest. Praktisch alle proefpersonen in de tweede conditie gaven 
een beschrijving van het 'wapen', terwijl slechts weinigen uit de neutrale 
conditie het vergelijkbare voorwerp noemden. Deze laatsten gaven in totaal 
echter meer details en waren beter in staat de betrokken persoon aan te 
wijzen in een reeks foto's. Er treedt dus een soort 'wapen-focus' op. De 
opgeroepen emoties en de aanwezigheid van een wapen hebben tot gevolg 
dat aan het wapen veel aandacht wordt geschonken en dat het goed kan 
worden herinnerd. Dit gaat echter ten koste van het kunnen herinneren van 
andere details en van het herkennen van de persoon. 

B. Bijzondere kenmerken 

De expertise van waarnemers kan een belangrijke factor vormen in de 
nauwkeurigheid van een ooggetuigeverslag. Stel dat de daders van een 
bankoverval met een auto zijn gevlucht en dat daarvan getuige waren een 
oudere dame en een autohandelaar. Het zal dan geen verwondering wekken 
dat het merk, type en wellicht zelfs het nummer van de auto meestal beter 
herinnerd worden door de autohandelaar. In het algemeen kan gesteld 
worden dat meer kennis over iets leidt tot beter herinneren. Goede schakers 

6. C. Johnson & B. Scott, Eye1vitness testimouy and suspea identification as a fuu ction of arousal, 
sex of witness, and scheduling of interrogation. Paper presented at the APA, Washinton D .C 
(1976). 
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kunnen schaakstellingen beter onthouden dan beginnende schakers 7 en 
voetballiefhebbers zijn veel beter in het herinneren van voetbaluitslagen dan 
minder in voetbal geïnteresseerden .8 De kennis van experts maakt het hen 
mogelijk informatie snel te classificeren. Bovendien kunnen kleine details, 
die voor een niet-expert onbelangrijk lijken en daarom niet worden op
gemerkt, een essentieel onderscheid betekenen voor een expert en daarom 
goed worden herinnerd. Overigens dient te worden opgemerkt dat er geen 
evidentie is dat bepaalde beroepsgroepen , zoals politieagenten , meer expert 
en dus beter zouden zijn in het herkennen van gezichten dan anderen. Ook 
trainingen gericht op het verbeteren van gezichtsherkenning zijn weinig 
succesvol gebleken. 9 

C. Verwachtingen en vooroordelen 

Verwachtingen en vooroordelen van waarnemers vormen een derde ken
merk dat de betrouwbaarheid van ooggetuigeverslagen kan beïnvloeden. 
Mensen hebben de neiging te zien en te horen wat ze verwachten te zullen 
zien en horen. Zeker een deel van de ongevallen waarbij jagers worden 
getroffen door andere jagers is toe te schrijven aan de neiging om iedere 
beweging in het struikgewas waar te nemen als opgejaagd wild. Een groot 
aantal experimenten heeft laten zien dat logisch lijkende gevolgtrekkingen 
uit waarnemingen vaak ten onrechte worden herinnerd als echt waargeno
men.10 

Ook culturele en etnische stereotypen en vooroordelen, bijvoorbeeld dat 
allochtonen vaak crimineel gedrag vertonen of dat vrouwen slechte be
stuurders van auto's zijn, kunnen de accuraatheid van herinneringen ge
makkelijk negatiefbeïnvloeden. Overigens zijn in een recent onderzoek van 
Boon en Davies 11 aanwijzingen gevonden dat het effect niet zo groot behoeft 
te zijn als wel is gesuggereerd. De negatieve invloed van stereotypieën en 
vooroordelen kan worden verminderd door tijdens het herinneren het 

7: A.D. de Groot , Thought and choice in chess. Den Haag: Mouton (1965). 
8. P.E. Morris , M.M . Gruneberg , R.N. Sykes & A. Merrick, 'Football knowledge and the 
acquisition of new results .' 72 British Journal of Psychology 4 79-483 (1981). 
9. M .M . Woodhouse , A.D. Baddeley & D.C.V. Simmonds , 'On training people to recognise 
faces.' 22 Ergonomics 333-343 (1979). 
10. Onder andere M .K. Johnson, J.D. Bransford & S.K. Solomon, 'Memory for tacit 
implications of sentences.' 98 Journal of Experimental Psychology 203-205 (1973); en R.A. 
Sulin & D.J . Dooling, 'Instrusion of a thematic idea in retention of prose .' 103 J ournal of 
Experimental Psychology 255-262 (1974). 
11. J.C.W . Boon & G. Davies, 'Attitudinal influences on witness memory: Fact and fiction.' 
In M .M. Grune berg, P.E. Morris en R.N. Sykes (eds.) Practical aspects of memory: Vol. 1. New 
York: Wiley (1986). 
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belang van accuraatheid sterk te benadrukken en door getuigen niet meer te 
laten zeggen dan wat ze zich in eerste instantie herinneren. 

4. Invloeden na de waarneming 

\

Hoe langer de periode is die verstrijkt tussen een waarneming en het 
herinneren ervan, hoe minder accuraat de herinnering wordt. Voor een deel 
is die verminderde accuraatheid toe te schrijven aan vergeten. Een ander 
deel wordt veroorzaakt door systematische invloeden tijdens de retentiepe
riode, de periode die verstrijkt tussen het waarnemen van een gebeurtenis en 
het herinneren. 

Het getuige zijn van een misdrijf of een ongeval maakt veel indruk en er zal 
daarna veel aan worden gedacht en over worden gepraat. Ook krijgen 
ooggetuigen achteraf informatie uit gesprekken met andere ooggetuigen of 
uit verslagen in de krant. Dergelijke informatie achteraf kan een grote 
invloed hebben op het herinneren van de oorspronkelijke gebeurtenis. Dit is 
op een elegante wijze aangetoond in een grote reeks experimenten uit
gevoerd door Loftus .12 Het algemene principe in deze experimenten was dat 
proefpersonen na het zien van een film of een dia-serie van een incident, 
over dat incident vragen voorgelegd kregen waarin onjuiste en misleidende 
informatie werd gegeven. Een vraag kon bijvoorbeeld suggereren dat een bij 
een botsing betrokken groene auto blauw was, of dat er een bepaald gebouw 
te zien was geweest terwijl dat in feite niet zo was. Enige tijd later werd de 
proefpersonen opnieuw gevraagd wat ze zich herinnerden van het oor
spronkelijke incident. Daarbij bleek dat de misleidende informatie vaak 
werd herinnerd en dat de proefpersonen zich niet bewust waren van het feit 
dat ze zich in feite later verstrekte en onjuiste informatie herinnerden. 
Kennelijk wordt later verkregen informatie gemakkelijk geïntegreerd met 
wat origineel was opgeslagen over de gebeurtenis. Dit gebeurt op een 
zodanige wijze dat de bronnen van die informatie niet meer kunnen worden 
onderscheiden. 

De bewoordingen die worden gekozen om zintuiglijke indrukken weer te 
geven kunnen de accuraatheid van latere herinneringen ook beïnvloeden. 
Proefpersonen die een blauw-groene kleur omschreven als 'blauwachtig' 
wezen later een meer naar blauw neigende kleur aan als het origineel. Bij de 
omschrijving 'groenachtig' gebeurde juist het tegenovergestelde. 

I 

Over sommige dingen die worden herinnerd zijn ooggetuigen bij een 
eerste interview tamelijk onzeker. Datgene wat in eerste instantie als een 
onzekere herinnering werd gerapporteerd, kan echter in latere herinne 
ringspogingen met een steeds grotere mate van zekerheid terugkomen. Het 

1 

12. Zie Loftus (1979), op. cit. noot 2. 
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lijkt erop of datgene wat bij latere pogingen tot herinnering gemakkelijker 
beschikbaar komt, subjectief als zekerder wordt ervaren. 

Een ander effect, dat nauw samenhangt met het voorgaande, is dat de 
inhoud van achtereenvolgende rapportages van hetzelfde incident relatief 
vaak dezelfde elementen bevatten. Dit wordt gemakkelijk geïnterpreteerd 
als een bewijs dat de herinnering dan wel correct moet zijn. Deze inter
pretatie zou juist zijn wanneer iedere herinnering een onafhankelijke poging 

, is om de originele geheugenrepresentatie op te halen. Maar pogingen tot 
herinnering zijn niet onafhankelijk . Iedere herinnering leidt zelf weer tot 
opslag in het geheugen en bij latere herinneringspogingen wordt niet alleen, 
of zelfs niet in de eerste plaats, het origineel opgehaald, maar ook wat in 
eerdere pogingen herinnerd werd. Er bestaat dus een sterke tendens dat 
fouten, die in de eerste herinnering voorkwamen, persisteren. Overeen
stemming tussen verschillende herinneringspogingen is daarom geenszins 
een aanwijzing voor accuraatheid. 

5. De herinneringssituatie 

et als waarnemen is herinneren een actief proces . Op grond van vaak 
onvolledige fragmenten wordt een reconstructie gevormd van het origineel. 
Kenmerkend voor reconstructie is dat hiaten in de herinnering worden 
opgevuld door logische verbanden of gevolgtrekkingen toe te voegen. Zoals 
al eerder werd aangegeven is de consequentie hiervan dat tijdens het 
herinneren handelingen of objecten die gebruikelijk zijn kunnen worden 
'herinnerd' zonder feitelijk te zijn waargenomen. 

Bij het herinnneren is de wijze van vraagstelling van groot belang. Getui
gen kunnen gevraagd worden in eigen bewoordingen een zo volledig moge
lijk verslag te geven. Maar er kunnen ook meer gerichte vragen worden 
gesteld, zoals: 'welke kleding droeg de overvaller'. Er kunnen zelfs nog meer 
gedetailleerde, zogenaamde meerkeuze, vragen worden voorgelegd, zoals: 
'had de overvaller donker of blond haar'. 

De invloed van de vraagstelling op het herinneren werd bijvoorbeeld 
onderzocht door Lipton. 13 Proefpersonen kregen een film te zien van een 
scene in een park in Los Angeles waarbij een man werd beroofd. Vooraf wa 
op grond van beschrijvingen van de film een lijst samengesteld van bijna 150 
details die konden worden herinnerd . Wanneer de proefpersonen gevraagd 
werd een vrij verslag te geven van wat ze zich herinnerden, bleken er 
gemiddeld ongeveer 30 details genoemd te worden waarvan 90 procent 
correct was. Proefpersonen die meerkeuze-vragen voorgelegd kregen noe-

13. J.P . Lipton , 'On the psychology of eyewitness testimony.' 62Journal of AppliedPsychology 
90-93 (1977). 
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men gemiddeld iets meer dan 100 details, maar hun accuraatheid daalde 
aanzienlijk. 

Dergelijke studies zijn diverse malen gerepliceerd. In alle gevallen blijken 
vrije verslagen minder volledige, maar wel meer betrouwbare , resultaten op 
te leveren . Welke vorm van vraagstelling de voorkeur verdient, hangt af van 
de doelstelling die men heeft: wil men veel details met een aanzienlijk risico 
dat er fouten optreden of neemt men genoegen met minder detail met het 
voordee l dat de foutenkans aanzienlijk kleiner is. Bij justitieel onderzoek zijn 
beide van belang. Uiteraard wil men graag dat de details die een ooggetuige 
noemt correct zijn. Anderzijds kan een procedure die meer details geeft , zij 
het met een grotere foutenkans, toch essentiële gegevens opleveren die voor 
het verdere onderzoek van groot belang kunnen zijn. In het algemeen lijkt 
aan te raden beide vormen van vraagstelling toe te passen. De volgorde dient 
daarbij te zijn: eerst de vrije weergave en daarna gerichte of meerkeuze 
vragen. Een omgekeerd e volgorde brengt het risico mee dat suggesties of 
details die in de gerichte vragen voorkomen later ten onrechte 'herinnerd' 
worden bij de vrije weergave. 

6. De formulering van vragen 

Wanneer gerichte vragen worden gesteld kunnen kleine veranderingen in de 
gekozen bewoordingen al aanzienlijke effecten hebben op de antwoorden. 
Aan iemand, die een botsing tussen twee auto's heeft gezien, kan bijvoor
beeld gevraagd worden hoe hard de auto 's reden 'toen ze elkaar raakten' of 
'toen ze op elkaar knalden' . Deze vragen verschillen in de suggestie die ze 
geven over de snelheid en dat kan het antwoord beïnvloeden. Een dergelijk 
effect is inderdaad gevonden. Het gebruik van de omschrijvingen 'contac 
ted', 'hit', 'bumped' en 'smashed' bleek gemiddelde snelheidsschattingen 
op te leveren van respectievelijk 30 .8, 34.0, 38.1 en 40 .8 mijl per uur. 14 

In het algemeen zal geprobeerd worden suggestieve vragen te vermijden. 
In de Amerikaanse rechtspraak is de term 'leading question' zelfs een 
ingeburgerd juridisch concept, waarmee niet toegestane sugges tieve vragen 
tijdens een verhoor worden aangeduid. Maar suggesties in vragen zijn 
moeilijk helemaal te vermijden. Zelfs een subtiele verandering van 'zag u de 
auto' in 'zag u een auto ', wat minder sterk suggereert dat er een auto te zien 

14. E.F . Loftus &J.C. Palmer, 'Reconstructi on of automobile destruction : An example of the 
interaction between langua ge and memory .' 13 J oumal of Verba/ Learning and Verba/ Behavior 
585-589 (1974) . 
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was, bleek tot gevolg te hebben dat het aantal 'weet niet' antwoorden 
verdubbelde en het aantal 'ja' en 'nee' antwoorden sterk afnam. 15 

In sommige landen, met name de Verenigde Staten maar ook zo nu en dan 
in ederland, wordt hypnose gebruikt bij justitieel onderzoek . Hoewel er 
incidenteel successen mee geboekt zijn, is hypnose zeker geen wondermid
del om verdwenen herinneringen weer op te roepen. Voorzover hypnose een 
gunstig effect heeft, komt dat omdat iemand die onder hypnose verkeert 
meer ontspannen is en zich beter kan concentreren dan in normale om
standigheden het geval is. Een probleem met hypnose is echter dat het ook 
een verhoogde suggestiviteit tot gevolg heeft en dat het leidt tot een lager 
criterium om te zeggen dat iets herinnerd wordt. Dat betekent, dat iemand 
eerder zal zeggen dat iets herinnerd wordt ook als hij/zij er in het geheel niet 
zeker van is. Dit heeft als consequentie dat niet alleen meer correct , maar 
ook meer foutief herinnerd wordt. 

Door Fisher en Geiselman 16 i gesuggereerd dat de effectiviteit van 
ondervragingsprocedures aanzienlijk kan worden verbeterd door de zoge
naamde 'cognitieve interview methode'. Hierbij worden ooggetuigen geïn
strueerd zich de te herinner en episode zo volledig mogelijk voor te stellen . 
Anders dan de gebruikelijke korte en directe vragen, die meestal in een vrij 
willekeurige volgorde worden gesteld en waarbij de getuigen weinig tijd 
krijgen om zich iets te herinneren , tellen de interviewers relatief open 
vragen over aspecten van de gebeurtenis in de volgorde waarin ze plaatsvon
den. Wanneer de getuigen zich specifieke details niet direct kunnen her
inneren worden ze aangemoedigd te blijven proberen en daarbij te denken 
aan wat ze zich wel herinneren. Fisher en Geiselman rapporteren dat het 
aantal correct herinnerde details met hun interviewmethode met 30 to 40 
procent toeneemt , terwijl het aantal fouten niet groter is dan met de 
standaard interview methode. 

7. Zekerheid en accuraatheid 

Intuïtief lijkt het voor de hand te liggen om ooggetuigeverslagen die met 
grote zekerheid worden geuit eerder te geloven dan uitspraken die aarzelend 
en met minder zekerheid worden gedaan . Zekerheid blijkt echter nauwelijks 
maatgevend voor de accuraatheid van herinneringen. In een analyse van de 
resultaten van 35 studies naar de relatie tussen accuraatheid en mate van 

15. E.F. Loftu s & G . Zanni, 'Eyewitness testimony: The influence of the wording of a 
question .' 5 Bulletin of the Psychonomie Society 86-8 8 (197 5). 
16. R.P. Fisher & R.E. Geiselman, 'Enhancing eyewitness memory with the cognitive 
interview.' In M .M. Grun e berg, P.E. Morris & R.N . Sykes (eds.) Praaical aspets of memory, 
Vol. 1. ew York: Wiley (1987). 
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zekerheid van ooggetuigen vonden Bothwell, Deffenbacher en Brigham 17 

dat de samenhang daartussen zeer gering is. Zij vonden een gemiddelde 
correlatie van slechts 0,25. Dit betekent in de praktijk dat de mate van 
zekerheid waarmee een getuige zich iets herinnert niet gebruikt kan worden 
als indicatie voor de juistheid ervan. 

Een buitengewoon spectaculair voorbeeld van de discrepantie tussen 
zekerhei d en accuraatheid van herinneringen is de getuigenis van John Dean 
tijdens het onderzoek naar de Watergate affaire die tot het aftreden van 
president ixon leidde. 18 John Dean was als medewerker van Nixon, in de 
maanden voorafgaande aan de Watergate affaire, aanwezig geweest bij een 
groot aantal besprekingen over deze zaak. Tijdens de verhoren door de 
Senaatscommissie gaf hij daarvan een buitengewoon gedetailleerd verslag. 
In sommige gevallen wist hij zich zelfs letterlijke uitspraken te herinneren. 
Volgens zijn zeggen was hij hiertoe in staat omdat hij over een buitengewoon 
goed geheugen beschikte, een uitspraak die werd ondersteund door mensen 
die hem goed kenden. Hij was dan ook absoluut zeker van de juistheid van 
zijn getuigenis en aanwezige verslaggevers gaven hem zelfs de bijnaam 'the 
human taperecorder'. De ironie wil dat kort na de getuigenis bekend werd 
dat een aantal van de besprekingen in het geheim door ixon waren 
opgenomen op echte tapes. Toen deze, na een lang juridisch steekspel, 
werden vrijgegeven ontstond de mogelijkheid Deans herinneringen direct te 
toetsen aan de realiteit. Dit leverde een onthullend inzicht op in de juistheid 
van de met zoveel zekerheid geproduceerde herinneringen. Hoewel Deans 
verslag in grote lijnen een correct beeld schetste van de gang van zaken, 
bleken de details in praktisch alle opzichten onjuist. Dean vergis te zich in 
data van bijeenkomsten, in de volgorde waarin besprekingen hadden plaats
gevonden, in de personen die aanwezig waren, in van wie bepaalde voor
stellen afkomstig waren en in de uitspraken die hij zich letterlijk meende te 
kunnen herinneren. Duidelijk werd dat een hoge mate van zeker heid hier 
samenging met slechts een beperkte mate van accuraatheid. 

8. De identificatie van personen 

De identificatie van personen speelt een belangrijke rol bij de bepaling van 
schu ld of onschuld, met name in die gevallen waarbij de dader van een 
misdrijf vlucht maar is gezien door ooggetuigen. Wanneer een verdachte is 
gearresteerd kunnen deze getuigen worden opgeroepen voor een con-

17. R.K. Bothwell, K.A. Deffenbacher &J.C. Brigham , 'Correlation of eyewitness accuracy 
and confidence: The optimally hypo thesis revisited.' 72Joumal of AppliedPsychology 691-695 
(1987) . 
18. Zie U. Neisser, 'John Dean's memory : A casestudy .' 9 Cognition 1-22 (1981) . 
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frontatie in persoon. Deze wordt gewoonlijk uitgevoerd in de vorm van een 
zogenaamd line-up of Oslo-procedure: de getuigen wordt gevraagd of ze de 
dader herkennen in een reeks personen waaronder de verdachte. 

Naast het herkennen van een persoon op grond van het uiterlijk, zijn er 
uiteraard andere mogelijkheden voor identificatie, zoals de stem, bepaalde 
gewoontes en specifieke lichamelijk details, bijvoorbeeld een tatoeage of 
mank lopen. Deze kunnen zelfs zeer essentieel zijn, bijvoorbeeld als een 
getuige de dader wel gehoord maar niet gezien heeft, of als de dader een 
vermomming of een masker gebruikte. Hier beperk ik mij echter tot identifi
catie op grond van het herkennen van een gezicht. 

In de literatuur zijn een groot aantal gevallen beschreven waarin rechters 
of jury's tot een schuldigverklaring kwamen op grond van identificaties door 
ooggetuigen, zelfs wanneer er een aanzienlijke hoeveelheid evidentie tegen
over stond die voor onschuld pleitte. De fameuze rechtzaak tegen Sacco en 
Vanzetti is hiervan een goed voorbeeld. 19 Het belang van identificaties blijkt 
ook uit cijfers vermeld in het Devlin rapport. 20 Dit rapport is het verslag van 
een commissie die door de Britse regering werd ingesteld om de procedures 
betreffende persoonsidentificaties te onderzoeken. Uit een inventarisatie 
van alle confrontaties in persoon die in 1973 plaatsvonden in Engeland en 
Wales, bleek dat er 2116 confrontaties waren geweest, waarbij in 45 procent 
van de gevallen de verdachte werd aangewezen. Van de 944 positieve 
identificaties kwam het in 850 gevallen tot een rechtszaak waarbij in 347 
zaken de enige evidentie voor schuld bestond uit een positieve identificatie 
door één (169 gevallen) of meer (178 gevallen) ooggetuigen. Van deze zaken 
eindigde 74 procent in een veroordeling . 

Het komt dus niet zelden voor dat mensen worden veroordeeld omdat één 
ander persoon hen aanwijst als de dader. Wanneer persoonsidentificaties 
volledig betrouwbaar zouden zijn, zou men vrede kunnen hebben met 
dergelijke gegevens. Maar persoonsidentificaties zijn niet betrouwbaar. Zo 
vermeldde het Devlin rapport dat in 188 van de 2116 confrontaties een 
ander dan de verdachte werd aangewezen! In een studie van Rattner 21 naar 
205 gevallen waarbij een definitieve veroordeling bij een latere herziening 
werd omgezet in volledige zuivering van blaam, bleek dat ongeveer de helft 
van de veroordelingen gebaseerd was geweest op foutieve identi ficaties. Uit 
experimenteel onderzoek naar identificaties, waarbij veelal realistische si
tuaties werden nagebootst, blijkt dat in 'line-up' identificatieprocedures 

19. R.S. Feuerlicht,Ju stice crucified: The story ofSa cco and Vanzetti. ew York: McGraw Hili 
(1977). Enkele andere voorbeelden zijn beschr even in Loftus (1979), op. cit . noot 2. 
20. Rt. Hon. Lord P. DevLin (Chair), Report the Secretary of State for the Home Department of the 
Departmental Committee on Evidence of ldentification in Crimina/ Cases. London: HMSO 
(1976). 
21. A. Rattner , 'Convicted but innocent: Wrongful conviction and the crimina! justice 
system.' 12 Law and Human Behavior 283-293 (1988). 
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gemiddeld niet meer dan 70 procent correcte identificaties plaatsvinden. 22 

Een zeer gedetailleerde discussie over de problemen bij persoonsidentifica
ties door ooggetuigen is te vinden in Wagenaar. 23 Hier zullen slechts enkele 
kort worden genoemd. 

Meestal hebben ooggetuigen een dader slechts kort kunnen waarnemen. 
De kans op een correcte identificatie neemt dan af en een globale gelijkenis 
kan al voldoende zijn voor een positieve identificatie. Wanneer de dader 
bovendien een andere huidskleur heeft dan de getuige neemt de accuraat
heid nog verder af. Dit effect is niet dramatisch groot, zelfs in Westerse ogen 
lijken niet alle Chinezen op elkaar. Toch wordt consistent gevonden dat het 
herkennen van personen met dezelfde huidskleur als de waarnemer, beter is 
dan het herkennen van personen met een andere huidskleur. 24 

De belangrijkste bron van fouten bij identificaties wordt gevormd door de 
gebruikte procedures. Een gebruikelijke situatie is dat ooggetuigen eerst een 
beschrijving geven van de dader, eventueel gevolgd door een poging de 
dader te identificeren aan de hand van foto's uit politiedossiers. Vervolgens, 
wanneer een verdachte is gearresteerd, worden getuigen met de verdachte 
geconfronteerd om te bepalen of deze als de dader wordt herkend. In een 
confrontatie met alleen de verdachte ontbreekt een keuzemogelijkheid en 
deze procedure heeft daarom weinig bewijskracht. De confrontatie in 
persoon moet altijd plaatsvinden in een meerkeuzesituatie, dus door de 
verdachte op te stellen tussen een aantal figuranten. 

Een eerste probleem is dat de getuige, hoewel hij of zij weet dat de dader 
zich wellicht niet in de rij bevindt, toch geneigd zal zijn iemand aan te wijzen. 
De politie zou immers zo'n test niet doen als er niet een plausibele verdachte 
zou zijn. In situaties waarin de gezochte persoon niet in de 'line-up' 
aanwezig is, neemt het percentage 'niet-herkend' antwoorden weliswaar 
toe, maar het aantal gevallen dat ten onrechte iemand wordt aangewezen 
blijkt nog aanzienlijk te zijn. 25 

Een tweede probleem is de samenstelling van de groep voor de con
frontatie . Uitgangspunt hierbij dient te zijn de beschikbare persoonsbe
schrijvingen. Het heeft uiteraard geen zin een confrontatiegroep te vormen 
van vijf mannen en één vrouw wanneer de getuige had verklaard dat de dader 

22. P. 1. Shapiro & S.D. Penrod , 'Meta-anal ysis of facial identification studie s.' 100 Psy 
chological Bulletin 139-156 (1986). 
23. W.A. Wagenaar , Identifying Ivan: A case study in legal psycholog;y. London: Harvester 
Wheatsheaf (1988). 
24. J.C. Brigham & P. Barkowitz, 'Do 'they all lookalike?' The effect of race, sex, experience 
and attitudes on the ability to recognize faces.' 8Journal of Applied Social Psycholog;y 306-318 
(1978). 
25. Zie B.L. Cutler, S.D. Penrod & T.K . Martens, 'The reliability of eyewitness identifica
tion: The role of system and estimator variables.' 11 Law and Human Behavior 233-258 
(1987). 
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een vrouw was. Er moet voor gezorgd worden dat alle personen in de groep 
globaal voldoen aan het signalement dat de getuige verstrekte. Als aan deze 
voorwaarde is voldaan, is een groepsgrootte van ongeveer 6 personen 
voldoende. Een dergelijke grootte verkleint in voldoende mate de kans dat 
een verdachte bij toeval wordt aangewezen wanneer de getuige niet geheel 
zeker is. 

De bewijskracht van persoonsidentifica ties neemt af wanneer een getuige 
eerder een foto van de (mogelijke) dader heeft gezien. Dit is een niet 
onwaarschijnlijke situatie, omdat het vaak voorkomt dat iemand juist als 
verdachte wordt aangemerkt op grond van het feit dat een foto van hem of 
haar in een politiedossier is aangewezen. De kans dat iemand in een 
'line-up ' procedure wordt aangewezen neemt aanzienlijk toe wanneer eer
der een foto van de betreffende persoon is gezien. 26 Een zeer realistische 
mogelijkheid is ook dat iemand die men eerder heeft gezien in een bepaalde 
situatie wordt verward met de dader van een delict. Zo kan een bankem
ployee, die het slachtoffer is geweest van een overval, een verdachte identifi
ceren, terwijl later blijkt dat de getuige deze persoon inderdaad heeft gezien, 
maar op een ander tijdstip. Dergelijke misidentificaties ontstaan omdat het 
gezicht van de verdachte de getuige 'wel bekend voorkomt'. Het probleem 
dat ontstaat wanneer foto's van een verdachte reeds in de pers zijn ver
schenen, voordat een getuige om een identificatie wordt gevraagd, spreekt 
voor zichzelf. Een dergelijke situatie kan zich gemakkelijk voordoen in zaken 
die veel publiciteit krijgen . De recente zaak tegen de van oorlogsmisdaden 
verdachte Demjanjuk is daarvan een voorbeeld. 27 

9. Kinderen als ooggetuigen 

Door de toegenomen alertheid op kindermishandeling en sexueel misbruik 
is de vraag naar de betrouwbaarheid van kinderen als getuige een belangrijk 
punt geworden. Omdat er door de aard van het misdrijf vaak weinig 
ondersteunende evidentie beschikbaar is, spelen de verklaringen van de 
betrokken kinderen een grote rol in justitieel onderzoek. Traditioneel wordt 
aan verklaringen van kinderen relatief weinig waarde gehecht. In de juridi
sche praktijk, maar ook daarbuiten, worden kinderen gezien als onbetrouw
bare getuigen omdat ze zich weinig zouden kunnen herinneren , suggestibel 

26. E. Brown, K. Deffenbacher & W. Sturgill, 'Me mory for faces and the circumstances of 
encounter.' 62Joumal of App/iedPsychology 311-318 (1977). 
27. Zie Wagenaar (1988), op.cit. noot 23. Een uitgebreid e beschrijving van procedures voor 
confrontaties in persoon en voor confrontaties via foto's is te vinden in een rapport van de 
RAC-werkgroep ' Identificatie', Identificatie van personen door ooggetuigen. 's-Gravenhage: 
Ministerie van Justiti e (ongepubliceerd rapport 1988). 
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en gemakkelijk manipuleerbaar zouden zijn en vaak werkelijkheid en fanta
sie niet zouden kunnen onderscheiden. 

De recente inzichten in de omvang en de gevolgen van misbruik van 
kinderen leidt tot de vraag of er niet een herwaardering moet plaatsvinden 
van de status van getuige verklaringen door kinderen . De American Bar 
Association 28 heeft in dit verband richtlijnen opgesteld voor een eerlijke 
behandeling van jeugdige getuigen. Gedurende het laatste decennium is er 
een aanzienlijke toename geweest in het onderzoek naar hoe goed kinderen 
herinneren en in welke mate ze gevoelig zijn voor suggestie. Op grond 
daarvan beginnen een aantal algemene kenmerken van getuigenverklarin
gen door kinderen duidelijk te worden .29 

Een zeer betrouwbaar resultaat van het onderzoek is dat kinderen zich 
spontaan minder herinneren dan volwassenen. Jonge kinderen zijn met 
name niet goed in staat een coherent chronologisch verslag te geven van een 
reeks gebeurtenissen. Ook de hoeveelheid details die gerapporteerd worden 
neemt toe met toenemende leeftijd . Vanaf ongeveer 12 jaar bereikt dit het 
niveau van volwassenen. Interessant is echter dat met het meer herinneren 
ook het aantal onjuiste 'herinneringen' toeneemt. Jonge kinderen vertellen 
uit zichzelf dus minder, maar wat ze vertellen blijkt tamelijk accuraat. 

Omdat er weinig spontaan gerapporteerd wordt, is het vaak nodig gerichte 
vragen te stellen. Daarbij doet zich echter het probleem van de sugges
tibiliteit gelden. Kinderen jonger dan 7 jaar blijken inderdaad gevoeliger te 
zijn voor misleidende informatie dan oudere kinderen en volwassenen. Het 
grootste probleem daarbij is dat kinderen die ondervraagd worden door een 
volwassene en zich daarbij onder druk gezet voelen , de ondervrager tege
moet komen. Dat komt vooral tot uiting door altijd een antwoord te geven, 
ook als ze iets niet weten. Afhankelijk van de vragen kan dat leiden tot 
absurde of tegenstrijdige antwoorden. Tot welke ongeloofwaardige uit
spraken dit kan leiden bleek bijvoorbeeld in een rechtszaak die in 1691 in 
Salem (USA) werd gevoerd tegen 21 personen die verdacht werden van 
hekserij . Een aantal kinderen van 5 tot 12 jaar oud verklaarde gezien te 
hebben dat de verdachten zich veranderden in zwarte katten, op bezem
stelen door de lucht vlogen en als geesten verschenen. 

Om de betrouwbaarheid van verklaringen door kinderen te verbeteren is 
het noodzakelijk geen pressie uit te oefenen en alleen tamelijk algemene 
vragen te stellen. In de praktijk moeten slachtoffers van sexueel misbruik 
eerst aan bezorgde ouders, dan aan hulpverleners en politie meerdere malen 
hun ervaringen vertellen. Door de begrijpelijke geschokte reacties wordt 

28. American Bar Association , Guidelines for the fair treatment of child witnesses in cases where 
child abuse is alledged. Washingt on, D.C. : American Bar Association (1985). 
29. Zie bijvoorbeeld S.J. Ceci , M.P. Toglia & D .F. Ross, Children 's eyewitness memory. 
London: Springer Verlag (1987) . 
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vaak grote emotionele druk op de kinderen uitgeoefend en het overnemen 
van suggesties is dan bijna onvermijdelijk. Hoe vaker een kind onder druk 
gevraagd en ondervraagd wordt, hoe minder betrouwbaar de uitspraken 
worden. Het achterafinschakelen van een deskundige kan daar weinig meer 
aan verbeteren . 

Bij het identificeren van personen door kinderen doen zich dezelfde 
problemen voor. De identificatieprestaties op zich doen niet veel onder voor 
die van volwassenen. H et probleem is echter ook hier, dat kinderen sterker 
geneigd zijn altijd iemand aan te wijzen. Als de te herkennen persoon niet 
aanwezig is leidt dit uiteraard tot onjuiste identificaties. 

Er zijn dus specifieke problemen bij het herinneren door kinderen. Maar 
wanneer correcte ondervragingsprocedures worden gehanteerd zijn getui
genverklaringen door kinderen zeker bruikbaar. 

10. Conclusie 

Bij de betrouwbaarheid van ooggetuigenverslagen kunnen vele vraagtekens 
geplaatst worden. Hoewel normaliter het grootste deel van wat herinnerd 
kan worden correct is, is er een niet te verwaarlozen kans dat volledig te 
goeder trouw zijnde getuigen zich vergissen en fouten maken. 

Het signaleren van de vele mogelijkheden waardoor getuigeverklaringen 
niet volledig betrouwbaar zijn is uiteraard niet bedoeld om het rechters nog 
moeilijker te maken vonnis te wijzen. De bedoeling is slechts alle be
trokkenen bij justitieel onderzoek meer bewust te maken van de fouten die 
kunnen optreden . Wellicht is op die manier de kans op onjuiste inter
pretaties of afwegingen te verkleinen. Veel fouten ontstaan door de gehan
teerde procedures tijdens opsporing en berechting. De les wat dat betreft 
dient te zijn dat procedurele zwakheden bij het verkrijgen van informatie van 
ooggetuigen vermeden kunnen en moeten worden. 
Zonder naar volledigheid te streven, kunnen de volgende procedurele 
aanbevelingen voor justitie el onderzoek uit de voorafgaande paragrafen 
worden afgeleid. 
1. Interview getuigen zo snel mogelijk na het gebeurde . Hoe langer hiermee 
gewacht wordt, hoe meer er vergeten kan zijn en hoe groter de kans is dat 
achteraf verkregen informatie wordt gerapporteerd . 
2. Laat getuigen in eerste instantie in eigen bewoordingen een verslag geven. 
Dit kan worden gevolgd door het stellen van gerichte vragen. Er zijn 
mogelijkheden deze interviewtechniek te optimaliseren. In ieder geval is 
nodig om meer nadruk op accuraatheid dan op hoeveelheid te leggen . 
3. Vermijd het geven van informatie en het stellen van suggestieve vragen. 
4. Maak een volledig, zo mogelijk zelfs letterlijk, verslag van alle verhoren. 
Alleen zo kan men achteraf analyseren in welke mate getuigeverklaringen 
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veranderen en kan men discrimineren tussen spontane en gesuggereerde 
herinneringen. 
5. De voorgaande aanbevelingen gelden voor kinderen in nog sterkere mate 
dan voor volwassenen. 
6. Wees voorzichtig met het interpreteren van een grote mate van zekerheid 
als bewijs voor accuraatheid. Ook consistentie in achtereenvolgende rap
portages door dezelfde persoon is geen goede indicatie voor correctheid. 
7. Houd bij de interpretatie van verklaringen rekening met de waarnemings
omstandigheden, de emotionele opwinding van getuigen en de mogelijkheid 
van invloeden van vooroordelen en verwachtingen. 
8. eem bij het identificeren van personen de volgende regels in acht: 
a. Stel vooraf vast of de getuige een verdachte tussen het misdrijf en de 
keuzeconfrontatie op een foto of in persoon heeft gezien en neem dit op in 
het proces-verbaal. 
b. De figuranten in de keuzeconfrontatie moeten allen voldoen aan het 
globale signalement dat van de dader bekend is. 
c. Getuigen moeten geïnstrueerd worden dat de dader zich mogelijk niet 
onder de opgestelde personen bevindt. 
d. Het aantal personen in een keuzeconfrontatie dient, inclusief de ver
dachte, minimaal zes te zijn. 
e. Wanneer verschillende getuigen aan een keuzeconfrontatie deelnemen, 
mogen zij onderling geen contact met elkaar hebben. 
f. De resultaten van een confrontatie moeten volledig worden weergegeven. 
In ieder geval moeten zowel positieve als negatieve identificaties worden 
vermeld. 



Hoofdstuk 11 

Ti en identificaties door ooggetuigen: logische en 
procedurele problemen 1 

W À. Wagenaar en E.P. Lofius 

In een toenemend aantal gevallen ziet men experimentele psychologen 
optreden als getuigedeskundigen in rechtszaken. Zij lichten rechters en 
juryleden voor over psychologische aspecten van de identificatie van perso
nen. Daarbij richten zij zich vaak op wat Wells estimator-variabelen genoemd 
heeft : materiële kenmerken van het geheugen, die de betrouwbaarheid van 
getuigenverklaringen kunnen beïnvloeden, zoals de invloed van de om
standigheden waaronder de waarneming plaatsvond, van de duur van de 
waarneming, van de hoeveelheid stress tijden s de waarneming en van de 
hoeveelheid tijd die sindsdien verlopen is.2 Deze factoren zijn van invloed, 
zonder dat opsporingsambtenaren daar iets aan kunnen doen. Aan psy
chologen vraagt men te schatten-vandaar de Engelse naam - in hoeverre 
deze kenmerken de betrouwbaarheid van identificaties kunnen beïnvloe
den. 

McCloskey en Egeth hebben dergelijk optreden van psychologen als 
getuigedeskundigen gekritiseerd; Loftus heeft het verdedigd. 3 De belang 
rijkste argumenten tegen het optreden van psychologen als getuigedeskundi
gen in identificatiezaken luiden: (1) Experimentele psychologen beschikken 
dikwijls niet over betrouwbare informatie over aspecten waarover zij getui
gen, (2) Over de betro uwbaarheid van individuele getuigen kunnen experi
mente le psychologen geen uitspraken doen en (3) Voorzover er over deze 
zaken al psychologische kennis is waarover de geleerden het eens zijn, is die 
kennis triviaal en van algemene bekendheid onder rechters en juryleden. 

In dit hoofdstuk zullen wij argumenteren dat, zelfs als deze tegen
werpingen hout snijden voor uitspraken over de betrouivbaarheid van oogge
tuigen, psychologen niettemin kunnen getuigen over een verwant onder
werp, name lijk procedurele betrouivbaarheid. Keuzeconfrontaties zijn geheu 
gentests, die in de rechtszaal worden gebruikt om te bewijzen dat ooggetui-

1. Bewerking van Engels origineel door H.F .M. Crombag. 
2. G.L. Wells , 'Applied eyewitness-testimony research : Systern variables and estirnator 
varia bles.' 36 Joumal of Personality and Social Psychology 1546-1557 (1978). 
3. Zie M. McCloskey & H.E. Egeth, 'Eyewitness identification: What can a psychologist teil a 
jury?' 38 American Psychologist 550-563 (1983); en E.F. Loftus , 'Silence is not golden.' 38 
American Psychologi.st 564-572 (1983) . 
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gen de dader van een delict niet verwarren met een onschuldi ge 
buitenstaander. D at bewijs kan slechts worden aanvaard als de toetsproce
dure zodanig was ingericht , dat de uitkomst betrouwbaar geacht kan wor
den. Kennis van valide toetsprocedur es is een kwestie van expertise. 

Psychologen hebben zich meer dan hond erd jaar met ond erzoek van het 
geheugen beziggehouden: her das Gedächtnis van Ebbinghaus, met zijn sterke 
nadruk op de method e van onderzoek, verscheen in 1885. Sind sdien hebben 
experimentele psychologen een overvloed aan proc edur ele expertise ver
zameld en om die reden kunn en zij gelden als bij uitstek gekwalificeerd om 
te getuigen over de proc edur ele aspecten van geheugentests. H et ond er
scheid tussen de betrouwbaarheid van ooggetuigen en de betrouwbaarh eid 
van de gebruikt e procedur e correspondeert met het onderscheid dat Wells 
maakt tussen schattingsvariabelen en systeemvariabelen. Systeemvariab elen 
zijn al die factoren, die betrekking hebben op de toetsproc edur es, zoals het 
aantal figurant en in een keuzeconfrontatie (deelnemers waarvan de on
schuld vaststaat) en de wijze waarop zij geselecteerd worden, de instructi e 
die tevoren aan getuigen gegeven wordt en de vraag of men gebruik maakt 
van foto's dan wel levende personen. Wij zullen argum enter en dat des
kundi genberichten over deze aspecten van toetsprocedur es niet de ge
breken verton en, die zijn opgesomd door McClo skey en Ege th: (1) Experi
mentele psychologen beschikken wel degelijk over betrouwbar e en grondig 
getoetste informati e over de gevolgen van proc edurel e fouten, (2) Experi
mentele psychologen kunn en wel degelijk een oord eel uitspr eken over de 
kwaliteit van bij afzond erlijke getuigen toegepaste toetsproc edur es en (3) 
Opsporing sambtenaren, Officieren van Justitie , raadsli eden, recht ers en 
juryleden hebben dikwijls weinig begrip van pro cedurel e probl emen en de 
mate waarin zij identificaties door ooggetuigen kunn en ontkra chten . 

Hierna beschrijven wij eerst de logica van identiteitstoet sen. Vervolgens 
besprek en wij twaalf logische en procedur ele fouten die in de praktijk van 
het toetsen van identit eit vaak gemaakt worden. Daarna beschrijven wij tien 
strafzaken, waarin identificatie door ooggetuigen een beslissende rol speel
de en waarin een van ons beiden als getuigedeskundig e optrad. Tot slot 
formul eren wij een aantal algemene richtlijn en, die door opsporin gsamb
tenaren in acht genom en zouden moeten word en bij confront aties en die 
door rechtbank en gebruikt zouden kunn en worden om te besluiten of zij de 
uitkomsten van confrontati es als bewijs aanvaard en. 

1. De logica van identiteitstoetsen 

H et doel van een identiteitstoets is tweeërlei. H et hoofddo el is vast te stellen 
of een verdacht e dezelfde persoon is als degene die door de getuige gezien is 
op de plaats van het misdrijf. Het tweede doel is om na te gaan of het 
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geheugen van de getuige betrouwbaar is. Dit tweevoudige doel wordt 
gewoonlijk verwezenlijkt door de getuige te laten kiezen tussen meer perso
nen , die in levende lijve of met behulp van foto's worden gepresenteerd. Eén 
van deze personen is de verdachte, de anderen zijn onschuldige figuranten, 
dat wil zeggen mensen die zeker niet de gezochte dader zijn. De mogelijke 
reacties van getuigen zijn weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1: Mogelijke reacties bij een meerkeuze-confrontatie 

Getuige heeft een 
perfect geheugen 

Getuige heeft een 
imperfect geheugen 

Verdachte i niet de 
dader 

Weigert iemand te 
identificeren 

Weigering of identifi
catie volgens toeval 

Verdachte is de dader 

Postitieve identificatie 
van verdachte 

Weigering of identifi
catie volgens toeval 

Een logische consequentie van tabel 1 is dat identificatie van een verdachte 
door een aantal getuigen niet kan voorkomen tenzij de getuigen verdachte bij 
een eerdere gelegenheid hebben gezien. Als de getuigen verdachte niet uit 
anderen hoofde kennen, moet de eerdere ontmoeting op de plaats van het 
misdrijf hebben plaatsgevonden, hetgeen betekent dat verdachte de dader 
is. Een positieve identificatie van verdachte door een aantal getuigen toont 
derhalve tegelijkertijd aan dat verdachte de dader is én dat de getuigen 
betrouwbaar zijn. 

Deze logica kan gemakkelijk geschonden worden als een of meer van de 
onderliggende veronderstellingen niet gerechtvaardigd zijn. Een van deze 
veronderstellingen is, dat de getuigen de verdachte niet om een andere 
reden kunnen kennen dan zijn aanwezigheid op de plaats van het misdrijf. 
Een andere veronderstelling is dat getuigen die verdachte niet herkennen 
geen andere aanwijzingen krijgen, die hen in staat stellen te raden wie de 
verdachte is. Een derde veronderstelling is dat alle identificatiepogingen 
worden gerapporteerd: wanneer drie uit twintig getuigen verdachte identifi
ceren, kan deze minderheid van positieve identificaties een zeer overtuigend 
bewijs lijken als de negatieve identificaties verzwegen worden. In de volgen
de paragraaf zullen wij zien, dat deze en andere veronderstellingen niet altijd 
opgaan. Een rechtbank zou er daarom goed aan doen, nooit een identificatie 
door ooggetuigen als bewijs te accepteren zonder zich ervan te vergewissen 
dat aan de onderliggende veronderstellingen voldaan is. De later te presen
teren regels zijn bedoeld als richtlijnen daarbij. 
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2. Logische en procedurele kwesties 

A . De verdachte is aan getuige bekend 

11. Tien identificaties door ooggetuigen 

Een positieve identificatie wordt geacht te bewijzen, dat getuige en ver
dachte elkaar onnnoet hebben op de plaats van het misdrijf. Deze veronder
stelling is kennelijk onjuist als getuige en verdachte elkaar al kenden voordat 
het misdrijf begaan werd of elkaar onnnoet hebben na het misdrijf, maar 
voor de identificatie. Als een getuige bijvoorbeeld verklaart dat hij werd 
beroofd door zijn buurman , is het zinloos na te gaan of getuige zijn buurman 
kan identificeren met behulp van een keuzeconfrontatie. 

B. Enkelvoudige confrontatie versus meerkeuze-confrontatie 

Het beslissende aspect van meerkeuze-confrontaties is, dat getuigen die 
geen heldere herinnering hebben aan het uiterlijk van een gezochte mis
dadiger, waarschijnlijk een onschuldige figurant zullen aanwijzen wanneer 
zij een positieve reactie geven. Omdat van de figuranten bekend is dat zij 
onschuldig zijn, worden fouten onmiddellijk ontdekt . Deze waarborg gaat 
verloren wanneer identificatie plaatsvindt met behulp van een enkelvoudige 
confrontatie, waarin figuranten ontbreken . Uit twaalf studies, waarvan Sha
piro en Penrod een overzicht geven, weten wij dat getuigen in rond 50 
procent van de gevallen een positieve identificatie geven bij een keuzecon
frontatie, zelfs als het doelwit niet aanwezig is.4 Dergelijke onjuiste positieve 
reacties (fa/se positives) gelden bij enkelvoudige confrontatie als succesvolle 
identificaties. 

