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Hoofdstuk 7

Gedragswetenschappelijk bewijs: een overzicht
N Vidmar en P.]. van Koppen

Een bedrijf wordt gedagvaard vamvege een misleidende adve/1entie. Een kind
beschuldigt haar stiefvader ervan dat hij haar sexueel misbruikt, maar trekt de
beschuldiging later weer in. Een boekhandelaar wordt ven)olgd voor het verspreiden
van p01ïlografische tijdschriften, waarvan de inhoud strijdig wordt geacht met de
maatschappelijke opvattingen. In een procedure over schending van een beeldmerk
beweel1 de eiser dat hetproduktvan de gedaagde door de consumenten wordtvenvard
met zijn eigen produkt. Een vrouw beschuldigt eell man van verkrachting, maar de
man beweert dat de vrolt1v met de gemeenschap instemde. Een vromv 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 betrelddng 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 problemen is onderwerp geweest van getuigenverldaringen door psychologen in
rechtbanken in Noord-Amerika.! In de laatste twintig jaar is het aantal van
dergelijke getuigenverldaringen daar aanzienlijk gegroeid.
In dit hoofdstuk bespreken wij enlcele vormen van gedragswetenschappelijk 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 Nederland. Wij denlcen echter dat het belang van gedragswetenschappelijk bewijs in Nederland zal toenemen en dat het derhalve ook voor
Nederlandse juristen loont om er kennis mee te maken. Ook de vier
volgende hoofdstuldeen handelen over vormen van gedragswetenschappelijk
bewijs. Om doublures te voorkomen, worden de onderwerpen die in andere
1. Met Noord-Amerika worden over het algemeen bedoeld de Verenigde Staten. Gedragswetenschappelijk bewijs wordt echter in toenemende mate ook in Canadese rechtbanken toegelaten. Het Canadese rechtssysteem is, evenals vrijwel alle rechtssystemen in de
Verenigde Staten, afgeleid van het Britse rechtssysteem.
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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 bespreken, is het nodig om een korte schets te geven van de Noord-Amerikaanse 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 wellce mate dit soort bewijs in de Nederlandse 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 rechtspraak in plaats van met bestuurlijke middelen. 2 Daarover is discussie
mogelijk; niettemin den1cen wij dat er een kern van waarheid in die opmerking 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 verschuiving plaatsvindt van civielrechtelijke naar publiekrechtelijke geschillen. -\ Steeds vaker moeten rechtbanken beslissen over bijvoorbeeld dis crimi 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 Amerilmanse rechter oordeelt in deze
gevallen niet alleen over de aansprakelijkheid die uit het verleden voortvloeit, maar geeft ook aanwijzingen voor voorzieningen die in de toekomst
moeten worden getroffen. In dergelijke procedures is het dilcwijls nodig om
bewIjs te leveren over typische gedragingen van (groepen van) individuen
teneinde de aansprakelijkheid vast te stellen en om te bepalen welke voorzieningen in de toekomst nodig zullen zijn.
2. Zie D. Horowitz, Tlze courts and soda!po!icy. Washington DC: Brooking Institute (1977); en
M. Galanter, 'Reading the landscape of disputes: What we knowand don't know (and think
we know) about our allegedly contentious and litigatious society.' 31 VeLA Law Review 4-71
(1983).
3. Zie Galanter (1983), op. cit. noot 2.
4. Zie A. Chayes, 'The rale of the judge in public law litigation.' 89 Hal7Jard Law Review
1281-1316 (1976); en Th. Eisenberg & S.c. Yeazell, 'The ordinary and the eÀtraordinary in
institutionallitigation.' 93 Harvard Law 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-wetenschappelijke methoden wordt vervolgens statistisch materiaal verzameld
over de salarissen van verschillende soorten werlmemers in het desbetreffende bedrijf en probeert men daarmee aan te tonen dat het beloningssysteem van het bedrijf inderdaad discriminatoir is. 5
Mede onder invloed van de sociale wetenschappen is men de laatste
decennia anders tegen allerlei sociale problemen, waaronder crimineel
gedrag, gaan aankijken. Zo zijn sexueel misbruik en geweld, mishandeling
van echtgenotes en culturele conflicten de laatste jaren zodanig geherdefinieerd, 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 di1cwijls pas weken later aangifte doen; of aannemelijk te maken
dat een vrouw best kan den1cen 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 beheerst door een aantal beginselen en grondrechten die
zijn opgenomen in de Constitutie. 6 Voor de onderhavige bespreking zijn vier
verschillen met het Nederlandse rechtssysteem van belang. Het eerste is dat
men in de Verenigde Staten zowel staats- als federale wetgeving heeft en dat
er daarom ook zowel staats- als federale gerechten bestaan. Beide soorten
gerechten hebben grote vrijheid bij interpretatie 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 Us. Supreme Court, in zijn beroemde beslissing uit