C. Het gebruik van archieffoto's 

De meeste politie-onderzoeken beginnen met getuigen, maar zonder ver
dachte. In die gevallen is het gebruikelijk om getuigen een serie foto's uit de 
politie-archieven voor te leggen, waarbij de foto's op betrekkelijk willekeuri
ge basis gekozen zijn, zoals gelijkenis in modu s operan di van de dader. Doel 
van deze archieffoto's is namen van mogelijke verdachten op het spoor te 
komen . Deze confrontaties zijn onderdeel van het opsporingsonderzoek, 
niet van de wettige bewijsconstructie. Het verschil tussen opsporing en 
bewijsconstructie als onderscheiden fasen in het feitenvindingsproces wordt 

4. Zie P.N. Shapir o & S. Penrod, 'Me ta-analysis of facial identification studie s.' 100 
Psychologi,cal Bulletin 139-156 (1986). 



11. Tien identificaties door ooggetuigen 179 

uitvoerig besproken door Thomson .5 Het verdient aanbeveling om op te 
houden met het bekijken van archieffoto 's zodra er een verdachte gevonden 
is, die deel kan uitmaken van een echte keuzeconfrontatie met behulp van 
foto's of levende personen. De Devlin-commissie heeft dit als een strikte 
regel voorgesteld. 6 De reden waarom het bekijken van archieffoto's geen 
behoorlijk keuzeconfrontatie vormt, is gelegen in de afwezigheid van ge
schikte figuranten. Iedere positieve reactie op een foto, goed of fout, kan 
aanleiding voor een vervolging vormen . 

D. Herhaald toetsen 

Een van de redenen waarom getuigen het gezicht van een verdachte kennen 
zonder hem op de plaats van het misdrijf gezien te hebben, is dat verdachte 
voorkwam bij eerdere identificatiepogingen . Dat kan gebeuren doordat een 
getuige, die eerder archieffoto 's bekeek, vervolgens deelneemt aan een 
keuzeconfrontatie. De figuranten in de keuzeconfrontatie kwamen hoogst
waarschijnlijk niet voor onder de archieffoto's, dus is de verdachte de enige in 
de keuzeconfrontatie die een tweede keer wordt getoond. Wij zullen zien dat 
herhaalde confrontatie nogal eens voorkomt. Drie of vier opeenvolgende 
confrontaties zijn niet ongebruikelijk en rechtbanken blijken niet te aarzelen 
om een bij een vierde poging gelukte identificatie als wettig bewijs te 
aanvaarden, alsof de eerdere (mislukte) pogingen nooit hadden plaats
gevonden. Over de effecten van tussen het misdrijf en identificatie ver
kregen informatie bestaat een omvangrijke psychologische literatuur. Die 
heeft bijvoorbeeld betrekking op onbewuste overdrachtt 7 en misleidende 
post hoc-informatie. 8 Deze literatuur illustreert het eenvoudige, logische 
feit, dat de rationale van identiteitstoetsen verloren gaat wanneer getuigen 
de verdachte kennen uit andere hoofde dan diens aanwezigheid op de plaats 
van het misdrijf. 

5. Zie O.M . Th omson , Pretrial identification procedures. Report to the Australian Department 
of Justice (1988). 
6. Rt. Hon. Lord P. Devlin (chair), Report to the Secretary ofSt atefor the Home Department of the 
Departmental Comrnittee on Evide11ce of ldentification iu Crimina! Cases. PP .XIX, o. 338. 
London: HSMO (1976), p. 151. 
7. Zie bijvoorbeeld E.F. Loftus, Eyewitness Testimony. Cambridge , MA.: Harvard University 
Press (1979). 
8. Zie E.F. Loftus, O.G. Miller & H.J. Burns , 'Semantic integration of verba! information 
into a visual memory .' 4 J oumal of Experimental Psychology: HLM 19-31 (1978) ; W.A. 
Wagenaar & ].P .A. Boer , 'Mi sleading post-event information: Te sting parameteri zed mo
dels ofintegration in memory.' 66A ctaPsychologica 291-306 (1987); en R.F . Belli, ' Influences 
of misleading postevent information interference and acceptance .' l 18Joumal of Experirnen
tal Psychology: Genera/ 72-85 (1989). 
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E. Niet-rapporteren 

De aanwezigheid van een voldoende aantal redelijke figuranten bij een 
keuzeconfrontatie verkleint de kans dat verdachte toevallig wordt geïdentifi
ceerd. De kans dat identificatie op toeval berust wordt bovendien kleiner 
wanneer meer getuigen dezelfde persoon aanwijzen . Wannee r echter uit
sluitend de positieve identificaties worden gerapporteerd, wordt een on
redelijke indruk van eenstemmingheid onder getuigen gewekt. Alle identifi
catiepogingen moeten daarom worden gerapporteerd, ook de weigeringen 
en de foute identificaties . Rechtbanken hebben er soms moeite mee in te 
zien wat mislukte identificatiepogingen ertoe doen . 

F. Contact tussen getuigen 

Een andere mogelijkheid waardoor getuigen op de hoogte kunnen komen 
van de identiteit van een verdachte zonder dat zij hem hebben gezien op de 
plaats van het misdrijf, is contact met andere getuigen. Dergelijke contacten 
kunnen op verschillende tijdstippen plaatsvinden: tijdens of onmiddellijk na 
het misdrijf, gedurende het opsporingsonderzoek, tijdens de soms lang
durige periode voor de zaak voor de rechter komt, of tussen de verschillende 
zittingen van een zaak. Het is niet ongebruikelijk om gehuwden als on
afhankelijke getuigen te beschouwen, ofleden van eenzelfde familie, vrien
den , collega's, of mensen uit dezelfde buurt, die maanden lang onderling 
contact hadden alvorens te getuigen. Zelfs onschuldige omsch rijvingen als 
'Het was een grote, vervaarlijk ogende kerel' of 'Hij deed mij denken aan 
Elvis' kunnen de latere herinnering aanzienlijk beïnvloeden. Ook voor dit 
risico is er empirische ondersteuning, 9 maar dergelijke experimenten heb
ben wij eigenlijk niet nodig om in te zien, dat de logische basis aan 
identiteitstoetsen ontvalt wanneer de ene getuige de andere vertelt hoe de 
dader eruit zag. 

G. Onjuist signalement 

Een keuzeconfrontatie dient zo te worden samengesteld, dat alle deelne
mers voldoen aan het door de getuige gegeven signalement. Het is zinloos 
om een zwaarlijvige verdachte te plaatsen temidden van slanke figuranten 

9. Vergelijk L.C. Carmich ael, H.P . Hogan & A.A. Walter, 'An e;\.'Perimental study of the 
effect ofl anguage on the reproducti on of visually perc eived form.' 15 Jo urnal of Experimental 
Psyc/10/ogy 73-86 (1932) ; en M .H . Bornstein, 'Perceptual generali zation: A note.on the peak 
shift. ' 81 Psychological Bulletin 802-808 (1974). 
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terwijl de getuige de dader als dik omschreven heeft. Signalementen zijn 
gewoonlijk zo geformuleerd, dat veel mensen eraan voldoen. De keuzecon
frontatie dient ervoor om te bepalen of de getuige één speciale persoon 
herkent temidden van anderen die eveneens voldoen aan het signalement. 
Daarom moeten alle deelnemers eraan voldoen. Problematisch wordt het 
inrichten van een keuzeconfrontatie echter, wanneer de verdachte zelf niet 
voldoet aan het signalement. De enige logische oplossing is om getuigen 
wier signalement in flagrante strijd is met het uiterlijk van verdachte, uit te 
sluiten van deelname aan keuzeconfrontaties. 

H. Instructies 

Idealiter zouden getuigen een deelnemer aan een keuzeconfrontatie alleen 
moeten identificeren als zij absoluut zeker van hun zaak zijn. Wij weten dat 
in de praktijk de reactiedrempel aanzienlijk lager ligt. Dat volgt uit het feit 
dat in keuzeconfrontaties waarin de dader ontbreekt, in gemiddeld 50 
procent van de gevallen toch een reactie gegeven wordt. 10 Het gevaar van een 
lage reactiedrempel ligt natuurlijk in het risico dat een onschuldige als de 
dader wordt geïdentificeerd. Dat kan gebeuren wanneer één verdachte meer 
dan alle figuranten op de dader lijkt, bijvoorbeeld omdat hij door andere 
getuigen aangewezen was met behulp van archieffoto's. Dat kan ook gebeu
ren doordat een andere procedurele waarborg is geschonden, zoals wanneer 
er herhaald getoetst is, de getuigen onderling contact hebben gehad of 
wanneer de figuranten onjuist zijn gekozen. Het is daarom van het grootste 
belang om de kans op een loos alarm tot een minimum te beperken. De 
literatuur laat zien dat de instructie die aan getuigen wordt gegeven, de 
belangrijkste invloed op de reactiedrempel vormt. In een onbevooroordeel
de instructie worden de getuigen gewaarschuwd dat het mogelijk is dat de 
dader zich niet onder de deelnemer aan de keuzeconfrontatie bevindt. In 
een gecontroleerd experiment werd een loos alarm-percentage van 78 
gevonden bij instructies waarbij die waarschuwing ontbrak, tegen 33 pro
cent bij onbevooroordeelde instructies. 11 In de praktijk wordt de instructie 
aan de getuigen nooit gerapporteerd, hetgeen impliceert dat men slechts kan 
raden naar wat er gezegd is. 

Andere aspecten van de instructie van getuigen hebben betrekking op de 
wijze waarop de keuze gemaakt wordt. In principe dient aan getuigen te 
worden meegedeeld, dat zij slechts één persoon kunnen aanwijzen, dat zij 
een eenmaal gemaakte keuze niet meer kunnen veranderen en dat zij slechts 

10. Zie Shapiro & Penrod (1986), op. cit. noot 4. 
11. R.S. Malpas s & P.G. Devine, 'Eyewitness identification: Lineup instructions and the 
absence of the offender .' 66 J oumal of Applied Psychology 482-492 (1981). 
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een beperkte tijd krijgen om hun keuze te maken. Het verbod om een keuze 
te herzien en de beperking van de reactietijd komen hieronder ter sprake. De 
beperking tot een enke le keuze is nodig omdat, wanneer het getuigen wordt 
toegestaan meer deelnem ers aan te wijzen, de kans groot is dat onderlinge 
overeenstemming tussen getuigen bij toeval tot stand komt. 

I. Het aantal deelnemers aan de keuzeconfrontatie 

Figuranten bij een keuzeconfrontatie dienen twee doelen. Het eerste is 
getuigen bij hun keuze voor een dilemma te plaatsen, opdat een ondoor
dachte keuze vermeden wordt. Deze voorzorg werkt, zoals bleek uit een 
aantal studies waarin het aantal deelnemers aan keuzeconfrontaties syste
matisch werd gevarieerd. Het aantal positieve reacties nam af naarmate het 
aantal deelnemers toenam. 12 

Het tweede doel van het opnemen van figuranten is toevalstreffers on
waarschijnlijk te maken . Hoewel deze twee doelen duidelijk zijn, volgt er 
niet zonder meer uit hoe groot het aantal deelnemers aan keuzeconfrontaties 
dient te zijn. In ederland en de Verenigde Staten worden keuzecon
frontaties met zes deelnemers inclusief de verdachte als normaal gezien, 
maar kleinere aantallen zijn niet uitgesloten. In Israël is het aantal van zeven 
figuranten voorgeschreven. Op grond van experimentele gegevens mag men 
aannemen dat een aantal van twaalf deelnemers de beste garantie vormt 
tegen overhaaste reacties en toevalstreffers . 

Een confrontatieproef met te weinig deelnemers kan in beginsel worden 
gecompenseerd door een groter aantal onafhanke lijke getuigen. Het is 
immers in hoge mate onwaarschijnlijk dat een groot aantal getuigen een 
verdachte louter toevallig aanwijst, zelfs als het aantal deelnemers aan de 
toets klein is. Het is echter moeilijk om vast te stellen of getuigen inderdaad 
onafhankelijk zijn . Zelfs als er geen contact tussen de getuigen is geweest, is 
er nog het risico dat zij dezelfde fouten om dezelfde reden maken . Dat kan 
gebeuren wanneer de verdachte een ongebruikelijk sterke gelijkenis met de 
dader vertoont. Andere fouten, zoals voorafgaand bekijken van archieffo
to's, herhaald toetsen en het onjuist kiezen van figuranten, kunnen hetzelfde 
effect hebben. Het is daarom van belang dat de logica van de identificatie
toets bij ieder getuige afzonderlijk wordt gerespecteerd. En dat vereist dat er 
een voldoende aanta l personen deel uitmaakt van de identificatietoets. Zelf 
geven wij de voorkeur aan het aantal van tenminste tien deeln emers. Een 
toets met minder dan zes deelnemers moet in ieder geval worden afgewezen, 
zeker wanneer het bewijs in hoofdzaak draait om de identiteit van de dader. 

12. Shapiro & Penrod (1986), op. cit. noot 4. 
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Een kans van 20 procent of meer op een toevalstreffer zou door geen enkele 
rechtbank dienen te worden geaccepteerd. 

J. Het kiezen van figuranten 

Voor getuigen die zich een persoon niet herinneren met een nauwkeurig
heid die iedere verwarring uitsluit, moeten de figuranten aannemelijke 
alternatieven vormen. In de praktijk is het voor getuigen die nergens van 
weten, op velerlei manieren mogelijk uit te vinden wie de verdachte is, 
bijvoorbeeld doordat de figuranten niet voldoen aan het signalement van de 
dader of doordat de figuranten anders gekleed zijn dan de verdachte. Bij een 
identiteitsproef met behulp van foto's kan de informatie weggegeven worden 
doordat de vormgeving van een van de foto's afwijkend is of, erger nog, 
doordat de naam van verdachte op de foto geschreven staat, zoals in het geval 
was bij Willy Darden, die werd geëxecuteerd na veertien jaar dodencel. 13 

Het kiezen van figuranten is moeilijk. Als het ook maar enige twijfel 
bestaat over de suggestiviteit van de toets, verdient het aanbeveling om het 
voorstel van Doob en Kirschenbaum te volgen. 14 Hun methode houdt in, dat 
de identificatietoets eerst wordt uitgevoerd met naïeve proefpersonen, die 
noch de dader, noch de verdachte eerder gezien hebben. Deze proef
personen geeft men dan een algemene beschrijving van het misdrijf en het 
signalement van de dader . Vervolgens neemt men hen de identificatieproef 
af en vraagt hen aan te wijzen wie zij voor de meest waarschijnlijke dader 
houden. Wanneer onder die omstandigheden één deelnemer een oneven
redig groot aantal stemmen trekt, is de identiteitsproef oneerlijk. 

Het komt vaak voor dat de politie geen informatie over de gebruikte 
figuranten kan geven: hun namen en adressen zijn onbekend, zelfs hun 
aantal en hoe zij eruit zagen. Foto's en video-opnamen ontbreken meestal. 
Bijgevolg is het niet mogelijk om zich een oordeel te vormen over de 
eerlijkheid van de gehouden identiteitsproef. Een rechtbank dient zich een 
oordeel te vormen over de eerlijkheid van de keuze van de figuranten. 
Ontbreekt een nauwkeurige beschrijving van de gebruikte figuranten, dan 
dient de rechtbank het resultaat af te wijzen. 

13. Darden vs. Wainwright 699 F.2d. 1031, 1043 (11 th Cir . 1983); en Darden vs. Waimvright 
106 s.cr. 2464, 2481 (1986). 
14. A.N. Doob & H .M. Kirschenbaum, 'Bias in police lineups: Partial remembering.' 1 

Journal of Police ScienceAdrninistration 287-293 (1973). 
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K Suggestie 

Een bijna onmerkbare suggestie van een politie-ambtenaar kan een getuige 
ertoe brengen om de verdachte aan te wijzen. De werking van suggestie bij 
psychologische tests is onderwerp van uitvoerige tudie geweest . 15 Daardoor 
weten wij dat de effecten ervan zeer sterk kunnen zijn, zelfs wanneer de 
betrokkenen zich daarvan niet bewust zijn. Er zijn een aantal manieren om 
de invloed van suggestie in experimentele situaties te beperken. De eerste 
manier is om dubbelblind te toetsen: noch de getuige, noch de onderzoeker 
weten wie van de deelnemer de verdachte is. Deze eenvoudige voorzorg 
wordt zelden genomen. Daarom verdient het aanbeveling twee andere 
voorzorgen in acht te nemen. Een daarvan is, dat de getuige slechts één 
persoon mag aanwijzen. Als de onderzoeker weet wie de verdachte is, kan 
dat er gemakkelijk toe leiden dat hij incorrecte identificaties terzijde schuift 
en eenvoudig wacht tot de getuige de verdachte aanwijst. De andere voor
zorg is dat de getuige slecht s een beperkte tijd krijgt om te reageren. Hoe 
langer de reactietijd , hoe groter de kans dat de onderzoeker onbewust een 
aanwijzing op de getuige overbrengt. 

L. Identificatie in de rechtszaal 

Het komt voor dat aan getuigen gevraagd wordt om de verdachte tijdens de 
rechtszitting te identificeren. In de meeste gevallen gaat het daarbij slechts 
om een formaliteit, die geen deel uitmaakt van het vaststellen van de feiten. 
In sommige gevallen wil de rechtbank zich er echter zelf van overtuigen, dat 
getuige in staat is de verdachte te herkennen. Dat de logica van identificatie
proeven niet van toepassing is op een verdachte die eenzaam in het beklaag
denbankje zit, springt in het oog. In het Devlin-rapport wordt identificatie in 
de rechtszaal in vrijwel alle gevallen afgewezen vanwege het suggestieve 
karakter ervan . 

3. Tien gevallen 

In deze paragraaf besprek en wij tien gevallen waarbij een van ons optrad als 
getuigedeskundige. De eer te vijf speelden zich in ederland af, de overige 
in de Verenigde Staten. Zij zijn onderdeel van een veel grotere verzameling 
van derg elijke ca us, maar vormen daaruit niet noodzak elijkerwijze een 
representatieve steekproef. De namen van person en en plaatsen, alsook data 

15. Vergelijk R. Rosenthal, Experimenter effects iu behavioral research. ew York: Appleton
Centu ry-Cro fts (1966). 
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en onbelangrijke details, zijn veranderd om de privacy van de betrokkenen te 
beschermen. Om dezelfde red en is ook afgezien van verwijzingen naar 
vindplaatsen in de jurisprudentie. 

A. De zaak Engels 

Op 8 juli 1986 brak er een gevecht uit in een café in Tilburg, waarbij Harry 
Blaauw door een kogel werd getroffen. Aanvankelijk leek hij te herstellen , 
maar enkele weken later overleed hij. Vier getuigen zagen de man die 
Blaauw neerschoot: mevrouw Labouchere, de heer en mevrouw Van Water 
en de heer Rienstra. Zij zeiden de dader niet van naam te kennen en 
beschreven hem als klein, ongeveer 1,70m lang, 35 à 40 jaar oud, met lang 
blond haar met krullen tot in de nek. 

Op 10 juli bekeek mevrouw Labouchere een onbekend aantal archieffo
to's, waarvan twee de verdachte Engels voorstelden. Zij identificeerde 
Engels op beide foto 's. Een dag later bekeek ook Van Water archieffoto's. 
Opnieuw is niet duidelijk hoeveel foto's hij te zien kreeg, en zelfs niet of er 
een foto van Engels bij was. De daarop volgende dag, 12 juli,· bekeek het 
slachtoffer een onbekend aantal foto's. Hij wees Engels aan, maar was niet 
100 procent zeker van zijn zaak. 

Verdachte Engels werd pas gearresteerd op 10 september . Hij ontkende 
op 8 juli in het café te zijn geweest. Een identiteitsproef met levende 
personen werd op 11 september gehouden. Deze proef omvatte verdachte 
en vier figuranten. Mevrouw Labouchere en Rienstra probeerden identifi
catie. Beiden wezen de verdachte aan, maar Rienstra gaf te kennen niet 
zeker te zijn omdat hij op de avond van de schietpartij 50 glazen bier had 
geconsumeerd. Mevrouw Labouchere had hem gemakkelijk van de eerder 
getoonde foto's kunnen herkennen . Op 12 september werd een identiteits
proef afgenomen aan het echtpaar Van Water . Beiden identificeerden 
Engels met zekerheid . Over de figuranten zegt het proces-verbaal enkel dat 
zij politiemannen waren, die in leeftijd, lichaamsbouw en lengte leken op 
verdachte. Maar later werd bekend dat verdachte in een trainingspak was 
gekleed, terwijl de figuranten gewone kleren droegen. iet duidelijk is 
welke figuranten bij welke gelegenheid dienst deden, maar de totale ver
zameling figuranten bestond uit de volgende vier mannen: 
- Van den Bosch: baard, 1,73m lang, 41 jaar oud ; 
- Verhagen: zwaargebouwd, 1,73m lang, 47 jaar oud; 
- Sukotirdjo: Indonesisch voorkomen , zwart haar, 1, 70m lang , 26 jaar oud; 
- Bakker: 1,91m lang, 43 jaar oud . 

Verdachte was blond, licht gebouwd, 1,71m lang en 46 jaar oud. Alle 
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figuranten verschilden op tenminste een essentieel punt van het door de 
getuigen gegeven signalement. 

De raadsman van verdachte betoogde dat de proef oneerlijk was omdat 
zijn cliënt afwijkend gekleed was en omdat het uiterlijk van de figuranten 
strijdig was met het signalement van de dader. De Rechtbank oordeelde 
echter dat '[ ... ] geen omstandigheden bekend waren die leidden tot de 
conclusie, dat de confrontatie in het politiebureau in Tilburg tussen de 
genoemde getuigen en een groep personen waaronder de dader , tekort
komingen vertoonde .' Het Hof besliste dat, zelfs als er bij de identificatie 
fouten waren gemaakt , Engels toch de dader moet zijn geweest, omdat hij 
immers tijdens de zitting van het Hof door meerdere getuigen was geïdenti
ficeerd. Deze identificaties bij het Hof vonden plaats nadat de getuigen 
Engels drie maal hadden gezien: op archieffoto's, in persoon bij de identi
teitsproef en tijdens het proces voor de Rechtbank. Engels werd veroordeeld 
tot tien jaar gevangenisstraf . In cassatie oordeelde de Hoge Raad dat er geen 
wettelijke regels zijn voor identificatieprocedures en dat het aan de recht
bank is om te beslissen welk bewijs zij accepteert zolang geen wettelijke 
bepaling geschonden wordt. 

Analyse. Zowel het slachtoffer als de verdachte hadden een strafblad, 
evenals enkele van de getuigen. Men moet aannemen dat de meeste getui
gen Engels tevoren al kenden, omdat zij allen deel uitmaakten van hetzelfde 
criminele circuit . In zo'n geval heeft een identificatieproef weinig zin, zeker 
als men bedenkt dat de getuigen het signalement verzonnen kunnen hebben 
om Engels een hak te zetten . Verder werd gebruik gemaakt van archieffoto's 
in plaats van een confrontatie met levende personen. Er is sprake van 
herhaald testen, getuigen die de zaak onderling konden bediscussiëren en 
een levende confrontatie met te weinig figuranten. De figuranten voldeden 
niet aan het signalement. De foto van Engels kwam twee keer in de gebruikte 
fotoserie voor. Het Hof besliste op grond van identificatie in de rechtszaal. 
Bij elkaar een karikatuur van bewijsconstructie. 

B. De zaak Twijnstra 

De Graaff was werknemer bij een garage in Haarlem. Op de avond van 30 
oktober 1987 bracht hij een geldcassette met 52.000 gulden naar de bank 
toen, bij een verkeerslicht, de deur van zijn auto werd geopend. Een jonge 
man bedreigde hem met een pistool, greep de geldcassette en maakte zich 
uit de voeten. De Graaff reed terug naar de garage, alarmeerde zijn collega's 
en vertelde hen dat de rover een jonge man was, die dezelfde middag de 
garage bezocht had. Het was al donker op het moment van de overval. De 
Graaff had het gezicht van de dader gedurende slechts enkele seconden 
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gezien toen deze zich vooroverboog in de auto. De Graaff beschreef zijn 
aanvaller als iemand met een hoofd vol wild, kort, donkerblond haar, zonder 
bril, baard of snor, 1, 90m lang en 22 jaar oud. In zijn vlucht passeerde de 
rover de heer Hofman, die bezig was zijn hond uit te laten. Drie verkopers 
van de garage, Maassen, De Vries en Teunissen, beschreven de politie de 
bezoeker van die middag, maar zij hadden de rover natuurlijk niet gezien. 
Hun verklaring is eigenlijk van geen belang omdat de verdachte toegaf de 
garage 's middags te hebben bezocht. 

Verder waren er nog wat getuigen die de verdachte in de buurt van de 
garage hadden gezien, maar ook dat bewijst zijn betrokkenheid bij de overval 
niet. 

De verdachte, Jerry Twijnstra, werd aangehouden op grond van een 
anonieme tip. Zijn foto werd toegevoegd aan een serie archieffoto's, die 
vervolgens aan getuigen werden getoond. Tijdens het proces werd duidelijk 
dat tenminste drie getuigen hadden deelgenomen aan identificatiepogingen, 
die nergens in de processen-verbaal gerapporteerd waren. Van de overige 
getuigen is niet bekend of de gerapporteerde identificaties eerste pogingen 
waren. 

De eerste, niet gerapporteerde, pogingen vonden plaats met behulp van 
fotoseries met onbekende aantallen foto's. Eveneens is onbekend wie als 
figuranten in deze fotoseries dienden. Onbekend is zelfs of de fotoserie wel 
een foto van Twijnstra bevatte, omdat op dat moment zijn naam nog niet 
bekend was bij de politie. Desgevraagd verklaarde de Officier van Justitie, 
dat de eerste identificatiepogingen niet waren gerapporteerd omdat de 
uitkomsten negatief waren. Het was ook niet bekend hoeveel foto's waren 
gebruikt bij de tweede fotoserie en welke personen daarop waren afgebeeld. 
Getuige De Vries verklaarde dat de foto's in de tweede erie verschillend 
waren van die in de eerste serie, hetgeen betekent dat zij mogelijk de foto van 
dezelfde verdachte in combinatie met die van andere figuranten bevatte. Het 
moet dan niet moeilijk geweest zijn om de enige persoon, die in beide series 
aanwezig was, eruit te halen. Tijdens de zitting bleek dat de tweede fotoserie 
uit veertien foto's had bestaan, waarvan er twee van de verdachte waren. Een 
andere foto was van een persoon die ervan verdacht werd een medeplichtige 
te zijn. De overige elf foto's stelden elf figuranten voor. De verdachte was 
derhalve de enige persoon die twee keer voorkwam in de serie. Ook kwam 
boven water, dat De Graaff tussendoor met verdachte was geconfronteerd 
met behulp van een observatiespiegel, maar van deze confrontatie werd in 
geen enkel proces-verbaal melding gemaakt. 

a twee rechtszittingen, waarbij zowel verdachte als enkele van de 
getuigen aanwezig waren, werd alsnog een keuzeconfrontatie ingericht, 
bestaande uit verdachte en vijf figuranten, waarbij Maassen en enkele 
anderen als getuigen optraden. Wie die andere getuigen waren, is niet 
bekend omdat alleen Maassen Twijnstra identificeerde. adrukkelijk moet 
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erop gewezen worden dat op dat moment Maassen al twee keer foto's van 
Twijnstra had gezien. Hij had hem bovendien in levende lijve gezien tijdens 
de zitting. Omdat de identificatiepogingen van andere getuigen niet tot een 
positief resultaat hadden geleid, werd daarover niet bericht. Zowel het OM 
als de rechtbank waren van mening dat mislukte identificaties niet ter zake 
deden. Daarom is niet bekend of die andere getuigen uitdrukkel ijk verklaard 
hebben dat de dader niet aanwezig was of dat zij eenvoudig niet zeker genoeg 
van hun zaak waren. 

De enige twee getu igen die de dader gezien hadden, waren De Graaff en 
Hof man. De identificaties door andere getuigen doen derhalve niet ter zake. 
Hetzelfde geldt ten dele voor de identificatie van slachtoffer De Graaff. Die 
had Twijnstra immers ook gezien bij diens bezoek aan de garage, hetgeen 
betekent dat een herkenning op een later tijdstip geen sluitend bewijs levert 
voor de conclusie dat Twijnstra de rover was. Noch De Graaff, noch 
Hof man identificeerden Twijnstra bij hun eerste pogingen. De uiteindelijke 
identificatie door De Graaff werd ondergraven door twee procedurele 
fouten. In de eerste plaats is het mogelijk dat hij dezelfde foto van Twijnstra 
twee keer zag, in combinatie met verschillende figuranten. In de tweede 
plaats kwam de foto van Twijnstra twee keer voor in de tweede keuzecon
frontatie . Hofman, de enige die de rover had gezien en niet tevens Twijnstra 
in of in de nabijheid van de garage, identificeerde met grote stelligheid een 
van de figuranten als de dader. 

De Rechtbank in Haarlem besliste dat de Officier meer informatie over 
de identiteitsproeven diende te verschaffen nu de zaak geheel van ooggetui
genverklaringen afhing. In afwachting van die informatie werd Twijnstra op 
vrije voeten gesteld, na een voorarrest van zes maanden. Inmidd els is hij 
definitief vrijgesproken . 

Analyse . De politie zou zich hebben moeten realiseren dat de enige 
getuigen die de dader konden identificeren De Graaff en Hof man waren. 
Zelfs die identificaties zouden problematisch zijn, omdat beide getuigen de 
dader in het donker zagen en slechts gedurende enkele seconden. Dat 
maakte een heel preciese proef nodig . De getuigen Maasse n, De Vries en 
Teunissen hadden gebruikt kunnen worden om de naam van een mogelijke 
verdachte op het spoor te komen. De Graaff en Hof man had men dienen te 
bewaren voor een echte keuzeconfrontatie. Door beide kroongetuigen te 
gebruiken voor de opsporing, werd de kans om hun geheugen adequaat te 
toetsen gemist. Verder is er sprake van een éénpersoonsconfrontatie, het 
onnodige gebruik van archieffoto's, herhaald testen, wegmoffe len van nega
tieve uitkomsten , uitgebreide contacten tussen de getuigen, onduide lijke 
instructies aan de getuigen, en het suggestieve gebruik van twee foto's van 
Twijnstra in één fotoserie. Kan men nog méér fouten in één zaak maken? 
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C. De zaak Vechter 

Op 23 augustus 1987 werd in Zaanstad een bank beroofd. Een man met een 
donkere vrouwenpruik op richtte een pistool op de kassier, mevrouw De 
Zoete, en eiste geld. Toen zij geld uit de kluis ging halen, richtte de 
roofovervaller het pistool op mevrouw Meulmans, een andere medewerkster 
van de bank. Mevrouw Meulmans beschreef het gezicht van de dader als 
vuil, met lichte, diep liggende ogen, hoge jukbeenderen en een grote neus. 
Zij schatte hem 1,83m lang en 36 jaar oud. Mevrouw De Zoete beschreef 
zijn gezicht als grof en vuil. Zij schatte hem 1,80m à 1,84m lang en 35 à 40 
jaar oud. 

Jos Vechter werd als verdachte aangemerkt omdat hij een aantal gelijken
de gewapende overvallen op zijn naam had. Hij ontkende, en werd daarom 
tussen vijf politie-agenten opgesteld in een keuzeconfrontatie. Alle deelne
mers droegen pruiken als door de overvaller gebruikt. Vechter voldeed aan 
het door de getuigen gegeven signalement, hoewel hij op het moment van de 
overval 30 jaar oud en wat korter was dan de genoemde 1,80m à 1,85m. De 
getuigen hadden geen baard of snor genoemd en Vechter had geen van 
beide. Maar drie van de figuranten hadden wel snorren, hetgeen hen tot 
implausibele keuzen maakte. Alle figuranten droegen zwarte dienstschoe
nen, Vechter droeg witte gymschoenen. De nummers waarmee de deelne
mers werden aangeduid waren tussen hun voeten geplaatst, zodat het 
verschil in schoeisel de getuigen niet kon ontgaan. 

Mevrouw Meulmans was de eerste die een poging tot identificatie onder
nam. Vrijwel onmiddellijk wees zij Vechter aan en verklaarde: 'Ik herken 
hem met 100 procent zekerheid . Er is geen twijfel mogelijk . Ik herken zijn 
gezicht.' Mevrouw De Zoete ondernam een identificatiepoging met dezelf
de opstelling. Zij identificeerde niemand. 

De Rechtbank in Amsterdam erkende dat identificatie 'naar inrichting en 
uitvoering niet helemaal correct is verlopen, maar [ ... ] op die grond kan de 
rechtbank niet beslissen dat de herkenning geheel onaanvaardbaar is als 
wettig bewijs.' Vechter werd veroordeeld, maar niet alleen op grond van de 
identificatie door ooggetuigen. 

Analyse. De identificatie van Vechter berustte op de herinnering van twee 
ooggetuigen, die de overvaller in vermomming en onder gespannen om
standigheden hadden gezien. De rechercheurs hadden zich moeten realise
ren dat deze omstandigheid een zeer preciese toetsing van het geheugen van 
de getuigen vergde. De aanwezigheid van drie implausibele figuranten en 
het afwijkende schoeisel van Vechter wijzen erop, dat de politie zich niet 
bewust is geweest van de problemen die zich bij keuzeconfrontaties kunnen 
voordoen. Verder waren de beide getuigen collega's die het uiterlijk van de 
verdachte natuurlijk besproken hebben. 
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D. De zaak Rozeynse 

Op 17 februari 1987 werd een kleine juwelierszaak in Den Haag beroofd 
door twee gemaskerde mannen. Eigenaren van de winkel waren een echt
paar van Arubaanse herkomst , LeBlanc en zijn vrouw. Mevrouw LeBlanc 
beschreef de overvallers als Arubaanse mannen, 1,65m à 1, 70m lang. Beide 
mannen droegen donkere jassen, hadden mutsen op en sjaals voor hun 
gezicht. Toen de overvallers, gewapend met een pistool en een geweer, de 
winkel binnenkwamen, drukte mevrouw LeBlanc op het stille alarm. Het 
echtpaar werd gedwongen om in het kantoor achter de winkel op de grond te 
gaan liggen. LeBlanc werd vastgebonden en zijn vrouw werd gedwongen de 
brandkast te openen. Toen de politie arriveerde vluchtten de overvallers 
door de achterdeur . Hoewel mevrouw LeBlanc en de rovers uitvoerig 
contact hadden gehad, verklaarde zij het erg moeilijk te vinden om de 
mannen te herkennen omdat zij maskers droegen. LeBlanc voegde daaraan 
toe, dat de sjaals enkel de ogen van de daders zichtbaar hadden gelaten en 
dat daaraan niets bijzonders te zien was geweest . 

De overvallers ontkwamen door de achtertuinen van een aantal huizen. 
Een van de twee mannen, Bankenhout, werd gearresteerd toen hij door een 
van de huizen de straat probeerde te bereiken. De andere man ontsnapte. 

Op 20 februari werd LeBlanc in een enkelvoudige confron tatie gecon
fronteerd met de gearresteerde Bankenhout. Hij herkende hem met 100 
procent zekerheid, hetgeen nogal verwonderlijk is omdat Bankenhout tij
dens de overval immers vermomd was geweest. Hij verklaarde dat dezelfd e 
man een dag voor de overval zijn winkel had bezocht in gezelschap van een 
vrouw en later op diezelfde dag, in gezelschap van een man en een vrouw. 
Om de tweede man op te sporen werden aan LeBlanc foto's getoond van een 
onbekend aantal mensen. Vier daarvan herkende hij als klanten , maar geen 
van die vier herkende hij als de tweede overvaller. Toch was één van die vier 
Jesse Rozeynse, de man die er later van beschuldigd zou worden de tweede 
overvaller geweest te zijn. Mevrouw LeBlanc bevestigde het verhaal over de 
mensen die een dag tevoren de winkel hadden bezocht, maar zij herkende 
Bankenhout niet als een van die bezoeker en ook niet als een van de 
overvallers. 

Bankenhout bekende zijn aandeel in de overval. Hij verklaarde dat Jesse 
Rozeynse de andere overvaller was en dat zij, onder de sjaals, een nylon kous 
over hun gezicht hadden gehad. Rozeynse ontkende iedere betrokkenheid. 
Op 22 februari werd Rozeynse in een enkelvoudige confrontatie aan Le
Blanc getoond. LeBlanc herkende Jesse Rozeynse met 100 procent zeker
heid. Maar dat was dus de tweede toets waarin Rozeynse voorkwam . 

Rozeynse werd ook in een enkelvoudige confrontatie aan mevrouw Le
Blanc getoond. Zij verklaarde dat hij de juiste lengte en lichaamsbouw had, 
maar dat zij hem niet kon herkennen omdat zij alleen de ogen van de 
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overvaller gezien had. Dit was verrassend omdat Rozeynse Chineese ogen 
had, anders dan andere Arubanen. Geen van beide winkeleigenaren hadden 
de ogen beschreven als Chinees. Op 21 februari trok Bankenhout zijn 
beschuldiging van Rozeynse in. Zijn medeplichtige zou een man met de 
naam Tommy geweest zijn, maar iemand van die naam werd nooit gevon
den. 

De uitkomst van deze confrontaties was, dat mevrouw LeBlanc, die 
uitvoerig contact met de twee overvallers had gehad, Rozeynse niet herken
de, terwijl de heer LeBlanc , die veel minder van hen had gezien, hem met 
100 procent zekerheid herkende . Op 8 mei verklaarde LeBlanc hoe hij erin 
geslaagd was Rozeynse te herkennen ondanks diens vermomming tijdens de 
overval: 'Ik herkende de tweede man omdat ik hem gedurende de afgelopen 
vier jaren tenminste tien keer gezien heb, ik geloof dat hij de zoon is van 
mevrouw Murphy. Ik ken haar al 20 jaar. Zij kwam dikwijls in onze winkel. 
De tweede man was ook in de winkel geweest op de dag voor de overval. Ik 
herkende de man die een geweer in mijn nek duwde en die ik beschreef als 
de grootste van de twee. Ik herkende hem omdat zijn gezicht zeer dichtbij 
was toen hij het geweer in mijn nek duwde en omdat ik hem zo vaak gezien 
heb, dat zijn ogen zien genoeg is om hem te herkennen . Voorzover ik mij 
herinner heb ik dezelfde persoon met 75-80 procent zekerheid geïdentifi
ceerd bij het bekijken van archieffoto's. Ik heb dat toen tegen de politie 
gezegd, maar zij zeiden dat ik voorzichtig moest zijn, omdat anders een 
onschuldige zou kunnen worden gearresteerd. En nu krijg ik te horen, dat in 
het proces-verbaal staat dat ik bij de archieffoto's Rozeynse niet geïdentifi
ceerd heb als de tweede man. Dat verbaast mij. Ik heb de archieffoto's samen 
met mijn vrouw bekeken. Toen heb ik mijn vrouw verte ld dat de [tweede 
overvaller] de zoon van mevrouw Murphy was. Dat heb ik ook aan de politie 
verteld.' Daaraan voegde LeBlanc toe, dat hij Bankenhouts gezicht tijdens 
de overval gezien had, omdat in de consternatie de sjaal naar beneden was 
gezakt. Zo kwam het dat hij hem tijdens de enkelvoudige confrontatie had 
kunnen herkennen. 

Op diezelfde dag verklaarde ook mevrouw LeBlanc dat zij Roze ynse bij 
het bekijken van archieffoto's herkend had en dat tegen de politie gezegd 
had. En dat zij hem bovendien herkend had tijdens een enkelvoudige 
confrontatie. Gewezen op haar eerdere verklaringen op dit punt, hield zij vol 
dat zij hem herkend had , maar dat niet aan de politie verteld had, omdat zij 
nogal in de war was en bang dat Rozeynse wraak zou nemen. 

Het verbazingwekkende in deze zaak is, dat de twee winkeleigenaars 
aanvankelijk volhielden dat zij de gezichten van de overvallers niet hadden 
gezien en daarom niet in staat zouden zijn hen te herkennen. Vervolgens 
brachten zij een belangrijke wijziging in hun verklaring aan: zij hadden 
Rozeynse herkend ondanks zijn vermomming, eenvoudig omdat zij hem 
heel goed kenden . Van meet af aan hadden zij geweten dat Rozeynse de 
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overvaller was. Dat maakt nogal verschil. Hadden zij Rozeynse tijdens de 
overval niet herkend, dan zou een positieve identificatie tijdens een keuze
confrontatie alleen gebaseerd kunnen zijn op diens aanwezig heid op de 
plaats van het misdrijf. Als zij hem echter meteen hebben herkend als 
iemand die zij goed kenden, dan voegt een keuzeconfrontatie daaraan niets 
toe. 

Rozeynse werd door de rechtbank veroordeeld, maar daarna vrijge
sproken door het Hof in Den Haag op de grond dat de identificaties, die het 
enige bewijs vormden, niet betrouwbaar geacht werden. 

Analyse. De confrontatie van getuigen met een verdachte nadat zij hebben 
verklaard de gezichten van de overvallers niet gezien te hebben, is ver
rassend . Zulk een riskante onderneming vergt een meerkeuzeconfrontatie. 
De latere verklaring van de getuigen dat de identiteit van de overvaller hen 
van meet af aan bekend was geweest, had moeten leiden zo niet tot een 
volledige verwerping van hun getuigenis, dan toch van hun identificaties. 
Verder is er opnieuw sprake van archieffoto's, waar de verdachte beschik
baar was voor een echte confrontatie. De beide getuigen werden aan 
herhaalde toetsen onderworpen. Ze waren man en vrouw, en zullen de 
identiteit van de verdachte zeker hebben besproken; ze deden dit zelfs tijdens 
de identificatieprocedure! 

E. De zaak Plugge 

Schuurman werd be chuldigd van het stelen van een autoradio in unspeet 
in de nacht van 18 op 19 oktober 1987. Hij bekende en voegde toe dat hij, na 
het plegen van de diefstal, twee mannen had zien inbreken in een nabijgele
gen supermarkt. Hij had zich verborgen achter een pilaar en had gezien hoe 
de twee mannen zich toegang verschaften door de achterdeur. Enige tijd 
later kwamen zij weer tevoorschijn met hun armen vol goederen, die zij in de 
koffer van hun auto plaatsten. Dit herhaalde zich zeven keer. Schuurman 
zag de inbrekers van een afstand van rond 30 meter . Hun gezichten werden 
helder verlicht door de straatverlichting. De eerste inbreker was een man 
van 40 jaar met kort, zwart haar. De tweede was rond 20 jaar en had blond 
haar. Hij merkte op dat de auto een zwarte BMW met ederlandse 
nummerborden was. 

De BMW werd later gevonden bij het station van Harderwijk. De politie 
nam aan dat de inbrekers hun reis vervolgd hadden met de eerste trein die 
Harderwijk op de ochtend van 19 oktober had aangedaan. Op 23 oktober 
werden aan de conducteur van de trein, Roetink, acht foto's getoond van 
mannen die eerder betrokken waren geweest bij inbraken in supermarkten. 
Hij herkende Gaston Plugge met 70 procent zekerheid. Hij had een kaartje 
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aan deze man verkocht en achtte zich in staat hem te herkennen bij een 
confrontatie in levende lijve. Wie op de andere zeven foto's waren afgebeeld 
is onbekend. Op 25 januari van het volgende jaar herkende Roetink Plugge 
tijdens een enkelvoudige confrontatie met 100 procent zekerheid. Op 
dezelfde dag was er een enkelvoudige confrontatie met Schuurman (de 
radio-dief). Die herkende hem met 100 procent zekerheid als de jongste van 
de twee inbrekers; de man die hij beschreven had als blond en 20 jaar oud. 

Plugge werd verhoord op 28 januari . Hij ontkende. Zijn leeftijd was 32 
jaar en zijn haar donker. Het enige andere bewijs tegen Plugge was dat een 
hond hem bij een keuzeconfrontatie aanwees, na geroken te hebben aan een 
schroevendraaier die in de BMW gevonden was. Men stond Schuurman toe 
na de confrontatie zijn beschrijving van de jongste inbreker te wijzigen: nu 
herinnerde hij zich dat het haar donker geweest was. 

De rechtbank sprak Plugge vrij wegens ontoereikend bewijs. Maar het 
O.M. ging in appel en de uitspraak van het Hof is nog niet bekend. 

Analyse. De ene dief beschuldigt de andere . Het ligt voor de hand dat 
Schuurman wilde voorkomen dat hij zelf van de diefstal beschuldigd zou 
worden. In dat geval mag men aannemen dat hij iedere gelegenheid zal 
aangrijpen om een ander als de dief te identificeren. De identificatie van 
Plugge door de treinconducteur bewijst in het geheel niets , omdat alle hem 
getoonde archieffoto's bekende supermarkt-inbrekers betroffen. Iedere 
identificatie zou tot een vervolging geleid hebben. De daarop volgende 
enkelvoudige confrontatie is geheel zonder waarde, omdat het voor Roetink 
niet moeilijk was om de persoon te herkennen, die hij eerder bij het bekijken 
van archieffoto's had aangewezen. Het enige beslissende bewijs zou geweest 
zijn identificatie van verdachte door Schuurman tijdens een meerkeuzecon
frontatie. Deze mogelijkheid ging verloren toen Plugge aan Schuurman 
werd getoond in een enkelvoudige confrontatie. Het verschil tussen 
Schuurmans eerdere beschrijving van de dader en Plugges voorkomen 
bracht de politie blijkbaar niet op het idee dat Schuurmans wellicht niet 
betrouwbaar was. 

F. evada vs. Jensen 

Op 21 oktober 1987 verdween Peter, een jongen van zeven jaar. Met zijn 
ouders had hij een bezoek gebracht aan het Lucky Gambler's Casino en 
Hotel op de grens van de staten evada en Californië. Peter mocht een 
uurtje videospelletjes spelen terwijl de volwassenen de kans kregen om hun 
geluk in het casino te beproeven . Moeder liet Peter achter bij de speelhal die 
naast de registratiebalie van het hotel-casino gelegen was. Zij zag haar zoon 
niet meer terug. 
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Verscheidene getuigen rapporteerden dat zij hadden gezien hoe een 
blanke man , 35 jaar oud, met bril, kalend en in gemakkelijke kleding met 
bruin colbert het slachtoffer had meegenomen . Compositieportretten wer
den vervaardigd en verspreid op 27 oktober. Ongeveer twee weken later 
werd het lijk van Peter gevonden onder een caravan op het terrein van het 
hotel. De namen van alle hotelgasten werden bekeken . Rijbewijsfoto's van 
alle mogelijke dader werden verzameld en getoond aan alle mogelijke 
getuigen. Tenminste drie getuigen, twee medewerkers van het hotel en een 
gast, werden meegenomen naar de plaats waar een waarschijnlijke kandi
daat, Karl Jensen , zijn bedrijf uitoefende. Zij identificeerden hem. On
duidelijk is waarom niet alle getuigen aldus werden gebruikt. Het antwoord 
is waarschijnlijk dat de andere getuigen Jensen bij een eerdere fotocon
frontatie niet hadden geïdentificeerd. J ensen had inderdaad gelogeerd in het 
Lucky Gambler's Hotel, maar ontkende iedere betrokkenheid bij het mis
drijf. Dit betekent dat alle getuigen hem in het hotel gezien kunnen hebb en . 
Hij was dus iemand die aan de getuigen bekend kon zijn om andere redenen. 

Getuige Maria Scott, een croupier, beweerde dat zij ' de man met de 
jongen' gedurende drie à vier minuten gezien had , maar zij had geen contact 
met de politie gezocht tot een week na de gebeurtenis. Een collega had haar 
verteld dat de verdachte 'leek op John McGuire,' een werknemer van het 
hotel. In december, meer dan vier weken na Peters verdwijning, nam zij deel 
aan een keuzeconfrontatie met behulp van foto's. Voordien had zij tekenin
gen gezien en allerlei foto's. Tijdens een verhoor op 28 oktober had zij 
verklaard dat de man die zij met Peter gezien had, McGuire was. In 
december, nadat de politie haar had verteld dat het niet om McGuire ging, 
wees zij bij een fotoconfrontatie van zes personen de enige persoon aan die 
op McGuire leek, namelijk KarlJensen. Op 28 december 1978 , twee en een 
halve week nadat zij een foto vanJensen had gezien, identificeerde zij hem 
op zijn werk in SanJose . 

Ook getuige Carlo Springer, ober in het Lucky Gambler's Hotel, ontving 
uit velerlei bron post hoc-informatie voor zijn uiteindelijke identificatie van 
Jensen. Bovendien was hij herhaaldelijk verhoord in aanwezigheid van zijn 
vrouw, die van haar versie van het gebeurde geen geheim had gemaakt. De 
Springers gaven in elkaars aanwezigheid aanwijzingen voor een compositie
portret en op 3 januari 1988 praatten zij samen op het parkeerterrein terwijl 
zij Jensen zagen arriveren op zijn werk. Tijdens het proces werd mevrouw 
Springer niet als getuige gehoord. a de confrontatie in levende lijve werd 
Carlo Springer opnieuw gevraagd om een keuze-identificatie met behulp 
van foto's. Opnieuw wees hij Karl J ensen aan. Gevraagd om zijn zekerheid 
aan te geven op een schaal van 1 tot 10, gaf hij het cijfer 10. Dit werd 
gepresenteerd als bewijs dat Springer zeker was van zijn ident ificatie. 

Getuige Judy Ford was gast in het Lucky Gambler's Hotel. Aan haar werd 
een video-opname getoond, gemaakt in het hotel op de dag van Peters 
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verdwijning. Vervolgens bekeek zij schetsen die gemaakt waren met hulp 
van andere getuigen en foto's van gasten, inclusief een foto vanJensen. Op 
15 december 1987, twee maanden na de gebeurtenis, identificeerde zij 
Jensen op zijn werk. 

Karl Jensen werd veroordeeld wegens moord op Peter , uitsluitend op 
grond van deze identificaties . 

Analyse . Op geen enkel moment is J ensen geïdentificeerd met behulp van 
een correct ingerichte keuzeconfrontatie. Alle identificaties van verdachte in 
persoon vonden plaats nadat getuigen signalementen gehoord hadden en 
schetsen en foto's gezien hadden. De identificatie vanJensen in levende lijve 
was voor alle getuigen een herhaalde proef, omdat zij al eerder foto's van 
Jensen hadden gezien. Het heeft er de schijn van dat de politie zonder 
systematisch plan te werk ging en zich niet gerealiseerd heeft dat de 
identificatie problematisch zou gaan worden, omdat immers alle getuigen 
Jensen als gast in het hotel gezien zouden kunnen hebben. De beste manier 
zou zijn geweest omJensen deel te laten nemen aan een keuzeconfrontatie, 
waarvan alle deelnemers te gast waren geweest in het hotel en overigens 
voldeden aan het signalement. Verder was er sprake van het wegmoffelen 
van negatieve uitkomsten, en van getuigen die elkaar zelfs tijdens de identifi
catie nog beïnvloedden . De herkenningsproef op het werk van Jensen is 
geen eerlijke toets, omdat de andere werknemers geen plausibele figuranten 
waren. 

G. Pennsylvania vs. 0 'Neil/ 

Op de avond van 9 mei 1988, omstreeks 22.15 uur , zag Walter orman een 
man rondscharrelen in de Three Elms Apotheek. Hij ging erop af en 
probeerde een man te grijpen, die door een klein raam aan de achterzijde 
ontkwam. Hoewel het donker was, meende hij de man goed gezien te 
hebben. Vanuit een nabijgelegen cafetaria belde hij de politie en rapporteer
de wat hij gezien had. Een politie-agent kwam naar het cafetaria om 
proces-verbaal op te maken. Toen hij Norman de man hoorde beschrijven 
als 'roodharig, gedrongen en 1,65m groot,' zij hij: 'Dat klinkt als Davy 
O' eill.' 

De agent nam orman in de politie-auto mee naar het huis van O' eill. 
O'Neill stond op de veranda onder de buitenverlichting en orman beves
tigde dat dit de man was die hij gezien had . 

O' eill werd inbraak en diefstal van geneesmiddelen ten laste gelegd. 
Het enige bewijs tegen hem was de verklaring van een enkele ooggetuige. De 
reden waarom de politie-agent Normans signalement in verband bracht met 
O'Neill was, dat O'Neill jaren geleden verslaafd was geweest aan genees-
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middellen en die, omdat ze alleen op recept te krijgen waren, illegaal van 
dezelfde apotheek had weten te verkrijgen. Tijdens het proces werd men het 
er niet over eens of er nu werkelijk was ingebroken in de apotheek en of er 
ook geneesmiddelen verdwenen waren. 

O' eills vrouw werkte bij dezelfde apotheek en O' eill bezoc ht haar daar 
geregeld tijdens haar werk. Omdat orman allerlei werk had gedaan aan een 
gebouw tegenover de apotheek, had hij ruim de gelegenheid gehad om 
0' eill te zien. 

In maart 1989 kwam O'Neill voor. De jury kon niet tot een beslissing 
komen. Het is onduidelijk of er over de zaak een nieuw proces zal komen. 

Analyse. orman zag de inbreker onder moeilijke waarnemingsomstandig
heden. Het gegeven signalement past bij vele anderen en de conclusie van de 
politie-agent dat het om O'Neill moest gaan, was overhaast en suggestief. 
De enkelvoudige identificatieproef, uitgevoerd van een afstand onder een 
buitenlamp, verschaft een ideale omstandigheid om een dergelijke suggestie 
zijn werk te laten doen. 

H. California vs. Jackson 

Op de avond van 9 juli 1988 reden twee zwarte vrouwen en drie van hun 
kinderen van de kerk naar huis. Onderweg werden zij lastiggevallen door 
twee zwarte mannen in een auto , die later beschreven werd als groen en een 
nieuw luxe-model. De auto van de vrouwen werd gedwongen te stoppen . De 
inzittenden van de andere auto stapten uit en schoten met pistole n in de auto 
van de slachtoffers. Enkelen van hen raakten gewond en een meisje van vijf 
jaar werd gedood. Angie Malcolm, die de auto bestuurde, en haar 21-jarige 
dochter Suzie zouden later als ooggetuigen dienen. 

iet lang daarna tankte politie-agent Martinez benzine bij een station 
ongeveer een mijl van de plaats van het misdrijf. Terwijl hij daarmee bezig 
was, merkte hij een jonge zwarte man op, die ook aan het tanken was. De 
zwarte man begon met Martinez zulk een vreemd gesprek, dat de agent het 
nummer onthield van de auto, een grijs-blauwe Buick, waar de man in stapte 
aan de passagierszijde . Kort na het vreemde gesprek kwam de bestuurder, 
eveneens zwart, terug naar de auto, waarna de twee mannen wegreden. 
Toen de agent de volgende dag van de schietpartij hoorde, rapporteerde hij 
zijn waarnemingen. De auto werd opgespoord en bleek te behoren aan een 
zwarte man, Bobby Jackson.Jack on bezat meer dan één auto en beweerde 
dat hij zijn auto de vorige avond aan een vriend had geleend. 

Jackson werd moord ten laste gelegd en ervan beschuldigd dat hij de auto 
bestuurd had. (Een man met de naam Mitchell werd geïdentificeerd als de 

- - - - --- -
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schietende passagier; hij werd afzonderlijk berecht. Wij bespreken alleen 
het geval van Jackson.) 

De twee slachtoffers be chreven de bestuurder als een zwarte man met 
een rond gezicht en half lang, achterovergekamd haar. Gezamenlijk gaven 
zij aanwijzingen voor een compositieportret. Later , op 12 juli, kregen zij 
foto's te zien. Hetzelfde gebeurde met agent Martinez . In totaal werden vijf 
foto's getoond, waaronder een van Jackson . Angie en Suzie bekeken de 
foto's afzonderlijk. Angie wees nummer 2 (Jackson) en nummer 3 aan, beide 
als mogelijke daders. Suzie wees nummer 2 aan als de bestuurder en 
nummer 4 als de passagier. Zij gaf te kennen dat het haar van nummer 2 niet 
klopte en dat zijn gezicht voller was geweest. Ook Martinez wees nummer 2 
aan, maar voegde toe dat de man die hij zich herinnerde losser haar had 
gehad en een dikke snor. Het was Jackson echter nooit gelukt om meer dan 
een zeer licht snorretje te kweken. 

Op 15 augustus vond een keuzeconfrotatie met levende personen plaats. 
Die bestond uit zes personen, met Jackson in vierde positie . Het is zeer 
waarschijnlijk dat alleen Jackson zowel in de fotoconfrontatie als deze 
nieuwe confrontatieproef voorkwam. Tijdens de keuzeconfrontatie droeg 
Jackson gevangenisschoenen, hetgeen niet gold voor de figuranten. Angie 
en Suzie wezen nummer 3 aan , Martinez nummer 4. De volgende dag, nadat 
zij in de krant gelezen had dat zij de verdachte niet had geïdentificeerd, belde 
Suzie de politie . Zij vertelde gedacht te hebben dat zij de passagier moest 
identificeren, niet de bestuurder. Zij gaf te kennen dat zowel haar moeder als 
zijzelf nummer 4 als de bestuurder herkend hadden. Opnieuw werd contact 
opgenomen met agent Martinez. Hem werd gevraagd of hij bedoeld had de 
bestuurder dan wel de passagier aan te wijzen. Zijn antwoord luidde: 'De 
passagier.' Men vroeg hem om naar het bureau te komen. Daar werden hem 
alle foto's van zowel Jackson als Mitchell, die hij eerder tijdens het onder
zoek had gezien, opnieuw getoond. Na een lange discussie over zijn eerdere 
verklaringen, raakte hij er tenslotte van overtuigd, dat hij tijdens de keuze
confrontatie nummer 4 als de bestuurder had geïdentificeerd. 

Jackson werd veroordeeld wegens moord , grotendeels op grond van 
identificatie door ooggetuigen. 

Analyse. Alle drie de getuigen zijn meer dan één keer getoetst, zonder dat 
daar enige noodzaak toe was. De naam van Jackson was de politie bekend 
omdat Martinez zich zijn autonummer herinnerde. Het was daarom hele
maal niet nodig om foto's van Jackson te laten zien. Hij had immers in 
levende lijve tijdens een keuzeconfrontatie getoond kunnen worden. De 
proef met behulp van foto's was niet beslissend , omdat de andere foto 's ook 
politiefoto's waren, die bovendien te weinig in aantal waren, en niet gekozen 
op grond van hun gelijkenis met het compositieportret. De keuzecon
frontatie met levende personen werd vervolgens uitgevoerd op zulk een 
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wijze, dat het geen van de getuigen duidelijk was welke of hoeveel ver
dachten gepresenteerd werden. Alle drie identificeerden zij de verkeerde als 
bestuurder/schutter . Dat kan alleen betekenen dat zij geen heldere her
innering hadden aan de gezichten van de daders. Geen van de getuigen 
identificeerde Jackson in eerste instantie als de bestuurder. Toch werden 
latere verklaringen beschouwd als correcte identificaties. Zelfs de reden 
waarom Jackson om te beginnen verdacht werd, is dubieus. Die berustte 
immers op het onthouden van een kenteken van een auto, die niet voldeed 
aan de beschrijving van de auto van de daders, zoals door Angie en Suzie 
Malcolm gegeven. Verder is het evident dat moeder en dochter Malcolm het 
uiterlijk van de schutter onderling bediscussieerd hebben. Tenslotte wer
den de getuigen door sterke suggestie overreed om hun aanvankelijke 
identificatie te wijzigen. 

I. Texas vs. Elgar 

Op 30 maart 1988, om 3 uur 's ochtends, verschafte een man zich toegang tot 
het huis van Ann Murphy en verkrachtte haar en haar 19-jarige doch ter 
Julie . De man droeg een masker en blinddoekte zijn slachtoffers, maar de 
twee vrouwen hadden voldoende gelegenheid om zijn algemene kenmerken 
waar te nemen. Zij beschreven hun overweldiger als een blanke man van 
1,75m, 80 à 90 kilo zwaar, met dik, krullend bruin-zwart haar en een snor. 
Een maand nadien meldden de slachtoffers aan de politie dat zij zich 
inmiddels gerealiseerd hadden dat zij de dader eerder ontmoet hadden 
tijdens een feestje. Dochter Julie kende de man trouwens ook van haar werk. 
Zijn naam was Roy Elgar. 

De politie ontwierp een keuzeconfrontatie met foto's, waarin een foto van 
Elgar voorkwam en vijf foto's van figuranten . Elgar voldeed aan het signale
ment dat de slachtoffers eerder gegeven hadden, hoewel hij wat kleiner en 
lichter was, maar dat was op de foto niet te zien. Twee van de figuranten 
voldeden echter niet aan het signalement: nummer 5 had kort, stijl haar en 
nummer 6 stijl, blond haar. Een derde figurant, nummer 1, stond en profile 
op de foto, terwijl de anderen van voren werden getoond. Men kan derhalv e 
beweren dat het effectieve aantal deelnemers aan de keuzeconfrontatie 
slechts drie bedroeg: een verdachte en twee figuranten. Beide vrouwen 
wezen Elgar zonder moeite aan. Enkele dagen later werd een keuzecon
frontatie met levend e personen ingericht, waarbij andere figuranten werden 
gebruikt. Opnieuw werd Elgar aangewezen. Elgar ontkende, maar werd, 
uitsluitend op grond van de identificaties door de ooggetuigen, veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van 50 jaar . Twee maanden later bekende de 
fameuze skimasker-verkrachter', een man die voor vele verkrachtingen wa 
veroo rdeeld , ook deze verkrachting begaan te hebben en hij gaf daarb ij 
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zoveel bijzonderheden, dat er over de waarheidsgetrouwheid van zijn be
kentenis geen twijfel kan bestaan. Een video-opname van de bekentenis van 
de dader werd getoond aan de slachtoffers, maar zij weigerden daaraan 
geloof te hechten. Zij hielden vol dat Roy Elgar de verkrachter was. Elgar 
werd echter in vrijheid gesteld. 

Analyse. Het meest frappante aspect van deze zaak is, dat men de twee 
vrouwen vroeg om een persoon te identificeren, die hen tevoren bekend was 
en wiens naam zij aan de politie gegeven hadden. De enige bekende persoon 
temidden van onbekende figuranten aanwijzen vormt geen bijzondere pres
tatie . Voorts was er sprake van herhaald testen, met dezelfde verdachte en 
andere figuranten. De figuranten waren te weinig in aantal en verkeerd 
gekozen. De hele zaak berustte op onmiddellijke herkenning . Het kostte de 
vrouwen echter een volle maand om zich te realiseren dat zij hun overwel
diger kenden, waarbij wij niet weten welk onderling overleg tot dit verlate 
inzicht leidde. Er is geen enkele garantie dat een voortgaande ontleding van 
herinneringsbeelden tot een juiste conclusie leidt. In ieder geval is het 
logisch uitgesloten, dat voortgezette ontleding leidt tot de naam van een 
persoon, die de slachtoffers tevoren niet kenden. In casu was er geen enkel 
ander bewijs dan de verklaringen van de slachtoffers . 

J. Oregon vs. Larwood 

Op 17 mei 1986, om 9 uur 's morgens, klopte een man aan de deur van de 
23-jarige Sue Lewicki. Haar vriend Martin was net weggegaan, dus nam zij 
aan dat hij teruggekomen was omdat hij iets vergeten had. Zonder te 
controleren wie er voor de deur stond, deed zij open en stond oog in oog met 
een blanke jongen, die een slagersmes in zijn hand hield en haar gelastte 
haar broek uit te doen. Een worsteling volgde, waarbij Sue twee messteken 
opliep. De jongen vluchtte overhaast. Sue beschreef de dader als een 
teenager, 1,65m à 1,70m lang en omstreeks 60 kilo zwaar. Het meest 
opvallende aan de jongen was dat hij een beugel in zijn mond droeg. Bij vier 
verschillende gelegenheden maakte zij melding van de beugel. Markus, de 
rechercheur belast met het onderzoek, ondervroeg een buurvrouw, Carla 
Menninger, en vroeg of zij een teenager met een beugel kende. Zij noemde 
een jongen met de naam Ted Larwood . Markus , die in dezelfde buurt 
woonde, belde zijn zoon van dezelfde leeftijd en vroeg hem of hij de jonge 
Larwood kende. Markus jr. kende hem als een herrieschopper, die ooit 
gepakt was voor het roken van marijuana. Eén dag na het misdrijf werd een 
keuzeconfrontatie met behulp van foto's voorbereid, waarbij gebruik ge
maakt werd van een schoolfoto van Ted Larwood, in combinatie met vijf 
andere foto's. Op die foto stond Larwood met gesloten mond, zodat niet te 
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zien was of hij een beugel droeg . Deze keuzeconfrontatie met behulp van 
foto's werd niet meteen getoond aan het slachtoffer. Eerst vroeg Markus, op 
de tweede dag na het misdrijf, aan zijn collega McFarlin om een compositie
portret te vervaardigen op grond van het signalement van Sue. Later 
getuigde Markus dat hij de schoolfoto van Larwood toen niet aan McFarlin 
had laten zien, waarbij wij hem op zijn woord moeten geloven. Dat is in casu 
van beslissend belang, omdat na afloop van het proces bleek dat de rechter 
zijn veroordeling ten dele gebaseerd had op de opmerkelijke gelijkenis 
tussen het compositieportret en de foto van Larwood. Deze gelijkenis is 
inderdaad verbazingswekkend als men aanneemt dat McFarlin enkel kon 
beschikken over de summiere beschrijving door Sue. MacFarlin bezocht 
Sue in het ziekenhuis om de gelijkenis van zijn portret te controleren en bij 
die gelegenheid stelde zij slechts een kleine verandering van de haarlijn 
voor. De man van het compositieportret heeft een gesloten mond , net als 
Larwood op de foto, hoewel in het signalement uitdrukkelijk sprake was van 
een beugel. Op de derde dag na het misdrijf werd de door Mar kus samenge
stelde keuzeconfrontatie in het ziekenhuis aan Sue getoond. Eerst werd haar 
opnieuw het compositieportret getoond en daarna de foto's. Sue aarzelde 
tussen nummer 2 (Larwood) en nummer 6. Vervolgens bedekte Markus in 
beide afbeeldingen de haarlijn (herinner u dat de haarlijn in het compositie
portret afweek van de haarlijn van Larwood nadat Sue een verandering had 
voorgeste ld). Tegelijkertijd zei Markus tegen Sue: 'Ik kan zien dat je hem 
herkent .' u wees Sue nummer 2 aan, de foto van Ted Larwood. 

Ted Larwood had een ijzersterk alibi. Hij was met zijn ouders en twee 
zusters uit eten gegaan en had het restaurant niet verlaten. De datum en tijd 
van het restaurantbezoek werden bevestigd door de door een computer 
gemaakte rekening. Dit betekende dat hij op het bewuste moment 12 mijl 
van de plaats van het misdrijf verwijderd was. Trouwens, Ted had nooit een 
beugel gehad. Toen Sue hoorde dat Ted geen beugel had, trok zij haar 
verklaring op dat punt in, zich erop beroepend dat zij was misleid door de 
reflectie van het blinkende mes. Echter ook twee buren, die een teenager in 
de buurt hadden waargenomen, hadden de beugel gezien. Of deze buren 
ook aan een identificatieproef waren onderworpen, wordt niet vermeld, 
hetgeen niet betekent dat dat niet het geval wa geweest. Het gerucht deed 
de ronde dat zij bij zulk een proef geen succe hadden gehad. 

Sue Lewicki en Ted Larwood woonden op 50 meter afstand van elkaar, 
hetgeen betekent dat Sue verdachte van zien gekend moet hebben . 

Ted Larwood werd veroordeeld enkel op grond van de ooggetuigenver
klaringen en ondanks zijn waterdichte alibi. Hij kreeg een gevangenisstraf 
van 15 jaar. Op dit moment wordt geprobeerd zijn zaak herzien te krijgen. 

Analyse. Het slachtoffer was de enige die de dader goed gezien had. Maar 
de identificatie door deze kroongetuige was verzwakt door de uiterst sugges-
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tieve wijze van werken. Eerst zag zij een compositieportret van de dader, dat 
-in de woorden van de Officier- een frappante gelijkenis vertoonde met de 
schoolfoto. Daarna zag zij een serie foto's. Het kwam erop neer dat haar 
gevraagd werd de foto te vinden van degene die het meest op het compositie 
portret leek . Vervolgens, toen zij niet tot een keuze in staat bleek, werd de 
haarlijn afgedekt, het enige detail dat veranderd was om overeenstemming 
met haar herinnering te bewerkstelligen. Bovendien vertelde Markus haar 
dat de dader ongetwijfeld in de serie voorkwam. En tenslotte wees zij de 
enige persoon aan, die zij kende omdat hij in haar buurt woonde . De 
uitkom st van deze slordige procedure kreeg meer gewicht dan het zeer 
sterke alibi en het feit dat Larwood nooit een beugel had gehad. 

4. Discussie 

In de tien besproken gevallen werden in totaal 60 fouten gesignaleerd. Zij 
kunnen worden verdee ld in 12 typen. Wij sommen die op en geven aan 
bevelingen, die kunnen voorkomen dat dergelijke fouten zich in de toekomst 
herhalen. 

A. Verdachte is getuigen bekend 

In zeven gevallen kenden de getuigen verdachte om een andere reden dan de 
ontmoeting op de plaats van het misdrijf. In het geval van Twijnstra had de 
meerderheid van de getuigen de dader zelfs niet op de plaats van het misdrijf 
gezien. Het zal duidelijk zijn dat voorafgaande bekendheid van getuigen met 
verdachte de logica van de identiteitsproef verstoort. Politie-ambtenaren en 
rechtbanken dienen erop toe te zien dat keuzeconfrontaties alleen gebruikt 
worden in gevallen, waarin er tussen de getuigen en de verdac hte voor het 
misdrijf geen contact is geweest. 

B. Enkelvoudige confrontatie 

In vier gevallen werd de identiteit vastgesteld door middel van enkelvoudige 
confrontatie. Afgezien van het feit dat de logica van de identiteitsproef niet 
opgaat voor enke lvoudige confrontaties, dient men zich te realiseren dat de 
combinatie daarvan met andere procedurele fouten, zoals voorafgaande 
bekendheid en herhaald toetsen, fataal is. Een van de positieve effecten van 
een keuzeconfrontatie met een voldoende aantal en goedgekozen deelne
mers is, dat getuigen zich er rekenschap van geven dat veel mensen be
antwoorden aan het door hen gegeven signalement en dat zij derhalve erg 
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zeker moeten zijn voor zij iemand aanwijzen. Een enkelvoudige confronta
tie, in combinatie met het tonen van een bekende, of met herhaald toetsen, 
stelt hen in staat zekerder te worden in plaats van hen aan het twijfelen te 
maken, zelfs in gevallen waarin zij zich vergissen. In alle vier gevallen ging 
enkelvoudige confrontatie samen met tenminste een van deze andere fou
ten. De regel waartoe dit alles leidt is eenvoudig: in gevallen van twijfel dient 
identiteit niet te worden vastgesteld met behulp van een enkelvoudige 
confrontatie. 

C. Werken met archieffoto's 

In zes gevallen werd gewerkt met foto's uit politie-archieven . In vijf van deze 
gevallen werden archieffoto's oorspronkelijk gebruikt om een verdachte op 
het spoor te komen, hetgeen een normale en acceptabele werkwijze is tijdens 
het opsporingsonderzoek. Maar deze resultaten hadden niet gebruikt mo
gen worden voor het bewijs, omdat bij archieffoto's de waarborgen ont
breken, die bij een correcte identiteitsproef in acht genomen moeten wor
den. Dat is niet gebeurd. In vijf van deze zes gevallen werden archieffoto's 
aan getuigen getoond terwijl men al een verdachte had. Het Devlin-rapport 
verwerpt een dergelijke handelwijze nadrukkelijk. Wanneer een verdachte 
in eerste instantie is geïdentificeerd met behulp van archieffoto's, zijn 
getuigen met hem in aanraking gekomen buiten de context van het misdrijf. 
Daarom dienen voor een correcte keuzeconfrontatie andere getuigen te 
worden gebruikt. Dit werd geprobeerd in de gevallen Engels en Jackson , 
maar nagelaten in de gevallen Twijnstra, Rozeynse, Plugge enJensen. Het 
ongecontroleerd bekijken van foto's uit politie-archieven speelde derhalve 
een beslissende rol in vier van de tien gevallen. De regels die wij aan deze 
bespreking kunnen ontlenen zijn opnieuw eenvoudig. Het bekijken van 
archieffoto's dient beperkt te blijven tot de opsporingsfase en dient slechts 
plaats te hebben zolang er geen verdachte is, die onderworpen kan worden 
aan een echte keuzeconfrontatie. Het verdient de voorkeur dat getuigen die 
in eerder stadium archieffoto's hebben bekeken, niet meer worden gebruikt 
voor latere identificatie . Wanneer er slechts weinig getuigen zijn, waardoor 
de combinatie van het bekijken van archieffoto's en echte keuzeconfrontatie 
moeilijk vermeden kan worden, zou men in eerste instantie moeten probe
ren om namen van verdachten langs andere weg op het spoor te komen, 
bijvoorbeeld met behulp van compositieportretten of schetsen. 
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D. Herhaald toetsen 

In acht van de tien gevallen kwam herhaald toetsen voor. In de meeste 
gevallen vond de herhaling zo plaats, dat verdachte de enige was die twee 
keer voorkwam . Dus, zelfs als herkenning de eerste keer niet lukte, was dat 
de tweede keer heel gemakkelijk. Een geslaagde identificatie na een eerdere 
mislukking vond plaats in de gevallen Engels, Twijnstra en Rozeynse, maar 
de rechtbanken maakt en zich geen zorgen over deze verrassende gevallen 
van geheugenherstel. De logische regel is natuurlijk , dat geen enkele getuige 
gevraagd dient te worden om dezelfde persoon twee keer te identificeren. 
Als men dit aanvaardt, dan zal het ook duidelijk zijn dat identificatieproeven, 
juist omdat zij niet herhaald kunnen worden, zorgvuldig ingericht moeteJ1 
worden. Iedere procedurele fout kan de uitkomst waardeloos maken en kan, 
als getuigen schaars zijn, ertoe leiden dat het onderzoek geheel moet worden 
gestaakt. 

E. Onvolledige rapportage 

In drie van de tien gevallen werden identificatiepogingen niet gerappor
teerd. Dat is verrassend vaak, hetgeen erop wijst dat rapportage wettelijk 
verplicht gesteld zou moeten worden. De onvolledigheid van rapportages 
komt niet alleen tot uitdrukking in het geheel ontbreken ervan, maar ook in 
het ontbreken van beslissende informatie in wel aanwezige rapportages: het 
aantal figuranten, en de namen van de figuranten, foto's of beschrijvingen 
van de figuranten, al deze zaken ontbreken dikwijls. In sommige gevallen 
was zelfs niet duidelijk of verdachte wel deel had uitgemaakt van een 
keuzeconfrontatie . In het geval van een niet geslaagde confrontatie moge het 
nogal onbelangrijk lijken of verdachte in de keuzeconfrontatie aanwezig was, 
maar in feite is dat gegeven beslissend: als een getuige er niet in slaagt om 
een verdachte te identificeren, die wel degelijk aanwezig is, dan vormt dat 
een hoogst belangrijk gegeven. Het betekent bovendien dat de getuige niet 
opnieuw kan worden gebruikt bij een identiteitsproef, omdat hij immers al 
een keer met verdachte is geconfronteerd. 

Het is bijna beschamend dat een regel die accurate rapportage verplicht 
stelt, nodig is. u dat niettemin blijkbaar het geval is, is de vraag echter niet 
of, maar hoe de regel moet worden geëffectueerd. Een gedeeltelijke op
lossing zou kunnen zijn, dat de raadsman van verdachte altijd aanwezig dient 
te zijn bij identificatiepogingen. Dat zou het probleem van niet gerappor
teerd bekijken van archieffoto's nog niet oplossen, omdat dat meestal 
plaatsvindt voordat er een verdachte is. Wij moeten aannemen dat on
volledige rapportage voortkomt uit onbegrip bij de politie en niet uit kwaad
willendheid of oneerlijkheid. Daarom lijkt ons de beste remedie een betere 
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opleiding van de recherche of het invoeren van de regel dat identificatie
proeven altijd dienen plaats te vinden onder toezicht van een speciaal 
daartoe opgeleide politie-functionaris . Een dergelijk voor tel komt voor in 
het Devlin-rapport. 

F. Contact tussen getuigen onderling 

Hoe meer getuigen een verdachte identificeren, des te ovetuigender is de 
uitkomst, mits de getuigen onafhankelijk zijn. Afhankelijkheid van getuigen 
was aantoonbaar in acht van de tien gevallen. In de moordzaak van Engels 
waren de getuigen nauwe vrienden; in de zaken Twijnstra, Vechter en 
Jensen waren zij collega's; twee andere getuigen in de zaak Jensen waren 
man en vrouw; in de zaken Jackson en Elgar waren zij moeder en dochter; in 
de zaak Larwood waren zij een verloofd stel. In al deze acht gevallen hadden 
zij ruimschoots de gelegenheid om over de daders te praten. De periode 
tussen misdrijf en identificatie, waarin gesprekken konden plaatsvinden , 
duurde van dagen tot enkele maanden. Het probleem van contacten tussen 
getuigen wordt verergerd door de gewoonte om meer dan één keer te 
toetsen, omdat aanvankelijke mislukkingen door onderling overleg gemak
kelijk kunnen verkeren in geslaagde identificaties op een later moment. De 
gevallen Twijnstra, Rozeynse en Elgar zijn duidelijke illustraties van dat 
effect. De regels die hieruit volgen, houden in dat in de rechtszaal duidelijk 
zou moeten worden verklaard dat er geen contacten tussen de getuigen zijn 
geweest en dat identificaties waarbij getuigen de gelegenheid hebben gehad 
om elkaar te beïnvloeden , terzijde moeten worden gelegd . 

G. S ignalement 

Een discrepantie tussen het signalement van de dader en de verschijning van 
de verdachte kwam voor in vijf gevallen. Vechter was jonger en kleiner dan 
aangegeven door de getuigen; Plugge werd door Schuurman op alle punten 
fout beschreven ; de haardracht en de snor van Jackson paste niet bij het 
signalement; Larwood had geen beugel zoals vier keer aangegeven door de 
kroongetuige; in de zaken Rozeynse en Elgar gaven de getuigen aanvankelijk 
te kennen dat zij de gezichten van hun aanvallers niet gezien hadden, omdat 
zij maskers droegen. In slechts weinige van deze gevallen deed de politie een 
poging om een verklaring te geven voor deze discrepanties. De rechtbanken 
maakten zich er nauwelijks zorgen over. De logische onmogelijkheid om op 
grond van een niet-passend signalement correcte figuranten te selecteren 
deed zich niet voor in de zaken tegen Rozeynse en Plugge, omdat de 
getuigen slechts aan een enkelvoudige confrontatie werden onderworpen . 
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Die combinatie van fouten is fataal, omdat alleen een keuzeconfrontatie 
waarborg biedt tegen een toevalstreffer door een getuige met een onheldere 
herinnnering aan de dader. Een niet passend signalement is er een aan
wijzing voor dat ofwel de verdachte de dader niet is, ofwel de herinnering van 
de getuige onbetrouwbaar is. In beide gevallen zijn meer waarborgen nodig 
in plaats van minder. Het is onbegrijpelijk waarom de recherche, wanneer 
het signalement onbruikbaar is, het niettemin tot een enkelvoudige con
frontatie laat komen . In de zaak Vechter werd niet gerapporteerd hoe de 
figuranten geselecteerd waren. Het logische dilemma dat daardoor ontstond 
baarde hen geen zorgen, nu zij er geen been in zagen om drie figuranten met 
een snor te kiezen, terwijl Vechter geen snor had. Ook in de zaken Jackson 
en Larwood werd niet gerapporteerd hoe het dilemma werd opgelost. Als 
eerder gezegd, het doel van een identititeitstoets is om na te gaan of een 
getuige zich meer omtrent een bepaalde persoon herinnert dan al tot 
uitdrukking gekomen is in het signalement en wel genoeg om het risico van 
verwarring met andere personen uit te sluiten . Dit doel kan niet bereikt 
worden als het signalement niet van toepassing is op de verdachte. De regel 
die hieruit voortvloeit luidt dat, voorafgaand aan een identificatiepoging van 
een getuige, altijd een signalement van de dader gevraagd moet worden, en 
dat van een getuige geen identificatiepoging wordt gevraagd wanneer het 
uiterlijk van de verdacht flagrant afwijkt van het gegeven signalement. 

H Instructies 

In drie gevallen is vastgesteld dat bij de keuzeconfrontatie de instructie met 
betrekking tot het aantal aanwezige verdachten en het aantal reacties dat 
gegeven mocht worden, onnauwkeurig geweest is. Echter, dit ziet er gun
stiger uit dat het was, omdat dergelijke instructies niet nodig waren in de drie 
gevallen waarin enkelvoudige confrontaties plaatsvonden. In de overige 
gevallen is het onbekend of getuigen foute identificaties maakten alvorens de 
verdachte aan te wijzen. Ook is niet bekend of getuigen erop attent zijn 
gemaakt dat de dader in de keuzeconfrontatie zou kunnen ontbreken. In het 
geval Larwood werd aan de getuige uitdrukkelijk gezegd dat zij de dader te 
zien kreeg. Instructies aan getuigen werden nooit gerapporteerd. Experi
menteel psychologen zijn gewend om hun proefpersonen identieke en heel 
precieze instructies te geven en om die instructies in hun onderzoeksver
slagen te rapporteren. Voor politie-ambtenaren zijn er dringende redenen 
om hetzelfde te doen. In de instructie moet nadrukkelijk worden gezegd, dat 
er slechts één verdachte is bij een keuzeconfrontatie en dat van de andere 
deelnemers bekend is dat zij onschuldig zijn, zodat het mogelijk is om 
getuigen op fouten te betrappen; dat zij slechts één persoon mogen aan
wijzen; dat zij hun antwoorden later niet meer mogen veranderen; dat zij 
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slechts een beperkte tijd krijgen voor de identificatie; en, het belangrijkst van 
allemaal, dat het mogelijk is dat de dader zich niet onder de deelnemers 
bevindt. 

I. Het aantal figuranten 

Zelfs in gevallen waarin keuzeconfrontaties plaatsvonden, deed zich in drie 
daarvan het probleen voor dat het effectieve aantal figuranten te gering was. 
In geen enkel geval waren er meer dan vijf figuranten, welk aantal minimaal 
is. In de zaak Engels was het aantal figuranten drie en vier, welke aantallen 
bovendien werden verminderd doordat onwaarschijnlijke figuranten geko
zen werden. In de zaak Vechter waren er vijf figuranten, maar drie daarvan 
waren implausibel. In de zaak Jackson waren er slechts vier figuranten in een 
keuzeconfrontatie met behulp van foto's . Het verdient aanbeveling om voor 
het effectieve aantal deelnemers aan een keuzeconfrontatietoets tenminste 
het getal zes aan te houden, terwijl tien à twaalf de voorkeur verdient. Zelfs 
dan ligt de kans op een toevalstreffer nog rond 10 procent. 

J. Selectie van figuranten 

Onwaarschijnlijke figuranten werden gebruikt in de zaken Engels, Vechter, 
Jensen en Elgar. Over de figuranten in de zaken Twijnstra, Plugge ,Jackson 
en Larwood is niets bekend. In de andere zaken waren er geen figuranten. 
Fouten bij het kiezen van figuranten kwamen derhalve in tenminste vier uit 
acht gevallen voor. Toch ligt de regel voor de hand en vloeit onmiddellijk 
voort uit de logica van het toetsen van identiteit. Alle figuran ten moeten 
voldoen aan het signalement van de dader. De getuigen moeten op geen 
enkele manier kunnen gissen wie de verdachte is of welke figuranten de 
dader niet kunnen zijn op grond van iets anders dan hun herinnering. De 
beste manier om de eerlijkheid van een keuzeconfrontatie te toetsen, is 
gebruik maken van niet-betrokken proefpersonen, zoals gesuggereerd door 
Doob en Kirschenbaum .16 In geen van de tien gevallen werd deze methode 
beproefd, hoewel er in tenminste vier gevallen voldoende reden voor twijfel 
was. 

16. Doob & Kirschenbaum (1973), op.c it. noot 14. 
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K Suggestie 

Incorrecte suggestie werd geconstateerd in zes gevallen. Onder de ar
chieffoto's die werden gebruikt in de zaken Engels en Twijnstra kwam de 
foto van de verdachte twee keer voor, terwijl de foto's van anderen slecht s 
één keer voorkwamen. In de zaken tegen Engels, Vechter enJackson trok de 
uitmonstering van de verdachte oneerlijk veel aandacht. In de zaak Larwood 
werd verdachte als enige en profile getoond. De suggestie verkeerde in bijna 
onredelijke druk in de zaken O'Neill en Larwood. Over andere mogelijke 
bronnen van suggestie is weinig bekend, omdat de gang van zaken niet 
precies werd vastge legd . Van andere gevallen 17 weten wij, dat allerlei subtie
le vormen van suggestie kunnen voorkomen, lopend van even wachten na 
een onjuiste keuze, via direct stoppen na een juiste keuze, tot de getuige 
ronduit meedelen wie de verdachte is. In de praktijk zal het wel niet mogelijk 
zijn om van politie-ambtenaren volleerde experimentatoren te maken. De 
meest voor de hand liggende werkwijze is een dubbelblinde procedure, 
waarbij de politieman die de leiding bij de confrontatie heeft, niet weet wie 
de verdachte is. Andere voorzorgen zouden kunnen bestaan uit het speciaal 
trainen van rechercheurs, de aanwezigheid van een raadsman en het strikt 
timen van de procedure. Meer in het algemeen zou het nuttig zijn om 
identiteitsproeven op video - of geluidsband vast te leggen, opdat eventuele 
suggesties naderhand alsnog opgespoord kunnen worden. 

L. Identificatie in de rechtszaal 

Waarschijnlijk vond in alle tien gevallen identificatie in de rechtszaal plaats 
bij wijze van forma liteit. Slechts in twee gevallen kreeg dat het gewicht van 
wettig bewijs. Alle deskundigen op dit terrein zijn het erover eens, dat 
identificatie in de rechtszaal nooit zou mogen dienen als bewijs van identi
teit. 18 

Verontrustend in deze tien gevallen is, dat procedurele fouten niet alleen 
vaak voorkomen, maar bovendien in fatale combinaties. Het bekijken van 
archieffoto's, gevolgd door enkelvoudige confrontatie met een van de perso
nen die op een archieffoto voorkwam, is een goed voorbeeld van zo'n 
combinatie. Hij kwam drie keer voor. Een ander voorbeeld is onvolledige 
rapportage van identificatiepogingen met herhaald toetsen, hetgeen moge
lijk maakt met toetsen door te gaan tot alle getuigen de verdachte hebben 
geïdentificeerd . Deze combinatie kwam twee keer voor. De belangrijkste 

17. Vergelijk W.A. Wagenaar , Identifying Ivan, A casestudy in /egal psycho/ogy. Cambridg e, 
MA. : Harvard University Press (1988). 
18. Vergelijk het Devlin rapport (1976), op. cit. noot 6, en Thomson (1988), op.cit. noot 5. 
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boodschap van dit hoofdstuk is, dat gevaarlijke combinaties van fouten 
daadwerkelijk voorkomen, dat getuigen erdoor worden beïnvloed, dat de 
rechter er niet gevoelig voor is, en dat experimentee l psychologen over 
terzake doende procedurele aspecten betrouwbare uitspraken kunnen doen. 
Dat fouten vaak voorkomen, wordt door de besproken tien gevallen aan
getoond, ook al vormen zij geen representatieve steekproef. Het gebrek aan 
inzicht van de rechter in de rampzalige gevolgen van onbetrouwbare proce
dures wordt al evenzeer gedemonstreerd door de tien besproken gevallen. 

iet alleen de rechters toonden zich ongevoelig voor schendingen van de 
logica van identiteitstoetsen, dat was evenzeer het geval voor het OM en de 
raadslieden. 

In veel gevallen zal het deskundigenbericht omtrent de procedurele 
aspecten van identiteitsproeven te laat komen. Uitleggen dat de gebruikte 
procedures fout waren, helpt de waarheidsvinding niet echt, omdat de 
identiteitsproef niet herhaald kan worden. Het zou veel beter zijn als 
deskundigen werden geraadp leegd voordat de identificatie plaatsvindt of als 
correcte procedures bij wet worden opgelegd. 

Wij kunnen niet ontkennen dat onze medewerking als getuigedeskundi
gen slechts in een minderheid van de tien gevallen hebben geleid tot het 
afwijzen van incorrect uitgevoerde identificaties . Wanneer een proces een
maal op gang is, zelfs als dat is gebeurd op basis van slordige identificaties, is 
het blijkbaar moeilijk de trein nog te stoppen en rechters en jury's te 
overtuigen. Hoewel wij voorstanders zijn van deskundigenberichten om
trent de procedurele aspecten van identiteitstoetsen, zouden wij er toch de 
voorkeur aan geven dat zulke procedures bij wet worden vastgesteld, zodat 
deskundigenberichten op den duur overbodig zouden worden. 



IV. Rechterlijke beslissingen 



Hoofdstuk 12 

Beslissende rechters: algemene modellen en 
individuele verschillen 

P.C. van Duyne en P.J. van Koppen 

Onder advocaten doet de mening opgeld dat het wat uitmaakt welke rechter 
over een zaak beslist. 1 Die mening houdt feitelijk twee oordelen in over het 
rechterlijk functioneren: De rechter heeft een relatief grote vrijheid van 
beslissen en er bestaat een systematische invloed van persoons kenmerken 
van de rechter op zijn beslissingen . Het toetsen van dit soort meningen aan 
de (empirische) werkelijkheid is bij uitstek het terrein van de psychologie. 
De psychologie houdt zich immer s bezig met de wetmatigheden van het 
menselijk handelen en bijvoorbeeld niet met wijsgerige onduidelijkheden 
als de vrije wil van mensen.2 

De ironie van de psychologie is echter dat naarmate mensen zich meer 
overeenkomstig wetmatigheden gedragen, de psychologie wel meer 'streng 
wetenschappelijk' wordt, maar tegelijkertijd oninteressanter . Op een hoge
lijk voorspelbaar keuzegedrag is de psychologie , na de beschrij ving ervan, 
spoedig uitgekeken . Dit geldt ook voor het rechterlijk beslissen . 

Over het merendeel van de rechterlijke beslissingen is psychologi sch niet 
erg veel boeiends mee te delen. Zo bestaat ruwweg 40 tot 50 procent van de 
civiele zaken uit verstekprocedures, waarbij de rechter (naast het beoordelen 
op de formele juistheid) slechts marginaal toetst of de eis niet zodanig 
onbillijk is, dat zij moet worden ontzegd of gematigd. In strafzaken ziet de 
politierechter grotendeels eenvoudige zaken aan zich voorbij trekken, veelal 
bestaande uit dronken rijders, winkeldieven, kleine inbrekers en sociale 
zekerheidsfraudeurs. Er zijn doorgaan s weinig bewijsmoeilijkheden en bij 
het bepalen van de strafmaat geeft de officier van justiti e (OvJ) de boven
grens aan die door de rechter maar zelden wordt overschreden. Voor zover 
dit soort zaken wordt afgedaan aan de hand van een door daad- en dader-

1. Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 4 over het voorspe lling van rechterlijke bes lissingen door 
advocate n. 
2. Sappington komt, na bespreking van het relevant filosofische en psychologische ond er 
zoek, tot de conclusie dat een ond erzoek naar de vrije wil wetenschappe lijk niet mogelijk is. 
Om het bestaan van een vrij wil vast te stellen zou het immers noodzakelijk zijn om in ieder 
geval van een of enkele keuzes van individu en vast te stellen dat die abso luut niet kunnen 
worden verklaard met behulp van factoren die buiten de beslissende persoon zijn gelegen . Zie 
A.A. Sappington, 'Recent psychological appro aches to the free will versus determini sm 
issue.' 108 Psychological Bulletin 19-29 (1990) . 



212 12. Beslissende rechters: algemene mode llen en individuele verschillen 

kenmerk en bepaald tariefsysteem, is er vanuit de psychologie van het 
beslissen alleen wat van te zeggen als er tussen rechters en Ov]'s desondank s 
merkwaardige verschillen ontstaan . Hetzelfde geldt indien de beslissings
ruimte in een zaak groter is, waardoor er meer kans is dat de beslissers 
verschillende wegen bewandelen. 3 

Het zijn de onderlinge verschillen tussen rechters 4 die aanleiding gaven 
tot de psychologische interesse in de aard en het verloop van de rechterlijke 
beslissing. Dat deze verschillen niet alleen in strafzaken, maar ook in 
burgerlijke zaken in een gelijksoortige casuspositie dramatisch kunnen zijn, 
laat het volgende voorbeeld zien: 

Tegen het einde van 1983 waren de spanningen tussen regering en ambtenaren
bonden dermate hoog opgelopen, dat overal in het land ambtenaren in staking 
gingen. Een van de directe effecten was dat na enige tijd in de grote steden overal het 
huisvuil op straat hoog was opgestapeld. Winkeliersverenigingen zagen daardoor 
hun omzet teruglopen en spanden in zowel Amsterdam als Rotterdam een kort 
geding aan tegen de ambtenarenbonden. Wat de president van de Amsterdamse 
rechtbank toestond, 1:verd in Rotterdam verboden. 5 

Het komt zelden voor dat twee rechters tegelijkertijd over twee zaken 
moeten beslissen, die zo op elkaar lijken.6 Waardoor komt het nu dat in 
eenzelfde geval de ene rechter de ene partij gelijk geeft en de andere recht er 
voor de andere partij kiest? Meer in het algemeen: hoe komen rechterlijke 
beslissingen tot stand? In dit hoofdstuk bespreken wij eerst de principe s 
volgens welke beslissingen in het algemeen en rechterlijke beslissingen in 
het bijzonder tot stand komen . Daarna bespreken wij waarom rechters soms 
in eenzelfde of vrijwel identieke zaak verschillende beslissingen nemen. De 
algemene principes van het rechterlijk beslissen zullen worden besproken 
aan de hand van het strafrecht. Daarvoor is geen andere reden dan dat 
uitsluitend op dat gebied empirisch onderzoek is verricht. 