5. Zie N. Vidmar, 'Assessing the impact of statistical evidence: A Social science perspective.'
In S.E. Fienberg (ed.) The evolving role ofstatistical asseSS11lents as evidence in courts. New York:
Springer (1989).
6. Zie voor een bespreking van de verschillen tussen het zogenaamde C011l1ll0n Law-systeem
en de Continentaal Europese systemen M. Damaska, 'Structures of authority and comparative criminal procedures.' 84 Yale Law ]ou17laI480-544 (1975); N. Franke!, 'The search for
truth: An unperial view.' 123 University ofPellllsylvania Law Review 1031-1059 (1975); en
J.W. Thibaut & L. Walker, Proceduraljllstice: A psycllological analysis. New York: Wiley (1975).
Over de mate waarin de beide systemen rechtvaardig worden gevonden, wordt gesproken in
hoofdstuk 14 over rechtvaardigheid: kwe,stie van inhoud of vorm?
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1954 inzake Bl'OJvll vs. Board of EducatioJl of Topeka7 beslissen, dat raciaal
gescheiden scholen in strijd waren met de Constitutie en dat staatswetgeving
die segregatie van scholen mogelijk maakte, onconstitutioneel was. Zo was
het ook het Amerikaanse federale Hooggerechtshof, dat door de politie
onrechtmatig verkregen bewijs hardnekkig bleef uitsluiten (de zogenaamde
exclusiol1a1JI rule) tegen pogingen van de wetgevers in de Staten in om daarbij
soepeler te zijn. Hetzelfde college stelde jarenlang wetten van Staten, die de
doodstraf onder omstandigheden toestonden, buiten werking omdat het de
doodstraf een 'cruel and unusual punishment' achtte, die door de Constitutie verboden wordt. 8 Ook lagere federale rechters zijn tot dergelijke
constitutionele toetsingen van wetten en bestuurlijke richtlijnen bevoegd.
Een van de gevolgen van deze grote macht was, dat Amerikaanse rechters in
toenemende mate ontvankelijk waren voor gedragswetenschappelijke bewijsvoering, die hen hielp om enerzijds te oordelen 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 daadwerkelijk gestalte krijgen.
Een tweede verschil met het Nederlandse rechtssysteem is het accusatoire karakter van het Amerikaanse procèsrecht, waarbij het produceren van
bewijs geheel de verantwoordelijld1eid 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 denlü, is een accusatoire procesvorm niet inherent aan het C0111111011 Lam-systeem en hoort de inquisitoire
procesvorm niet onverbrekelijk bij het Civil Lam-systeem. Zo heeft Italië - een Civil Lam-land - onlangs besloten tot de invoering van een accusatoire procesvorm.
Een derde verschil met het Nederlandse rechtssysteem is van algemene
bekendheid: in vele straf- en civiele zaken fungerenlekenjury's als feitenrechters. 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 U.S. 483, 74 S.Ct. 686, 98 L.Ed. 873 (1954).
8. Daarin is verandering gekomen sinds Nixon en Reagan een aantal 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 kunnen worden. 9
Een vierde verschil is dat het jury-systeem en de accusatoire wijze van
procederen geleid hebben tot een complex systeem van regels over de
toelaatbaarheid van bewijsmiddelen en de vorm waarin die ten processe
kunnen worden gepresenteerd.
Een laatste factor in de toenemende populariteit van het sociaal-wetenschappelijk bewijs is dat in de afgelopen decennia de methodologie van de
sociale wetenschappen aanmerkelijk geperfectioneerd is. Hun gegevens
kunnen steeds meer bogen op betrouwbaarheid en validiteit. Amerikaanse
rechters hebben zich daarover in het verleden nogal eens kritisch getoond.
Thans zijn zij in toenemende mate bereid om dit soort bewijsvoering als
legitiem en zinvol te aanvaarden. Dit laatste heeft ook een keerzijde: de
Amerikaanse rechter stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van gedragswetenschappelijk bewijs.