Het is van belang hier een onderscheid te maken tussen heuristiek en 

3. Verschillende manieren om tot een beslissing te komen hoeven overigens niet altijd tot 
verschillend e oplos ingen te leiden . 
4. En OvJ's . Zie daarover hoofdstuk 3 over vervolgen en strafvordering. 
5. Pres. Rb . Amsterdam, 29 november 1983 , KG 358; Pres. Rb . Rotterdam, 29 november 
1983, KG 357 . 
6. M.G . Rood ,' ovemberstormen in de publi eke sector.' 58 N ederlands Juri stenblad 138 1-
1388 (1983), p. 1386, noot 45, was echter van men ing dat deze twee zaken 'n iet onbelangrijk' 
van elkaar versch ilden. 
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legitimatie van de beslissing. 7 De heuristi ek heeft betrekking op de manier 
waarop een rechter tot zijn beslissing komt, de legitimatie is het geheel van 
argumenten waarmee hij later in zijn vonnis de beslissing onderbouwt. De 
argumenten die in een vonnis worden gegeven voor de beslissing hoeven niet 
noodzakelijkerwijs overeen te komen met de factoren die een rol speelden 
bij de totstandkoming van de beslissing, hoewel dat in veel zaken ver
moedelijk wel het geval zal zijn. De legitimatie van de beslissing wordt hier 
buiten beschouwing gelaten; het gaat uitsluitend om de beslissingen en de 
invloeden daarop . 

1. Algemene modellen 

A . De vorm van de beslissing 

In het recht ging men er lange tijd vanuit dat de stru ctuur van de rechterlijke 
beslissing vrij eenvoudig is. Als de feiten bekend zijn, dient eenvoudig de 
bijpassende regel te worden gezocht. Daarna volgt, in die opvatting, door 
subsumptie van de feiten onder de regel vrijwel automati sch de oplossing. 
Zo eenvoudig ligt het echter niet. Zowel de feiten als de toepasselijke regels 
moeten worden geïnterpreteerd voordat zij bruikbaar zijn als basis voor een 
beslissing. Dat geldt des te sterker als de feiten van de zaak of de recht sregels 
ingewikkeld zijn . De rechter kan immers pas bepalen welke feiten relevant 
zijn voor zijn beslissing als hij de toepasselijke rechtsr egel kent en hij kan pas 
bepalen welke rechtsregel van toepassing is als hij weet welke feiten relevant 
zijn. Het ligt dan ook veel meer voor de hand dat de rechter aanvankelijk een 
(al dan niet voorlopige) beslissing neemt en vervolgens, door teru g te 
redeneren (het zogenaamde regressieve redeneren 8

), onderzoek t of die 
beslissing in stand kan blijven. 

Dat redeneren verloopt niet zo doelloos als hierbo ven op het eerste 
gezicht is gepresenteerd. Mensen, en dus ook de recht er, hebb en cognitieve 

7. Zie H .F.M . Crombag, J.L. de Wijkerslooth & M .]. Cohen, 'Over het legitimeren van 
rechterlijke beslissingen .' In : Het rechterlijk oordeel. Zwolle: Tjeenk Willink (1973) en late r 
H.J. Snijders, Rechtsvinding door de burgerlijke rechter: Een kwantitatief rechtspraakonderzoek bij 
de Hoge Raad en de Gerechtshoven. D eventer: Kluwer (diss. Leid en 1978) , p . 4. Het onder
scheid tussen heuristi ek en legitimatie loopt parallel met het door H . Reichenbach , Exper,:ence 
and prediction: An analysis of the foundations and stnicture of knowledge. Chicago: University of 
Chicago Press (1938) in de wetenschaps leer geïntro duceerde begrippenpaar context of 
discovery en context of ju stification. 
8. Zie hierover uitgebreid H .F.M. Crombag,J.L. de Wijkerslooth & M.]. Cohe n, Een theorie 
over rechterlijke beslissingen. Groninge n : Tj eenk Willink (1977) . 
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schemata in hun hoofd over hoe de wereld in elkaar zit.9 Zo heeft de rechter 
een schema in zijn hoofd over de drugdealer en zal hij elke individuele 
verdachte van handel in verdovende middel en met dat schema vergelijken . 
De rechter heeft ook een chema in zijn hoofd over het recht dat van 
toepassing is op drugdealers en de strafmaat die in het algemeen bij 
opiumdelicten hoort. Voorzover de feiten en het toepasselijke recht niet te 
veel afwijken van de betreffende schemata, hoeft de rechter niet steeds 
opnieuw een moeizaam redeneerproces te doorlopen. Dat neemt niet weg 
dat de wijze waarop de beslissing tot stand kan variëren en dat de uitkomst 
niet van te voren vast ligt. De vraag is nu hoe het verloop van een beslissing 
psychologisch beschre ven kan worden. 

In hoofdstuk 3 over het beslissen door OvJ's is een beknopte uiteenzetting 
gegeven van de psychologie van het probleemoplossen, waarmee het be
slissingsgedrag van de OvJ beschreven kan worden. Daarnaa r wordt kort
heid shalve verwezen . Hier zullen wij nader ingaan op de taakomgevin g 
waarbinn en de rechter beslissingen moet nemen. Wij zullen laten zien , dat 
de juridische taakomgeving voor een groot deel de ruimte bepaalt, waarbin
nen de rechter als probleemoplosser heeft te werken . 

B. De taakomgeving van de strafrechter 

Het ligt voor de hand dat de taakomgeving van de rechter zowel in straf-, als 
in civiele zaken in zijn ruimste omtrekken is bepaald door de wet. Hoewel bij 
uitzond ering de rechter wel eens contra legem gaat, wordt de beslissings
ruimte van de rechter begrensd door het positieve recht. Deze grens is 
overigens geen ondubb elzinnig gegeven: de ontwikkeling van de recht-

9. Zie ]. Beijk, 'D e cognitieve revolutie in de psychologie . Il: De attributi etheorie.' 143 De 
Gids 429-445 (1980); en G .R. Semin & A.S.R . Ma nstead, Theaccountabilityofconduct:A social 
psychological ana/ysis. Lond on : Academie (1983). Met cognitie wordt al1es aangeduid dat met 
men selijke informatieverwerking te maken heeft. D at hoeft niet te betekenen dat men zich 
van die informatie bewust is. Als u bijvoorb eeld op de fiets stapt en door het verkee r rijdt , dan 
is er allerlei informatie in uw lichaam opgeslagen, waard oor u pr ecies wee t wat u moet doen . 
U bent zich daar nauwelijks van bewust. Mees tal merkt u pas als er iets mis gaat, wat u wel en 
wat u niet bewust bent. 
In de cognitieve psychologie gaat men ervan uit dat informatie in de menselijke gees t is 
opgeslagen in schemata. Schemata moet men zich voor tellen als configur aties van kenm erken 
van klassen van gebe urt enissen die op basis van verleden ervaringen gevormd zijn . D e 
schemata die mensen zich gevormd hebb en en in hun geest hebb en opgeslagen , dien en als 
een soort cognitieve dictionaire, een cognitief woordenboek, voor interpret atie van sociale 
gebeurt enissen. Zie D .G . Bobrow & D. A. No rman , 'Some principl es of memory schemata.' 
In D .G . Bobrow & A. Collin s (eds.) Representation and understanding. Ne w York : Academie 
Pre ss (197 S); en U. Ne isser, Cognition and reality: Principles and imp/ications of cognitive 
psycho/ogy. San Francisco: Freeman (1976). 
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spraak laat zien, dat de grenzen van het geschreven recht door de daaraan 
gegeven uitleg gestaag verlegd worden. De taakomgeving van het strafrecht 
is een geheel andere dan die van het burgerlijk recht: niet alleen inhoudelijk, 
maar ook wat betreft de beslissingsvrijheid die beide rechtsgebieden aan de 
beslisser laten. 

Afgezien van de eisen die door Wetboek van Strafvordering worden 
gesteld aan de wijze van opsporen en vervolgen en aan de procesorde ter 
zitting, zijn er drie beslissingen, elk met zijn eigen beslissingsruimte, die in 
iedere zaak opnieuw aan de orde komen: over het bewijs van de telastegeleg 
de feiten en de kwalificatie daarvan, over de strafbaarheid van de dader en 
uiteindelijk, nadat de eerste twee vragen bevestigend beann voord zijn, over 
de straftoemeting. 

Hoewel de rechter moet beslissen op grond van de telastelegging, valt op 
dat de wetgever aan de rechter bij het waarderen van bewijs een grote 
vrijheid heeft gelaten: de rechter dient de overtuiging gekregen te hebben dat 
de verdachte het telastegelegde heeft begaan. 10 Hoe deze overtuiging is 
ontstaan behoeft de rechter niet aan te geven, zolang hij maar in staat is om 
naderhand zijn overtuiging op grond van de wettige bewijsmiddelen te 
legitimeren. Indien de rechter vrij spreekt, hoeft hij helemaal niets te 
legitimeren. Voorts is de rechter vrij in zijn waardering van de bewijsmidde
len, terwijl ook de telastelegging binnen zekere grenzen de rechter de nodige 
interpretatievrijheid laat. 

Bij het bepalen van de strafbaarheid van de dader en de strafoplegging is 
de taakomgeving van de rechter nog veel ruimer dan bij de bewijs- en 
kwalificatievraag. Dat betreft zowel de strafuitsluitingsgronden van de artt. 
40-43 Sr., als de toerekenbaarheid op grond van de geestvermogens van de 
dader. Weliswaar laat de rechter zich over de toerekenbaarheid voorlichten 
door een gedragsdeskundige, maar uiteindelijk moet hij de voorlichting naar 
eigen inzicht wegen en waarderen. 

Bij het opleggen van straf is de rechter in feite alleen gebonden aan de 
wettelijk vastgelegde strafmaxima, waardoor hij een zo ruime beslissings
vrijheid heeft, dat gesproken kan worden van een freies Ennessen. Deze 
vrijheid wordt in de praktijk echter enigszins ingeperkt. In de eerste plaats 
wordt de rechter bij de straftoemeting gestuurd door de OvJ. De eis van de 
OvJ is weliswaar geen petitum waarboven de rechter niet mag uitgaan, maar 
hij moet dan wel nadrukkelijk aangeven waarom hij dat doet .11 Daarnaast is 
er het eigen beleid van de rechter of de strafkamer: in de loop der tijd zullen 
zekere uitgangspunten ontstaan over de billijke strafmaat in veel voorko 
mende gevallen en voor bepaalde soorten daders . Ten derde is er het beleid 

10. Art. 338 Sv. 
11. Art. 359 lid 7 Sv. 
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van het hof: het is aannemelijk dat rechtbanken ongaarne een stroom van 
hoger beroepen tegen haar vonnissen ingesteld ziet worden. 

In deze paragraaf is een beeld gegeven van de brede taakomgevingvan de 
strafrechter. 12 Deze taakomgeving wordt bij de afhandeling van concrete 
strafzaken steeds opnieuw ingevuld . Niet alle onderdelen van de brede 
taakomgeving zijn immers in de afzonderlijke strafzaken van toepassing. 
Aan de hand van de aangebrachte zaak moet de rechter op grond van de te 
verwerken informatie bepaalde onderdelen wel en andere niet van toepas
sing verklaren. Voor een deel is deze keuze al bepaald door de OvJ, al dan 
niet samen met de rechter-commissaris (gerechtelijk vooronderzoek en 
bewaring) en de raadkamer (gevangenhouding en verlenging daarvan) en de 
rechter moet de juistheid van sommige keuzen op verzoek van de verdachte 
(of ambtshalve) toetsen (bijvoorbeeld de gevangenhouding). 

C. De strafrechter als informatieverwerker en probleemoplosser 

In de bespreking van het probleemoplo ssingsgedrag van Ov]'s is een korte 
uiteenzetting gegeven van de schematheorie van het informatieverwerken 
en probleemoplossen . 13 Deze theorie is ook hier van toepassing , zij het dat 
de aard van de taak en de taakomgeving van de strafrechter verschilt van die 
van de OvJ, hetgeen gevolgen heeft voor de aard van het probleemoplossen. 

Zoals uiteengezet in hoofdstuk 3 zijn cognitieve schemata voor waarne
men en handelen onontbeerlijk. Zonder cognitieve schemata is het voor 
mensen onmogelijk gebeurtenissen te interpreteren .14 Dit geldt ook voor de 
strafrechter, hoewel hij juist degene zou moeten zijn, die zijn eindoordeel 
opschort . De recht-toe-recht-aan politierechterzaken, met een bekennende 
verdachte en een rond bewijs, zal over het algemeen goed passen bij het 
cognitieve schema dat de rechter over een dergelijke zaak in zijn hoofd heeft , 
terwijl de rechter op grond van zijn ervaring ook in grote trekken weet welke 
straf door de OvJ geëist zal worden. Bij zaken met ontkennende verdachten , 
veel getuigen of bewijsmoeilijkheden zal, zoals ook uit het onderzoek van 
Van Duyne en Verwoerd bleek, de rechter beroepsmatig meer neigen tot het 
opschorten van zijn oordeel. Het onderzoek ter terechtzitting levert in dat 
soort gevallen te vaak verrassingen op: meinedige getuigen, mededaders met 
opeens falende geheugens of plotseling ontkennende verdachten , waardoor 
de strak geappointeerde zitting opeen s uitloopt. In het onderzoek van Van 

12. P.C. van Duyne &J.R. A. Verwoerd, Gelet op de persoon van de rechter: Een observatieonder
zoek naar het strafrechter/ijk beslissen in de raadkamer. 's -Gr avenhage: Staatsuitgeverij 
(WOD C-rapp ort nr . 58 1985) spreken overigens van werkomgeving. 
13. Zie hoofdstuk 3. 
14. Zie Beijk (1980), op. cit. noot 9. 
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Duyne en Verwoerd 15 bleek dat bij de meervoudige kamer de- op grond van 
het dossier gevormde - schemata meer lijkt op een plattegrond voor het 
stellen van vragen ter terechtzitting, dan op een uitgewerkt schema, zoals dat 
bij de OvJ werd aantroffen. 16 

Dit verschil in taakomgeving tussen rechter en OvJ leidt ook tot ver
schillen in informatieverwerking en probleemoplossing . Gedurende het 
onderzoek ter terechtzitting moet de rechter zijn cognitief schema van de 
zaak volledig invullen ten einde in de raadkamer tot een eindoordeel te 
kunnen komen. Wij zouden hier kunnen spreken van een cyclisch proces van 
informatieverwerken: op grond van een ten dele nog onuitgewerkt schema 
begint de rechter zijn waarneming ter terechtzitting en probeert zijn schema 
over de zaak verder in te vullen. Daarbij kan het gaan om het bewijs, maar 
ook bijvoorbeeld om de persoon van de verdachte. 

Bij de meervoudige strafkamer bestaat er een min of meer vaste taakver 
deling tussen de drie rechters. De voorzitter van de rechtbank houdt zich 
vooral bezig met het leiden van de zitting. Een van de bijzitters let vooral op 
de juridisch-technische kanten van de zaak en bewerkt de telastelegging tot 
vonnis door het doorstrepen van de op de vele 'en/ofs' en 'althansen' 
volgende zinsneden. Dit houdt in zekere zin in dat de bijzitter vaak met een 
ander schema de informatie van het onderzoek ter terechtzitting waarneemt 
dan de voorzitter. 

In de raadkamer neemt het beslissingsproces de vorm aan van collectief 
probleemoplossen. Op grond van de op de zitting gekregen informatie 
moeten de drie rechters tot een gezamenlijke oplossing komen. Daarbij gaat 
het in de eerste plaats om een juridische taak: is het telastegelegde feit 
bewezen en onder een strafbepaling te brengen en is de dader strafbaar. 
Voor veel zaken is dit geen probleem: de rechters pakken de telastelegging 
en beginnen zonder veel omhaal de niet toepasselijke onderdelen te schrap 
pen. Een enkele maal is het even onduidelijk of iets al dan niet moet blijven 
staan en worden de keuzemogelijkheden snel doorgesproken: men zou hier 
kunnen spreken van een wel omschreven probleem met één ondubbelzinnige 
oplossing. 

iet in elke zaak verloopt het oplossen van het juridische bewijsprobleem 
zo gladjes. De feiten, zoals vastgesteld ter zitting, zijn meer dan eens op 
verschillende wijzen uit te leggen: er zijn dan als het ware verschillende 
oplossingen mogelijk. Voor het oplossen van dit soort meer open problemen 
speelt de overtuiging van de rechter (het schema met subjectief de hoogste 
graad van waarschijnlijkheid) een grote rol. Dit bleek in het onderzoek van 

15. Van Duyne & Verwoerd (1985), op. cit. noot 12. De hier volgende bespreking is op dit 
onderzoek gebaseerd . 
16. P.C. van Duyne, Beslissen in eenvoud. Arnhem : Gouda Quint (diss. Leiden 1983). 
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Van Duyne en Verwoerd 17 het geval te zijn in ondermeer twee moord- en 
doodslagzaken , waarin zowel voor het bewezen verklaren van moord, als van 
doodslag gronden waren aan te voeren. Bij die zaken was opvallend dat de 
informatie die niet in het schema van de rechters paste, na eerst te zijn 
vermeld door een dissidente rechter, als negatieve informatie verder buiten 
beschouwing bleef. Vervolgens werd gezocht naar ondersteunende informatie 
die het gekozen schema verder kon onderbouwen en invullen. 

Hoezeer het gekozen schema de waardering van aanwezige wettige be
wijsmiddelen kon beïnvloeden, bleek uit de beraadslaging in een andere 
zaak, waarin de verdachten de medeplichtigheid aan een inbraak stellig 
ontkenden. 'Ik vind dat het wettig bewijs wel geleverd is, hoewel mijn 
overtuiging een beetje wankelt. Dat wil ik dan wel in het voordeel van deze 
man uitleggen [ ... ] Hij was hierin zo stellig, maar dat zal ook wel ten dele een 
verdringing zijn,' zei een van de rechters. Als dat laatste het geval was, dan is 
het wankelen van die overtuiging moeilijk te begrijpen. Desondanks viel de 
voorzitter hem om meer praktische redenen bij met: '[Het) scheelt geen dag 
in mijn beoordeling [van de strafmaat). Ik geloof die man wel een beetje ; hij 
heeft een fatsoenlijk gezicht.' In feite werd de overtuiging in de plaats gesteld 
van wettige bewijsmiddelen . 

Wanneer de bewijs- en kwalificatievragen beve tigend zijn beantwoord , 
komt de vraag naar de straftoemeting aan de orde. Wij kunnen hier spreken 
van open probleemoplossen: de rechter beschikt niet over ondubbelzinnige 
maatstaven om de juistheid van zijn oplossing te bepalen. De belangrij kste 
maatstaf is een subjectieve: het gevoel van redelijkheid en billijkheid. 18 Toch 
is hier niet sprake van een volledige beslissingsvrijheid: de rechter hee ft te 
maken met tal van kanten van zijn taakomgeving, die zijn probleemop
lossingsruimte weli waar niet wettelijk, maar wel feitelijk beperken. Die 
beperkingen worden vooral bepaald door andere in de procesgang belang
rijke personen. 

D. De invloed van de Officier van Justitie 

Door zijn eis kan de OvJ een aanmerkelijke invloed uitoefenen op de 
beslissingsruimte van de rechter. In de meeste gevallen geldt de eis als 
bovengrens voor de door de rechter op te leggen straf. 19 Het gesprek in de 
raadkamer over de op te leggen strafheeft gewoonlijk als uitgangspunt de eis 
van de Ov]: 'De eis van de OvJ is [ ... ]. Wat denk jij ervan?' Als de eis afwijkt 

17. Van Duyne & Verwoerd (1985), op. cit. noot 12. 
18. P .C. van Duyne, 'Een psychologi che benadering van verschillen in straf toemeting.' 
6(10) Justitiële Verkenningen 5-43 (1980). 
19. Zie Van Duyne & Verwoerd (1985), op.cit. noot 12. 
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van hetgeen, ruime genomen, gewoon is, wordt dit bij het raadkameren als 
een onmiskenbar e belemmering ervaren, vooral wanneer de eis laag is. De 
rechters hebb en dan geen speelruimte omdat zij voor hun gevoel niet naar 
beneden kunnen uitwijken, hetgeen kennel ijk gebruikelijk is. Typerend 
voor de invloed van een lage eis van de OvJ op de beraadslagingen is een 
opmerking van een rechter als: ' ou ja, ik vond 6 jaar uitstekend. Beetje 
zielig om boven de eis van de OvJ uit te gaan.' Een veel te hoge eis levert 
daarentegen slechts opmerkingen op als: " t Was een krankzinnige eis,' 
waarna de rechters binn en de bandwijdte van hetgeen in dit soor t zaken 
gebruik elijk is verder beraadslagen . Om de OvJ te sparen worde n aan een 
veel lagere strafmaat nog wat maanden voorwaarde lijk toegevoegd. De 
inhoud van het requisitoir komt bij de beraad slagingen in de raadkamer niet 
ter sprake: alleen de strafeis vormt het uitgangsp unt voor de straftoemeting. 

E. De invloed van voorlichting en hulpverlening 

De voorlichting door de reclassering en gedragsdeskundi gen vormt strikt 
genomen geen beperkin g van de beslissingsruimte van de recht er. Hij kan er 
mee doen wat hem goed dunkt zonder dat hij dit in zijn vonnis hoeft te 
motiveren . In veel gevallen is het voorlichtingsrapport inderdaad zodanig, 
dat het geen onmiddellijke invloed heeft op het beslissingproce s, een 
bevinding die ook voor de besluitvorming van Ov J's lijkt op te gaan. 20 Vooral 
de sociale en psychologische voorgeschiedenis van de dader lijkt de beslisse r 
weinig hou vast te geven, gericht als de rechter is op de toekomst van de 
verdachte. 

Dit beeld gaat evenwel niet op voor de zaken met een ernstig gestoorde 
verdachte, die door de psychiater als niet of verminderd toerekeningsvatbaar 
gekenmerkt wordt. De beperking is niet zozeer gelegen in de beschrijving 
van de toerekeningsvatbaarheid , als wel in de moeilijkheid daaraan een 
strafrechtelijk gevolg te verbinden . Daarbij speelt vooral het beeld een rol 
dat de rechters hebben van de psychiatrische mogelijkheden en de veiligheid 
van het psychiatrische bedrijf. Wat moet bijvoorbeeld worden gedaan met 
een verdachte die van hui s van bewaring naar huis van bewaring wordt 
gesleept, omdat geen psychiatrische inrichting hem wil hebben of met een 
psychotische vrouw die in een vlaag van waanzin haar kinderen had ge
wurgd, waarbij de recht ers wisten dat in een vergelijkbare zaak de inrichting 
de krankzinnig verklaarde moordenare s na een jaar buiten toestemming van 
de rechtbank had vrijgelaten? Dreigde dat nu weer? Uiteindelijk werd in het 
laatstgenoemde geval het advies van de psychiater en de vordering van de 
OvJ tot krankzinnig verklaring maar opgevolgd. 

20. Van Duyn e (1983) , op.cit. noot 16. 
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Bij verdachten die wel toerekeningsvatbaar zijn, maar door de psycholoog 
of psychiater toch als zeer gedragsgestoord worden aangemerkt, spelen de 
beperkingen (of de afwezigheid) van opvang- en behandelingsmogel ijk
heden eveneens een belemmerende rol: wat de rechters in feite willen, 
kunnen zij niet opleggen. Wat dan overblijft is de vrijheidsstraf, waarvan een 
deel voorwaardelijk onder de bijzondere voorwaarden van bege leiding door 
reclassering of psycholoog/psychiater, hetgeen tot bijna rituele formules 
leidt: '8 waarvan 2 [maanden voorwaardelijk] en toezicht van reclassering, 
psychiater en psycholoog. De hele rits. Mijnheer de griffier wilt u dat 
opnemen?' Veel vertrouwen spreekt er niet uit. 

F. De dader 

Onder de heersende opvattingen over individualisering van de straftoeme
ting-uitgedrukt in het adagium 'gelet op de persoon van de verdach
te ' -zou men verwachten dat de persoonlijkheid van de verdachte de 
beslissingsruimte van de rechter aanmerkelijk beïnvloedt. 21 De waarnemin
gen in de raadkamer bevestigde de al eerder bij de OvJ's vastgestelde 
bevinding , 22 dat de persoon van de dader en, daarmee samenhangend, de 
individualisering in de straf veel minder op de voorgrond treedt dan alge
meen gedacht wordt. 

Bij feiten van geringe aard, zoals bij eenvoudige verkeersmisdrijven, ligt 
het voor de hand dat er weinig geïndividualiseerd wordt en dat de straftoe
meting in hoofdlijnen volgens een tariefsysteem werkt. Maar Van Duyne en 
Verwoerd 23 vonden dat ook in zware zaken , waarin de meest uitvoerige 
voorlichtingsrapporten worden uitgebracht en dus veel over de persoon van 
de dader bekend is, rechters toch hun beslissing hoofdzakelijk baseren op de 
ernst van de feiten. 

G. De regressief redenerende rechter 

aar wat zich in de hoofden van de rechters afspeelt voor en tijdens het 
raadskameroverleg kan men strikt genomen slechts gissen. Het is psy
chologisch echter aannemelijk dat de schemata over een zaak in de meeste 
gevallen in de hoofden van de rechters bij het betreden van de raadkamer al 

21. Zie A.I. Melai , 'D e straf en het gezichtspunt van de econometri sten. ' In Speculum 
Langemeijer, 31 rechtsgeleerde opstellen. Zwolle: Tje enk Willink (1973) . 
22. Zie resp . Van Du yne & Verwoerd (1985), op. cit. noot 12; en Van Du yne (1983), op .c it. 
noot 16. 
23. Van Du yne & Verwoerd (1985), op. cit. noot 12. 
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in vergaande mate zijn uitgewerkt. De mate waarin het beslissingsschema op 
dat moment al is uitgewerkt kan echter van zaak tot zaak verschillen. Bij 
zaken waarin het bewijs rond is, zal de rechter met een duidelijk uitgewerkt 
schema de raadkamer betreden en nog weinig vragen in het hoofd hebben. 
Dat laat zich verklaren vanuit de werkwijze van het OM, dat meestal slechts 
de delicten ten laste legt die bewijszeker zijn. Dankzij het voorwerk van de 
OvJ is het beslissingschema voor de rechter voldoende uitgewerkt en blijven 
weinig keuzemogelijkheden over. 

Het beslissingsproces in de raadkamer kan over het algemeen als volgt 
worden gekenschetst. Eerst vindt informatieversmalling plaats tot een basis
schema, waarna-vooral als de rechters het nog niet geheel met elkaar eens 
zijn-weer informatieuitbreiding vanuit dat basisschema kan plaatsvinden. 

2. Individuele verschillen 

Hierboven lieten wij zien dat de rechter in het algemeen bij zijn beslissen een 
grote vrijheid heeft. Hoewel in de wijze waarop rechters beslissingen nemen 
patronen te onderkennen zijn die samenhangen met het soort zaak waarover 
wordt beslist en de omgeving waarin de rechter werkt, betekent de be
slissingsvrijheid die de rechter heeft ook dat er ruimte is voor individuele 
verschillen in beslissingen over dezelfde zaak. Dat bleek bijvoorbeeld in een 
onderzoek waarin aan 114 rechters 9 verschillende civielrechtelijke casus ter 
beslissing werden voorgelegd. 24 Daarbij trad een typisch verschijnsel op: bij 
elke casus gaf steeds ongeveer 20 procent van de rechters een beslissing in 
het voordeel van de ene partij, terwijl ongeveer 80 procent de andere partij 
gelijk gaf (zie tabel 1). 

De vraag kan opgeworpen worden, waarom rechters voor identieke casus 
verschillende beslissingen geven. In het algemeen zijn advocaten van me
ning dat verschillen een gevolg zijn van verschillen in persoonskenmerken 
van de rechters. 25 Indien die persoonskenmerken erg belangrijk zouden zijn, 
zou men echter verwachten dat dezelfde rechters steeds hetzelfde type 
beslissing zouden nemen. De ene rechter zou dan bijvoorbeeld relatief vaak 
voor de zwakste partij kiezen, de andere relatief vaak voor de beslissing die 
het dichtst blijft bij de tekst van de wet, enzovoort. Wij komen daarop 
hieronder terug. Eerst bespreken wij wat de typische kenmerken zijn van 
datgene waarover de rechter moet beslissen . 

24. J. ten Kate & P.J. van Koppen, Detenninanten van privaatrechtelijke beslissingen. Arnhem: 
Gouda Quint (diss. Rotterdam 1984), Hoofdstukken 4 en 5. 
25. Zie M. Malsch, hoofdstuk 4 in dit boek en,Advocaten voorspellen de uitkomst van hun zaken. 
Amsterdam: Swet & Zeitlinger (1990), p. 61 (vertaling van M . Ma lsch, La1vyers 'predictions of 
judicia/ decisions: A study on calibration of experts; ongepubl. diss. Leiden 1989), die vond dat de 
meerderheid van de advocaten rekenin g houdt met de persoon van de rechter. 
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Tabel 1: Beslissingen door 114 rechters op 9 casus (weergegeven zijn 
percentages) .' 

beslissing voor Casus (onderwerp) 

1 (ontslag) 
2 (wanprestatie) 
3 (huur) 
4 (geschil tussen kraker s) 
5 (aansprakelijkheid eigenaar BV) 
6 (aanrijding) 
7 (verhaal van bijstand) 
8 (koop door minderjarig e) 
9 (onderhoud huiseigenaar) 

a. Bron: Ten Kate & Van Koppen (1984, T abel 1 op p. 25). 

A. Waarom geven rechters verschillende beslissingen? 

eiser 

81 
83 
79 
73 
77 
80 
12 
33 
20 

gedaagde 

19 
17 
21 
27 
23 
20 
88 
67 
80 

De keuze die de rechter in een civiel geschil moet maken tussen een 
beslissing voor de eiser en voor de gedaagde lijkt in sommige opzichten op 
het vergelijken van de lengte van twee auto' s. Als wordt gevraagd van een 
Fiat 500 en een Mercedes te beoordelen welke auto de langste is, zal 
iedereen de Mercedes aanwijzen. Als echter wordt gevraagd twee exempla
ren van hetzelfde type auto in lengte te vergelijken - de een zal allicht een of 
enkele millimeters langer zijn dan de andere-zal het oordeel veel moeilij
ker zijn en is waarschijnlijk niet iedereen het eens . 

De rechter verkeert in civiele zaken in vergelijkbare omstandigheden . In 
sommige zaken is de beslissing bij voorbaat evident voor elke jurist. Dat zal 
het echter ook zijn voor de advocaten van partijen. Dat soort zaken komt 
weliswaar voor de rechter- een partij kan notoir onwillig zijn of chicaneren , 
of een rechterlijke beslissing is vereist, bijvoorbeeld omdat anders de eiser 
niet kan meedelen in een faillissement- maar vormt voor de rechter zelden 
een beslissingsprobleem. 

Het geschil wordt interessanter als de zaak meer lijkt op een vergelijking 
tussen twee auto's van hetzelfde type, dus als beide partijen van mening zijn 
dat zij sterke argumenten voor hun gelijk hebben. Dat zijn de gevallen die 
voor de rechter een werkelijk beslissingsprobleem vormen en waarover ook 
andere juristen van mening kunnen verschillen. Dat zijn ook de gevallen 
waarin individuele verschillen tussen rechters een rol kunnen spelen. 

In het strafrecht ligt het iets anders. Als de OvJ een dagvaarding uitbrengt, 
is hij er over het algemeen vrij zeker van dat een veroordeling zal volgen. 
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Verwacht kan worden dat de OvJ zaken zal seponeren als hij daarover 
twijfelt. De zaken die aan de strafrechter worden voorgelegd, zijn dus de 
zaken waarover juristen het in het algemeen eens zijn. Dat laat onverlet dat 
ondanks die selectie van zaken er tussen rechters verschillen in strafmaat 
kunnen bestaan, die zijn te herleiden tot individuele verschillen tussen 
rechters. 

Samengevat: over het oordeel in strafzaken over schuldig/niet-schuldig 
zijn rechters het meestal eens. Dat is minder het geval bij het vaststellen van 
de strafmaat en de beslissing in civiele zaken. 

De analogie tussen het gelijken van de lengte van auto's en de beslissing 
van de rechter gaat op één punt evident niet op. Voor auto's bestaat er een 
ondubbelzinnig criterium op basis waarvan kan worden beslist welke auto de 
langste is: de meetlat. In de juristerij bestaat zo'n criterium niet. Alleen in de 
zaken waarin de partijen doorprocederen tot de Hoge Raad kan achteraf 
duidelijk worden of de rechter gelijk had. Dat betekent dat er alle ruimte 
bestaat voor verschillen in beslissingen van rechters op dezelfde zaken. 

Wat houdt de beslissing van de rechter in? Wat zijn de typische verschillen 
tussen strafrecht en civiele recht? Waarop kunnen in (vrijwel) identieke 
straf- en civiele zaken verschillen tussen beslissingen berusten? 

B. De persoon van de rechter 

Als verschillen tussen beslissingen van rechters niet op toeval berusten, 
moeten verschillen tussen beslissingen in dezelfde of vrijwel identieke zaken 
afkomstig zijn van verschillen in rechtsopvatting van de rechters of ver
schillen in de wijze van oordelen. Als die verschillen enig hout snijden, 
moeten zij teruggebracht kunnen worden tot verschillen in persoonsken
merken26 tussen de rechters. 

Onderzoek naar de invloed van persoonskenmerken van de rechter op 
zijn beslissingen is een tijdlang vrij populair geweest. De laatste jaren is op 
dit gebied echter nauwelijks meer onderzoek gedaan, vermoedelijk om twee 
redenen: (1) het onderzoek op dit gebied heeft niet tot ondubbelzinnige 
resultaten geleid en (2) het is nogal moeilijk om de medewerking van 
rechters te krijgen voor dit soort onderzoek. 

26. Bij de term persoonskenmerk hoeft het niet steeds te gaan om kenmerken van de 
persoonlijkheid van de betrokken personen. Personen worden ook gekenmerkt door schijn
baar triviale dingen als de schoenmaat. Wij houden ons hier echter alleen bezig met 
persoonskenmerken waarvan verwacht zou kunnen worden dat die van invloed zijn op de 
beslissingen van rechters. De schoenmaat valt daar niet onder, de leeftijd van de rechter 
misschien wel. 
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De basis voor het onderzoek werd gelegd door Becker. 27 Hij vond bij 
Hawaiiaan se rechters een verband tussen persoonskenmerken en beslis
singsgedrag. Becker onderzoc ht echter niet het werkelijke beslissingsgedrag 
van rechters, maar ondervroeg hen over de wijze waarop zij in het algemeen 
beslissingen nemen. Beckers onderzoek werd gevolgd door een vloedgolf 
van onderzoek naar de invloed van persoonskenmerken op de beslissingen 
van de hoogste rechter in de Verenigde Staten , het federale Supr eme 
Court .28 De negen raadsheren in dat hof zijn waarschijnlijk de meest 
onderzochte personen in de sociale wetenschappen . Aan dat onderzoek 
kleven echter bezwaren omdat de raadsheren zelf nooit aan het onderzoek 
hebben meegewerkt. Als persoonskenmerk werd over het algemeen de 
sociale achtergrond van de raadsh eren genomen en niet meer dan dat. 
Problemen bestaan ook aan de andere zijde van het onderzoek: het voor
spelde beslissingsgedra g. In al het onderzoek over het federa le Supreme 
Court werd alleen gekeken naar beslissingen in de zaken waarin zogenaam-

27. Zie T.L. Becker , 'A survey study ofHawaiian judges: T he effect on decisions ofju dicial 
role variations.' 60 American Politica/ Science Review 6 77- 680 (1966). 
28. J.B. Gross man, 'Socia l background and judicia) decision-making.' 72 Harvard Law 
Reviem 1551-1564 (1966); C.H . Pritchett, 'Divisions of opinion among justices of the U.S. 
Supr eme Court, 1939- 1941.' 35 American Politica/ Science Review 890-898 (1941); C.H. 
Pritchett, The Roosevelt Court: A study in judicia/ polities and values, 1937-1947. ew York: 
MacMi llan (1958); C.H. Pritchett, 'T en years of Supreme Court voting: A comment in 
retrospect .' 50 Social Science Quarterly 983-984 (1970); C.H. Pritchett, 'Voting behavior on 
the United States Supr eme Court.' In S. Goldman & A. Sara t (eds.) American court systems: 
Readings in judicia/ process and behavior. San Francisco: Free man (1978); en G .A. Schubert, 
'Judi cia! attitudes and voting behavior: Th e 1961 term of the United States Supreme Court.' 
In H.W. Baade (ed.)Jurimetries. New York: Basic Books (1963); G.A. Schubert (ed.),Judicial 
behavior: A reader in theory a11d research. Chicago: Rand Me ally (1964); G.A . Schubert, 
'Ju dicia) process and behavior, 1963-1971 .' InJ. A. Robinson (ed.) Politica/ science annual: An 
intemational reviem, Vol. 3. Indianapolis: Bobbs-Merrill (1972); G .A. Schubert , The judicia/ 
rnind revisited: Psychometrie analysis of Supreme Court ideology. London : Oxford University 
Press (1974). Zie ook B.M. Atkins, L. Alpert & R.C. Ziller, 'Personality theory and judgin g: A 
proposed theory of self-esteem and judicia] policy-making.' 2 Lam and Polities Quarterly 
189-220 (1980); J.L. Gibson, 'Jud ges role orientations, attitudes, and deci ions: An inter
active model.' 72 American Politica/ Science Review 911-924 (1978); J.L. Gibson, 'A role 
theoretic model of crimina! court decision-making.' In ardulli, Peter R. (ed.) The study of 
crimina/ courts: Politicalperspectives. Cambridge, Mass.: Ballinger (1979); S. Gold man, 'Voting 
behavior on the United States Courts of Appeals.' 60 American Politica/ Science Reviem 
374-383 (1966); S. Goldman, Conflict and consensus in the United State Courts of 
Appeals. 3 Wisconsin Law Review 461-482 (1968); en S. Goldman, 'Voting behavior on the 
United States Courts of Appeals revisited.' 69 American Politica/ Science Review 491-50 6 
(1975). 
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de dissenting opinions29 werden gegeven en niet naar de unaniem genomen 
beslissingen. Op die manier werd in dat onderzoek de verschillen tussen de 
raadsheren sterk overschat. 

De twee enige studies waarin de invloed van persoonskenmerken op het 
beslissingsgedrag zelf werd bestudeerd zijn van die Hogarth 30 voor het 
strafrecht en die van Ten Kate en Van Koppen 31 voor het civiele recht. 

Ten Kate en Van Koppen legden aan 114 rechters 9 identieke casus voor 
en verzochten hen tevens een aantal persoonlijkheidsvragenlijsten in te 
vullen. De beslissingen van de rechters zijn hierboven al weergegeven in 
tabel 1. Ook werd onderzocht in hoeverre persoonlijkheidskenmerken van 
de rechters hun beslissingen konden voorspellen. Welke persoonlijkheids
kenmerken echter precies gemeten werden, kan hier onbesproken blijven 
omdat geen van de persoonskenmerken een goede voorspeller van het 
beslissingsgedrag van de rechters bleek te zijn.32 

Hogarth onderzocht het beslissingsgedrag van zogenaamde magistrates 
in Ontario, Canada. 33 Ook hij vond een grote variatie in beslissingen op 
vergelijkbare zaken. Zo gaf de ene magistraat nooit een voorwaardelijke 
straf, terwijl een andere in de helft van de zaken een voorwaardelijke straf 
oplegde. Ook hij vond geen directe invloed van persoonlijkheidskenmerken 
van rechters op de opgelegde straffen, maar hij vond wel een indirect effect. 
Zoals gezegd beïnvloedt de taakomgeving van de rechter de beslissingen. 
Hogarth vond dat de invloed van de taakomgeving op de straffen die een 
rechter geeft, afhangt van de manier waarop rechters de beperkingen van de 
taakomgeving waarnemen . Deze invloed hangt af van de manier waarop een 
rechter zelf de beperkingen van de wet en de verwachtingen die anderen van 
hem hebben , definieert . 

29. In de Verenigde Staten kunnen leden van een rechterlijk college afwijkende standpunten 
bekend maken , middels deze dissenting opinions, die aan de beslissing van het college 
worden gehecht. Als een rechter het eens is met de uitkomst van de beslissing , maar die via 
een andere red enering zou willen bereiken , schrijft hij een zogenaamde concurring opinion 
en maakt aldus zijn mening bekend. 
30. Zie J. Hogarth, Sentencing as a human process. Totonto: University of Toronto Press 
(1971). 
3 1. Zie Ten Kate & Van Koppen (1984), op.c it. noot 24; en P.J. van Koppen &J. ten Kate , 
' Individual differences in judicia! behavior : Per sonal characteristics and private law decision 
making. ' 18 Law and Society Review 225-247 (1984). 
32. Naast een aantal biografische gegevens, zoals leeftijd en geslacht , werden de volgende 
persoonlijkheidskenmerken gemeten: zelfwaardering, emapthie, beho efte aan zekerheid en 
rolopvattingen. 
33. Hogarth (1971), op. cit. noot 30. Deze magistrates hebben overigens niet allen een 
juridische opleiding achter de rug . 
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Zo bestond er tussen de rechters weinig overeenstemming over de re le
vantie van verschillende types gegevens in het dossier voor de op te leggen 
straf : elke rechter leek zijn eigen criteria te hebben voor relevantie van 
informatie en gaf steeds zijn eigen gewicht daaraan. Zodra rechters het 
echter over de feiten in een zaak eens zijn, blijken zij het opmerkelijk een s te 
zijn over de strafmaat. Verschillen ontstaan dus niet zozeer door een 
onafhankelijke neiging zwaar of juist minder zwaar te straffen, maar door 
uiteenlopende verwerking en waardering van dezelfde informatie. Het lukte 
Hogarth ongeveer 50 procent van de verschillen in opgelegde straffen te 
verklaren met behulp van verschillen in waarneming en waardering door de 
rechters van gegevens in het dossier. 

3. Conclusie 

Het beeld van de beslissende rechter , dat wij hierboven schetsten , ziet er als 
volgt uit. In het merendeel van de zaken ligt de beslissing voor elke rechter 
voor de hand : in de helft van de civiele zaken laat de gedaagde verstek gaan 
en volgt vrijwel altijd toewijzing van de vordering; in de meeste strafzaken zal 
de OvJ seponeren als hij er niet van overtuigd is dat hij een sterke zaak heeft. 
In de overige zaken wordt de beslissing van de rechter voor een groot deel 
bepaald door de taakomgeving. De belangrijkste determinanten van de 
taakomgeving zijn uiteraard wet en jurisprudentie. Daarbinnen heeft de 
rechter echter een bijzonder grote beslissingsvrijheid en de beperkingen 
daarin worden vooral bepaald door andere in de procesgang belangri jke 
personen. 

De beslissingsvrijheid van de rechter laat ruimte voor verschillende 
beslissingen door verschillende rechters in dezelfde zaak. Die verschillen 
zijn niet eenvoudig te herleiden tot verschillen in persoonlijkheidskemerken 
tussen de rechters. De persoon van de rechter is wel van belang bij het 
beoordelen van het dossier en op basis van uiteenlopende waarderingen en 
waarnemingen van de gegevens van een zaak nemen rechters dan ver
schillende beslissingen. De heersende mening onder advocaten dat het wat 
uitmaakt welke rechter in een zaak beslist kan derhalve niet volmondig 
worden bevestigd. 



Hoofdstuk 13 

Ook rechters maken menselijke fouten 

H.F.M. Crornbag en M.J. Cohen 

1. Regels van bewijs en rechterlijke wijsheid 

Onder de drie staatsmachten is de rechterlijke de enige die geacht wordt 
onpartijdig te zijn. Men noemt de rechter 'onafhankelijk'. Men zou die 
aanduiding echter misleidend kunnen achten, omdat de rechter immers 
gebonden is aan de wet, die de wil van de partijdige meerderheid weer
spiegelt. Met evenveel recht zou men daarom kunnen zeggen dat de rechter 
het instrument is waarmee de wil van een partijdige meerderheid aan allen 
wordt opgelegd. Dat zou men niet alleen kunnen zeggen, sommigen hebben 
dat ook gezegd. 

Men kan, enigzins naïef, de rechterlijke besluitvorming uiteenleggen in 
twee delen: het vaststellen van de feiten en het toepassen van de wet. In dat 
laatste ligt dan de aangeduide partijdigheid van de rechtspraak besloten, zij 
het dat van de rechter wordt verwacht dat hij de partijdige wet onpartijdig 
toepast. Eenmaal vastgesteld geldt de wet voor ieder op gelijke wijze. 
Eenvoudig is dat niet, want de wet is complex en vaak onduidelijk van 
formulering. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters regels niet zelden 
verschillend interpreteren. Rechtsgeleerde commentatoren hebben er een 
dagtaak aan om orde en voorspelbaarheid in het recht te bewaren. Recht
spraak is werk voor specialisten, die ervoor gestudeerd hebben en er steeds 
opnieuw voor moeten studeren . Rechter zijn is een vak. 

Of het vaststellen van de feiten ook werk voor specialisten is, is niet 
helemaal duidelijk. leder die beschikt over gezond verstand wordt in staat 
geacht feiten vast te stellen. Niettemin, op sommige terreinen, bij voorbeeld 
in de natuurkunde of de biologie, geldt dat het vaststellen van de feiten 
speciale oefening vereist. Dat vergt immers het kiezen, afstellen en hanteren 
van gespecialiseerde instrumenten . Betreffen de vast te stellen feiten men
selijk gedrag, dan verschillen de meningen over de vraag of daarvoor 
speciale geoefendheid vereist is. Psychologen, die zeggen van de studie van 
het gedrag van mensen hun beroep te maken, beweren dat ook het vast
stellen van de feiten omtrent menselijk gedrag oefening en gespecialiseerd 
instrumentarium vereist. Maar in het sociale verkeer van alledag stelt ieder 
feiten vast omtrent eigen en andermans gedrag. Daarbij maken wij wel
iswaar fouten, maar niet zo vaak dat wij menen daarbij voortdurend psy-
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chologen te hulp te moeten roepen. Wij zijn daarom geneigd om de preten
ties van psychologen overdreven te achten. Als het om de een of andere 
reden belangrijk is, besteden wij er speciale aandacht aan en in ieder geval 
dan achten de meeste men sen met levenservaring en gezond verstand 
zichzelf in staat om de waarheid omtrent het gedrag van mens en met 
red elijke zekerheid vast te stellen. 

Als het juist is dat voor het vastellen van feiten over menselijk e ge
dra g- uitzonderlijke gevallen daargelaten-niet meer dan levenservaring 
en gezond verstand vereist zijn, dan heeft men voor ' de waarheidsvinding ' in 
de rechtspraak geen specialisten nodig . Die conclusie lijkt men in het 
Angelsaksische recht getrokken te hebben . H et vaststellen van de feiten is 
daar geen rechterlijke taak, maar wordt overgelaten aan jury's die bestaan uit 
gewone burger s zonder speciale geoefendheid, maar begiftigd met gezond 
verstand. Is er aanleiding om aan het gezonde verstand van een jurylid te 
twijfelen, in het algemeen of in een bijzond ere geval, dan kan zo'n jurylid 
verwijderd worden (voir dire). 

En toch gaat ook het Angelsaksische recht niet zonder meer uit van de 
betrouwbaarheid van het gezonde verstand bij 'de waarheidvindin g' door 
leden van jury's. Het staat daar partij en niet vrij om alles wat zij voor hun zaak 
van belang achten aan de feitenrechter te pre senteren. De regels van het 
bewijsrecht stellen daaraan grenzen. De Amerikaanse Rules of Evidence1 

verklaren allerlei gegevens ontoelaatbaar. 2 De belangrijkste categorie uit
sluitingen betr eft gegevens die prejudicial worden geacht, gegevens die in 
casu weliswaar relevant zijn, maar van zulk een aard of vorm, dat verwacht 
moet worden dat enkel met gezond verstand gewapende juryled en er niet op 
juiste wijze mee om zullen kunnen gaan. Een voorbeeld van zo'nprejudicial 
geacht gegeven is het strafblad van een verdachte in een strafzaak. In ons 
land achten wij dat een zeer relevant gegeven en het is, indien aanwezig, dan 
ook een belangrijk stuk in het strafdossier . Waarvoor is dat gegeven relevant? 
Niet voor de bewijsvoering, mag men aann emen. leder wordt immers 
onschuldig geacht zolang het tegendeel niet bewezen is. 'Ee ns een dief, altijd 
een dief,' mag een volkswijsheid zijn die niet van empirische steun ontbloot 
is, zij ontslaat de rechter niet van de plicht om bewijs te verlangen in het 
conc rete geval. De verleiding om de volkswijsheid te volgen, is pr ecies de 
reden waarom het Amerikaanse recht dit gegeven aan de feitenrechter 
onthoudt. 

1. Federal Rul es of Evidence for United States Courts and Magistrates, St. Paul: West (1979). 
2. Het gaat om drie categorieën gegevens: (a) gegevens die in casu onvoldoende relevant 
geach t worden, (b) gegevens die weliswaar relevant zijn, maar worden uitgesloten omdat zij, 
indien gepresenteerd, een belangrijker geacht beginsel dan waarheidsvinding zouden schen
den (bijv. onwettig verkregen bewijs en informatie die onder het advocaat/cliënt -privilege 
valt), en (c) informatie die prejudici,a/ wordt geacht (zie tekst) . 
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De uitsluiting van prejudicial geachte informatie houdt een erkenning in 
van de feilbaarheid van het gezonde verstand van de feitenrechter. Mensen 
maken te goeder trouw allerlei denkfouten. De regels van het bewijsrecht 
moeten de feitenrechter daartegen beschermen. Dat is de ratio van een groot 
deel van die regels. 

In ons land kennen wij geen jury's. 'Waarheidsvinding' is bij ons een 
rechterlijke taak. Maar ook wij hebben regels van bewijs. Hun aantal is 
echter aanzienlijk geringer dan in het Angelsaksische recht. In het strafrecht 
hebben wij zeven regels van bewijs (artt. 338 t/m 344 Sv), die in de 
Vermande-uitgave nog geen hele bladzijde beslaan. In diezelfde uitgave 
nemen de regels van bewijs in burgerlijke zaken meer ruimte (artt. 176 e.v. 
Rv). Toch zijn de strafrechtelijke regels van bewijs preciezer: zij bevatten (in 
art. 339) een limitatieve opsomming van wat tot bewijs mag dienen, namelijk 
de eigen waarnemingen van de rechter ter zitting, verklaringen van ver
dachte, getuigen en deskundigen, en schriftelijke bescheiden. De ver
gelijkbare bepaling in civiele zaken (art. 179, lid 1) is vager en luidt: 'Bewijs 
kan geleverd worden door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt.' Het 
onderscheid tussen beide bewijssystemen wordt overigens weer grotendeels 
tenietgedaan doordat in beide stelsels geldt, dat de waardering van de 
bewijsmiddelen aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten (art. 338, 
lid 1 Sven art. 179, lid 2 Rv). 

Het zijn deze bepalingen en de wijze waarop zij in de rechterlijke praktijk 
en jurisprudentie vorm hebben gekregen, die een zware wissel trekken op de 
wijsheid van de rechter. Zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken is er 
eigenlijk geen grens aan wat er door partijen ter kennis van de rechter kan 
worden gebracht. Van de rechter verwachten wij dat hij verstandig genoeg is 
om terzake doende informatie te onderscheiden van irrelevante mededelin
gen, dat hij zich niet zal laten misleiden door suggestieve elementen, dat hij 
onzekerheden op hun juiste waarde zal weten te schatten en het belang van 
waarheidsvinding op juiste wijze zal weten af te wegen tegen andere, 
daarmee concurrerende belangen . De bijna grenzeloze vrijheid bij de 
vorming van het rechterlijke oordeel in bewijskwesties veronderstelt dat het 
rechterlijk oordeel immuun is voor het soort denkfouten, waartegen de 
Amerikaanse uitsluitingsregels de feitenrechter willen beschermen. Wij 
rechtvaardigen dit verschil door erop de wijzen, dat in ons land feitenrech
ters vaklieden zijn.3 Vaklieden worden geacht ongevoelig of althans minder 

3. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat men in de Verenigde Staten dezelfde illusie koestert: 
in administratieve zaken wordt ook daar zonder jury's gewerkt en dat vormde voor het 
Federale Hooggerechthof [Opp Cotton Mi/Is, Ine. v. Administrator, Department of Labor, 312 
U.S . 126, 155 (1941)] red en om te besluit en dat 'the technica! rules for the exclusion of 
evidence applicable in jury trials do not apply to proceedings before federal administrative 
agencies in the absence of a statutary requirement that such mies are to be observed.' Vgl. 
E.W. Cleary , McCormick on evidence. St . Paul: West (3rd ed. 1984), p. 1007. 



230 13. Ook rechters maken menselijke fouten 

gevoelig te zijn voor denk- en interpretatiefouten. De vraag of die veronder
stelling bij de huidige stand van onze kennis over het denken van mensen 
houdbaar is, vormt het onderwerp van dit hoofdstuk. 

2. Denken en denkfouten 

De wijze waarop mensen denken en beslissen is van meet af aan een populair 
onderwerp voor psychologen geweest. Maar denken is iets dat zich onzicht
baar in de hoofden van mensen afspeelt en zich daardoor niet leent voor 
rechtstreekse observatie. Hoogstens het resultaat is zichtbaar of zichtbaar te 
maken, niet hoe het tot stand gekomen is. Die omstandigheid leidde er 
aanvankelijk toe dat veel psychologen het denken als (grotendeels) ononder 
zoekbaar beschouwden. Maar het tij is inmiddels gekeerd: enkele decennia 
geleden voltrok zich in de psychologie 'de cognitieve revolutie'. ieuwe 
manieren van onderzoeken en een gewijzigde kijk op de eisen die men aan 
wetenschappelijke observaties moet stellen, hebben het denken van mensen 
niet alleen tot een weer toelaatbaar onderwerp van psychologische studie 
gemaakt, maar zelfs tot het thans favoriete onderwerp. Met kunst- en 
vliegwerk proberen psychologische onderzoekers te reconstrueren hoe 
mensen denken en beslissen. 

Een bijprodukt van deze algemene lijn van werken was het toenemende 
besef, dat mensen onder omstandigheden nogal slechte denkers zijn. Als 
men het spontane denken van mensen toetst aan logische criteria, dan blijkt 
dat mensen herhaaldelijk fouten maken. og interessanter is het resultaat 
dat dergelijke denkfouten meestal niet op toevallige momenten worden 
gemaakt en van willekeurige aard zijn - zoals men zou verwachten wanneer 
zij uitsluitend een gevolg van onoplettendheid zouden zijn-maar dat er 
systeem in zit. Bepaalde fouten worden onder bepaalde omstandigheden 
telkens weer gemaakt. Op sommige plaatsen in de menselijke denkappa
ratuur zijn er blijkbaar draadjes los of verkeerd verbonden, hetgeen ertoe 
leidt dat het telkens weer op dezelfde wijze mis gaat. Sinds de psychologen 
Tversky en Kahneman deze hypothese in de jaren zeventig opwierpen, heeft 
een leger psychologen zich gestort op de taak om deze karakteristieke fouten 
in het denken van mensen in kaart te brengen. 4 

Bij dit alles gaat het om denkfouten, die redelijk verstandige en zorg
vuldige mensen ongeweten en te goeder trouw maken . Fouten ook die zij, als zij 
erop attent zijn gemaakt, ruiterlijk toegeven en zich voornemen niet meer te 
zullen maken en die zij desondanks dikwijls toch weer maken. Dat gegeven 

4. Een redelijk compleet overzicht van de resultaten van de eerste fase van dit onderzoek 
werd gegeven door R.E. Nisbett & L. Ross , Hu.man inference: Strategies and shortcomiugs of 
social judgment. Englewood Cliffs: Prentice-Hall (1980). 
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rechtvaardigt de hypothese dat rechters, die immers ook mensen zijn, ze ook 
maken. Dat is trouwens niet helemaal meer een hypothese: in navolging van 
algemeen psychologische onderzoek naar karakteristieke fouten in het den
ken, doen rechtspsychologen in toenemende mate onderzoek naar het 
voorkomen daarvan in juridische context. In het vervolg van dit hoofdstuk 
zullen wij een beperkte selectie van dergelijke fouten in meer detail be
spreken. De voorbeelden zijn zo gekozen, dat zij op het eerste gezicht van 
toepassing zijn op beslissingen in bewijskwesties, zoals rechters die voort 
durend moeten nemen. 

3. Beslissen in onzekerheid 

In de meeste strafzaken in ons land spelen bewijskwesties nauwelijks een rol. 
De verdachte heeft bekend en dat meestal omdat het bewijs tegen hem (of 
haar) overweldigend is. Hij is op heterdaad betrapt, heeft op de plaats van het 
misdrijf onmiskenbare sporen achtergelaten of er is een keur van getuigen . 5 

De politie heeft verdachte daarmee geconfronteerd en hem ervan overtuigd 
dat ontkennen geen zin heeft. 

In welk deel van de burgerlijke zaken bewijskwesties geen rol spelen 
omdat partijen over de feiten niet van mening verschillen, weten wij niet. Het 
komt voor. Maar evenzeer komt het in een minderheid van de strafzaken en 
een onbekend deel van de civiele zaken voor, dat de rechter op grond van 
onvolledige en/of onzekere informatie moet beslissen wat er nu precies 
gebeurd is. Hoe gaat dat? 

In het ideale geval begint een rechter daar neutraal aan. Hij hoort aan wat 
de ene partij (eiser of OM) beweert en welke bewijsmiddelen hij daarvoor 
aanvoert. Omdat eiser en OM moeten bewijzen hetgeen zij beweren, zou het 
daarbij kunnen blijven, waarop de rechter zou beslissen of en in hoeverre hij 
overtuigd is. Maar zo doen wij dat niet. Verdachte en gedaagde mogen eerst 
de wederpartij weerspreken en, als zij dat willen, zelfs tegenbewijs aan
voeren. Vervolgens staat de rechter voor een dilemma: is al die informatie 
wel betrouwbaar en is er genoeg informatie om een keuze te maken? 

In werkelijkheid is het trouwens nog anders. Er zijn dossiers en rechters 
hebben de gewoonte om van de inhoud daarvan tevoren kennis te nemen. 
Dat hoeven zij niet. ergens staat dat het moet. Maar het gebeurt, al was het 
alleen maar omdat ons procesrecht niet verplicht tot volledige mondelinge 
behandeling van zaken. 6 Dat betekent dat een groot deel van het bewijs aan 

5. Met die getuigen zijn nog allerlei problemen verbonden, waarover wij hier zwijgen omdat 
zij onderwerp vormen van een apart hoofdstuk in dit boek: hoofdstuk 10. 
6. Eigenlijk verplicht het Wetboek van Strafvordering daartoe wel, maar sinds HR 20 
december 1926, NJ 1927, 35 is deze verplichting steeds verder geërodeerd. 
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het dossier ontleend wordt. Daarbij komt dat het in ons land grotendeels de 
rechter is die de procesorde bepaalt, niet alleen in strafzaken, maar ook in 
civiele zaken. Om dat te kunnen doen, moet hij een overzicht hebben van wat 
er allemaal aan de orde kan en moet komen. Dan kan hij op het juiste 
moment de juiste vragen tellen of de inhoud van een zich in het dossier 
bevindend stuk samenvatten en meedelen dat het wordt geacht te zijn 
voorgelezen. Bij de aanvang van de behandeling van een zaak beschikt de 
rechter derhalve over een beeld van het geheel, dat door dossierstudie is 
ontstaan. In strafzaken is dat beeld eenzijdig, omdat het dossier meestal 
uitsluitend de voorstelling van zaken bevat, die het OM zich op grond van 
eigen onderzoek heeft gevormd. Wat verdachte daar tegenin te brengen 
heeft, is hem nog onbekend. 

In burgerlijke zaken is het dossier evenwichtiger van samenstelling, 
omdat beide partijen hun kijk op de zaak en de feiten al in hun conclusies 
hebben uiteengezet. De rechter heeft daardoor een evenwichtiger beeld van 
het dilemma dat hij zal moeten oplossen. Op grond daarvan kan hij zich 
tevens een beeld vormen van de punten die ter zitting nog ophelderi ng 
behoeven. Men mag verwachten dat de rechter zich zo open mogelijk zal 
opstellen, maar een eerste oordeel over de merites van de stan dpunten van 
partijen zal hij niet kunnen vermijden. Tegen die eerste indruk zal ter zitting 
opgebokst moeten worden. Daar zijn raadslieden voor. Zeker , maar in dit 
verband is de observatie van Van Duyne en Verwoerd, die in een aantal 
strafzaken het overleg van rechterlijke colleges in raadkamer konden ob
serveren , niet erg geruststellend. Zij constateerden dat '[i]n het merendeel 
van de gevallen [ ... ] de verdediging in de raadkamer in het geheel niet ter 
sprake [kwam).'7 Echter ook ten aanzien van het standpunt van de OvJ 
constateren deze onderzoekers dat naar wat deze in zijn requisitoir in
houdelijk te berde bracht, zelden werd verwezen tijdens het overleg.8 Het 
vermoeden rijst daarom dat juist de voorlopige oordeelsvorming, die een 
gevolg is van dossierstudie , bepalend is voor de wijze waarop de rechter ter 
zitting gegevens verzamelt en waardeert. De psychologische literatuur bevat 
aanwijzingen, dat dergelijke invloed aanzienlijk zou kunnen zijn, aldus het 
beeld van de rechter als onpartijdige waarheidszoeker in bewijskwesties 
aantastend. 

7. P.C. van Duyne & J.R.A. Verwoerd, Gelet op de persoon van de rechter. 's Gravenhage : 
Staatuitgeverij/Ministerie van Ju stitie (1985), p.46. 
8. Bij het bepalen van de strafmaat blijkt het OM echter wel een merkbare invloed uit te 
oefenen op de rechterlijke besluitvorming: 'De eis was een duidelijk vertrekpunt in de 
beraadslaging en werd zelden of nooit genegeerd.' Van Duyne & Verwoerd (1985, p. 45) , op. 
cit. noot 7. 
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4. Verificatie versus falsificatie 

Psychologen hebben geconstateerd dat mensen, wanneer zij om welke reden 
dan ook eenmaal een standpunt hebben ingenomen of een theorie aan
hangen, informatie die hen daarna bereikt niet symmetrisch behandelen . Zij 
neigen er dan toe om informatie die hun standpunt ondersteunt, actief te 
zoeken en, indien gevonden, overmatig te waarderen. Informatie die met 
hun standpunt strijdig is zoeken zij niet actief en, indien die hen toch bereikt, 
neigen zij ertoe die onder te waarderen of zelfs geheel te negeren. Dit 
verschijnsel staat in de Engelstalige literatuur bekend als belief perseverance. 
Het bestaan van het verschijnsel is in talloze experimenten aangetoond. 9 

Laat ons beginnen met een eenvoudig en aansprekend voorbeeld te 
bekijken van een van die experimenten. 10 Aan een groep proefpersonen 
wordt een reeks afscheidsbrieven van zelfdoders voorgelegd. De opdracht 
aan de proefpersonen luidt om uit te maken of zij echt dan wel nagemaakt 
zijn. Na iedere beslissing wordt door de proefleider meegedeeld of de 
conclusie van de proefpersoon juist of onjuist is. Een deel van de proef
personen krijgt te horen dat zij het bijna voortdurend bij het juiste eind 
hebben (de succes -conditie); een ander deel dat zij het bijna voortdurend 
fout hebben (de faal-conditie). Daarna wordt hen gevraagd te voorspellen 
hoe zij verwachten het er bij nieuwe gevallen te zullen afbrengen . De 
proefpersonen uit de succes-conditie geven aanmerkelijk optimistischer 
voorspellingen van hun toekomstige prestaties dan die uit de faal-condities. 
Dat is logisch. Vervolgens wordt echter aan alle proefpersonen meegedeeld 
dat zij bedrogen zijn: alle briefjes waren nagemaakt en de terugkoppeling 
van de proefleider vond plaats volgens een tevoren vastgesteld schema . Dat 
schema krijgen de proefpersonen daadwerkelijk te zien. Opnieuw wordt aan 
de proefpersonen gevraagd om hun toekomstige prestaties te voorspellen. 
Wat blijkt? De proefpersonen uit de succes-conditie blijven aanmerkelijk 
optimistischer over hun toekomstige prestaties dan de proefpersonen uit de 
faal-conditie. Een overtuiging die eenmaal gevormd is op grond van schijn
bare evidentie, is blijkbaar bestand tegen volledige ontkrachting van die 
evidentie. Strijdige informatie wordt eenvoudig genegeerd . 

Het verschijnsel werd in een grote variëteit van laboratorium-experimen
ten telkens opnieuw gevonden, maar ook in levensechte situaties. Elstein en 
medewerkers 11 onderzochten hoe geneesheren medische diagnoses stellen. 

9. isbett & Ross (1980, hoofdstuk 8), op. cit. noot 4. 
10. L. Ross, M.R. Lepper & M . Hubbard , 'Perseverance in self perception and social 
perception: Biased attributi onal processes in the debriefing paradigm .' 13 J ournal of Persona
lity and Social Psychology 880-892 (1975). 
11. A.S. Elstein , L.S. Shulman & S .A. Sprafka, M edical problem solving: An analysis of clinical 
reasoning. Cambr idge, MA: Harvard University Press (1978). 
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Zij vonden dat dokters in een zeer vroeg stadium van hun contact met de 
patiënt, een zeer beperkt aantal hypotheses vormen over wat er aan de hand 
zou kunnen zijn. Vervolgens beperkt hun onderzoek zich er grotendeels toe 
voor die hypothesen bevestiging te vinden. Disconfirmerende informatie 
wordt niet gezocht en, indien toch gevonden, grotendeels genegeerd . Bij 
medische diagnoses worden dan ook veel fouten gemaakt, zo weten wij.12 

Het was slechts een kwestie van tijd voor rechtspsychologen besloten om 
te onderzoeken of belief perseverance ook bij rechters voorkomt . De Duitse 
onderzoeker Schünemann nam die taak grotendeels voor zijn rekening. 13 

Hij merkt op dat de combinatie van voorafgaande dossierkennis en de 
actieve rol van de rechter bij het onderzoek ter zitting-zoals in de Bonds
republiek en ons land gebruikelijk- een zeer gevaarlijke is in het licht van de 
resultaten van eerder onderzoek. Dat blijkt ook het geval. Ter illustratie 
kiezen wij een van zijn vele studies en wel die, waarbij de proefpersonen 
werden gevormd door een groep van 35 beroepsrechters. 14 

Aan al die rechters werd dezelfde strafzaak voorlegd, maar niet onder de 
dezelfde omstandigheden. Zij werden verdeeld in vier groepen: (a) een 
groep die vooraf het dossier mocht bestuderen en tijdens de zitting de 
leiding van het onderzoek had, (b) een groep die vooraf geen kennis nam van 
het dossier en tijdens de zitting de leiding van het onderzoek had, (c) een 
groep die vooraf het dossier mocht bestuderen , maar bij het onderzoek ter 
zitting geheel passiefbleef, en tenslotte (d) een groep die vooraf geen kennis 
nam van het dossier en ook bij het onderzoek ter zitting passief bleef. 
Conditie (a) correspondeert op hoofdpunten met de gang van zaken in 
Duitsland en Nederland; (d) met de gang van zaken in het Angelsaksische 
recht. Beide andere experimentele condities hebben geen equivalent in de 
werkelijkheid en zijn slechts toegevoegd vanwege de logica van het experi
ment. 

De uitkomst: dossierkennis heeft aanmerkelijke invloed op het aantal 
veroordelingen , maar vooral als de rechter tijdens het onderzoek ter zitting 
de leiding heeft. Dàn [in conditie (a)] besluiten alle rechters tot ver
oordeling. Ontbreekt voorafgaande dossierkennis [conditie (b)], dan besluit 
in dezelfde zaak slechts 27 procent van de rechters tot veroordeling. Ook bij 
rechters die ter zitting passief zijn, wordt een verschil in het percentage 
veroordelingen gevonden als gevolg van het al dan niet aanwezig zijn van 

12. Zie J.g.M. Gerritsma & J.A. Smal, De werk1vijze van huisarts en internist. Utrecht: Bunge 
(diss. Utrecht 1982). 
13. Bijvoorbeeld: B. Schünemann & W. Bandilla, 'Perseveranc e in courtroom decisions.' In 
H. Wegener , F. Lösel & J. Haisch (eds.) Crimina/ Behavior and t!te Justice System: Psychological 
Perspectives. New York: Springer (1989), pp. 181-192 . 
14. B. Schünemann, 'Experimentelle Unter suchungen zur Reform der Hauptverhandlung 
in Strafsachen. ' In H.]. Kerner, H. Kurry & K. Sessar (Hrgb.) Deutsche Forschungen zur 
Kriminalitätsentstehung uns Krimina/itätskontrolle. Köln: Heymanns (1983). 
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dossierkennis, maar in dat geval is er verschil kleiner: 100 procent bij 
voorkennis, 71 procent bij het ontbreken daarvan. 

Ook rechters vertonen belief perseverance en de in ons land en de meeste 
andere landen van continentaal Europa gebruikelijke procesorde lijkt er 
speciaal op ingericht om die denkfout uit te lokken. Voorafgaande kennis van 
het dossier, vooral in strafzaken, maar ook in civiele zaken, zou vermeden 
moeten worden. Maar die verandering van werkwijze kan niet zomaar 
ingevoerd worden, omdat het zou impliceren dat wij terug zouden moeten 
naar mondelinge behandeling tijdens de zittingen. Dat zou ook om andere 
redenen een heel verstandig besluit zijn 15 en niemand minder dan Mauro 
Cappelletti heeft daarvoor een lans gebroken. 16 De feitelijke ontwikkeling in 
ons land gaat echter in tegengestelde richting: wij werken in strafzaken en 
vooral in burgerlijke zaken in toenemende mate met schriftelijke stukken. 
Dat vinden wij efficiënt. In het licht van het voorgaande is het echter de vraag 
of een rechtsstaat de prijs voor dergelijke efficiëntie wel zou moeten willen 
betalen. 17 

5. Statistische informatie en de waardering van bewijs 

Onderzoek van psychologen heeft aangetoond dat mensen de grootste 
moeite hebben met het verwerken van statistische informatie, dat wil zeggen 
gegevens die niet absoluut zeker zijn, maar slechts een zekere waarschijn
lijkheid hebben. Het soort informatie derhalve waar rechters herhaaldelijk 
mee worden geconfronteerd. 

Laat ons om te beginnen een veilig, want niet op juristen betrekking 
hebbend, voorbeeld geven van wat er mis kan gaan. Eddy 18 legde aan 
geneesheren het geval voor van een patiënt, die een positieve uitslag had op 
een test, die in 90 procent van de gevallen positief is als de patiënt een tumor 
heeft. Zij moesten de vraag beantwoorden hoe groot zij de kans achtten dat 
de desbetreffende patiënt een tumor had. De overgrote meerderheid van 
hen stelde die kans op 90 procent. Wij vermoeden dat een deel van de lezers 
dat een redelijke conclusie acht. Zij is echter onjuist, omdat uit het gegeven 
dat bij aanwezigheid van een tumor de test in 90 procent van de gevallen 

15. Een andere reden daarvoor wordt gegeven in hoofdstuk 14. 
16. M. Cappelletti, Procédures ora/es et procédures écrües. Milano: Giuffre (Rapport général 
présenté au VIIIe congres internationale de droit comparé 1970), i.h.b. Troisième Partie: La 
valeur actuelle de l'oralité . 
17. Die vraag wordt ook opgeworpen door Gerard Mols in zijn oratie Staande de z itting. 
Arnhem: Gouda Quint (oratie Maastricht 1989), passim. 
18. D.M . Eddy, 'Probabilistic reasoning in clinical medicine.' In D. Kahneman, P. Slovic & 
A. Tversky (eds.) Judgment under uncertainty: Heurisitcs and Biases; Cambridge: Cambridge 
University Press (1982) . 
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positief is, niet zonder meer volgt dat bij een po itieve test de kans op de 
aanwezigheid van een tumor 90 procent is.19 Waarom niet ? 

Om dezelfde uitleg niet twee keer te hoeven geven, bekijken wij eerst een 
voor juristen gevaarlijker voorbeeld. 20 Er is een wurgmoord gepleegd. 
Aanvankelijk is de enige aanwijzing, dat het slachtoffer de dader met een 
tafelmes heeft verwond. Bij het buurtonderzoek naar mogelijke getuigen 
treft men een man met een verband om zijn duim. Van mogeli jke getuige, 
wordt de man verdachte. Maar niet op sterke gronden, want verwondingen 
op enige plaat s aan het lichaam zijn niet echt zeldzaam. Vervolgens blijkt dat 
het bloed op het me s en het bloed van verdachte corresponderen en 
bovendien van het type X te zijn, dat slechts bij 10 procent van de bevolking 
wordt aangetroffen. Hoe dient dit nieuwe gegeven gewaardeerd te worden? 
Wat te denken van het volgende argument, dat door het OM wordt ge
presenteerd: 

'Verdachte heeft hetzelfde type bloed als de dader. Dat type komt slechts bij 10 
procent van de bevolking voor. Er is derhalve slechts 10 procent kans dat het bloed 
dat op de plaats van het misdrijf gevonden werd, afkomstig is van iemand anders dan 
verdachte. De kans dat verdachte schuldig is, is derhalve 90 procent.' 

Is dat een goe de redenering? ee, want het is dezelfde fout die de dokters 
maakten. Wat te denken van de wijze waarop de verdediging met hetzelfd e 
gegeven omging: 

'Het type bloed van verdachte mag zeldzaam zijn, in een stad als de onze, met zijn 
200.000 inwoners, hebben rond 20.000 mensen hetzelfde type. De Officier heeft 
slechts aangetoond, dat verdachte een van de 20.000 mensen in deze stad is, die het 
misdrijf begaan kunnen hebben. De kans dat deze verdachte schuldig is, is 1 op 
20.000, dus 0,005 procent.' 

Is dat een goede redenering ? ee, hij i ook fout, hetgeen de vraag oproept 
wat dan de correcte waardering van dit bewijsmiddel is. Alvorens dat uit te 
leggen, dient vermeld te worden, dat Thompson en Schumann in een 
experiment, waarin dit voorbeeld werd gebruikt, uitvonden , dat van 72 
stud enten-proefpersonen er slechts 16 (22 procent) herkenden, dat beide 
redeneringen fout zijn . Van de overigen liet 68 pro cent zich misleiden door 

19. Met één uitzonderi ng: het geval waarin de a priori waarschijnlijkheid van een tumor gelijk 
is aan de a priori waarschijnlijkheid van een positieve uitslag van de test. Ter zijde, dat het 
misver tand ook in juridische kring leeft, demonstreerden Reiling en Westdorp nog onlangs 
in een bijdrage aan het NJB: A.D. Reiling &J. Westdorp, 'Anatomisc h correcte poppen zijn 
geen bewijsmiddel! ' 65 Nederlands Juristenblad 744- 748 (1990), p.74 7. 
20. Ontleend aan W.C. Thompson & E.L. Schumann , 'lnt erpretation of statistica ! evidence 
in crimina ! trials.' 11 Law and Human Behavior 167-187 (1987). 
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het argument van de verdediging en 29 procent door het argument van het 
OM. Deze percentages tellen op tot meer dan 100 procent, omdat-in een 
vlaag van verstandsverbijstering-14 proefpersonen beide argumenten cor
rect oordeelden . og gekker is het gegeven dat, toen de onderzoekers de 
proefpersonen vroegen om zelf een een schatting te geven van de kans dat 
verdachte schuldig was, zij die kans gemiddeld op 27 procent schatten. Hoe 
dat resultaat zich laat rijmen met het gegeven dat een ruime meerderheid 
instemde met de door de verdediging aangevoerde argumentatie, blijft 
onduidelijk. 

og steeds dienen wij uit te leggen waarom beide redeneringen fout zijn. 
Dat, naar wij vermoeden, een deel van de lezers op dit punt van onze 
uiteenzetting dat nog niet weet, bevat echter onze eigenlijke boodschap: 
mensen kunnen met dit soort gegevens niet omgaan, althans niet intuïtief. 
Dokters niet en rechters niet. En toch moeten zij op grond van dit soort 
gegevens beslissingen nemen met verstrekkende gevolgen. 
Wat is er mis? Wij brengen het geval nog eens in kaart. 
Twee feiten zijn gegeven: 
(i) Als verdachte de dader is, dan is het 100 procent zeker dat hij bloed X 
heeft. 
(ii) Als verdachte onschuldig is, dan heeft hij niettemin 10 procent kans om 
bloed X te hebben. 
Gevraagd wordt: 
(iii) Nu verdachte bloed X heeft, hoe groot is de kans dat hij de dader is? 

Het antwoord op (iii) kan niet zonder meer uit de gegevens (i) en (ii) worden 
afgeleid. Waarom niet? Analyse van een ander voorbeeld, dat zo gekozen is 
dat het op alle relevante punten op ons geval lijkt, maar niettemin beter te 
doorzien is, kan daarbij helpen. 

Veronderstel dat de volgende twee feiten gegeven zijn: 
(1) Als iemand advocaat is, dan is het 100 procent zeker dat hij een aktentas 
heeft. (Alle advocaten hebben derhalve een aktentas.) 
(2) Als iemand niet advocaat is, dan heeft hij niettemin 10 procent kans om 
een aktentas te hebben. (Aktentassen worden derhalve niet exclusief door 
advocaten gebruikt.) 
Gevraagd wordt: 
(3) Als iemand een aktentas heeft, hoe groot is dan de kans dat hij advocaat 
is? 

Nu zal duidelijk(er) zijn, dat om vraag (3) te kunnen beantwoorden, wij iets 
extra moeten weten, namelijk hoe groot de kans is dat iemand advocaat is, 
met andere woorden: welke percentage van de bevolking advocaat is. Ver
onderstel dat de bevolking bestaat uit 100 personen en dat 10 personen 
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advocaat zijn, dat wil zeggen de kans dat iemand advocaat is, is 10 procent. 
Dan zijn er onder die bevolking dus 10 aktentassen van advocaten en 9 (10 
procent van 90) aktentassen van niet-advocaten, in totaal 19. De kans dat 
iemand met een akten tas advocaat is, is derhalve 10/19 x 100 = 53 procent . 
Is echter 20 procent van de bevolking advocaat, dan zijn er 20 aktentassen 
van advocaten en 8 (10% van 80) van niet-advocaten, in totaal 28. Dan is de 
kans dat iemand met een aktentas advocaat is 20/28 x 100 = 71 procent. 
Hier blijkt derhalve dat de gegevens (1) en (2) tekortschieten om vraag (3) te 
beantwoord en. 

Gewapend met dit inzicht, keren wij terug naar het geval van de verdachte 
van de wurgmoord. Verdachte i verdacht geworden omdat hij buurt
bewoner met een kwetsuur is. Hoe groot is de kans dat de dader van het 
misdrijf een buurtbewoner is? Dat weten wij niet. Laat ons die kans op 10 
procent stellen. Hoe groot is de kans dat een buurtbewoner met een 
kwetsuur de dader is? Ook dat weten wij niet. Laat ons de kans dat een 
buurtbewoner met kwetsuur de dader is op 20 procent stellen. Dan ver
hogen de gegevens (i) en (ii) de kans dat verdachte de dader is tot 71 procen t; 
de som is gemaakt in de vorige alinea. 

Deze omstandige uitleg was nodig om te voorkomen, dat wij de lezer met 
het theorema van Bayes zouden moeten lastigvallen, 21 waarvan psychologen 
hebben uitgevonden dat het contra-intuïtief is en daarom niet alleen tot de 
beschreven denkfouten aanleiding geeft, maar ook tot begripsproblemen 
wanneer men probeert uit te leggen wat er fout is. 

Wij zetten de conclusies uit het voorgaande op een rij: (a) Zowel het 
argument van het OM, als dat van de verdediging was fout. (b) Hoewel 
proefpersonen in meerderheid zeggen iets te zien in het argument van de 
verdediging, waarin de kans op schuldig zijn op 0,005 procent gesteld wordt, 
blijken zij, als zij zelf een schatting van de kans op schuld op grond van de 
bewijsmiddelen moeten geven, de bewijskracht van de gegevens te onder
schatten: gemiddeld 27 procent in plaats van 71 procent . (c) Zelfs in een 
eenvoudig geval bleken wij de cijfers nodig voor exacte berekening van de 
kans uit de lucht te moeten grijpen. Dat betekent dat wij ons in de rechts
praktijk waarschijnlijk nooit tegen schending van Bayes' theorema zullen 

21. Dat theor ema luidt : p(H,IB) = p(HJ p(BjHJ/{ p(HJp(B IHJ + p(H.,)p(BjHJ}, 
waarbij p(H,) staat voor de kans dat iemand schuldig is, p(H.,) voor de kans dat iemand 
onschuldig is en B voor bewijs. 
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kunnen beschermen door te rekenen. 22 Wij zullen bij het waarderen van 
bewijs op onze intuïtie aangewezen blijven, hetgeen gevaarlijk is omdat, 
zoals opgemerkt, Bayes' theorema contra-intuïtief is. (d) Wellicht ten over
vloede merken wij op, dat wij er vrijwel zeker van zijn, dat geen echte rechter 
in het als voorbeeld gebruikte geval tot veroordeling zou hebben besloten. 
Echte rechters zouden de bewijskracht van de gegevens waarschijnlijk 
onderschat hebben, zoals de proefpersonen in het experiment dat ook deden 
[zie punt (b)]. Maar zelfs als zij de bewijskracht ervan wèl correct, dus op 71 
procent, geschat zouden hebben, dan nog zouden zij dat waarschijnlijk niet 
genoeg voor een veroordeling hebben geacht. Wij stemmen daarmee in. 

Tenslotte de moraal van dit alles. Fouten bij de waardering van bewijs 
middelen zullen waarschijnlijk onuitroeibaar zijn. Omdat, zoals uit onder
zoek gebleken is, onderschattingen daarbij waarschijnlijker zijn dan over
schattingen, zijn onterechte vrijspraken waarschijnlijker dan onterechte 
veroordelingen. Statistisch geschoolde getuigen-deskundigen zouden een 
nuttige functie kunnen vervullen in rechtszaken met gecompliceerde be
wijsproblemen, maar hun functie zou dan veelal niet verder kunnen strekken 
dan een verzachting van rechterlijke intuïtie-fouten. 

6. Statistische informatie en het voorspellen van recidive 

Wij bespreken nog een geval waarbij rechters de kans lopen door hun 
statistische intuïties misleid te worden. Bij gewelddadige delinquenten 
moeten zij niet alleen beslissen over de strafmaat, maar ook over de vraag of 
TBS wenselijk is. Zowel bij het bepalen van de strafmaat als voor het 
opleggen van TBS is de recidive-kans van belang. Hoe schat je de recidive
kans? 

In de Verenigde Staten doet deze kwestie zich in een andere vorm voor: 
daar wordt aan gewelddadige delinquenten meestal straffen van variabele 
lengte opgelegd, waarbij alleen het minimum en het maximum vastliggen . Is 
de minimum-straf verstreken, dan wordt jaarlijks bekeken of de gedetineer
de voor voorwaardelijke invrijheidsstelling in aanmerking komt . Daartoe 
wint men advies in van psychiaters en psychologen. Naar de vraag hoe 
accuraat de voorspellingen van dergelijke specialisten zijn, is in dat land 
onderzoek gedaan. Gebleken is dat deze specialisten ertoe neigen om de 

22. Daar is wel degelijk voor gepleit, namelijk door W.O. Finkelstein & W.B. Fairly, 'A 
Bayesian approach to identification evidence.' 83 Haroard Law Review 489-517 (1970), maar 
ook ertegen door L.H. Tribe, 'Trial by ma thema tics: Precision and ritual in the lagal process.' 
84 Haroard Laiv Review 1329-1393 (1971). Zie voor een hernieuwde ondersteuning van het 
standpunt van Finkelstein & Fairly tevens M.J. Saks & R.F. Kidd , 'Human information 
processing and adjud ication: Trial by heuristics.' 15 Law and Society Review 123-160 
(1980/81). 
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kans op herhaling van geweldadige delicten te overschatten . Bovendien 
blijken zij het twee keer zo vaak bij het verkeerde eind te hebben als bij het 
goede. 23 De meeste gewelddadige delinquenten recidiveren namelijk niet. 
Dat weten die psychiaters en psychologen ook wel, maar dat gegeven 
verbleekt bij de concrete gegevens, die de dossiers van afzonderlijke daders 
bevatten. Bij het geven van een voorspelling over de recidivekans moet de 
algemene, statistische kans op recidive - hoe vaak recidiveren dit soort 
daders?- gecombineerd worden met de gegevens van het concrete ge
val- bevat dh dossier aanwijzingen voor een verhoogde kans op recidive
ren? Het probleem is (opnieuw) oma priori-waarschijnlijkheden op correcte 
wijze te combineren met a posteriori-waarschijnlijkheden. 

Omdat de 'klinische' manier van voorspellen, dat wil zeggen die van 
psychiaters met behulp van persoonlijke gegevens, zo slecht bleek te werken , 
ontwikkelde men in de staat Michigan een zogenaamde actuarile methode 
waarbij, met behulp van statistische analyse van recidive-gegevens, vijf 
risicogroepen onder gedetineerden werden onderscheiden. 

Figuur 1, ontleend aan Monahan, 24 laat zien dat, naargelang de voorge
schiedenis, het recidive-risico varieert van 2 tot 40 procent. Maar de figuur 
laat tevens zien, dat zelfs bij de slechtste voorgeschiedenis het risico nog 
altijd lager is dan 50 procent: de meeste daders recidiveren niet. Een 
psychiater die kennis neemt van de concrete voorgeschiedenis van een geval 
met slechte prognose-en die is meestal nogal schokkend-wordt daardoor 
zo overdonderd, dat het statistische gegeven over de algemene recidive-kans 
voor zulk soort gevallen (de base-rate noemt men dat in het Engels) daarbij 
verbleekt. 

Dat overkomt psychiaters niet alleen, dat overkomt mensen in het alge
meen, zo bleek in een klassiek experiment van Kahneman en Tversky. 25 Zij 
legden aan hun proefpersonen een korte persoonsbeschrijving voor , die 
betrekking zou hebben op een lid van een groep van 100 personen , be
staande uit juristen en ingenieurs. De beschrijving bevatte geen enkele 
aanwijzing over het beroep van de persoon waarop hij betrekking had. De 
helft van de proefpersonen kreeg te horen dat de totale groep van 100 
personen bestond uit 30 juristen en 70 ingenieurs, de andere helft dat het 
ging om 70 juristen en 30 ingenieurs. De opdracht luidde, uit te maken of de 
beschrijving op een jurist dan wel een ingenieur sloeg. Het statistische 
gegeven over de verhouding van het aantal juristen en ingenieurs in de totale 

23. J. Monahan , 'Pr ediction of crimina! behavior: Recent development s in research and 
policy in the United States .' In H . Wegener , F . Lösel &J. H aisch (eds.) Crimina/ behaviorand 
the j ustice system: Psychological perspectives. New York: Sprin ger (1989). 
24. Monahan (1989, p. 46), op. cit. noot 23. 
25. D. Kahneman & A. Tversky, 'On the psychology of prediction .' 80 Psychological Review 
237-251 (1973). 
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Figuur 1: Assaultive risk screening sheet 

ASSAULTIVE 
RISK Percent 

CATEGORY failure 

VERY 
HIGH 

ASSLT 
40 

First 
RISK 

Arrest 
Before 
151h 

81rthdav 

HJGH 

ASSLT 
21 

Ser1ous RISK 

Crime 
Descr1ptron MIOOLE 

Fits 
Aobbery, ASSLT 12 

Sex Assauh RISK 

"' Murde, 

YES 

D 
Reported 
Juven1le LOW 
Felony 

ASSLT 

D Crune RISK 
NO Descnp11on 

Fits Any 
Assault1ve 

Felony 

VERY 
LOW 

ASSLT 
RISK 



242 13. Ook rechter s maken menselijke fouten 

groep zou ertoe moeten leiden, dat de neutrale persoonbeschrijving in het 
eerste geval overwegend aan een ingenieur zou worden toegeschreven en in 
het tweede geval overwegend aan een jurist. Maar de onderzoekers vonden 
geen verschil in toeschrijvingen in beide groepen proefpersonen . Het enige 
reële, maar 'bleke' gegeven dat men had, de base-rate, werd geheel ver
waarloosd door de proefpersonen en het 'levendige' , maar inhoudelijk 
waardeloze gegeven van de persoonbeschrijving werd 'gebruikt'. 

Caroll 26 herhaalde dit experiment in een juridische context. Aan een 
groep van 112 studenten in de criminologie legde hij tien korte geschiede
nissen van criminelen voor, die volgens toeval waren getrokken uit 100 van 
dergelijke beschrijvingen. De taak van de proefpersonen was om voor de tien 
hen voorgelegde gevallen het recidive-risico te schatten. Daarbij werd 
verteld dat de onderzoeker de werkelijke afloop van alle 100 gevallen kende , 
omdat het ging om gedetineerden die allemaal al geruime tijd geleden in 
vrijheid waren gesteld . De helft van de proefpersonen kreeg bovendien te 
horen, dat in de totale groep het recidive-percentage 70 procent was 
gebleken, de andere helft dat het recidive-percentage 30 procent was. Of de 
base-rate nu hoog (70 procent) of laag (30 procent) was, de proefpersonen 
voorspelden, op grond van de korte gevalsbeschrijvingen, in beide condities 
gemiddeld eenzelfde recidive-percentage, namelijk 50 procent. Toen hen 
vervolgens werd gevraagd op grond waarvan zijn hun voorspellingen gedaan 
hadden, verwee slechts één proefpersoon naar de base-rate, he t percentage 
recidivisten in de totale groep van 100 delinquenten. Alleen als men mensen 
uitsluitend de base-rate-informatie geeft en geen enkel ander gegeven, hoe 
waardeloos ook, dan pas zien zij de relevantie van base-rate-informatie. 

Op grond van deze gegevens kan men veilig aannemen dat ook in ons land, 
wanneer rechters zich met het oog op TBS een oordeel proberen te vormen 
over de recidive-kansen van verdachten, die kans meestal te hoog geschat 
wordt. Dat zij daarin worden bijgestaan door psychiaters en andere des
kundigen, lost het probleem niet op. Hoe moet men dat soort beslissingen 
dan wèl nemen? Met behulp van een actuariële methode. In dat verband is 
het nuttig om op te merken dat de in figuur 1 getoonde gegevens achterhaald 
zijn. De United States Sentencing Commission beschikt sinds 1987 over een 
methode waarmee men, op grond van hun voorgeschiedenis, delinquenten 
met een recidive-kans van 49 procent kan aanwijzen. 27 Die voorspelling is 
derhalve preciezer dan die welke de Michigan-gegevens in figuur 1 toeliet. 
Als men deze groep met een recidive-risico van 49 procent vasthoudt, dan 
nog neemt men in 51 procent van de gevallen een verkeerde beslissing. Maar 
een methode die het foutenpercentage van tweederde-het percentage van 

26. J.S . Carroll, 'J udgment of recidivism: Conflicts between clinical strategies and base-ra te 
information.' 1 Lam and Human Behavior 191-198 (1977) . 
27. Monahan (1989 , p. 45) , op. cit. noot 23. 
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de 'klinische' methode van psychiaters en psychologen- naar de helft 
terugbrengt, verdient ongetwijfeld de voorkeur. 

Voor TBS-beslissingen geldt, dat men er in het beste geval vaker ten 
onrechte dan terecht toe besluit. Zou dat reden moeten zijn om het instituut 
geheel af te schaffen? Waarschijnlijk niet: onder de ertoe 'veroordeelden' 
mogen de werkelijke recidivisten een minderheid vormen, als zij de kans 
zouden krijgen, zouden de gevolgen verschrikkelijk zijn. Voor de ernstigste 
risicogroep is het, dunkt ons, te rechtvaardigen dat men aan allen die daartoe 
behoren TBS oplegt, zelfs als men weet dat men daarbij dan iets vaker fout 
dan goed beslist. Maar voor groepen met lagere recidive-risico's wordt zulk 
een beslissing hoe langer hoe problematischer. 

7. Besluit 

Ruimtegebrek weerhoudt ons ervan andere typische denkfouten en hun 
gevolgen in juridische context te bespreken. 28 De drie door ons besproken 
gevallen vormen weliswaar geen willekeurige selectie uit de mogelijkheden, 
maar zij putten het arsenaal van mogelijkheden allerminst uit. Rechters zijn 
ook mensen. Zij zijn, waarschijnlijk in gelijke mate als iedereen, vatbaar voor 
denk- en beslissingsfouten die mensen te goeder trouw maken. Het naïeve 
vertrouwen dat de ederlandse wetgever heeft gesteld in de rechterlijke 
wijsheid bij de waardering van bewijsmiddelen, is vrijwel zeker niet gerecht
vaardigd. Een aanscherping van de bewijsrechtelijke regels zou overweging 
verdienen, maar niet alle problemen kunnen oplossen. iet alleen de 
wetgever stelt een overmatig vertrouwen in de rechterlijke wijsheid, rechters 
zelf doen dat ook. Het horen van getuigen-deskundigen, die hen bij de 
waardering van bewijsmiddelen zouden kunnen voorlichten, is in ons land 
eerder uitzondering dan regel. 29 In de meeste gevallen vertrouwen rechters 
erop dat zij zelf in staat zullen zijn om de waarde van hen voorgelegde 
bewijsmiddelen te waarderen. Dit hoofdstuk is ervoor bedoeld om dit 
rechterlijke zelfvertrouwen te schokken . 

28. Men zou kunnen denken aan 'de fundamentele attributiefout' en de mogelijke gevolgen 
daarvan bij beslissingen over schuld en verwijtbaarheid . Zie isbett & Ross (1980 , pp. 122 
e.v.), op. cit. noot 4. 
29. In de Verenigde Staten komt dat veel vaker voor. Zie S.E. Fien berg (ed.) , Theevol vingro le 
of statistica/ assessment as evidence in the courts. New York: Springer (1989). 



Hoofdstuk 14 

Rechtvaardigheid: kwestie van inhoud of vorm? 

H.F.M. Crombag en P.J. van Koppen 

1. Rechtvaardigheid als criterium voor rechterlijke beslissingen 

In een samenleving boordevol meningsverschil en belangenstrijd heeft de 
rechter het laatste woord. iet één speciale rechter of rechterlijk college, 
maar de rechter als instituut. Dat is wat de gemiddelde burger denkt, zich 
nauwelijks afvragend waarom dat zo zou moeten zijn. Waarom zouden 
burgers in het algemeen en partijen in een rechtsgeding, in het bijzonder de 
verliezende partij, zich bij een rechterlijk vonnis neerleggen? In ieder geval 
de verliezende partij heeft daar op het eerste gezicht geen belang bij . Dat 
heeft de wetgever voorzien. De wet voorziet in een arsenaal dwangmiddelen 
die executie van rechterlijke beslissingen moeten waarborgen. Door middel 
van beslag en daarop volgende executoriale verkoop kunnen door de rechter 
opgelegde boetes, schadevergoedingen en dwangsommen worden geïnd. 
Zonodig kan daarbij politiedwang worden uitgeoefend . In het moderne 
economische verkeer is echter voor het innen van geldvorderingen fysieke 
dwang zelden nodig: geldvorderingen kunnen tegenwoordig op eenvoudige 
wijze langs administratieve weg geïnd worden . Maar er zijn ook nog steeds 
gevallen waarbij fysiek geweld bij de tenuitvoerlegging van rechterlijk beve
len nodig is: de wijze waarop gekraakte panden nogal eens ontruimd 
worden, doet denken aan de wijze waarop in vroeger dagen versterkte 
burchten werden belegerd en ingenomen. 

De rechter heeft het laatste woord, omdat hij zijn gelijk met administratief 
of fysiek geweld kan laten afdwingen. Bij die constatering passen twee 
kanttekeningen . De eerste is dat de rechter de facto lang niet altijd het laatste 
woord heeft. Rechterlijke vonnissen worden lang niet altijd ten uitvoer 
gelegd . Van Koppen en Malsch gingen na in hoeverre 930 civielrechtelijke 
vonnissen, waarin de eiser in het gelijk werd gesteld, de toegewezen vor
deringen drie jaar later waren betaald .' In 42 procent van de gevallen bleek 
de hoofdsom geheel voldaan . In 21 procent van de gevallen bleek slecht s een 

1. Zie P.J. van Koppen & M . Malsch, Execution of the court's decisions in civil la,v cases. Paper 
presented at the Annual Mee ting of the Law and Society Association, Berkerley, Ca l., May 
31-Jun e 3, (1990). Het onder zoek betrof eindvonnissen van de rechtbank en te 's -Gr aven
hage, Rotterdam en Breda in 1986. 
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deel van de hoofdsom (gemiddeld 45 procent daarvan) voldaan te zijn, 
terwijl er in de resterende 37 procent van de gevallen in het geheel niet 
voldaan was. De rechter heeft weliswaar letterlijk het laatste woord, maar 
vaak blijft het bij woorden alleen. Dat bleek ook uit het grote aantal zaken 
waarin na het vonnis (wederom) tussen de partijen werd onderhandeld: 32 
procent. 

De tweede kanttekening is dat het in hoge mate onbevredigend zou zijn 
als de rechter zijn gelijk slechts met behulp van dwangmiddelen zou kunnen 
halen. Dat zou betekenen dat het door Van Koppen en Malsch gecon
stateerde lage percentage tenuitvoerleggingen bij civielrechtelijke vonnissen 
slechts geremedieerd zou kunnen worden door het opvoeren van de over
heidsdwang. Is dat wat wij willen? Men zou kunnen menen dat zulk een 
oplossing wat armoedig is. Wij zouden er de voorkeur aan geven dat 
rechterlijke vonnissen worden uitgevoerd omdat ieder erkent dat de rech ter 
bevoegd is om recht te doen en dat ook daadwerkelijk doet. Men zou wensen 
dat de burgers er de voorkeur aan geven te leven in een samenleving waar 
niet de sterkste, maar gerechtigheid heerst en waar, in geval van menings
verschil over wat rechtvaardig is in een concreet geval, het woord van de 
rechter wordt erkend als de praktisch beste benadering van het recht
vaardigheidsideaal. 2 

Dat brengt ons bij de vraag, wat rechtvaardigheid dan wel is. Over die 
vraag hebben velen zich in de loop der tijd uitgelaten. Het onderwerp is lang 
beschouwd als het exclusieve terrein van filosofen en moralisten . Wij zullen 
in de volgende paragraaf de belangrijkste door filosofen ingenomen stand
punten kort karakteriseren, kort omdat dit geen filosofische verhandeling is. 
Ook psychologen houden zich namelijk sind enige tijd bezig met de vraag, 
wat rechtvaardigheid zou kunnen inhouden. Zij rechtvaardigen hun be
moeienis met het onderwerp door erop te wijzen dat abstracte omschrijvin
gen van het ideaal slechts praktische betekenis kunnen hebben als zij door 
mensen ook worden erkend en aanvaard. Een concrete stand van zaken 
rechtvaardig noemen, omdat hij voldoet aan enig abstract criterium voor 
rechtvaardigheid, heeft geen praktische betekenis als mensen daarmee niet 
instemmen en hun gedrag ernaar richten. Het eigenlijke onderwerp van dit 
hoofdstuk is een schets van wat men de psychologie van de rechtvaardigheid zou 
kunnen noemen. Wat achten mensen rechtvaardig? 

2. Dat wa de ratio van de definitie van rechtvaardigheid als 'systeemconsistentie', zoals 
indertijd verdedigd door H.F.M . Crombag, J.L. de Wijkerslooth & M.J. Cohen, Een theorie 
over rechterlijke beslissingen. Groningen: Tjeenk Willink (1977), pp. 81 e.v" 
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2. Filosofen over rechtvaardigheid 

A. Het Aristotelische beginsel 

247 

Rechtvaardigheid houdt in dat ieder krijgt waar hij recht op heeft, dat is de 
oudste en waarschijnlijk meest verbreide omschrijving . Zij lost niets op, 
want het gaat om een tautologie: waar hebben mensen dan recht op? Het 
antwoord dat Aristoteles op die vraag gaf, staat bekend als het beginsel van 
de materiële of distributieve rechtvaardigheid: gelijken moeten gelijk be
handeld worden en ongelijken ongelijk naar de mate van de ongelijkheid . 
Hoe leeg ook deze omschrijving op het eerste gezicht ook moge lijken, zij 
bevat tenminste één belangrijke mededeling : in principe valt rechtvaardig
heid samen met gelijkheid. Als en voor zover mensen allemaal mensen zijn, 
eist de rechtvaardigheid dat zij gelijk behande ld worden . De filosoofWilliam 
Frankena 3 noemt dit uitgangspunt 'the presumption of equality' en Isaiah 
Berlin omschreef het als volgt: '[E]quality needs no reasons, only inequality 
does so.'4 Als mensen inderdaad 'are created equal,' zoals de Amerikaanse 
onafhanke lijkheid sverklaring beweerde en vele constituties en internationa
le verdragen sindsdien steeds weer hebben herhaald, dan eist de recht 
vaardigheid volgens het Aristotelische beginsel een strikt egalitaire samen 
leving. 

Maar Aristoteles voegde toe dat voor zover mensen op relevante ken
merken niet als gelijken beschouwd kunnen worden, een versch il in behan
deling gerechtvaardi gd is. Deze tweede mededeling doet het praktische 
belang van de eers te grotendeels teniet, omdat de meningen over wat 
relevante verschillen tussen mensen zijn, kunnen verschil len en de facto 
blijken te verschillen. Er waren tijden waarin men verschil in afkomst , 
levensovertuigin g en geslacht in hoge mate relevant vond. De gedachte dat 
dergelijke verschillen slechts gemaakt werden uit eigenbelang en derhalve te 
kwader trouw, is even gemakzuchtig als historisch onjuist. Wie het Aristote 
lische criterium voor rechtv aardigheid aanhangt, komt onvermijdel ijk en 
telkens weer te staan voor de vraag welke verschillen tussen mensen een 
verschillende behand eling rechtvaard igen . Dat wij tegenwoordig daarbij de 
bewijslast leggen bij hen die dergelijke verschillen maken, beschouwen wij 
als een vooruitgang die het proble em echter niet ten principale oplost. Wij 
mogen de gedachte achter ons gelaten hebb en dat toevallige versc hillen in 
huid skleur relevant zijn en verwoede pogingen doen onsze lf ervan te over
tuigen dat toevallige verschillen in geslacht al evenzeer niet ter zake doen, 

3. W. Frankena, 'T he concept of social justice.' In R.B. Brandt (ed.) Social justice. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice-H all (1962), p. 1-29. 
4. I. Berlin, 'E quali ty.' 56 Proceedings oftheAristotelian Society 301 -326 (1956), citaat ontleend 
aan p. 305. 
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dat wij even toevallige verschillen in begaafdheid- 'the accidents of natural 
endowment,' zoals Ra wis ze noemt 5 

- nog steeds en zelfs met hernieuwde 
overtuiging verdedigen als een redelijke grondslag voor verschillen in be 
handeling, rechtvaardigt het vermoeden dat het Aristotelische beginsel van 
distributieve rechtvaardigheid als criterium nog steeds faalt. Om de een of 
andere reden slagen wij er niet definitief in 'to leave aside those aspects of 
social life that seem arbitrary from a mora! point of view.'6 

B. Rawls 

In de theoretische malaise, die de discussie over concrete uitwerkingen van 
het Aristotelische beginsel lange tijd beheerst heeft, kon John Rawls in 1971 
scoren met een nieuwe benadering van het oude probleem. 7 ieuw in zijn 
benadering is, dat hij afziet van een materile omschrijving van wat recht
vaardigheid inhoudt. In plaats daarvan stelt hij voor om rechtvaardigheid de 
uitkomst te laten zijn van een procedure, die de vorm krijgt van een 
gedachtenexperiment. Hij stelt ons voor ons in te denken in een situatie, die 
hij 'the original position ' noemt. In die situatie moeten vrije en rationele 
mensen het eens worden over de 'principles of justice' volgens welke zij de 
sociale orde zullen inrichten en zullen beslissen over de wijze waarop de 
lusten en lasten van de sociale samenwerking verdeeld zullen worden. Hij 
wil daarbij echter nog een extra voorwaarde laten gelden, namel ijk dat op het 
moment van beslissen niemand weet welke maatschappelijke positie hij zal 
innemen: de beslissingen in 'the original position' over wat rechtvaardig is, 
moeten genomen worden onder een 'veil of ignorance.' Onder die om
standigheden is het, naar het oordeel van Rawls, redelijk om het resultaat 
rechtvaardig te noemen, een rechtvaardigheid die hij nader typeert als 
'justice as fairness.' Hij doet ook een voorspelling over wat de uitkomst 
tenminste zal zijn: '[T]he persons in the initia! situation would choose two 
rather different principles: the first requires equality in the assignment of 
basic rights and duties, while the second holds that social and economie 
inequalities [ .. . ] are just only if they result in compensating benefits for 
everyone, and in particular for the least advantaged members of society. '8 

Deze voorspelling van de uitkomst van onderhandelingen in de initiële 
situatie heeft de vorm van een empirische hypothese en men kan zich 
afvragen of de hypothese zich leent voor daadwerkelijke toetsing. Het 
probleem daarbij is echter dat iedere deelnemer aan zulk een experiment 

5. J. Rawls, A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Pre ss (1971), p. 15. 
6. Rawls (1971, p. 15). 
7. Rawls (1971, passim). 
8. Rawl (1971, p . 14). 
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'finds himself placed at birth in some particular position in some particular 
society, and the nature ofthis position materially affects his life prospects.' 9 

Dat betekent dat in een daadwerkelijk experiment de voorwaarde dat beslist 
moet worden onder een sluier van onwetendheid , moeilijk te realiseren zal 
zijn. Maar het gedachtenexperiment acht Rawls uitvoerbaar: 'At any time we 
can enter the original position, so to speak, simply by following a certain 
procedure, namely, by arguing for principles of justice in accordance with 
these restrictions.' 10 Door ten aanzien van allerlei concrete aspecten van 
onze sociale ordening dit gedachtenexperiment uit te voeren, zijn wij in staat 
de rechtvaardigheid van de status quo te toetsen. Rechtvaardigheid volgens 
Rawls is niet (het kenmerk van) een bepaald resultaat , maar (de uitkomst 
van) een procedure .11 Het belang van deze conclusie is dat zij operationeel is, 
dat wil zeggen: in beginsel uitvoerbaar. Daaraan moet echter worden 
toegevoegd dat men van mensen van vlees en bloed niet zonder meer mag 
verwachten dat zij zelfs maar in gedachten het eigen belang volledig terzijde 
zullen kunnen stellen. 12 De bestaande sociale orde is niet het product van 
een Rawlsiaans gedachtenexperiment, maar van een historische ontwikke
ling waarin concreet eigenbelang en abstracte idealen een compromis 
hebben gesloten, dat zich wellicht met behulp van een gedachtenexperiment 
laat kritiseren, maar zich waarschijnlijk niet daadwerkelijk laat veranderen. 

3. Psychologen over rechtvaardigheid 

A. Equity - theorie 

Ook psychologen hebben lang in de veronderstelling verkeerd, dat recht
vaardigheid gedefinieerd kan worden in termen van een materieel resultaat. 
Omdat zij psychologen zijn, is voor hen de vraag niet wat distributieve 
rechtvaardigheid inhoudt, maar wat mensen voor materieel rechtvaardig 
houden. Wat werd genoemd equiry-theorie was een poging om het Aristote
lische criteri um voor distributieve rechtvaardigheid psychologisch te preci
seren: 'Equity theory consists of four propositions , designed to predict when 
individuals will perceive that they are justly treated and how they will react 

9. Rawls (1971 , p. 13). 
10. Rawls (1971 , p. 19). 
11. Zo ook N. Luhman, Legitimation durch Verfahren. Darm stadt: Lucht erhand (1975). 
12. Soortge lijke kritiek is te vinden bij A. Buchanan & D . Mathieu , 'Philosoph y and justic e.' 
In R.L. Cohen (ed.) Justice: Viewsfrom the social sciences. New York: Plenum (1986) , i.h.b. p . 
33. 
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when they find themselves enmeshed in unjust relationships.' 13 De vier 
proposities, waarover in het citaat gesproken wordt, luiden in verkorte vorm: 
(1) mensen zijn zelfzuchtig en streven ernaar om hun individuele winst te 
maximaliseren; (2) werken zij met anderen samen, dan zullen zij de op
brengsten zo verdelen, dat ieders netto resultaat (opbrengst minus kosten) 
gelijk is, hetgeen impliceert dat wie de grootste bijdrage (kosten) levert, ook 
het grootste deel van de winst zal worden toegewezen; (3) vindt de verdeling 
niet volgens beginsel 2 plaats, dan leidt dat tot ontevredenheid (distress); 
hetgeen (4) aanleiding vormt voor pogingen om op de een of andere wijze 
alsnog een rechtvaardige verdeling te bereiken. 

Deze proposities- men kan waarschijnlijk beter van hypothesen spre 
ken -vormen een empir ische formulering van het Aristote lische beginsel 
van distributieve rechtvaardigheid: zelfs als men aanneemt dat zij zelf
zuchtig zijn, zullen mensen het eens zijn met wat Aristoteles juist acht en 
zullen zij ernaar streven het Aristotelische resultaat te realiseren. Zolang dat 
resultaat niet gerealiseerd is, zullen zij zich daarbij niet neerleggen en ernaar 
streven om het alsnog te realiseren. 

Heeft onderzoek empirische steun voor deze hypothesen opgeleverd? 
Niet in ieder opzicht. Hypothese 2 is te vaag van formulering om zich te 
lene n voor rigoreuze toetsing: in de meeste gevallen weten wij niet hoe de 
kosten en baten, waarvan sprake is, moeten kwantificeren opdat de som 
gemaakt kan worden . Maar wanneer wij mensen confro nteren met een 
situat ie waarin iemand op flagrant onrechtvaardige wijze wordt behande ld, 
dan proberen mensen slachtoffers van onrechtvaardige behandeling inder 
daad schadeloos te stellen, zo toonde onderzoek aan. 14 Maar wat nu prec ies 
als een onrechtvaardige behandeling moet worden gezien, bleef in dit 
onderzoek onduidelijk: om prakti sche redenen werd in dit soort onderzoek 
de onrechtvaardigheid van de behand eling tot zulk een niveau opgevoerd, 
dat allerlei meningsverschillen over wat in de gegeven experimentele situatie 
nu wel en niet een rechtvaardige behandeling zou zijn aan het gezicht 
werden onttrokken. Toch mag men aannemen, dat dergelijke meningsver
schillen er zijn, omdat immers 'justice standard s reflect social consensus 
arising from particul ar societal and historical circumstances. ' 15 Me n mag 

13. E. Walster , E . Berscheid & G .W. Walster, 'New directions in equity research .' In L. 
Berkowitz & E. Wals ter (eds.)Advances in experimental social psychology, volume 9: Equity theory: 
Toward a genera! theory of social interaction. New York: Academie Press (1976), p. 1. 
14. Vgl. W. Austin, E. Walster & M.K. Utne, 'Eq uity and the law: The effect of a harmdoer 's 
'suffering in the act' and asigned punishment. ' In L. Berkowitz & E. Wals ter (eds.)Advances in 
eperimental social psychology, volume 9: Equity theory: Tomard a genera/ theory of social interaction. 

ew York: Academie Press (1976); en M .]. Lerner, The belief in aju st world: Afund amental 
delusion. New York: Plenum Press (1980). 
15. Citaat ontleend aan L. Fur by, 'Psychology and justice.' In R.L. Cohen (ed.)Ju stice: Views 

from the social sciences. New York: Plenum Press (1986), p. 160. 
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aannemen dat dergelijke consensus niet volledig is en naar plaats en tijd zal 
fluctueren. 

Inmiddels zijn er onderzoeksresultaten, die de hypothese dat mensen 
ernaar streven het Aristotelische rechtvaardigheidscriterium te realiseren, 
op nog losser schroeven zetten. Onderzoek van Kahneman en medewer
kers16 laat namelijk zien, dat de oordelen van mensen over wat rechtvaardig 
in distributieve zin is, vormgevoelig zijn-Kahneman c.s. spreken van 
'framing effects, in which inconsequential variations in the presentation of a 
choice affect the decision .' 17 Een voorbeeld kan verduidelijken wat daarmee 
bedoeld wordt. Kahneman c.s. legden aan proefpersonen de volgende twee 
gevallen voor: 

A. Tijdens een periode van economische recessie maakt onderneming X 
slechts weinig winst. De plaatselijke werkeloosheid is aanzienlijk, maar er is 
geen inflatie . Het aanbod van arbeidskrachten bij de onderneming is groot. 
De onderneming besluit om de lonen in het komende jaar met 7 procent te 
verlagen. Vindt u dat een acceptabele handelwijze of vindt u hem oneerlijk? 

B. Tijdens een periode van economische recessie maakt onderneming X 
slechts weinig winst. De plaatselijke werkeloosheid is aanzienlijk en de 
inflatie is 12 procent. Het aanbod van arbeidskrachten bij de onderneming is 
groot. De onderneming besluit om de lonen in het komende jaar slechts te 
verhogen met 5 procent. Vindt u dat een acceptabele handelwijze of vindt u 
hem oneerlijk? 

Men hoeft geen econoom te zijn om te zien de materiële uitkomst in beide 
gevallen hetzelfde is: een inkomensachteruitgang van 7 procent. 18 Maar in 
geval A blijkt 62 procent van de proefpersonen de handelwijze van de 
onderneming oneerlijk (unfair) te achten, terwijl in geval B 22 procent de 
handelwijze oneerlijk acht. Wat men eerlijk of oneerlijk vindt, hangt derhal
ve in hoge mate af van hoe men de zaak voorstelt. 19 

Dit verbluffende resultaat laat zich in andere context herhalen. Wij 
kunnen niet nalaten nog een voorbeeld te geven, dat deze keer betrekking 
heeft op wat eerlijk en oneerlijk is bij een consumentenkoop. 

C. Bij een veel gevraagd model auto ontstaat plotseling een tekort en klanten 

16. D. Kahneman, J.L. Knetsch & R. Thaler, 'Fairness as a constraint on profit seeking : 
Entitlements in the market. ' 76 American Economie Review 728-741 (1986). 
17. Citaat ontleend aan Kahneman, Knetsch & Thaler (1986, p. 731), op.cit . noot 16. 
18. Dat is overigens niet helemaal juist voor geval B. Daar houdt men 105/112 x 100 = 
93,75% over en heeft dus een inkomensachteruitgang van 6,25% . 
19. Tijdens bezuinigingsrondes maken politici op grote schaal en met succes gebruik van 
deze eigenaardigheid . 
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moeten twee maanden op levering wachten. Een dealer, die de auto voor de 
catalogusprijs placht te verkopen, besluit nu de prijs met 500 gulden te 
verhogen. Acht u dat een acceptabele handelwijze of vindt u hem oneerlijk? 

D . Bij een veel gevraagd model auto ontstaat plotseling een tekort en klanten 
moeten twee maanden op levering wachten. Een dealer, die de auto met een 
korting van 500 gulden ten opzichte van de catalogusprijs placht te ver
kopen, besluit nu nog uitsluitend aan catalogusprijs te verkopen . Acht u dat 
een acceptabele handelwijze of vindt u hem oneerlijk? 

In geval C acht 71 procent van de ondervraagden de handelwijze van de 
dealer oneerlijk; in geval D, dat materieel gelijk is aan geval C, acht slechts 
42 procent dat oneerlijk. In een geval waarbij het ging om de huurprijs van 
woningen vonden Kahneman c.s. een analoog resultaat. Wat mensen al dan 
niet rechtvaardig achten, is voor een niet gering deel blijkbaar afhankelijk 
van de wijze waarop je de zaak inkleedt: weet men een nadeel voor te stellen 
als een gemiste kans op voordeel (Joregone gain), dan wordt dat gezien als 
acceptabeler dan wanneer men het-eerlijk-voorstelt als een verlies. 
Onder die omstandigheden wordt, lijkt ons, iedere verwachting illusoir dat 
een min of meer objectieve definitie gegeven kan worden van wat in 
distributieve zin rechtvaardig is. Het verrast ons dan ook niet dat de weg van 
het psychologische equiry-onderzoek, in de jaren zeventig enthousiast door 
een aantal onderzoekers ingeslagen, dood bleek te lopen . Dat gebeurde 
overigens lang voordat de gegevens van Kahneman c.s. beschikbaar kwa
men. 

B. Procedurele rechtvaardigheid 

Ook in het psychologische rechtvaardigheidsonderzoek werd, onder invloed 
van het werk van Rawls, de wending naar een procedurele definitie van 
rechtvaardigheid gemaakt. De theorievorming en het onderzoek speelden 
zich van meet af aan af in een juridische context. De pion iers van dit 
onderzoek waren John Thibaut (een psycholoog) en Laurens Walker (een 
jurist) .20 De centrale hypothese in hun werk is, dat het oordeel van mensen 
over de rechtvaardigheid van een rechterlijke beslissing in hoge mate 
afhankelijk is van de procedure welke bij het nemen van die beslissing wordt 
gevolgd. Het voor het rechtvaardigheidsoordeel beslissende kenmerk van de 
procedure is de mate waarin partijen controle kunnen uitoefenen op de gang 
van zaken. Partijen wenden zich tot de rechter wanneer zij het inhoudelijk 

20. ].W . Thib aut & L. Walker, Procedural j ustice: A psychologi,cal ana/ysis. ew York: Erlbaum 
(1975). 
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niet eens kunnen worden over de materiële uitkomst van hun di puut. 
Daarmee geven zij te kennen hun invloed op de uitkomst uit handen te willen 
geven. Zij doen dat echter in de verwachting dat een derde tot een recht
vaardige uitkomst zal komen, wat dat dan ook concreet moge inhouden; 
daarover verkeren zij immers in onzekerheid. Hoe bepalen zij nu , wanneer 
de uitkomst eenmaal bekend is, het rechtvaardigheidsgehalte van de uit
komst? Dat heeft met de uitkomst zelf minder te maken dan met de wijze 
waarop die uitkomst tot stand gekomen is. Dat was de voorspelling van 
Thibaut en Walker. 

In een reeks ingenieuze experimenten gingen zij na of dat inderdaad het 
geval was. In het laboratorium ensceneerden zijn rechtszaken, waarbij in een 
deel van de gevallen een strikt inquisitoire procedure werd gevolgd, een 
procedure derhalve waarbij de gang van zaken tijdens de zitting geheel in 
handen van de rechter is. In een ander deel van de gevallen gold een 
accusatoire procesorde, waarbij partijen, naar Angelsaksisch model, geheel 
zelf konden bepalen welke informatie de rechter bereikte . Zowel partijen als 
toeschouwers bleken de accusatoire vorm aanmerkelijk rechtvaardiger te 
oorde len dan de inquisitoire vorm. De proefpersonen prefereerden de 
accusatoire procesvorm dan ook verre boven de inquisitoire procesvorm. 

Dat bleek niet alleen het geval voor proefpersonen die gewend zijn aan het 
Angelsaksische procesrecht . Thibaut en Walker voerden het experiment 
ook uit met proefpersonen uit Frankrijk en Duitsland, die aan de inquisitoire 
procesvorm gewend zijn. Crombag 21 voerde hetzelfde experiment uit met 
behulp van juridische studenten uit Nederland en België. Tabel 1 geeft een 
overzicht van de uitkomsten. 22 

Tabel 1: Gemiddelde voorkeur voor verschillende procesvormen (op schaa l 
van -9, afkeer naar +9, voorkeur) . 

Inquisitoir Accusatoir Aantal proefpersonen 

v.s. -4,86 5,42 62 
Engeland -3, 11 3,48 46 
Frankrijk -5,44 4,64 36 
Duitsland -6,17 5,90 30 

ederland -2 ,41 4,49 76 
België -0,53 4,57 53 

De gegevens in tabel 1 laten zien dat in alle landen , ongeacht de daar 
gebruike lijke procesorde, de proefpersonen zich uitspreken voor de accusa-

21. Gegevens niet eerd er gepubliceerd . 
22. De gegevens in de vier eerste rijen van de tabel zijn ontleend aan het boek van Thibaut en 
Walker (1975 , p. 80), op. cit. noot 20. 
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toire procesvorm en tegen de inqui itoire. Nog markanter is de volgende 
uitspraak van Thibaut & Walker: '[T]he adversary system produces greater 
satisfaction than does the inquisitorial procedure [ ... ]. In fact [ ... ] this 
superiority is shown to be true regardless of the verdict or the subjects 'belief about 
guilt.'23 Zelfs materieel verliezende partijen achten een voor hen teleur
stellende uitkomst rechtvaardiger wanneer die onder een accusatoire proce
sorde is verkregen, dan onder een inquisitoire procesorde. Daarbij bleek het 
niet uitsluitend om een persoonlijk indruk te gaan: Thibaut en Walker 
toonde namelijk ook aan, dat onder een accusatoir regime meer relevante 
feiten ter tafel komen dan onder een inquisitoir regime en dat bij de aanvang 
van het proces bij de rechter bestaand, want in het experiment kunstmatig 
ingevoerd, vooroordeel tegen een van de partijen , onder een accusatoir 
regime gemakkelijker kan worden geneutraliseerd dan onder een inquisitoir 
regime. 24 

Anders dan bij het psychologische onderzoek naar distributieve recht
vaardigheid , het equity-onderzoek, heeft het onderzoek op het terrein van de 
procedurele rechtvaardigheid sinds het pionierswerk van Thibaut en Wal
ker een grote vlucht genomen. Twee vragen kregen daarbij bijzondere 
aandacht van de onderzoekers. De eerste daarvan is of de invloed van de 
procedure op het rechtvaardigheidsoordeel over de uitkomst van beslissin
gen alleen geldt voor rechterlijke beslissingen , of dat die invloed geldt voor 
alle door anderen genomen beslissingen. Op grond van een uitvoerig 
overzicht van het verrichte onderzoek op het gebied van de procedurele 
rechtvaardigheid, komen Lind en Tyler tot de conclusie dat, ongeacht de 
context waarin de beslissingen genomen worden, 'people feel usually more 
fairly treated when they have had the opportunity to eÀ'}Jress their poin t of 
view.' Het gaat om 'an opportunity to tel! their story,' ongehinderd door 
beslissers die, om redenen van 'efficiency and legal proprie ty', daaraan 
beperkingen opleggen. 25 Dat is, zo blijkt uit onderzoek, evenzeer van belang 
bij beslissingen van de uitvoerende overheid over belangen van burgers, als 
bij die van werkgevers over belangen van werknemers en van docenten over 
belangen van studenten. In allerlei situaties, waarin door een bevoegde 
persoon of instantie beslissingen over mensen worden genomen, blijkt dat 
mensen sterk hechten aan een procedure die hen in staat stelt zelf controle 
uit te oefenen op de informatie die de beslisser bereikt alvorens zijn/haar 

23. Thibaut & Walker, (1975, p.74; cursivering door ons toegevoegd), op.cit. noot 20. Een 
onzer schreef eerder en op luchtiger toon over dit onderzoek; zie H .F.M. Crombag , 'Vormen 
van proces .' 9 Trema 339-345 (1986). 
24. Zie respectievelijk de hoofdstukken 5 en 6 in het boek van Thibaut & Walker (1975) , op. 
cit. noot 20. Hoe in de juridi sche praktijk een rechterlijk vooroordeel kan ontstaan, wordt 
besproken in hoofdstuk 13 paragra af 3. 
25. E.A. Lind & T .R. T yler, The social psycho/ogy ofprocedural justice. New York: Plen um Press 
(1988), pp. 4 en 5. 
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beslissing te nemen. Het oordeel over de rechtvaardigheid van de uitkomst 
blijkt telkens weer rechtevenredig te zijn aan de mate waarin mensen zelf 
controle kunnen uitoefenen over het aan de beslissing voorafgaande in
formeringsproces. 

De tweede vraag die de onderzoekers zich hebben gesteld is, in welke 
verhouding de materiële en de procedurele aspecten van de beslissing van 
invloed zijn op het rechtvaardigheidsoordeel. In welke mate draagt het 
verkrijgen van het gewenste materiële resultaat bij aan het rechtvaardig
heidsoordeel? Of is dat oordeel overwegend of zelfs uitsluitend afhankelijk 
van de vraag of in de ogen van belanghebbende een correcte procedure is 
gevolgd? Dat laatste lijkt niet erg waarschijnlijk. In civiele zaken zullen 
weinigen het tot een rechtszaak laten komen, wanneer zij althans niet enige 
rechtvaardiging voor hun standpunt zien; niet zelden zullen zij heilig van het 
eigen gelijk overtuigd zijn. Door een negatieve uitkomst, hoe ook bereikt, zal 
dan ook dikwijls hun rechtvaardigheidsgevoel worden geschonden. 26 Zelfs 
in strafzaken kan men zich voorstellen, dat verdachte enige rechtvaardiging 
dan wel verontschuldiging voor zijn gedrag ziet. Ook dan zal een ver
oordeling leiden tot enige krenking van het subjectieve rechtvaardigheids
gevoel. Het lijkt dan ook in hoge mate onwaarschijnlijk, dat de materiële 
uitkomst van een rechterlijke beslissing in het geheel niet relevant is voor de 
waargenomen rechtvaardigheid van de beslissing. iettemin concludeert 
Tyler, op grond van ondervraging van een groot aantal mensen die voor 
verkeersovertredingen terecht hadden moeten staan, dat 'procedural fair
ness was more important than distributive fairness in determining attitudes 
toward the court.' 27 Men mag aannemen dat in een aanzienlijk deel van die 
verkeerszaken veroordelingen de uitkomst waren en dat een deel van de 
veroordeelden met dat resultaat niet tevreden was en het onrechtvaardig 
oordeelde. Dat is ook wat de resultaten van Tylers onderzoek 28 laten zien: 
gemiddeld geven de veroordeelden blijk van een minder positieve houding 
ten opzichte van de autoriteiten dan degenen die werden vrijgesproken. 
Maakt het voor de vrijgesprokenen weinig uit of zij de door de rechter 
gevolgde procedure eerlijk vonden, voor de veroordeelden gold, dat een 
positief oordeel over de door de rechter gevolgde procedure de ontevreden
heid met de uitkomst aanmerkelijk matigde. Lind en Tyler spreken van een 
'cushion of support': een faire procedure verschaft een stootkussen juist aan 
litiganten, die materieel iets weg te slikken krijgen. 29 En dat is een niet 

26. Zie P.J. van Koppen, 'Justice and power in civil law negotiations .' 2(2) Social Justice 
Research 137-153 (1988). 
27. Lind & Tyler (1988, p. 65), op.cit. noot 25. 
28. Oorspronkelijke bron: T.R. Tyler, Why citizensfollow the law: Procedural justice, legitimacy 
and comp/iance. (ongepubliceerd manuscript, Northwestern University 1987). 
29. Lind & Tyler (1988, p. 71), op. cit. noot 27. 
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onbelangrijk resultaat: het zijn immers juist die litiganten, die het gevaar 
lopen een rechterlijk vonnis niet zonder meer op te volgen. 

4. De acceptatie van rechterlijke beslissingen 

Als alle andere middelen voor het oplossen van meningsverschillen en het 
beslechten van belangenstrijd hebben gefaald, is het woord aan de rechter. 
Zijn taak is het om een keuze te maken waar de betrokkenen zelf niet tot een 
wederzijds acceptabele keuze konden komen. Die taak impliceert dat de 
rechter niet ieders vriend kan zijn. Schikkingen en compromissen daargela
ten, stelt hij de helft van hen die aan zijn oordeel onderhevig zijn, teleur. Het 
is tevens zijn taak om het teleurgestelde deel van zijn cliëntèle duidelijk te 
maken dat dat niet zomaar gebeurt, maar dat er een goede reden is om hen 
teleur te stellen . Dat is geen eenvoudige taak. Het in het voorgaande 
beschreven onderzoek laat zien, dat het belangrijkste hem daarbij ten 
dienste staande middel is de wijze waarop hij het proces leidt. Daarin is de 
rechter echter niet geheel vrij. De regels van het procesrecht stellen daaraan 
grenzen. In ons land staan de geldende regels van proces in menig opzicht in 
de weg aan het overtuigen van partijen dat hun meningsverschil op correcte 
wijze bezien en beslecht wordt. De voortdurende en nog steeds toenemende 
overbelasting van rechters en de drang van het Ministerie van Justitie naar 
grotere efficiëntie, hebben de procesrechtelijke regels en praktijk verder 
onder druk gezet. Steeds meer gaan rechterlijke beslissingen lijken op 
administratieve beslissingen: naar de reden ervan en de gronden waarop zij 
genomen zijn, kunnen de betrokkenen slechts raden. Wie wil dat rechter
lijke beslissingen overtuigen, moet weten dat rechtvaardigheid niet enkel 
een resultaat is, maar ook en vooral een procedure. Wie de procedure 
erodeert, erodeert de rechtsstaat. 



V. a het vonnis 



Hoofdstuk 15 

Helpt straffen? 

D.J. Hessing 

In april 1989 hield de Leidse hoogleraar criminologie Buikhuisen zijn 
afscheidsrede met de veelzeggende titel Waarom Straffen Weinig Helpt. In die 
rede hekelde hij bekende criminologische theorieën waarin begrippen wor
den gehanteerd als 'social learning', 'differentiële associatie', 'anomie', 
'culture conflict', 'labelling' en 'sociale deprivatie'. Theorieën die - volgens 
Buikhuisen - de oorzaken van crimineel gedrag vooral zoeken in sociale 
factoren als 'het ouderlijk huis, het kansarm opgroeien, de buurt, de school, 
de vriendengroep, kortom het milieu waarin men opgroeit.' Wat moet je, zo 
vraagt Buikhuisen zich af, met deze theorieën als zelfs in landen als Oost
Duitsland (sic!), waar die oorzaken veel minder een rol zouden moeten 
spelen dan in westerse landen, er een harde kern van criminaliteit blijft 
bestaan. 

Inmiddels heeft de geschiedenis Buikhuisen ingehaald, zowel wat betreft 
Oost-Du itsland en de 'betrouwbare' gegevens over criminaliteit in deze 
heilstaat, als wat betreft de bijdrage van criminologen aan de discussie over 
crimineel gedrag. Buikhuisens opvolger bij het Wetenschappelijk Onder
zoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en tevens 
zijn opvolger als hoogleraar criminologie in Leiden publiceerde in maart 
1990 een rapport over een internationaal vergelijkend onderzoek- geba
seerd op enquêtes onder slachtoffers-waarin ederland als een van de 
meest criminele landen van de wereld naar voren kwam. Ik zal Buik
huisen- en andere criminologen -dan ook niet verder op hun pad volgen. 1 

De vraag die hij opwierp is echter een oude en steeds weer terugkerende 
vraag. Niet alleen in de criminologie, maar in welhaast alle sociale weten
schappen -waaronder de economie, de sociologie, de pedagogie en de 
psychologie-houdt men zich al lang bezig met deze intrigerende vraag. 
Vanuit de laatstgenoemde discipline ga ik hier verder in op de vraag: Helpt 
straffen? Ik stel daarbij de vraag in hoeverre straffen in het algemeen helpen 

1. Temeer niet daar de auteur zich vervolgens richt op delinquenten met een 'niet goed 
functionerend septo-hippocampal behavioural inhibition system' (zie W. Buikhuisen , Waarom 
straffen weinig helpt: Op zoek naar de grondstructuur van de chronische regelovertreder. Deventer: 
Kluwer (Afscheidsrede Leiden 1989), p. 35) en die delinquenten zijn niet de mensen waar 
het in dit hoofdstuk om gaat. 
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en op welke wijze strafrechtelijke sancties invloed (kunnen) uitoefenen. 
Daarbij zal ik aandacht besteden aan de invloed van straffen op mogelijke 
recidive van de gestrafte en als afschrikking voor anderen. Ook zal ik mij 
afvragen of er zoiets bestaat als een optimaal niveau van straffen, een vraag 
waarop vooral economen zich de laatste decennia hebben geworpen .2 

1. Twee voorbeelden 

Gaat men met de auto op vakantie in het zuiden van Europa en maakt men 
bijvoorbeeld een reis van Perpignan via de kust naar ice, dan rijdt men op 
een weg die zich met moeite staande lijkt te houden tussen het afval dat zich 
links en rechts van de weg ophoopt, ook al is het in Frankrijk bij wet verboden 
om afval langs de weg te dumpen . Deze rechtsregel lijkt geen enkele invloed 
uit te oefenen op het gedrag van de voorbijrijdende automobili sten . 

Vervolgens verplaatse men de blik naar een ander deel van de wereld: de 
Verenigde Staten. Op een vakantiereis van Seattl e in het uiter ste oord
Westen naar San Di ego in het Zuid-Westen rijdt men ook op een weg langs 
de ku t. Links en rechts van de autoweg kost het veel moeite om een 
weggeworpen blikje te vinden. Het is er schoon. Wat wel opvalt zijn de 
borden langs de weg die ons vertellen dat er draconisch e straffen staan op 
littering, het vervuilen van het milieu . Straffen als 500 dollar voor het uit het 
autoraampje gooien van één leeg colablikje zijn hier heel normaal. 

Het antwoord lijkt simpel: straffen helpt als de straffen maar streng 
genoeg zijn en als de dreiging die ervan uitgaat maar reëel genoeg is, dus als 
de kans om gepakt te worden maar groot genoeg is. Als dat werkelijk waar is, 
zou er een simpele-maar dure-oplos sing zijn: een agent op iedere hoek , 
surveillance-camera's langs alle wegen, meer cellen, invoering van lijf
straffen en de doodstraf. Maar zo eenvoudig is het niet , zoals hieronder zal 
blijken. 

2. Zie bijvoorbeeld G.S . Becker , 'C rime and punishment: An economie approach.' 76 
Journal of Politica/ Economy 169-217 (1968); R. Cooter & T. Uien, La1v and economics. 
Glenviews lll. : Scott, Foresman (1988); I. Ehrlich, 'Participation in illegitimate activities: A 
theoretica! and empirica! investigation.' 81 Journal of l'olitical Economy 52 1-565 (1973); en 
G.]. St:igler, 'The optimum enforcement of laws.' In G.S. Becker & W.M . Lande s (eds .) 
Essays in the economics of crime and punishment. ew York: Na tional Bureau of Economie 
Research (Columbia University Pres) (1974); en in Nederland A. H eertje &].W. Wabeke , 
'Het dreigende faillissement van justitie en politie.' 74 Economisch Statistische Berichten 
1152-1155 (1989); A. Nen tjes, 'Rechtshandh aving: Een economische visie.' 6 Beleid en 
Maatschappij 233-239 (1987); en F.P. van Tuld er, (1986) 'Kosten en baten van twee vormen 
van criminaliteitsbestrijding,' (12 februari) Economisch Statistisch Berichten 172-179 (1986). 



15. Helpt straffen? 261 

2. Het doel van de straffen 

Waarom wordt er gestraft en -wellicht nog belangrijker -waarom wordt er 
gedreigd met straf? Straf is een van de belangrijkste manieren om bepaalde 
gedragingen te onderdrukken. 3 Met straf wordt getracht crimineel ge
drag- dat wil zeggen gedrag dat een bedreiging vormt voor de lichamelijke , 
materiële of sociale belangen van anderen - af te schrikken en daarmee te 
voorkomen. De afschrikking van crimineel gedrag kent een aantal facetten. 
Wilson en Herrnstein onderscheiden een viertal functies van straffen. 4 In de 
eerste plaats is er het onmogelijk maken van het misdrijf door de overtreder 
uit de samenleving te verwijderen door hem bijvoorbeeld op te sluiten of te 
verbannen. Vervolgens hebben strafmaatregelen een afschrikwekkende 
werking. Deze afschrikking dient nader uitgesplitst te worden in generale en 
specifieke afschrikking, terwijl generale afschrikking ook dient te worden 
onderverdeeld in absolute en restrictieve afschrikking. 5 Onder generale 
afschrikking wordt verstaan de remmende werking die uitgaat van straf
maatregelen op andere personen dan de te straffen overtreder: de zoge
naamde normstellende en normbevestigende functie van de strafrechts
pleging. Specifieke afschrikking verwijst naar het effect dat strafoplegging 
heeft op het latere gedrag van het daadwerkelijk gestrafte individu. Het 
onderscheid tussen absolute en restrictieve afschrikking is gelegen in de 
aard van het remmende effect van strafmaatregelen op een individu: absolu
te strafmaatregelen weerhouden het individu van een misdaad telkens wan
neer hij die overweegt, terwijl beperkende straffen het aantal misdrijven 
verminderen dat een individu anders zou plegen. Volledigheidshalve ver
meld ik tenslotte nog de gedeeltelijke afschrikking, de afschrikking die 
uitgaat van strafmaatregelen op de ernst van de overtredingen. 

In de derde plaats wijzen Wilson en Herrnstein op de moreel opvoedende 
werking die uitgaat van het strafrechtsstelsel. Een bestrafte handeling ver
mindert niet alleen in frequentie van voorkomen teneinde straffen te ver
mijden, maar verwerft ook het karakter van afkeuring: 'Crime is held in 

3. H.F.M. Crombag, 'When law and psychology meet.' In H. Wegener, F. Lösel &J. Haisch 
(eds.) Crimina/ behavior and the justice system: Psychologi,cal Perspectives. New York: Springer 
Verlag (1989), p. 9. 
4. J.Q Wilson & R.J. Hermstein, Crime and human nature. New York: Simon & Schuster 
(1985). 
5. Zie ondermeer Commissie Kleine Criminaliteit, Eindrapport. 's -Gravenhage: Staatsuit
geverij (1986); J. Cramer , Preventing crime. Beverly Hills: Sage (Sage Crimina] Ju stice 
Systems Annuals, vol. 10) (1978); J. Gibbs, Crime, punishment and deterrence. New York: 
Elsevier (1975); J. Gibbs, 'Socia l contra!, deterrence and perspective on social order.' 56 
Social Forces 408-423 (1979); en D. Nagin, 'Ge neral deterrenc e: A review of the litteratur e.' 
In A. Blumstein ,J. Cohen & D . Nagin (eds.) Deterrence and incapacitation: Estimating the effects 
of crimina/ sanctions on the crime rates. Washington D.C. : Natio nal Academy of Sciences 
(1978). 
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check not only by the objective risk of punishment but by the subjective sense 
of wrongdoing . '6 Straf als morele opvoeding voorkomt meer misdrijven dan 
straf als afschrikking . Deze geïnternaliseerde remming- het gewe
ten - functioneert ook dan als afschrikking wanneer er geen risico bestaat 
om ontdekt of gestraft te worden. Ook bij de moreel opvoedende werking 
van straffen kan er een onderscheid worden gemaakt tussen een generale en 
een specifieke werking van deze morele opvoeding. 7 

Tenslotte is er dan nog het element van de vergelding: oog om oog, tand 
om tand . Vergelding onderscheidt zich van de andere strafdoelen doordat zij 
gericht is op het verleden, het gebeurde, en zich niet bekommert om de 
toekomst. Vergelding gaat er niet van uit dat de gestrafte leert van de straf. 
Vergelding vindt haar bestaansgrond in de overweging dat het rechtvaardi g 
is om het misdrijf te vergelden. 

3. Het effect van straffen 

De aan het begin vermelde voorbeelden betreffen simpelweg gedrag dat 
afgeschrikt moet worden door de straffen die op het gedrag staan. Maar de 
vraag rijst: hoe is het gesteld met de afschrikwekkende werking van die 
straffen? Het beeld dat dan oprijst is niet vrolijk. 

In een enkele jaren geleden verschenen recidivestudie van het Weten
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van 
Justitie staan enkele opmerkelijke zaken. Het rapport begint onheilspellend: 

' it criminologisch onderzoek is bekend dat de strafrechtelijke doelstelling om 
veroor deelde daders ervan te weerhouden opnieuw delicten te plegen in de praktijk 
niet of slechts zeer ten dele wordt verwezenlijkt. De zg. speciale preventie is echter 
nog steeds een van de belangrijkste officiële doelstellingen van de strafrechts
pleging. H et is bovendien een doelstelling die de samenleving zeer sterk aanspreekt, 
zo blijkt telkenmale uit bevolkingsenquêtes.' 8 

Vervolgens somt de auteur de belangrijkste gegevens uit haar studie op: 51 
procent van de veroordeelden wegens een misdrijf en 38 procent van 
degenen wier strafzaak is geseponeerd kwamen binnen zes jaar opnieuw 
wegens het plegen van een misdrijf met de rechter in aanraking . Deze 

6. Wilson & Herrn stein (1985, p. 495), op. cit. noot 4. 
7. Het moge duidelijk zijn dat Wilson en Herrnstein belangrijke elementen uit het nutsmaxi 
meringsmodel combineren met psychologische factoren. entjes spreekt in dit geval van een 
economisch wetenschappelijk imperialisme. Zie Nentjes (1987), p. 237, op. cit. noot 2. 
8. C. van der Werff, Recidive 1977: Recidivecijfers van in 1977 wegens misdrijf veroordeelden en 
niet-vervolgden. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij (Wetenschappelijk Ond erzoek- en Docu
mentatiecentrum 1986), p. l. 
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recidivecijfers over de jaren 1966-1977 lieten bovendien zien dat sinds 1966 
de recidive aanzienlijk was toegenomen: in 1966 was namelijk nog sprake 
van respectievelijk 41 en 31 procent. 9 De auteur moet dan ook vaststellen dat 
deze cijfers wel een aanwijzing vormen dat 'men van het speciaal preventieve 
effect van de huidige strafrechtelijke sancties geen hoge verwachtingen mag 
hebben/ 0 hoewel deze resultaten geen uitsluitsel geven over de vraag of van 
een strafrechtelijke straf in het algemeen en vrijheidsstraffen in het bij
zonder een speciaal preventieve werking uitgaat . Anders gezegd: straffen 
helpt weinig tot niet . 11 

Met deze constatering komen wij op gevaarlijk terrein . Immers, wanneer 
er geen generaal of specifiek afschrikwekkende werking uitgaat van straffen, 
ontvallen aan straffen de twee belangrijkste morele rechtvaardigingsgron
den. 12 Het lijkt erop dat wij het stelsel van strafrechtelijke straffen alleen in 
stand houden omdat het de samenleving aanspreekt: 'The main duty of the 
courts is to lead public opinion.' 13 Maar als de straffen zelf al geen af
schrikwekkende werking hebbben (generaal of specifiek), waarom zou er 
dan wel een relatie bestaan tussen opgelegde straffen en de publieke opinie? 
Met die vraag voor ogen zou men haast kiezen voor een abolitionistische 
benadering waarin de afschaffing van het strafrecht wordt gepropageerd. 14 

Maar voordat die conclusie kan worden getrokken, lijkt het raadzaam eerst 
dieper in te gaan op het verschijnsel straf. 

9. Ook elders vinden we dergelijke hoge recidivecijfers: Newto n (1971) geciteerd in H.J. 
Eysenck & G.H. Gudjonsson, The eaus es and cures of criminality. ew York: Plenum (1989) en 
G. Roberts on &J. Gunn, 'Aten-year follow-up of men discharged from Grendon Prison.' 
151 British Joumal of Psychiatry 674-678 (1987). Robertson & Gunn komen zelfs tot 
recidiveper centages van 85 tot 92 na tien jaar. 
10. Van der Werff (1986, p. 2), op. cit. noot 8. 
11. In een meta-analyse over 443 studies met meer dan 20.000 delinquenten naar de effecten 
van 'behandelingen ' van jeugdige delinquenten kwam Lipsey tot de conclu sie dat af
schrikking door strenge straffen een negatief effect heeft , dat wil zeggen : resulteert in meer 
delinquentie, en niet in minder! Zie M .W. Lipsey, The ejfeas of treatment on ju venile delin
quents: Results from meta-ana/ysis. Paper presented at the Second European Conference on 
Law and Psychology, Nürnberg, september (1990). 
12. J. Andenaes, 'The morality of deterrenc e.' 37 University of Chicago Lam Reviw 649-664 
(1970), is het met deze conclusie oneens . 
13. Geciteerd in . Walker & C. Marsh , 'Do sentences affect public disapproval?' 24 British 

Joumal of Criminology 27-48 (1984, p. 27). Overigens beïnvloeden veroord elingen de 
publieke opinie inderdaad: het gedrag wordt eerder afgekeurd. Daarentegen had het op de 
hoogte zijn van feitelijk uitgede elde straffen nauwelijks of geen invloed op het gedrag zelf. 
14. Zie bijvoorbeeld R. van Swaaningen, 'Strafrecht als sociaal probleem: Een overzicht van 
abolitionistische theorievorming .' 14 Recht en Kritiek 59- 78 (1988). 
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4. Het aanleren van normen: drie fasen en drie normen 

De mens is van nature niet een sociaal maar een hedonistisch wezen, gericht 
op het bevredigen van directe behoeften. Omdat deze directe behoeftebe
vrediging in conflict kan komen met de (bevrediging van de) behoeften van 
anderen, is een zekere wederzijdse afstemming noodzakelijk . Deze af
stemming komt alleen dan tot stand, wanneer de betrokken partijen ber eid 
zijn tot het aangaan van een overeenkomst en bereid zijn zich aan deze 
afspraak te houden . Het aanleren van gedrag dat dergelijke overeenkoms ten 
mogelijk maakt is voorwerp van studie in de psychologie. 

In het socialisatieproces waarin mensen leren hun gedrag op de omgeving 
af te stemmen, zijn een aantal fasen te herkennen, waarin verschillende 
vormen van sociale invloed op het individu een rol spelen. 15 In de eerste fase 
is er sprake van een zich schikken naar de invloed van de ander of de groep, 
omdat de ander beschikt over de mogelijkheid om het gedrag positief of 
negatief te sanctioneren. Het zich voegen naar de ander leidt in die fase tot 
een bevredigende relatie waarin straffen worden vermeden en beloningen 
ontvangen. Het mag duidelijk zijn dat dit stadium vooral kenmerkend is voor 
de vroege fase van ontwikkeling van een kind. Directe behoefte bevrediging 
staat hier voorop en het zijn met name de ouders die de sleutel daartoe 
bezitten . 

In de tweede fase is er sprake van identificatie. Men adopteert als het ware 
het gezichtspunt of het gedrag van-de rol van- anderen omda t dit geasso
cieerd wordt met een bevredigende gevoel van het behoren bij een groep 
attractieve anderen. Identificatie met anderen vindt derhalve niet plaats om 
de ander een plezier te doen, maar de beloning is eerder gelegen in het feit 
dat de rol van de ander overeenstemt met het (gewenste) zelfbeeld. Dit 
proces speelt zich vooral aftijdens de lagere school-jaren en het begin van de 
middelbare school. 

De derde fase is de fase van de internalisatie: de sociale invloed van 
anderen wordt geaccepteerd omdat deze invloed overeenstemt met het 
eigen waardenstelsel van het individu en het beeld van de werkelijkheid dat 
het individu er op na houdt. In deze fase is de beloning gelegen in (de inhoud 
van) het gedrag zelf. Het ligt voor de hand dat deze fase niet door iedereen op 
alle terreinen van het sociale leven met evenveel succes wordt bereikt. Er zijn 
momenten waarop dit niveau bereikt lijkt te zijn, maar ook momenten 
waarop dat niet het geval lijkt. Blijkbaar is het algemene leerproces, waarin 

15. liet iederee n hanteert dezelfde indeling. Hier baseren wij ons op de zes stadia van 
morele ontwikkeling van L. Kohlberg, 'Mora] stages and moralization.' In Th. Likona (ed.) 
Mora/ development and behavior. ew York: Holt, Rinehart & Winston (1976), en de drie 
processen van beïnvloeding van H .C. Kelman, 'Compliance, identification and internaliza
tion: Three processes of attitude change .' 2Journal of Conflict Resolution 51-60 (1958). 
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deze onderscheiden stadia van normen worden geleerd, niet voldoende om 
het individuele gedrag in alle sociale situaties te kunnen verklaren. 

In de onderscheiden fasen in het socialisatieproces worden ook ver
schillende soorten normen aangeleerd. In de eerste fase van volgzaamheid 
worden normen aangeleerd waarbij de positieve en negatieve sancties wor
den opgelegd door anderen die daartoe de macht hebben. Deze normen 
dragen daardoor een nogal absoluut karakter en het leren is vooral een 
receptief leren . In de tweede fase wordt het individu actiever en ontstaan de 
normen veeleer in een interactieve sociale situatie. De normen die in deze 
fase worden eigengemaakt zijn gebaseerd op goed- en afkeuring door 
belangrijke anderen. In de internalisatiefase tenslotte, waarin de morele 
opvoeding centraal staat, worden de morele normen geïnternaliseerd. Wan
neer dergelijke normen eenmaal zijn ontstaan, dan zijn zij onafhankelijk 
geworden van al dan niet feitelijk (strafrechtelijk) sanctionerend optreden. 
De normen die met deze drie fasen in de pas lopen zijn achtereenvolgens: 
juridische afschrikking, sociale controle 16 en morele afkeuring. 

Het aanleren van niet-juridische normen geschiedt overigens veelal even
wichtiger dan het aanleren van juridische normen , met meer balans tussen 
positieve en negatieve sancties. Het kenmerkende van het strafrechtstelsel is 
dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van aversieve controle. 17 Er is immers 
nogal wat sociaal gedrag waarbij de positieve variant (regelconform gedrag) 
min of meer 'bestraft' wordt, zoals bijvoorbeeld het conform de wet betalen 
van de belastingen. 

Maar er is meer . De vraag die nu beantwoord moet worden is: wanneer 
spelen welke normen (en meer in het bijzonder rechtsnormen) al dan niet 
een rol bij gedragskeuzes met criminele alternatieven? 

5. ormen en gedrag 

De econoom Becker heeft in een spraakmakend artikel uiteengezet welke 
elementen in het economisch-behavioristische model een doorslaggevende 
rol spelen bij crimineel gedrag. 18 In dit model staat het verwachte nut van een 
bepaalde (il)legale hande ling centraal en wordt illegaal gedrag gezien als 
keuzegedrag in een situatie die gekenmerkt wordt door onzekere uit
komsten. Mensen begaan misdrijven wanneer het verwachte nut van de 

16. Sommige auteurs maken een onderscheid tussen formele en informele sociale controle, 
waarbij informele controle wordt gekenmerkt door het ontbreken van een derde partij . Zie 
bijvoorbeeld A. Cachet, Politie en sociale controle, Arnhem: Gouda Quint (diss. Leiden 1990). 
Bij een dergelijke indeling valt de politie onder de formele sociale controle. Ik hanteer hier het 
begrip 'sociale controle' in de betekenis van 'sociale normen'. 
17. Zie H.F.M . Crombag , Mens rea. Zwolle: Tjeenk Willink (1981), p. 14. 
18. Becker (1968), op.cit. noot 2. 
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criminele handeling groter is dan het nut van andere, meer legale handelin
gen. Het betreft hier , met andere woorden, een rekensom , een rationele 
afweging van kosten en baten van legale en illegale handelingen. 19 Deze 
theorie impliceert dat crimineel gedrag niet het resultaat is van een verschil 
in fundamentele motivaties tussen mensen . In deze theorie-d ie een typi
sche economische theorie is-wordt het individu gezien als een koele en 
rationele beslisser die slechts het verwachte nut van het illegale gedrag 
afweegt tegen de pakkans en de bijbehorende straf. Het rationele keuzemo
del wint steeds meer terrein bij de verklaring van crimineel gedrag. 20 

Een probleem dat kleeft aan veel economisch onderzoek op dit terrein is 
het overmatig gebruik van onbewezen veronderstellingen (assumpties) bij 
modelvorming en empirische toetsing.21 Deze assumpties betreffen onder 
meer de alternatieven waaruit een individu kan kiezen, verschillende nutsar
gumenten bij alternatieven, risicogeneigdheid van criminelen en de pak
kans. In de meeste modellen wordt er eenvoudig van uitgegaan dat de 
waargenomen pakkans direct wordt bepaald door de objectieve pakkans. 
Deze modellen willen dan ook zo nu en dan tot nogal vreemde conclusies 
leiden. Een voorbeeld hiervan is het model van Dickens, waarin strengere 
straffen meer misdrijven tot gevolg hebben. 22 

Sociologische en psychologische modellen onderscheiden zich op drie 
aspecten van de voorgaande benadering. Het eerste is gelegen in het 
onderscheid tussen objectieve en subjectieve, waargenomen strafkenmer
ken. Het fundamentele verschil tussen objectieve pakkans en waargenomen 
pakkans is treffend door Gibbs verwoord: 'De individu laat zich niet af
schrikken van een bepaald type criminele handeling door de dreiging van 

19. Een voorbeeld hiervan is: 'If committing a crime has a higher utility than not committing 
the crime-that is, an acceptable risk ofbeing caught and a desirable amount to gain-then 
the individual should decide in favor of committing the crime. [ . . .. ] On the other hand , 
increasing the perceived likelihood of capture and the unplea antness of the expected penalty 
should reduce crime-this is the deterrence hypothesis.' J.S . Carroll & F . Weaver, 'Shop 
lifters' perceptions of crime opportunities: A process-tracing study.' In D.B. Comish & R.V. 
Clarke (eds.) The reasoning crimina!: Rational choice perspectives on offending. ew York: 
Springer (1986), p. 20. 
20. Zie bijvoorbeeld M. Tuck & D . Riley, 'The theory of reasoned action: A decision theory 
of crime.' In D.B . Cornish & R.V. Clarke (eds.) The reasoning crimina!: Rational choice 
perspectives on offinding. New York: Springer (1986); E. John son &J.W. Payne, 'The decision 
to commit a crime : An information-processing analysis.' In D.B. Cornish & R.V. Clarke 
(eds.) The reasoning crimina!: Rational choice perspectives on offinding. New York: Springer 
(1986); en Coater & Uien (1988), op. cit. noot 2. 
21. H. de Vos, 'Het economische model van het wetsnalevingsdilemma.' In S. Linden berg & 
F. . Stokman (red.) Modellen in de sociologi,e. Deventer : KJ uwer (1983). 
22. W.T. Dickens, 'Crime and punishment again: The economie appro ach.' 30 Journal of 
Public Economics 97- 107 (1986). 
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een voorgeschreven straf, als hij geheel onkundig is van die straf of mis
schien zelfs gelooft dat de handeling legaal is. '23 

Het tweede verschil is gelegen in het onder scheid tussen normatief en 
descriptief. Met name in economische modell en wordt het begrip rationali
teit in normatieve zin gebruikt, terwijl in de sociale wetenschappen dit 
normatieve begrip is ingeperkt. 24 

Het derde kenmerkende verschil tussen de economische en de sociaal
psychologische benadering ligt in de overstap van de geïsoleerde rationele 
beslisser naar een sociaal individu dat zich ook rekenschap geeft van zijn 
relaties met anderen . In de theorie van beredeneerd gedrag wordt, naast de 
evaluatie van het nut van de handeling en de kans van het optreden van dat 
nut , ook de sociale invloed -d e sociale norm- als integraal onderdeel in het 
model opgenomen. Dat wil zeggen, anders dan in de economische theor ie 
wordt in dit model niet uitgegaan van een geïsoleerde actor die een beslissing 
moet nemen in een onzekere situatie- het model van Becker -maar wordt 
uitgegaan van een actor die rekening houdt met het oordeel van de omgeving 
over de handeling . 

Het zijn vooral Fishbein en Ajzen geweest, die dit prin cipe consistent 
hebben uitgewerkt in hun theori e voor bered eneerd gedrag .25 Volgens deze 
theorie moet het kiezen van gedragsalternatieven verklaard worden vanui t 
de afweging van de verwachte voor- en nadelen van bepaald gedrag (kort
weg: de houding tegenover dat gedrag) en sociale (maar ook: juridis che) 
normen. 

Meer recent verschijnen modellen waarin ook rekening wordt gehouden 
met meer stabiele persoonlijkh eidskenmerken, zoals de sociale motivatie 
van een individu. 26 Zo'n model is het sociale-oriëntatiemodel , een combina
tie van de theorie van bereden eerd gedrag met de sociale-motivatietheorie . 
Deze laatste theorie beschrijft het keuzegedrag van mensen in situaties 
waarin mensen in wederzijdse afhankelijkheid voor een taak staan, waarbij 
het toedelen van kosten en baten aan de betrokk enen een wezenlijk aspect 
vormt. Bij dit keuzegedra g is het van belang welk gewicht iemand toekent 
aan bepaalde uitkomsten voor zichzelf en voor anderen. H et blijkt namelijk 
dat mensen niet altijd de strategie volgen die hun uiteindelijk het maximale 
resultaat oplevert. Het blijkt dat-ondanks de axioma's van het econo-

23. Gibbs (1979, p. 656; mijn verta ling), op. cit. noot 5. Zie ook L. Cohen, 'Prob lems of 
perception in deterrence research.' In C. Wellford (ed.) Q}1autitative studies in criminology. 
Beverly Hills: Sage (1978), p. 84. 
24. Zie DJ Hessing, De regels van het spel. Arnhem: Gouda Quint (oratie Leiden 1988). 
25. M. Fishbein & 1. Ajzen, Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and 
research. Reading, MA: Addison-Wesley (1975); en 1. Ajzen & M. Fishbein, Understanding 
attitudes and predicting behavior. Englewood Cliffs, J: Prentice-Hall (1980). 
26. Hi erbij wordt niet gedoeld op de criminele persoonlijkheid waarop de aandacht van 
bijvoorbeeld Buikhuisen (1989), op.cit. noot 1, is gericht. 
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misch-behavioristische model-men zich vaak laat leiden door irrationele 
argumenten, zoals bijvoorbee ld de ander te slim af willen zijn of een goede 
daad willen verrichten. 

Dit model onderscheidt twee dimensies van gedrag, die relevant worden 
al naar gelang er sprake is van publiek of van privé-gedrag enerzijds, en 
anderzijds of het gaat om gedrag waarbij de verdeling van kosten of baten 
over zichzelf en anderen aan de orde is. Draagt de handeling een privé
karakter en is deze niet zichtbaar voor de omgeving, dan is er geen reden om 
te verwachten dat sociale normen of rechtsregels, naast de houding van het 
individu, het gedrag zullen benvloeden. Dit geldt dan met name voor het 
geval dat de norm consistent is met de houding van het individu tegenover de 
handeling in kwestie. Is er daarentegen een discrepantie tussen beide, dan 
zal de norm wellicht wel-a lthans in een publieke situatie-worden onder
schreven, maar deze norm zal geen invloed uitoefenen op het gedrag in de 
privé-situatie . Als het gedrag voor het individu geen verdelingsaspecten 
heeft-dus als er geen sprake is van het verdelen van kosten of opbrengsten 
tussen zichzelf en anderen-dan zal de sociale oriëntatie van het individu 
geen invloed uitoefenen op zijn gedrag. 

6. Onderzoek naar de effecten van straffen 

De theorie van de afschrikking is - evenals de ruil theorie en de utiliteits
theorie -g eworteld in het filo ofisch utilitarianisme dat de mens ziet als een 
'profit maximizer, that is, a calculator of profit from estimates of gain and 
cost resulting from the projected act.' 27 Er is in de afgelopen decennia veel 
onderzoek verricht naar het effect van straf op het gedrag. 

Bij dit onderzoek moet een aantal kanttekeningen worden gemaakt. In de 
eerste plaats kan worden geconstateerd dat het veelal studies betreft die 
gebaseerd zijn op zelf-gerapporteerd deviant gedrag, waarvan de betrouw
baarheid twijfelachtig genoemd moet worden. Wanneer er gebruik wordt 
gemaakt van officiële gegevens, is er vaak het probleem van niet-gerappor
teerde criminaliteit en andere onbetrouwbaarheden in officiële gegevens. In 
veel afschrikkingsonderzoek-vooral onderzoek dat gebruik maakt van 
gegevens over feitelijk gedrag-speelt het probleem van de causaliteit. Dat 
wil zeggen, het vaststellen van oorzaak en gevolg is niet alleen theoretisch 
moeilijk, maar ook praktisch nauwelijks mogelijk. 

Uit onderzoek naar de effecten van straffen blijkt dat formele sancties 
nauwelijks of niet het gedrag sturen en tevens dat , wanneer er al sprake is van 
een effect, het vooral de subjectieve pakkans is en niet de strafgrootte, die 

27. M. Geerken & W. Cove, 'Deterrence: Some theoretica] considerations. ' 7 Lam and 
Soci,ety RevielV 497-51 3 (1975), p. 497. 



15. Helpt straffen? 269 

crimineel gedrag afschrikt. 28 Deze bevindingen zijn opmerkelijk omdat ze 
haaks staan op het rationele mensbeeld in het utilitaristische denken. 
Overigens kwam al geruime tijd geleden Cesare Beccaria tot eenzelfde 
conclusie: 'De zekerheid dat men zal gestraft worden, zij het dan ook zonder 
overdreven strengheid, maakt beslist een diepere indruk op de mens dan het 
risico van een andere, veel zwaardere sanctie, waaraan men heimelijk hoopt 
toch te kunnen ontsnappen. '29 In recent onderzoek naar de effecten van 
pakkansen en straf groottes wordt de aandacht gevestigd op het belang van de 
interactie tussen beide straf elementen. Zo stelden Grasmick en Bryjak vast 
dat de waargenomen strengheid van de straf wel degelijk een afschrikwek
kend effect heeft als de waargenomen kans om gepakt te worden maar hoog 
genoeg is. 30 

Nog treuriger ziet het er uit voor de afschrikkingstheorie wanneer naast 
het effect van juridische straffen, ook het effect van sociale normen in de 
beschouwing wordt betrokken. In bijna al dit onderzoek blijken het de 
sociale normen te zijn - en niet de juridische normen -die het gedrag 
sturen. 31 

Om wat meer greep te krijgen op deze materie put ik uit een aantal 
Nederlandse onderzoeken . Als eerste het onderzoek naar belastingont
duiking, een onderzoek dat werd opgezet om meer inzicht te krijgen in het 
'normale' regelovertredende gedrag van de gemiddelde ederlander. 32 Een 
van de belangrijkste doelen van dit onderzoek was om het effect na te gaan 
van de subjectieve pakkans en straf grootte op de beslissing om te ontduiken. 
Aanleiding hiervoor was onder meer het onderzoek van Drost , De Jong en 
Jongman, 33 die na een studie bij een aantal Groningse belastinginspecties tot 

28. Cachet (1990), op.cit. noot 16. 
29. C. Beccaria , Over misdaden en straffen. Antwerpen: Kluwer (1982), p. 133 (vert. van Dei 
delitti ede/Ie pene (1764); ingeleid, van aantekeningen voorzien en vertaald door J.M . Michiles; 
2e uitgave). 
30. Zie H.G . Grasmick & G.J. Bryjak, 'The deterrent effect of perc eived severity of 
punishment.' 59 Socia/ Forces 471-491 (1982). Zie ook W.J. Scott & H .G. Grasmick, 
'Deterre nce and income tax cheating: Testing interaction hypotheses in utilitarian theories.' 
17 Journal of Applied Behavioral Scieuces 395-408 (1981). 
31. Zie bijvoorbeeld R. Paternoster, L.E. Saltzman , G.P. Waldo & Th.G. Chiricos, 'Percei
ved risk and social control: Do sanctions reaLly deter?' 17 Law and Society Review 457-479 
(1983); R.D . Schwartz & S. Orleans, 'On legal sanctions.' 34 U11iversityofChicagoLa1v Review 
282-300 (1967); D. Beyleveld, A bibliography on genera/ deterrence. Farnborough: Westrnead 
(1980); en C.R. Tittle, Sanctions and social deviance. ew York: Praeger (1980). 
32. R.H. Weigel, D.J. H essing & H. Elffers, 'Tax evasion research: A critica! appraisal and 
theoretica! mode l.' 8 Journal of Economie Psychology 215-235 (1987); en H. Elffers, R.H. 
Weigel & D .J. Hessing, 'The consequences of different strategies for measuring tax evasion 
behavior.' 8Journal of economie Psychology 311-334 (1987). Dit onderzoek naar belastingont
duiking werd uitgevoerd met de medewerking van het Mini terie van Financiën. 
33. T.R . Drost, J. de Jong & R.W . Jongman , Te lage aangifte voor de inkomstenbelasting. 
Groningen: Kriminologi sch Instituut , Rijksuniversiteit Groningen (1980). 
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de conclusie kwamen, dat er nauwelijks of niet sprake was van een serieuze 
pakkans bij het ontduiken van belastingen en dat geconstateerde belasting
fraude bovendien bijna nooit werd gevolgd door een strafrechtelijke sanctie. 

Dankzij de medewerking van het Ministerie was het mogelijk om de 
antwoorden van belastingbetalers in interviews te vergelijken met de gege
vens op de belastinginspectie over diezelfde belastingbetalers. Twee op
merkelijke zaken kwamen aan het licht. In de eerste plaats bleek dat er geen 
enkele relatie bestond tussen datgene wat belastingbetalers zeggen over hun 
belastingontduiken en dat wat daarover bekend is op de inspectie. Habituele 
ontduikers ontkennen glashard ontdoken te hebben (terwijl ze weten dat de 
onderzoeker op de hoogte zal komen van de waarheid) en tegelijkertijd 
'bekennen' niet-gecorrigeerde belastingbetalers zonder enige aarzeling be
lastingfraude van vele duizenden guldens. Vervolgens bleek dat het zelf
gerapporteerde gedrag wel en het feitelijke gedrag in het geheel niet werd 
beïnvloed door de subjectieve afschrikking bij eventuele belastingontdui
king. Er is niet alleen een verschil tussen wat mensen zeggen over hun 
deviante gedrag en wat zij in werkelijkheid doen ,34 er is meer aan de hand. 
Blijkbaar werkt de afschrikking wel, maar anders dan bedoeld . 

Wat zijn dan wel de functies van normen en van regels? De bovenstaande 
voorbeelden laten zien dat er gedragsdomeinen zijn in ons sociale leven, 
waar wel normen bestaan, maar waar die normen geen invloed uitoefenen op 
het feitelijke individuele gedrag. Hoewel mensen soms bepaalde normen 
onderschrijven, sturen die normen toch niet hun gedrag. Deze normen zijn 
een onderdeel van het beeld dat mensen van zichzelf en de hen omringende 
wereld hebben - of willen hebben - en naar buiten uitdragen. Zij vormen, 
met andere woorden, een intrinsiek onderdeel van de zelf-presentatie. 35 Er 
bestaat een verschil tussen verbale uitdrukkingen en observeerbaar gedrag : 
het zijn twee aparte domeinen. Het domein van de normen vervult daarb ij 
een belangrijke functie bij het begrijpelijk maken van de wereld en bij het 
zichzelf tegenover de wereld begrijpelijk maken. 

Het onderschrijven van normen bij sociaal wenselijk gedrag kan worden 
gezien als het zichzelf, in een publieke situatie, toeschrijven van een 'mora! 
character' . Op deze wijze stelt men zichzelf in staat de nodige zelfwaarde
ring te creëren en de nodige sociale waardering van de directe omgeving te 

34. Zo constateert Vroon dat ' [h)et interessante van mensen [ . .. ] is dat het kennen van regels 
niet altijd betekent dat zij ook worden nagevolgd[ ... ] [E)r zijn tal van wettelijke regels waarvan 
iedereen de redelijkheid inziet , maar die vaak niet worden nagevolgd[ ... ) Het spreken heeft te 
maken met intelligent gedrag; wat wij doen berust vaak op operant gedrag [en] operant gedrag 
is op andere effecten gericht dan intelligent en moreel verantwoord gedrag ' ; P. Vroon, De 
tranen van de krokodil: Over de te snelle evolutie van onze hersenen. Baarn: Ambo (1989), p. 89-90 . 
35. L. Holy & M. Stuchlik , Actions, norms and representations: Foundations of anthropological 
research. Cambridge: Cambridge University Press (1983). 
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verkrijgen. Het is om deze reden dat uit veel onderzoek blijkt dat sociale 
normen-goedkeuring en afkeuring door bijvoorbeeld familie en vrien
den - een veel belangrijker rol spelen bij het al dan niet begaan van over
tredingen en misdrijven: aangemoedigd worden door vrienden heeft een 
sterker aansporend effect dan het remmende karakter van meer abstracte, 
mogelijke strafrechtelijke gevolgen. 

Maar dit antwoord is niet voldoende. Er zijn voldoende redenen om aan te 
nemen dat in het bovenstaande voorbeeld van belastingontduiking factoren 
aan te wijzen zijn die het uiterst moeilijk maken een regelovertreding vast te 
stellen. 36 Nader onderzoek was noodzakelijk . Daarom is eveneens een 
onderzoek verricht op de inspecties der directe belastingen zelf om na te 
gaan hoe belastingontduiking wordt vastgesteld. In dit onderzoek kon ook 
gekeken worden naar de effecten van pakkansen en en de effecten van 
correcties op gedrag. 37 Opmerkelijk was dat er geen afschrikkend effect kon 
worden geconstateerd. Als er al sprake was van een effect, dan was het een 
negatief effect: zij die gecorrigeerd waren voor een onjuiste aangifte (met het 
vermoeden van een poging opzettelijk minder belasting te betalen) ver
toonden in het jaar daarna een grotere neiging dan anderen om de belastin
gen te ontduiken. In hoeverre er hier sprake is van ongevoeligheid voor straf, 
dan wel van een poging het verlies weer goed te maken kon niet worden 
vastgesteld. 

Vervolgens werd een onderzoek gedaan naar een scherper omschreven 
strafbaar feit, dat ook voor de betrokkene zelf duidelijker als zodanig 
(h)erkenbaar zou moeten zijn: fraude in het sociale-zekerheidsstelsel. Het 
onderzoek naar de effecten van pakkansen en straffen bij fraude in het 
sociale-zekerheidsstelsel leverde een duidelijker beeld op: 'Fraudeurs 
schatten de kans om betrapt te worden bij fraude hoger dan niet-fraudeurs , 
[maar] hebben [tevens] minder vertrouwen in verscherpte afschrikking als 
effectief middel tegen fraude . '38 Opmerkelijk was de bevinding dat de 
waargenomen pakkans een remmende invloed heeft op het officieel geme-

36. Nie t alleen zijn belastingbetaler en belastinginspecteur het vaak met elkaar oneens, ook 
belastinginspecteurs onderling willen nogal eens van mening verschillen bij het vaststellen 
van een geval van belastingontduikin g; H. Elffers, H.S.]. Robben & D.J. Hessing, Under
reporting income: Who is the best jud ge - taxpayer or tax inspector? Journal of the Royal 
Statistica! Society (Series A) (in druk). 
37. H. Elffers, D.]. He ssing & H.S .]. Robben , De aanslagregeling bij particulieren: Werkwijze en 
effectiviteit. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam (Ongepubliceerd verslag van een 
onderzoek uitgevoerd door de projectgroep Belastingweerstand in opdracht van het Ministe
rie van Financiën 1989). 
38. D.]. Hessing, H. Elffers & H .S.]. Robben , 'De psychologie van de WW-fraudeur. ' In 
D.J. Hessing & H .P.A.M . van Arendonk (red.) Sociale-zekerheidsfraude: Juridische, economi
sche en psychologische aspecten van fraude in het sociale-zekerheidsstelsel, Deventer: KI uwer (1990) , 
p. 210. 
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ten fraudegedrag, terwijl de grootte van de straf vooral invloed heeft op het 
zelf-gerapporteerde fraudegedrag. 

De conclusie lijkt duidelijk. De ondubbelzinnigheid van het delict is van 
beslissende invloed op de relatie tussen straf en gedrag. Maar toch blijft er 
nog onzekerheid over de richting en de kwaliteit van dat effect. Voor een 
antwoord op die vraag kunnen wij terecht bij het WODC-onderzoek van 
Bovens en Prinsen naar de effecten van verhoging in de objectieve af
schrikking bij het rijden onder invloed.39 In dit veldexperiment werd in 
Weert gedurende drie maanden een verdrievoudiging van de reguliere 
surveillance-activiteiten doorgevoerd, nadat eerst met behulp van een voor
meting het 'normale' rij- en drinkgedrag was vastgesteld. Direct na deze 
periode werd zowel in Weert als in Assen een nameting gehouden naar rij
en drinkgedrag. De resultaten waren onthutsend: de intensivering van de 
surveillance (in Weert) had het rijden onder invloed niet doen dalen, 
ondanks aanwijzingen dat het publiek in Weert zich van de toename van het 
aantal surveillances bewust was. Maar daar bleef het niet bij: uit de be
antwoording van de vragenlijsten bleek dat de verdrievoudiging van de 
politie-inzet niet leidde tot een verhoging van de subjectieve, dus de waarge
nomen pakkans. Een verscherpte afschrikking zonder enig effect derhalve. 
Mistroostig concluderen de auteurs dan ook: 'Kennelijk is de relatie tussen 
objectieve en subjectieve pakkans ingewikkelder dan men op het eerste 
gezicht zou zeggen en kan men niet verwachten dat op elk niveau van 
politie-optreden een wijziging hiervan direct zijn uitwerking heeft op het 
gedrag van het publiek.Ho 

Dat is ook mijn conclusie uit deze korte excursie: de relatie tussen 
objectieve en subjectieve pakkans is gecompliceerder dan tot op heden-zo
wel in onderzoek als in de strafrechtelijke praktijk-werd verondersteld. 

7. Slot 

Wij leven in een samenleving waarin wij gewenst gedrag proberen op te 
roepen door ongewenst gedrag af te straffen (zij het niet systematisch), ook al 
weten wij dat belonen van gewenst gedrag een sterker effect heeft en 
derhalve op termijn niet alleen een aangenamer, maar ook een effectiever 
oplossing zou zijn. 

Zowel politie als justitie-en de diensten die zij leveren-zijn collectieve 

39. R. Bovens & P.J . Prinsen, Extra politie-inzet en rijden onder invloed. 's-Gravenhage: 
Staatsuitgeverij (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum) (1984). 
40. Bovens & Prinsen (1984, p. 21), op. cit. noot 39. Zie voor een vergelijkbaar onderzoek 
met nagenoeg identieke resultaten G. Kelling & A. Pate , The Kansas City preventive patrol 
expen·ment. Washington D .C. : The Police Foundation (1974). 
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goederen, die per definitie niet uitgesplitst kunnen worden in over de markt 
verhandelbare eenheden. 41 Dat wil zeggen dat wij allen niet alleen bijdragen 
aan de instandhouding van het strafrechtstelsel en bijbehorende justitiële 
apparaat, maar ook dat wij allen baat hebben bij het bestaan van dat stelsel. 
En omdat het instandhouden van het strafrechtstelsel de samenleving veel 
geld kost, loont het de moeit e ons af te vragen of strafmaatregelen effect 
hebben . Het heeft alleen zin om een verdere uitbreiding of versterking van 
dit stelsel te overwegen wanneer daardoor een evenredige vermindering van 
de criminaliteit zou worden bewerkstelligd . 

Een van de belangrijkste redenen waarom wij waarde blijven hechten aan 
een strafrechtelijk afschrikkingssysteem is gelegen in het feit dat dat het 
begrip afschrikking een zekere intuïtieve aantrekkingskracht heeft: 'In
trospection informs us that we often refrain from prohibited acts because of 
threatened punishment. '42 Om die reden hoeft het dan ook geen verbazing 
wekken dat in alle West-Europese en Anglo-Saksische landen het aantal 
gedetineerden in de laatste decennia sterk is gestegen. 43 Blijkbaar heeft onze 
samenleving behoefte aan het idee van strafrechtspleging en is de vraag 
'Helpt straffen?' minder relevant dan men op het eerste gezicht zou denken. 
Wij denken dat straffen helpt , omdat we nu eenmaal van mening zijn dat 
straffen zouden moeten helpen . Op dit punt geven wij er de voorkeur aan 
onze werkelijkheid te construeren, in plaats van haar te observeren. 44 

Desalniettemin blijft de vraag 'Helpt straffen?' van wezenlijk belang. De 
hiervoor besproken onderzoeken vormen niet alleen uitzonderingen op de 
regel van veel psychologisch onderzoek waarin het effect van straffen 
ondubbelzinning wordt aangetoond, zij geven tevens voor een deel aan 
wanneer straffen effectief kunnen zijn. Straffen helpen wanneer het delict 
duidelijk is- dat wil zeggen, ook door de overtreder als een overtreding van 
een norm wordt gezien-, de kans om betrapt te worden maar hoog genoeg 
en de straf snel en zwaar is.~5 En voor de meesten onder ons is de strafdrei
ging dan ook voldoende om ons op het rechte pad te houd en, en wanneer we 
daarvan eens afwijken en we worden gepakt, dan is die ene angstaanjagende 
en beschamende ervaring veelal voldoende om ons weer terug te voeren naar 
dat rechte pad. 

41. F .P. van Tulder, Criminaliteit, pakkans en politie: Schattingen met een macromodel 's 
Gravenhage: Distributiecentrum Overheidspublikaties (Sociaal en Cultu reel Planbur eau 
Cahier 1985/nr . 45) (1985). 
42. H.l. Ross & G.D. Lafree , 'Deterrence in criminology and social policy.' In .J. Smelser 
& D.R. Gerstein (eds.) Behavioral and social science: Fifty years of discovery. Washington, DC: 

ational Acadamy Press (1986, p. 145). Zie ook Crombag (1981), op. cit. noot 17. 
43. D.P. Farrington, L.E . Ohlin &J.Q Wilson, Understandingandcontrollingcrime: Toward a 
new research strategy. ew York: Springer (1986). 
44. Holy & Stuchlik (1983), op. cit. noot 35. 
45. Crombag (1989, p. 9), op. cit. noot 3. 



274 15. Helpt straffen? 

Moeilijker wordt het echter wanneer die strafdreiging niet werkt. Wan
neer het delict lonend is en de recidivist zich opstelt als een homo economi
cus die de voordelen en nadelen tegen elkaar afweegt, waarbij de af
schrikking het verliest van de winst die de overtreding met zich brengt . 
Wanneer we die situatie geheel en al willen uitbannen komen we al snel 
terecht in 'a police state operating a brutal crimina} justice system.' 46 

Zover hoeven we echter niet te gaan. Er zijn andere benaderingen 
mogelijk . Benaderingen die zowel gebaseerd zijn op gezond verstand als op 
de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Ik noem er een aantal, 
daarbij onder meer gebruik makend van werk van Heertj e en Wabeke. 47 In 
de eerste plaats lijkt het wenselijk dat de overheid meer aandacht gaat 
besteden aan techni sche, sociale en bestuurlijk e pr eventie van normschen
dingen. Ook het minder winstgevend maken van crimineel gedrag lijkt een 
goede kanshebb er: '[M]aking crime less profitable in comparison to non
crime opportunities may have stronger effects on crime rates than increasing 
the likelihood and severity of punishm ents. '48 Van straffen kan immers geen 
permanent effect worden verwacht als het onderdrukte gedrag, wanneer het 
niet bestraft wordt, op zichzelf lonend is. Sommige misdaden zijn zelfs 
zozeer belonend dat het niet mogelijk is om dat gedrag met negatieve 
sancties af te schrikken .49 Vervolgens verdient het aanbeveling om naast 
negatieve strafr echtelijke sancties te denken aan positieve sancties, die in het 
algemeen meer effect sorteren dan negatieve. so En, in de derde plaats, dient 
overwogen te worden ofhet strafrechtsstelsel zich uit bepaalde terreinen kan 
terugtrekken. Het decriminali seren van het individuele softdrugs-gebruik 
zou daarvan een voorbeeld kunnen zijn.51 

Maken deze andere benad eringen nu een schijn van kans? Erg op
timistisch moeten we niet zijn, want vooral op dit gebied is de overheid 

46. Crombag (1989, p. 9), op. cit. noot 3. 
47. Heertje & Wabeke (1989), op.cit. noot 2. 
48. J.S . Carroll, 'A psychological approach to deterrence : The evaluation of crime opport
unities.' 36 Journal of Personality and Social Psychology 1512- 1520 (1978), p. 1512. 
49. Crombag (1989), op. cit. noot 3. 
50. Cro mbag (1981, p. 14), op.ci t. noot 17 en H. Elffers & DJ Hessing , 'Het sociale 
dilemma van het belastingstelsel: Diagnose en remedie .' 53 Maandblad Belastingbeschou-
1vinge11 73- 76 (1986). 'Het befovloeden van menselijk gedrag door het gebruik van negatieve 
sancties blijft een dur e en op termijn weinig effectieve stra tegie omdat zelden sprake is van 
permanente gedragsverandering. De bouw van nog meer gevangenissen is beleidsmati g dan 
ook onverantwoord ' Stelling 10 bij Cachet (1990), op. cit. noot 28. 
51. K. Swierstra , Van crimineel tot conventioneel. (ongepubliceerd diss. Groningen 1990); en 
G .F. Wijngaart, Competing perspectives on drug use: The Dutch ex-perience. (Ongep ubliceerde 
diss. Utrecht 1990). 
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hardleers: 52 ruim een jaar na de afscheidsrede van Buikhuizen opent minis
ter-president Lubbers het academisch jaar aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen met een pleidooi voor zwaardere straffen en hogere boetes. 53 

Ergens tussen de constatering van Buikhuizen dat straffen weinig helpt en 
de wens van Lubbers dat strengere straffen een medicijn vormen voor de 
ziekte van ederland ligt het antwoord op de vraag: 'Helpt straffen?'. 

52. 'Soms leidt een meer realistisch zicht op mogelijkheden en beperkingen van formele 
controle dan ook tot een aanzienlijk cynisme over rationaliteit of realiteitsbesef van politiek en 
bestuur. Het leervermogen van de overheid lijkt in veel gevallen gering, terwijl het lang niet 
altijd duidelijk is of het daarbij gaat om niet willen dan wel om niet kunnen leren.' Cachet (1990, 
p. 303, cursief in oorspronkelijke tekst) , op. cit. noot 28. 
53. R.F.M. Lubbers, "Nederland is ziek' , Fragmenten uit de Nijmeegse rede van premier 
Lubbers.' (5 september) NRC-Handelsblad 9 (1990). 



Hoofdstuk 16 

Recidive en criminele politiek 

GAA.J. van den Heuvel 

Opgroeien voor galg en rad. Dit oud-Hollandse gezegde heeft onlangs een 
opmerkelijk soort actualiteit gekregen. In de Amerikaanse criminologie is 
discussie ontstaan over de vraag of men jonge zware criminelen vroegtijdig 
kan herkennen en of men ze vervolgens langdurig mag opsluiten om zo de 
samenleving tegen een hoop ellende te beschermen. De gedragsweten
schappers van de Rand Corporation en van het Panel on Research on Crimina! 
Careers beantwoorden die vraag bevestigend. De kinderrechtgeleerden zeg
gen: nee. De Amerikaanse overheid aarzelt. 

In ederland, waar ook een zekere traditie bestaat inzake recidive
onderzoek, zeggen onderzoekers van het Ministerie van Justitie, dat wij ons 
verre moeten houden van elk soort van onschadelijkmaking door opsluiting 
van carrièrecriminelen, los van de vraag of het jongeren dan wel volwassenen 
zijn. Maar klopt die boodschap wel met de ederlandse justitiële praktijk ? 
Een kleine excursie. 

Recidive van crimineel gedrag is het herhalen van crimineel gedrag . Om 
met de deur in huis te vallen: van alle in 1977 veroordeelden wegens een 
misdrijf, kon mevr. Van der Werff van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) 1 vaststellen 
dat 51 procent binnen zes jaar opnieuw met de rechter in aanraking kwam 
wegens het begaan van ten minste één nieuw misdrijf.2 Als verkeersmis
drijven buiten beschouwing worden gelaten, dan stijgt dit cijfer tot 58 
procent. Van daders van geseponeerde misdrijfzaken in hetzelfde jaar 
recidiveerden binnen zes jaar 38 procent. Elf jaar eerder lagen die cijfers 
lager. Van de in 1966 veroordeelden wegens misdrijf recidiveerde binnen 
zes jaar 41 procent, en van de geseponeerden 31 procent. 

In bepaalde categorieën liggen de recidivecijfers veel hoger. Zo bleek van 
de wegens roofoverval veroordeelden uit de lichting 1977, 78 procent te 
recidiveren binnen genoemde periode, en van de hard-drug dealers 77 
procent. De inbrekers scoorden 68 procent. Van veroordeelden wegens 

1. C. van der Werff, Recidive 1977. 's Gravenhage: Staatsuitgeverij (WODC Rapport nr. 67) 
(1986). 
2. Voor mannen en vrouwen zijn de cijfers respectievelijk 53 en 24 procent. 
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verkrachting is het recidivecijfer 66 procent, waarvan 10 procent opnieuw 
voor verkrachting. 

Er zijn verschillende soorten recidivecijf ers. aast het werken met cijfers 
van veroordelingen, zoals mevr. Van der Werff gedaan heeft, kan men ook 
werken met politiecijfers en dus politiecontacten meten. Het Amerikaanse 
Bureau of Justice Statistics kijkt uitsluitend naar ex-gedetineerden die op
nieuw gearresteerd worden .3 Deze onderzoeken hebben gemeen dat daarin 
alleen wordt gekeken naar wat men kan noemen traditionele criminaliteit: 
milieucriminaliteit , belastingontduiking, corruptie, smeergeld of andere 
witte boordencriminaliteit blijven dus buiten beschouwing . Dat het recidi
ve-onderzoek deze terreinen van nieuwe criminaliteit (hoewel de praktijken 
op zichzelf al oud zijn) buiten beschouwing laat, wil niet zeggen dat er geen 
recidive zou voorkomen . Alleen is het veel moeilijker ze te onderzoeken, 
zoals het ook veel moeilijker is voor het openbaar ministerie om ze op te 
sporen. 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van recente ontwikkel ingen in het 
recidive-onderzoek in Amerika en Nederland en beperkt zich tot de tradi
tionele criminaliteit. 

1. Macro- en microniveau 

Bij het onderzoek naar recidive kan men onderscheid maken tussen onder
zoek op macro- en microniveau. Het onderzoek op microniveau betreft het 
recidivepatroon van individuele daders. 4 Dat patroon drukt de gevaarlijk
heid van een concrete dader uit, iets wat belangrijk kan zijn voor de straf 
opleggende rechter, voor de forensische rapporteur, de voorwaardelijk 
invrijheidstellende autoriteiten, maar natuurlijk ook voor mogelijke slacht
offers. Recidive uit het verleden speelt een grote rol bij het voorspellen van 
toekomstige recidive. Zeker waar die recidive uit het verleden omvangrijk en 
voor de delinquent succesvol was en er dus sprake is van 'leerzame ervarin
gen', is de kans op gewenning niet gering en zijn de problemen bij het afleren 
groot . Vaak is er sprake van een verslaving aan crimine le of tenminste 
criminogene (criminaliteit uitlokkende) gedragspatronen. Zoals bij alle ver
slavingen is niet het voor pellen van toekomstig gedrag op zichzelf het 

3. A. Beek & B. Shipley, Recidivism of Prisoners released in 1983. Washington DC: U.S. 
Department ofJustice, Bureau ofJustice Statistics (1989). Dit rapport van Beek en Sh ipley is 
het meest recente overzicht. De rearrest-quote voor een misdrijf binnen drie jaar is 62.5 
procent; ter vergelijking, Van der Werff (1986, p. 15), op.cit. noot 1, vindt voor die groep 72 
procent maar dan voor een periode van zes jaar. 
4. C.R. Block & C. van der Werff, 'Crimine le Loopbanen in Nederland.' 14(4) Justitiële 
Verkenningen 37-52 (1988). 
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probleem, maar de organisatie van de gedragsverandering, het afleren . Dàt 
is moeilijk. 

Het macro recidive-onderzoek geeft algemene ontwikkelingen aan . Het 
kan bijvoorbeeld iets zeggen over de (in)effectiviteit van de gevangenis straf 
in vergelijking met de geldboete en in het algemeen over de bep erkte 
pretenties van de speciale preventie als officiële doelstelling van strafrechts
pleging . Macro-recidi ve-onderzoek leert ook dat specifieke recidi ve (het 
herhaald plegen van een speciaal soort delict) uitzondelijk is. Het gaat 
meestal om een breed spectrum van illegale gedragingen waarvoor de 
recidivist niet terugschrikt. 5 

2. Carrièrecriminelen 

Op één terrein komen macro- en microniveau samen: het traceren van de 
carri èrecriminelen . Deze term kan aanleiding geven tot misverst anden. 
Enerzijds duidt de carrièrebenadering op een school in de criminolo gie, die 
het accent legt bij het zelfacceptatieproces van de actor binnen een deviante 
subcultuur . Deze, aan het symbolisch interactionisme gerelateerde school, 
probeert het normale verloop van het socialiseren in zo'n deviante sub
cultuur inzichtelijk te maken. Dat gaat via een groot aantal kleine stapj es, die 
samen een soort carrièrepatroon te zien geven. Of, in termen van buiten
staanders, het geleidelijk afglijden en thuis raken in zo'n deviante sub
cultuur. 6 Die subcultuur hoeft overigens geenszins crimineel in juridische 
zin te zijn. Het kan ook gaan om mensen die volgeling worden van de 
Bagwhan of van Getuigen van Jeho va. 

Anderzijds wordt juist de laatste tijd door Amerikaanse criminologen 
onder de carrièrebenadering iets anders verstaan, namelijk de herkenning, 
bestrijding en eventuele uitschakeling van notoire criminele recidivisten. 
Dan gaat het dus niet om begrijpen hoe men tot een deviante levensstijl is 
gekomen. Men vertrekt simpelweg vanuit de beoordeling van de reeds 
aangerichte criminele overlast aan de samenleving en de verwachting dat 
ook in de toekomst deze carrièrecrimineel voor overlast (en erger) zal blijven 
zorgen. Op grond daarvan werkt men een criminele politiek uit. 7 

In onderstaand Amerikaans verhaal gaat het alleen om de laatstgenoemde 

5. W. Steffen, 'Perseveranz und modus operandi . 'Saulen' einer erfolgreichen (kriminal) 
polizeilichen Verbrechensbekämpung ?' 3 7 Kriminalistik 481-484 (1983). 
6. H.S. Becker , Outsiders, Studies in the Sociology of Deviance. ew York: Free Press (1963); 
E.M. Lemert, Human Deviance, Social Problems and Social Control. Englewood Cliffs, J: 
Prentince-Hall (1972) ; en D.C. Gibbons , Society, Crime and Crimina! Carreers. Englewood 
Cliffs, J: Prentince-Hall (3d ed . 1977). 
7. A. Barnett, A. Blumstein & D.P . Farrington, 'Probalistic Models ofYouthful Crimina! 
Carreers. ' 25 Criminology 83-107 (1987). 
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benadering , die qua criminele politiek twee nieuwe vragen ter discussie stelt: 
(a) dient de scheidin g gehandhaafd te blijven die er nu bestaat tussen het 
strafrecht voor jeugdigen en dat voor volwassenen en (b) dient de gevangenis 
niet efficinter gebruikt te worden om juist deze carrièrecriminelen vroeg en 
lang op te bergen ? 

Het begrip carri ère- of bero epscrimineel is, als gezegd, al lang bekend en 
betr eft mensen die in hun volwassen leven bepaalde vorm en van crimineel 
gedrag als een normaal onderdeel van hun bestaan beschouwen. Dat deze 
mensen vaak ook een 'gemankeerde' jeugd kenden, was ook bekend , maar 
geen aanleiding om daarom de aparte status van het recht voor jeugdigen ter 
discussie te stellen. Dat veranderde begin tachtiger jaren. Aanleiding was 
een onderzoek uit 1972. Toen publiceerden Wolfgang c.s. een onderzoek 
naar de criminaliteit van 10.000 jongens die geboren waren in 1945 in de 
stad Philadelphia. 8 Dit heet een geboortecohort-onderzoek. Deze 10.000 
waren gedurende de eerste 23 jaar van hun leven samen goed voor 10.214 
misdrijven, dus meer dan één op één. In feite had echter tweederde geen 
enkel delict op zijn conduitestaat en van de resterende eenderde was zes 
proc ent verantwoordelijk voor meer dan de helft. Deze zes procent van de 
hele groep noemd e Wolfgang chronic offenders. In een vervolgonderzoek 
beweerden Wolfgangs c.s. dat het mogelijk is deze chronische criminelen 
vroegtijdig te herkenn en op grond van hun criminele carri ère als straf
rechtelijke minderjarigen .9 Dit bracht de discussie over beide bovenge
noemde vragen op gang. Zou de scheiding tussen het strafrecht voor 
volwassenen en het recht voor jeugdigen niet minder rigide gemaakt moeten 
worden en zou de gevangenis niet efficiënter gebruikt kunnen worden om 
juist deze kleine, maar productie ve groep, goed en lang op te bergen ? 

In 1986 heeft het door de Amerikaanse overheid ingestelde Panel on 
Research on Crimina/ Careers, waarvan ook Wolfgang deel uitmaakte, daarop 
een antwoord proberen te geven. 10 De scheiding tussen het recht voor 
jeugdigen en volwassenen in de Verenigde Staten vond het Panel te rigide. 
De strafrechter krijgt normaliter geen informatie over de criminaliteit van de 
verdachte uit zijn jeugdjaren . Dat vond het Panel niet goed , omdat het wel 
degelijk verschil uitmaakt of iemand als achttienjarige 11 voor het eerst steelt 

8. M. Wolfgang, R. Figlio & T. Sellin, Delinquency in a Birth cohort. Chicago: University of 
Chicago Press (1972). 
9. M. Wolfgang, T. Thornberry & R. Figlio, From Boy to Man, from delinqunecy to crime. 
Chicago: University of Chicago Press (1987). 
10. A. Blurnstein, J. Cohen , J. Roth & C. Visher (eds .), Crimina/ Careers and 'Carreer 
Crirninals' Vol I en Il . Washington DC: Natio nal Academy Press (1986). 
11. In feite ligt die leeftijdsgrens in Amerika niet op een uniform niveau. De jurisdictie van de 
jeugdrechtbank is in drie staten van de geboorte tot het lS e jaar, in acht staten tot het 16e jaar , 
in 38 staten en in Washington D.C. tot het l 7e jaar, en slechts in één tot het 18e jaar. In ons 
land ligt de grens tussen 16e en 18e jaar. 
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of dat men al jaren eerder regelmatig stal. Dit brengt mij op het tweede 
thema. Dient de gevangenis efficiënter gebruikt te worden om met name de 
chronische deliquenten uit te schakelen? 'Ja' antwoordde het Panel, althans 
selective incapacitation (selectieve onschadelijkmaking) kan een nuttig stu
ringsinstrument zijn om de criminaliteit aan te pakken en de gevangenissen 
efficiënter te gebruiken. Het gaat hierbij niet om alle chronic offenders. 
Wolfgang c.s. suggereerden weliswaar dat het mogelijk is deze hele groep 
vroeg te herkennen, maar het Panel vond de gevonden foutscores (tussen 15 
en 55 procent) te hoog . In bijzondere categorieën, zoals bankovervallers, lag 
die foutscore onder de 10 procent en dat vond men wel acceptabel. Daarom 
geen algehele onschadelijkmaking, geen collective incapacitation, maar selecti
ve incapacitation. 

Nieuw was ook de visie op de duur van de criminele carrière. Voor 
delinquenten van achttien jaar is de gemiddelde carrièrelengte vijf jaar, voor 
ouderen neemt de carrièreduur toe. De chronische dertiger zal nog gemid
deld tien jaar actief blijven. Dit leidde tot de constatering: bij oudere 
volwassenen moet men strenger straffen. 12 Het Panel dacht typisch straf eco
nomisch. Wil men de totale criminaliteit met één procent laten dalen via 
meer en langer opsluiten van alle chronische delinquenten, dan zou dat het 
aantal gedetineerden met tenminste tien tot twintig procent doen stijgen (en 
met het aantal gedetineerden per 10.000 inwoners is de Verenigde Staten al 
wereldrecordhouder). Dat vond zelfs het Panel te gek. Een selectieve 
benadering sneed volgens hen meer hout: als bijvoorbeeld roofovervallers 
hun strafduur met 10 tot 20 procent verlengd zagen, zou het aantal roofover
vallen met 5 tot 10 procent afnemen. 

Zowel binnen het Panel 13 als daarbuiten waren ook kritische kanttekenin
gen te horen over dit soort bevindingen . De conclusies van het Panel zijn 
Lombroso-achtig, zo constateerde achteraf een minderheid van het Panel. 
Denkt men niet te fatalistisch over de recidiverende minderjarige? Was men 
niet te defensief in plaats van gericht op creatieve verander ing? Bovendien 
beperkte men zich tot de criminaliteit van de sociale onderklasse. Witte 
boordencriminaliteit viel erbuiten. 14 

Gottfredson en Hirschi, twee prominente Amerikaanse criminologen die 
geen deel uitmaakten van het Panel, richten hun kritiek op de uitgangs-

12. Ik baseer me hier in belangrijke mate op het overzicht van M.M. Kommer, 'C riminele 
carrières: Van inhoudelijk concept tot analytisch instrument.' 14(4) Justitiële Verkenningen 
7-36 (1988). 
13. Het eigenlijke verslag van het Panel omvat 200 pagina. De overige 600 omvatten onder 
andere aUe papers van een congres over criminele carrières in 1984. Sommige van die papers 
zijn aanmerkelijk kritischer dan het Panel in haar rapport. 
14. J.O. Smykla, 'Critique concerning prediction in probation and parole: Some alternative 
suggestions.' 30 International Joumal of O./fender Therapy and Comparative Criminology 125-
139 (1986). 
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punten van het Pan el. In een artikel uit 1986 merken zij op, dat het verhaal 
van het Panel over leeftijd niet klopt. 15 Op grond van eigen onderzoek 
beweren zij dat de neiging om delicten te plegen tussen het lSde en 20ste 
levensjaar zijn top bereikt en daarna sterk afneemt. Anders dan het Panel 
beweert, geldt dit ook voor de chronische delinquenten. Het Panel werkte 
bovendien met selecte in plaats van aselecte steekproeven. In een tweede 
artikel vervolgen zij dit thema .16 Volgens hen legt het Panel een overdreven 
sterk verband tussen persoonskenmerken en criminele carrières en veron
achtzaamt niet-persoonsgebonden factoren , die even belangrijk zijn bij het 
ontstaan van zo'n carrière. Zij achten selectieve onschadelijkmaking als 
instrument van criminele politiek een bij uitstek moreel-juridisch en ethisch 
kwestie. 

Drie belangrijkst e leden van het Panel-Blumstein, Cohen en Farring
ton - bestreden deze kritiek. 17 Men kan, zo vinden zij, over de interpretatie 
van cijfers van mening verschillen, maar een moreel standpunt over selectie
ve uitschakeling mag geen rol spelen in een wetenschappelijke discussie. 

Dit lijkt op een oud twistpunt, dat steeds weer opduikt op het raakvlak 
tussen recht en sociale wetenschappen, 18 met dit verschil dat het Panel zijn 
pleidooi voor selective incapacitation overdreven lijkt te hebben met het oog 
op het veilig stellen van de overheidsfondsen , die men nodig meende te 
hebben voor verder onderzoek naar het carrièreparadigma. Het Panel pleit 
ervoor 'om een zeer belangrijk deel van de onderzoeksgelden van de 
overheid beschikbaar te stellen aan degenen, die binnen het carrièrepara 
digma willen werken.' 19 Zulk een onverbloemde propaganda voor één soort 
onderzoek wekt argwaan, ook als men onderzoek naar criminele carrières op 
zichzelf nuttig acht. zo 

15. M . Gottfredson & T. Hirschi, 'The true value of lambda would appear to be zero: An 
essay on career criminals, crimina) carreer s, selective incapacitation, cohort studies and 
related topics.' 24 Criminology 213-233 (1986). 
16. M. Gottfredson & T . Hirschi, 'The methodological adequacy oflongitudinal research on 
crime.' 25 Cnminology 581-614 (1987). 
17. A. Blumstein , J. Cohen & D.P. Farrington , 'Longitudinal and Crimina! Career Re
search : Further Clarifications.' 26 Criminology 57-74 (1988). 
18. D. Black & M. Mileski, ' lntroduction.' In D. Black & M. Mileski (eds.) The social 
organizatio11 of law. New York: Seminar Press (1973). 
19. Kommer (1988, p. 33), op. cit. noot 12. 
20. Kommer (1988, p. 34), op.c it. noot 12. Het is opmerkelijk te zien dat iemand die werkt bij 
een dienst, welke zo nu en dan bekritiseerd wordt om haar gouvernementele opstelling, nu 
zelf dit argument hanteert. 



16. Recidive en criminele politiek 283 

3. Farrington, West en Shannon 

In Amerika heeft het Panel veel discussie losgemaakt. Die moet men 
overigens wel tegen de Amerikaanse achtergrond zien. Zware criminaliteit 
lijkt een typisch kenmerk van de Amerikaanse samenleving. Met de presi
dent als de schutspatroon van de vereniging voor eigen wapenbezit en de 
gevangenis als sociale vuilnisbelt, is het beeld aardig geschetst. Wat cijfers 
over 1987:21 van alle volwassen Amerikaanse burgers stond 1,9 procent 
onder correctional supervision, dat wil zeggen 3. 461.000 Amerikanen; van die 
groep zat 8 procent in voorlopige hechtenis (294.000), 16 procent in de 
gevangenis (563.000), 11 procent in voorwaardelijke invrijheidstelling 
(3 62.000) en was 65 procent voorwaardelijk veroordeeld tot gevangenisstraf 
(2.242.000); de hoofdstad Washington scoorde het hoogst: in 1987 moest 
bijna een heel procent (0, 96) van alle inwoners een gevangenisstraf uitzitten 
van één jaar of meer. 

Tegen deze achtergrond is het minder vreemd dat de studie van chronic 
offenders en hun vroegtijdige onschadelijkmaking populair is, al kan men 
zich verbazen over de enorme omvang die dit nieuwe onderzoeksterrein in 
korte tijd heeft gekregen. 22 Een opmerkelijk deel hiervan betreft lokaal 
onderzoek van het type: als alle bankovervallers in stad A. minstens vijf jaar 
hadden gekregen, dan zou het aantal bankovervallen met 8 procent zijn 
afgenomen en de gevangenispopulatie met 7 procent gestegen. De kosten 
van die 8 procent meer overvallen zijn x en van die 7 procent meer 
gedetineerden y.23 Allerlei lokale overheden hebben onderzoekers laten 
uitrekenen, wat selectieve uitschakeling voor hun geval zou betekenen. De 
gesuggereerde terugverdieneffecten zullen zeker bijgedragen hebben tot de 
hausse in dit soort onderzoek. 

Nieuwe geboortecohort-onderzoeken zijn zeldzaam gebleven. De twee 
belangrijkste zijn het cohort-onderzoek van F arrington en West betreffende 
411 jongens uit London, en die van Shannon, die in Racine (Wisconsin) 
6127 jongeren heeft gevolgd. 
Farrington, die ook deel uitmaakte van het Panel, vond resultaten die nauw 

21. Bureau ofJustice Statistics, Correaional Populations in de Uni:ted States, 1987. Washington 
DC: U .S. Department of J ustice (1989). 
22. Een uitdraai door de universiteitsbibliotheek op het trefwoord incapacitation van de 
Crimina!Justice Periodical Index en de Sociological Abstract s Database, die beide voorna
melijk Amerikaans werk bevatten, leverde 281 publikati es op. 
23. J. Cohen,In capacitatingcriminals: Recentresearchfindings. Washington DC: U.S. Dep art
ment of J ustice (1983) . 
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aansloten bij de resultaten van Wolfgang c.s.24 Bijvoorbeeld: 77 procent van 
hen die meer dan vier keer als minderjarige veroordeeld is, wordt ook als 
volwassene nog minstens vier keer veroordeeld. En omgekeerd, 84 procent 
van hen die als minderjarige nooit veroord eeld is, wordt ook als volwassene 
niet veroordeeld. Kortom, er is een sterke samenhang tussen de criminaliteit 
gepleegd in de jeugd en latere criminaliteit. Slechts 23 van de 411 jongens 
(minder dan 6 procent van de steekproef) nam precies de helft van alle 
criminaliteit van de steekproef groep op 25-jarige leeftijd voor zijn rekening. 
Alle 23 waren al eens veroordeeld voor hun 18e leven jaar. 

Het onderzoek van Shannon gaat verder. 25 Het omvat drie omvangrijke 
geboortecohorten in de stad Racine, die van 1942, 1949 en 1955. Het 
statistische materiaal heeft hij aangevuld met sociaal-d emografisch onder
zoek, met name woonplaats-p leegplaats-analyses, en met zelfrapportage
onderzoek en interviews onder de cohorten van 1942 en 1949. Dit stelde 
hem in staat om cohorten te vergelijken, rekening houd end met demografi
sche en ecologische ontwikkelingen en een overzicht te krijgen van de 
veranderingen in de criminaliteit van deze middelgrote Amerikaanse stad 
gedurende een periode van dertig jaar. Dat het een verhaa l is geworden over 
stijgende criminaliteit, zal niemand verbazen. Het aantal politiecontacten in 
verband met ernstige criminaliteit van de 6- t/m 17-jarigen was in het cohort 
van 1955 het dubbele van dat in het cohort 1942. Dat aantal verdrievoudigde 
voor de 18- t/m 20-jarigen. Ook hij vond kleine groepen jonge delinquenten 
die een groot deel van de gepleegde misdrijven voor hun rekening namen : 5 
procent van elk cohort was verantwoordelijk voor ongeveer 7 5 procent van 
de misdrijven. a hun achttiende gingen deze groepen door, conform het 
carrièreparadigma . Wie voor zijn achttiende vijf of meer keren veroordeeld 
was, had een kans van 60 à 90 procent om gedurende de twaalf daarop
volgende jaren nog eens vijf of meer misdrijven te plegen. 

Uitvoerig gaat Shannon in op de ook voorkomende groep jongeren, die in 
hun jeugd regelmatig met de politie in aanraking kwam, maar rond 1 Sde 
stopte met criminaliteit. Daarnaast vond hij een groep ernstige criminelen, 
die pas na hun l 8e begon. 

Wat in Shannons studies vooral naar voren komt is de invloed van de 
sociale situatie op de keuze voor crimineel gedrag. Die situatie betreft zowel 
de stadsdemografische situatie, als het politiebeleid in de buurt. In het bij-

24. D .P. Farrington , 'Social , psychological and biologica! influences on juvenile delinqu ency 
and adult crime. ' In W. Buikhuisen & S. Mednick (eds.) Explaining crimina/ behaviour. 
Leiden: Brill (1988); D .P. Farrington & DJ West , 'The Cambridge study in delinquent 
development. ' In S. Mednick & A. Baert (eds.) Prospective longitudinal research. Oxford: 
Oxford Univers ity Press (1981); DJ West & D.P . Farr ington, The delinquent way of lift. 
London: Heinemann (1977). 
25. L. Shannon, J. McK.im, J. Curry & L. HafTner, Crimina/ career continuity. ew York: 
Human Sciences Press (1988). 
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zonder de binnenstad en de daarop aansluitende oudere woonbuurten 
bleken haarden van criminaliteit. Zijn studie is een imposant verhaal over 
stadsontwikkeling, over hoe achterbuurten ontstaan en verdwijnen en over 
hoe het crimineel gedrag van de bewoners daarmee in hoge mate correleert: 

'The more the growth and development of the city was considered, the easier it was 
to see how delinquency and crime had become part of a cyclical pattem of change 
which, while it involved decline and deterioration in the inner city and interstitial 
areas, was likewise an outgrowth of population movement to and commercial and 
recreational development in peripheral areas that where readily accesible by auto or 
bus. Rather than be surprised and mystified by increases in delinquency and crime 
and changing spatial pattems for these phenomena, the observer sees them as 
natura! and expected developments. 

Having recognized the cyclical nature of the phenomena, the next step was to 
develop an understanding of the complex interrelationship of variables that kept the 
process going. ot until more is known about this process and the crucial variables 
can we effectively go about breaking the cycle of decline, deterioration, delinquency, 
crime, and further population movement. 

At another level of conceptualization, although not likely when the problem had 
been placed in an ecological framework, focus is on the individual and his/her 
behavior so that programs, rather than aiming at breaking the cycle, aim at breaking 
the delinquent and crimina!. This type of approach makes the error of ass urning that 
if delinquent and crimina! elements are removed from the community the cycle is 
broken. lt disregards the normalcy of most delinquent and crimina! behavior, 
behavior which will continue to be part of community life because others will take 
the place of those who are removed .'26 

Shannon ontkent niet dat er carrièrecriminelen bestaan, maar verzet zich 
tegen hun selectieve uitschakeling als efficiënte criminaliteitspreventie. De 
leden van het Panel en hun volgelingen vergeten volgens hem dat de 
belangrijkste vraag, ook met het oog op preventie, is 'how crimina! behavior 
comes about?' Het antwoord op die vraag vindt men niet door de blik te 
verengen en de illusie te wekken dat er twee soorten mensen zijn: goede en 
slechte. Shannon verzet zich op grond van zijn onderzoeksresultaten ook 
tegen de langere gevangenisstraf als instrument van criminele politiek. Meer 
en langer straffen gaf niet minder geregistreerde criminaliteit. Het had geen 
afschrik.kende werking en bleek evenmin een stimulans om een deviante 
carrière om te buigen. 27 Het idee om met name jeugdige daders langer op te 
sluiten, beschouwt hij als contraproductief. In plaats daarvan pleit Shannon 

26. Shannon, McKim , Curry & Haffner (1988, p. 214-215), op.cit. noot 25. 
27. Shannon verwijst hierbij tevens naar het uitvoerige overzicht over dit thema van C.R . 
Tittle & C.H. Logan, 'Sanctions and deviance: Evidence and remaining questions.' 7 Law 
and Society Review 372-392 (! 973). 
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voor 'street level handlin g of minor offenses,' 28 een betere trainin g van de 
politie, een minderhedenb eleid en stadsvernieuwing. 

H et belang van de school als socializer, zowel ten goede als ten kwade, kan 
volgens Shannon niet genoeg benadrukt worden. Jonge kinderen zijn nog 
beïnvloedbaar. Men helpt ze niet door ze al als 7-jarige al te stigmatiseren. 
Zijn betoog vertoont verwantschap met wat in ons land sind s kort sociale 
vernieuwing wordt genoem d. 

4. Petersilia en Greenwood 

Het pleidooi voor selectieve incapacitation is ondanks de erop geleverde 
kritiek populai r gebleven. Voor de realisering ervan stond centraal het 
antwoord op de vraag: Ho e komt men zo vroeg mogelijk potenti ële carrière
criminelen op het spoor? Daarto e hadden Pet ersilia, Greenwood en andere 
psychologen van de Rand Corporation een soort schaal ontwikkeld met de 
volgende zes voorspellende variabelen :29 (1) een vrijheids straf van meer dan 
een jaar in de periode voorafgaande aan de meest recente arrestatie; (2) 
eerder veroorde eld voor hetzelfde soort delict; (3) contacten met justitie 
vóór het 16de levensjaar; (4) verblijf in een opvoedingsgesticht als kind of 
jongere; (5) drug sgebruik vroeger en/of nu ; en (6) serieuze werkloosheid/ 
schoolverzuim in de periode direct voorafgaand aan de meest recente 
arrestatie. 

et als de aanbevelingen van het Panel, riep ook deze schaal voor high rate 
offenders veel reacties op . Men kritiseerde zowel de validiteit als de re
presentatativiteit van het onderzoek. 30 Inmidd els bedachten voorstanders 
variaties op en verbeteringen van de schaal. 31 Opmerkelijk was de reacti e van 

28. Hiermee doelt Shannon zowel op beri pingen als op het inschakelen van het maatschap
pelijk werk, terwijl van de zaak zolang geen werk gemaakt wordt ; een soort informeel 
voorwaardelijk sepot. C. Fijnaut, De selectiviteit van het justitiële politieoptreden. Leuven: 
Katholieke Universi teit Leuven, School voor Cr iminologie (ongepubliceerd e afstud eer
scriptie 197 1), laat zien, hoe deze categorie in Nederland , tenminste in het begin van de jaren 
'70 , erg ruim werd opgevat. Hij vond cijfers van 75 en 80 procen t van de aangegeven misdaad, 
die door de politie zelf werd uitgeslecteerd en die later meestal geen formee l vervolg kreeg . 
29. P. Greenwood, 'Contro lling the crime rate through imprisonrnent .' In J. Wilson (ed.) 
Crime and Public Policy. San Fra ncisco: ICS (1983); J. Peterselia, 'De linqu ent caree rs: A test 
of the career escalation model.' In M. Morris & M. Tonry (eds.) Crime andJustice: An anual 
review of research, Vol. 2. Chicago: University of Chicago Press (1980); en J. Peterselia , P. 
Greenwood & M . Lavin, Crimina! careers of habitual fellous. Sancta Monica , CA: Rand 
Corporation (1977). 
30. A. von Hir sch, Past or futurecrimes. ew Brunswick , J: Rutgers U niversity Press (1985) . 
31. D.P. Farr ington , 'Les signeau,x précoces de l'agir délinqu ent fréquent.' 19 Criminologie 
9-32 (1986) . 
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Amerikaanse rechters die, binnen zekere grenzen, al rekenin g gingen hou
den met dit soort carrièregegevens bij het bepalen van de strafmaat. 32 Dit 
betreft dan bekennende verdachten die een beroep op clementie doen onder 
verwijzing naar beroerde levensomstandigheden in de jeugd . De rechtbank 
kan geen dossier vragen over vroegere criminaliteit, omdat een dergelijke 
vermenging van het jeugd- en het volwassenenstrafr echt verboden is op 
grond van de Wet op de Privacy en het Sde Amendement op de Grondwet. 
Het jeugdrecht is gericht op hulpverlening en resocialisatie , ongeacht de 
aard van de feiten . Volgens vigerend Amerikaanse jeugdrecht is de mens rea 
van een kind niet dezelfde als die van een volwassene . Dit is geen empirische 
constatering, maar een juridisch uitgangspunt. Bij een kind staan de rehabi
litatiemogelijkheden voorop. 

Het zijn mede sociale wetenschappers geweest, die deze principieel 
andere juridische benadering van het gedrag van jeugdigen hebben ge
pleit. 33 Daarom is het des te opmerkelijker dat het nu weer (zij het andere) 
sociale wetenschappers zijn, die het tegenoverges telde bepleiten. Het Panel 
stelt niet alleen voor om alle gegevens over de jeugdjaren aan de rechtbank 
(voor volwassenen) ter beschikking te stellen, maar om in bijzondere geval
len ook het strafrecht voor volwassenen op jeugdigen toe te passen, inclusief 
de mogelijkheid van langdurige opsluiting met het oog op crime control 
benefits. Daarmee gaat het Panel geheel voorbij aan dat eigen karakter van het 
jeugdrecht en de daar geldende beginselen. 

Deze kritiek komt van Mark Moore, hoogleraar jeugdrecht aan de Har
vard Universiteit, en werd uitgesproken tijdens de National Conference on 
Juvenile and Adult Records: One System, One Record? in 1988 .34 Hij vindt de 
nieuwste bijdrage van de gedragswetenschappen aan dit thema eenzijdig. 
Waar ligt straks de grens als, volgens sommige psychologen , nu al wordt 
beweerd dat selectieve onschadelijkmaking het best op 12- of 13-jarigen kan 
plaatsvinden? 35 Moore was niet de enige die bezwaren uitte op deze door het 
Amerikaanse Ministerie van Justitie georganiseerde conferentie. Het enige 
toelaatbare in de ogen van Moore is, dat de eerste keer dat iemand, die zich 
in zijn/haar latere jeugdjaren aan een ernstig misdrijf heeft schuldig ge
maakt, voor de volwassenenrechtbank moet verschijnen, informatie daar-

3 2. M . Gottfredson & D . Gottfredson, Decisionmaking in crimina/ justice. ew York: Plenum 
(1987). 
33. R. Powell, 'T he impact of a merged record on the mission of the court .' In Anoniem (ed.) 
Ju venile and adult records: One system, one record? Washington DC: U.S. Departrnent ofJu stice 
(1989), p. 37. 
34. M. Moore, 'Th e public policy considerations of a merged record . In Anoniem (ed.) 
Ju venile and adult records: One system, one record? Washington DC : U.S. Departrnent of J ustice 
(1989). 
35. M. Gottfredson & T. Hir schi, 'Ca reer criminals and selective incapacitati on.' In E. Scott 
& T . Hirschi (eds.) Controversial issues in crime and justice. ewbury Park: Sage (1988) . 
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over aan de rechtbank ter beschikking wordt gesteld door de jeugdrecht
bank. Aan de Greenwood-schaal of variaties daarop heeft hij geen behoefte. 
Geen 'one system, one record' derhalve: 'That proposal would make a hash 
of either one of the other systems, and perhaps both of them, because they 
are founded on different philosophies.' 36 

Selectieve onschadelijkmaking van notoire recidivisten dreigt in de Ver
enigde Staten de vorm aan te nemen van een morele kruistocht, waarbij het 
doel de middelen blijkbaar heiligt.37 Het Panel met zijn radicale stel
lingnames was door de overheid ingesteld en deze conferentie die het 
jeugdrecht moest omvormen was eveneens door de overheid opgezet. Juris
ten vormden een kleine minderheid onder de deelnemers aan deze con
ferentie. De toon was onverbloemd ten faveure van het standpunt van het 
Panel en het conferentiethema: 'One system, one record .' iet slechts 
selectieve uitschakeling, maar vroegtijdige selectieve uitschake ling was het 
hoofdthema. 

5. agel, ijboer, Zwanenburg en Buikhuisen 

Ik stap over naar eigen land en geef in het kort aan wat hier aan recidive
onderzoek is gedaan en bezie tevens of zich hier soortgelijke ontwikkelingen 
als in de Verenigde Staten voordoen. 

In 1965 publiceerde Nagel, op verzoek van het Ministerie van Justitie, een 
overzichtsrapport getiteld: Het Voorspellen van Crimineel Gedrag.38 Het be
treft een overzicht van onderzoek naar recidive op microniveau, bedoeld om 
rechters en penitentiaire gedragswetenschappers attent te maken op recidi
ve-indicatoren. Nagel gaat uitvoerig in op de verschillen tussen de klinische 
en de statistische predictiemethoden. Bij de klinische methode spelen de 
indruk die de verdachte als persoon maakt en de intuïtie van de onderzoeker 
een grote rol. Bij de stati tische methode gaat het om (combinaties van) 
'telbare factoren', zoals de frequentie van deviant en crimineel gedrag, het 
behoren tot bepaalde groepen, het opgroeien in een onvolledig gezin of het 
voortijdig afbreken van de schoolloopbaan. Op grond van vergelijking van 
een groot aantal recidivestudies komt Nagel-zoals anderen voor hem - tot 
een voorkeur voor de statistische predictiemethode. 

36. Moore (1989, p. 47), op. cit. noot 34. 
37. ].R. Gusfield, Symbolic Crusade. Chicago: University oflllinois Press (1963). 
38. W.H. age!, Het voorspellen van krimineel gedrag. 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij (1965). 
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De studies van de Gluecks, 39 die sinds 1930 hebben gepubliceerd over 
criminele loopbanen en daarbij de nadruk leggen op tekortschietend ouder
schap als belangrijke oorzaak, worden door agel uitvoerig besproken en 
even uitvoerig bekritiseerd. Dat was opmerkelijk in die tijd, omdat de 
uitbouw van de ederlandse psychopatenzorg in volle gang was, die duide
lijk mede geïnspireerd was door het werk van mensen als de Gluecks. 

Uit het feit dat er weinig is gebeurd met Nagels rapport kan men 
concluderen dat de overheid meende met haar criminele politiek in het 
algemeen en het psychopatenbeleid in het bijzonder op het goede spoor te 
zitten. Het was bovendien de tijd waarin de Nederlandse criminaliteits
cijfers gunstig afstaken bij die in het buitenland. Criminaliteit-en zeker 
ernstige vormen daarvan-werd in de naoorlogse periode beschouwd als 
een zeldzaam en uitzonderlijk fenomeen, dat men associeerde met geestes
ziekte. 40 Ik kom daar nog op terug. 

Tien jaar na Nagels boek publiceerde Nijboer een proefschrift over het 
voorspellen van recidive.~1 Ook zijn studie van de literatuur leidde tot een 
voorkeur voor de statistische methode, die hij toepaste op drie groepen: 
vermogensdelinquenten, zedendelinquenten en een restgroep. Zijn eigen 
onderzoek betrof uitsluitend mannen over wie door een bepaalde psychiater 
in een bepaald arrondissement een rapport was uitgebracht in de periode 
tussen 1948 en 1970. Zijn predictietabellen stelde hij op naar het voorbeeld 
van Leslie Wilkins' predictive attribute analysis, een methode waarbij men in 
groepen onderzochte personen allerlei correlaties met recidive weegt met 
behulp van liniaire multiple regressieanalyse. 42 De gecorreleerde factoren 
haalde hij uit psychiatrische en reclasseringsrapporten over de leden van de 
onderzochte groep delinquenten. Veel nieuws vond hij niet: zijn predictieta
bellen gingen op voor vermogensdelinquenten, maar niet voor de zedende
linquenten. 

Nijboer baseerde de indicatoren voor zijn tabellen op rapportinformatie . 
Indirect kan men eruit afleiden ofbijvoorbeeld het gegeven 'nieuwe dan wel 

39. Sinds hun klassieke studie uit 1930, Five Hzmdred Crimina/ Careers, (New York: Knopf) 
hebben zij meer dan twintig vervolgonderzoeken rond dit thema gepubliceerd. Zie voor een 
overzicht S. Glueck & E. Glueck, (1956) 'Early detection offuture delinquents.' 47 Journal of 
Crimina! Law, Criminology and Police Science 174-182 (1956); en S. Glueck & E. Glueck, 'A 
Decade of Research in Criminology: Stock-taking and a forward look.' 3 Excerpta Criminolo
gica 505-519 (1963). 
40. Natuurlijk kent men in de Verenigde Staten deze benadering ook, alleen is er binnen het 
penitentiaire systeem veel minder ruimte voor. Zie voor een goed overzicht J. Monahan & 
H.J. Steadman , 'Crime and mental disorder: An epidemiological approach.' In M. Torn y & 

. Morris (eds.) Crime and justice: An annual review of research (Vol. 4). Chicago: University of 
Chicago Press (1983). 
41. J .A. ijboer, Voorspellen van recidive. Assen: Van Gorcum (197 5). 
42. L. Wilkins & P. Mac aughton-Smith, 'New prediction and classification methods in 
criminology.' 1 Joumal of Research in Crime and Delinquency 19-32 (1964). 
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oude werkgever na detentie' of het gegeven 'ander dan wel oud milieu na 
detentie' relevant is voor recidivepredictie. Anders gezegd, men krijgt 
inzicht in het onderscheidend vermogen van alledaagse rapport-informa tie. 
Toch heeft, voorzover mij bekend, zijn onderzoek niet geleid tot een meer 
systematische opname van specifieke recidive indicerende factoren in re
classerings- en psychiatrische voorlichtingsrapporten. 

ijboer zelf is bescheiden over het belang van zijn onderzoek. Dit soort 
recidivevoorspelling is alleen nuttig als het gerelateerd kan worden aan 
individueel preventiebeleid, luidt een van zijn conclusies. 

Twee jaar na ijboer , in 1977, publiceert Zwanenburg zijn dissertatie 
Prediction in Criminology.-+3 Het is een theoretische, wetenschapsfilosofische 
studie over het opstellen van een meetsysteem, waarbij empirische waar
schijnlijkheden worden 'afgebeeld ' in een abstracte, mathemati che struc
tuur. Anders dan bij 'verklaren' zijn voor 'voorspellen' veel hogere waar
schijnlijkheden nodig, maar die ontbreken veelal, zo schreef hij. Het zou 
interessant zijn om het vele Amerikaanse materiaal dat nu voorhanden is, te 
toetsen aan zijn model. Indertijd, nu dertien jaar terug, was ijboer in elk 
geval nogal pessimistisch over de mogelijkheden. In zijn conclusie pleitte hij 
voor grote voorzichtigheid bij het hanteren van criminologische predictie
instrumenten. 

Van genoemde drie ederlandse onderzoekers is alleen Nagel bezig 
gebleven met onderzoek omtrent de predictie van recidive. Toen hij hoorde 
van het onderzoek van Wolfgang c.s., begon hij zelf, in 1977, met een 
Nederlandse cohortstudie , waarbij naast sociale, ook medische gegevens 
werden verzameld. Over het resultaat is echter niets bekend. Hij heeft het 
afgelast of publicatie van de resultaten verboden. Niet lang daarna verliet hij 
de Leidse Universiteit en liet zich, toen zijn opvolger, Buikhuisen, bekend 
werd, kritisch uit over het biosociale onderzoek dat deze wilde gaan onder
nemen en dat nauw aansluit bij het carrièreparadigma. 44 

Dat brengt mij bij Buikhuisen zelf, in eigen land een omstreden crimino
loog, maar in het buitenland, in het bijzonder in Amerika, een autoriteit, ook 
op het terrein van de jeugdcriminaliteit. Zijn biosociale benadering van 
chronische regelovertreders sluit goed aan bij het carrièreparadigma. An
ders dan het Panel is hij zeer geïnteresseerd in juist de etiologie van dit type 
criminelen. Maar ook hij concludeert dat deze beperkte groep nauwelijks te 
helpen is: straffen heeft bij hen geen positief gedragsbeïnvloedend effect , 
eerder het tegendeel. 45 

43. M .A. Zwanenburg, Prediction in criminology. ijmegen: Dekker & Van de Vegt (1977). 
44. J. van Wehring, De afstand tot de horizon. Amsterdam: Arbeiderspers (1986). 
45. W. Buikhuisen, Krimina1iteit: Uitgangspunten voor het verklaren van krimineel gedrag. 
Deventer: Kluwer (1985); W. Buikhuisen (1989) Waarom straffen weinig helpt. Deventer: 
Kluwer (1989); en W. Buikhuisen & R.W. Jon gman, 'A Legalistic classification of juvenile 
delinquents.' 10 The Britisch Journal ofCriminology 109-123 (1970). 
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Elk van de vier genoemde ederlandse onderzoekers toonde zich weliswaar 
bezorgd over het verschijnsel recidive, maar zag in de nationale recidivecij
fers geen aanleiding om Nederland tot een probleemgebied te verklaren. 
Ook wilde men de jeugdcriminaliteit niet overbelichten. Eerder het om
gekeerde: een problematische jeugd, bijvoorbeel d door internaatserva
ringen, werd juist gezien als een verklaring voor de deviante carrière van de 
recidivist. Ook geloofde geen van de genoemde auteurs dat het lang op
sluiten van carrièrecriminelen een bijdrage kom leveren aan beperking van 
de criminaliteit. Is dat vandaag de dag anders? 

Het actuele recidive-onderzoek is geconcentreerd in het WODC. Daar is 
men uitstekend op de hoogte van de Amerikaanse ontwikkelingen en van de 
gewijzigde kwantiteit en kwaliteit van de Nederlandse criminaliteit. Van 
Dijk, tot voor kort directeur van het WODC, aarzelt niet om van een 
veramerikanisering te spreken van de criminaliteit in ederland . Kijkt men 
daar thans wellicht genuanceerder aan tegen de criminele-carrière-benade
ring van de Amerikanen ? Nee, ook het WODC komt , bij monde van haar 
medewerker Kommer, tot de conclusie dat het onderzoek naar criminele 
carrières 'weinig tot niets bijdraagt aan een betere aanpak van de criminali
teitsbestrijding' en dan heeft hij het zowel over de Verenigde Staten als 
Nederland. 46 Kommer baseert zich daarbij zowel op een uitvoerige studie 
van de literatuur als op eigen onderzoek in ederland naar recidive bij 
heroïneverslaafden . 47 

Mevr. Van der Werff, met wier cijfers ik dit hoofdstuk opende, heeft 
onlangs, samen met een Amerikaanse onderzoekster, haar materiaal over 
'de groep van 1977' opnieuw bekeken om te zien of er in deze steekproef 
duidelijk te omschrijven groepen carrièrecriminelen voorkomen .48 Zij von
den er drie: een groep met een voorkeur voor diefstal met geweld (n= 116), 
een groep met voorkeur voor aanranding of verkrachting (n=65) en een 
groep met een voorkeur voor beide misdrijven (n= 11). Het meest ken
merkende voor deze carrièrecriminelen was, dat zij zowel voor als na 1977 
hoog scoorden op zowel het aantal justitiecontacten, als de snelheid waar 
mee die elkaar opvolgden. De groep met alleen aanranding of verkrachting 
was van de drie het minst geprofileerd . Hoewel de carrièrecrimineel te 
herkennen is, voorkomt selectieve opsluiting van deze groep gedurende 
bijvoorbeeld zes jaar relatief weinig nieuwe misdrijven, zo berekenden de 

46. Kommer (1988, p. 34), op. cit. noot 12. 
47. M.M. Kommer , 'Recidive van heroïneverslaafden.' 13(3)Jus titiële Verkenningen 67-79 
(1987). 
48. Black & Van der Werff (1988), op. cit. noot 4. 
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onderzoeksters. 'Bovendien loopt men, gezien de gevonden recidivepercen
tages, een gerede kans personen ten onrechte te detineren,' 49 een argument 
dat van meer respect voor de juridische benaderingswijze en de achterlig
gende uitgangspunten betuigt dan Amerikaanse collegae aan de dag leken te 
leggen. 

Is daarmee het verhaal af? ee. Er is één categorie delinquenten, die in dit 
verband speciale vermelding verdient: die van de geestesgestoorde delin
quenten. Bij delicten die in ernstige mate de rechtsorde verstoord hebben , 
past de ederlandse rechter een soort pendant van selectieve uitschakeling 
toe: een voor ons land uitzonderlijk lange gevangenisstraf (tien jaar of meer) 
plus een intramurale TBS. Dit soort vonnissen wordt gemotiveerd met een 
verwijzing naar de gevaarlijkheid van betrokkene - ook in de toekomst- en 
waartegen de samenleving beschermd moet worden . Juridisch lijkt dat 
tegenstrijdig. Straffen van tien jaar of meer suggereren een hoge mate van 
toerekenen. Dit combineren met TBS is vreemd, want TBS suggereert juist 
een sterk verminderde mate van toerekeningsvatbaarheid, die grond is voor 
strafuitsluiting. Toch heeft de wetgever ook bij de laatste herziening van de 
psychopatenwetgeving in 1986 (ingevoerd in 1988) deze mogelijkheid 
opengelaten. Over de TBS als verkapte vorm van incapacitation zijn wet
gever en rechtspraak het blijkbaar eens. Dat blijkt ook uit het feit dat de 
beperkte termijn -vi er jaar-waaraan de TBS met verpleging gebonden is, 
niet geldt voor hen die wegens een gewelddadig delict ter beschikking zijn 
gesteld, 50 zodat deze groep in principe zeer lang onschadelijk gemaakt kan 
worden. 

Tabel 1: Verband tussen recidivecriterium en recidivepercentage. 

Recidivecriterium 

Enig misdrijf gepleegd 
Opnieuw veroordeeld 
Opnieuw veroordeeld tot vrijheidsstraf en/of on
voorwaardelijke TBS 
Opnieuw veroordeeld tot vrijheidsstraf van mini
maal 6 maanden en/of onvoorwaardelijke TBS 

49 . Block & Van der Werff (1988, p. 51-52), op. cit. noot 4. 

Recidive
percentage 

63 
51 
33 

16 

50. Art 38e Wetboek van Strafrecht spreekt van een maximering van vier jaar tenzij de 
maatregel van terbeschikkingstelling is toegepast 'terzake van een geweldsmisdrijf dat gericht 
is tegen of gevaar veroorzaakt voor een of meer personen en tevens de veiligheid van anderen 
dan wel de algemene veiligheid van personen die verlenging eist' (Wet 19 november 1986 , 
ingevoerd 1 september 1988). 
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Hoe effectief is TBS-behandeling? In het bijzonder bij volwassen daders 
zijn de verwachtingen over gedragsveranderingen beperkt. Van Emmeriks 
onderzoek naar recidive na beëindiging van de maatregel TBR(S) geeft de 
volgende cijfers (zie tabel 1):51 Van de 51 procent opnieuw veroordeelden 
betrof 29 procent hetzelfde delict als waarvoor de maatregel was opgelegd, 
waarbij overigens wel dient te worden opgemerkt dat een kwart van de 
beëindigingen van de maatregel gebeurde tegen het advies van de behande
lende inrichting. Vergelijkt men deze cijfers met die van de gewone lang 
gestraften, dan zijn de verschillen klein. Kijken wij preciezer , dan valt op dat 
de TBS-gestelden voor zware agressieve delicten significant minder recidi
veren.52 Voor deze groep heeft de therapie blijkbaar (enig) succes. Toch 
heeft de wetgever juist hier de mogelijkheid opengelaten om de maximum 
duur van de TBS te overschrijden , vanwege die gevaarlijkheid. 

Voorspelbare gevaarlijkheid is bij uitstek norm geworden bij het opleggen 
van TBS, dikwijls gecombineerd met gevangenisstraf. Als men een rapport 
vraagt van een gedragsdeskundig e, betreft dit niet alleen een advies over de 
toerekeningsvatbaarheid, impliciet ligt daarin ook de vraag naar toekomstige 
gevaarlijkheid opgesloten. 53 Samen buigen rechter en deskundige zich, in 
een 'overkoepelend denken ,'54 over de gevaarlijke medeburger en doen zij, 
op zijn Hollands, alles wat men in de Verenigde Staten moreel zo ver
werpelijk vindt. In ons land heeft de zware, recid iverende crimineel een 
serieuze kans via TBS onschadelijk gemaakt te worden. De facto worden in 
ons land aanmerkelijk minder mensen langdurig opgesloten vanwege her
haald crimineel gedrag dan in de Verenigde Staten . Juridisch heeft men 
echter wel de vrijheid om dat doen. Iets dergelijks geldt ook voor de 
informatie uit de jeugdperiode: formeel bevat het strafdossier alleen gege
vens vanaf het moment der volwassenwording. Wij kennen derhalve dezelf
de scheiding als in de Verenigde Staten , maar een 'goed' voorlichtings
rapport van de reclassering mag en, volgens sommigen, moet uitvoerig 
berichten over justitiecontacten als minderjarige als die er zijn geweest. 

Tegen de achtergrond van de ederlandse strafrechtscultuur, met haar 

51. J .L. van Emmerik , TBR en recidive. 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij (1985), p . 2. Dit 
onderzoek omvatte de recidive van ter beschikking gestelden van wie de maatr egel is 
beëindigd in de periode 1974-1 979. Intu ssen is ook het vervolgrapport verschenen: J .L. van 
Emmerik, TBS en recidive. Arnhem: Gouda Quint (1989). D it omvat de recidivecijfers voor 
hen die de TBR beëindigden tussen 1979 en 1983. De recidive percentage verschillen weinig 
met de vroegere cijfers: Voor 63 procent leze men 64 procent , voor 51 leze men 50, voor 33 
leze men 32 en voor 16 leze men 22 procent . 
52. Van Emmerik (1985, p. 47), op.cit. noot 51. 
53. Ch . Haffm ans, De berechting van psychisch gestoorde delinquenten. Arnhem: Go uda Quint 
(1989). 
54. P. Baan , Het overkoepelend denken in het grensgebied van psychiatrie en recht. Meppel: Boom 
(194 7). 
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relatief milde strafklimaat en haar geloof in behandelbaarheid en resocial i
seerbaarheid, heeft de ederlandse variant van selective incapacitation nog 
niet tot de discussie geleid, waartoe theoretisch alle aanleiding bestaat. Dat 
kan anders worden als het klimaat verhardt en de scepsis over behandelbaar
heid toeneemt. Wat dat betreft zie ik de toekomst met enige argwaan 
tegemoet. 
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