2. De functie en vonn van gedragswetenschappelijk bewijs
Het doel van bewijs - en dus ook van gedragswetenschappelijk bewijs - is
het verstrekken van feitelijke informatie aan de rechter. 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. IO
Rechtsfeiten houden verband met het bepalen van wat recht is of wat het
overheidsbeleid inhoudt. In een reeks zaken, die begon met Gregg vs.
Ge01gia, I I beoordeelde het Amerikaanse federale Hooggerechtshofbijvoorbeeld bewijs dat gebaseerd was op enquêtes onder de bevolking over de
doodstraf. Aan de hand van daaraan ontleende gegevens werd beslist dat de
doodstraf sU'ijdig was met de zich ontwikkelende opvattingen in de samen9. Zie Vidmar (1989), op. dt. noot 5; M. Saks & e.H. Baron (eds.), The lIse, 1l0nllSe, and 1I1isllse
of applied social research in the c0l/11s. Lanham, MD: University Press of America (1980); J.
Monahan & L. Walker, Socia! scieuce iu lam: Cases and lIIaterials. Mineola: The Foundation
Pre ss (2nd ed. 1990); en W. Loh, Social research in thejlldicial process: Cases, readings, and text.
New York: Russell Sage (1984).
10. In het Engels respectievelijk legislativefacts, adjudicativefacts en socialframemorkfacts. De
navolgende bespreking is gebaseerd op K.e. Davis, 'An approach to problems of evidence in
the administrative process.' 55 Ha/1!a/'d Lam Reviem 364-425 1942); K.C. Davis, Facts in
lawmaking. 80 Col1l1l1bia Lam Re'viem 931-942 (1980); L. Walker & J. Monahan, (1987)
'Sodal frameworks: A new use of sodal sdence in law.' 73 Virgillia Lam Reviem 559-598
(1987); L. Walker & J. Monahan (1988) 'Sodal facts: Sdentific methodology as legal
precedent.' 76 Califol7lia Lam Reviem 877-896 (1988); enJ. Monahan & L. Walker, 'Sodal
sdence research in law: A new paradigm.' 43 American PsychoIogist 465-472 (1988).
11. 428 U.S. 153, 96 S.Ct. 2909, 49 L.Ed.2d 859 (1976).
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leving (evolving c011l11l111lity standards) en daarom in strijd met de Constitutie,
die immers wrede en ongewone straffen (cruel and unusual punish11lent)
verbiedt.
Een ander voorbeeld is de zaak United States vs. Leoll, 12 waarin het federale
Hooggerechtshof met behulp van gedragswetenschappelijk gegevens oordeelde over de effecten van het uitsluiten van onrechtmatig verkregen bewijs
op afhandelen van misdrijven. In dit soort zaken is het vierde amendement
op de Amerikaanse Constitutie aan de orde, dat impliceert dat voor huiszoeking en aanhouding een probable cause (een ernstig vermoeden van een
strafbaar feit) nodig is. 13 In de rechtspraak 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. De bedoeling 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 Hooggerechtshofvoelde zich genoodzaakt de baten van een strikte toepassing van de
regel af te wegen tegen de kosten. Het hof baseerde zijn oordeel daarbij
voornamelijk op gedragswetenschappelijk onderzoek, 14 waaruit bleek dat in
ongeveer 0,5 procent van de aanhoudingen wegens een misdrijf de verdachte weer diende te worden vrijgelaten op basis van de exclusionary rule.
Het Hooggerechtshofkwam 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 toepassing moet
blijven. Gedragswetenschappelijk bewijs werd in dit geval dus gebruikt om
het realiteitsgehalte te bepalen van assumpties die aan een wettelijke regeling ten grondslag liggen.
Casusspecifieke feiten zijn feiten waarover in een bepaalde procedure
verschil van mening bestaat. In zaken betreffende schending van een beeldmerk, 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 ofthe people to be secure in
their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall
not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cal/se, supported by Oath or
affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the pers ons 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 leam) about the
'casts' ofthe Exclusionary Rule: NI] studies and other studies of'los1' arrests.' 1983Americall

Bar Foundation Research ]ournaI611-690 (1983).
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Staten (en soms ook in ons landIS) 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 manier 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 bewijs 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 omtrent de sociale context. 16 Dit soort 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 ooggetuigen is hiervan een voorbeeld. 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 betrouwbaarheid 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 ooggetuige iemand onder dergelijk lichtomstandigheden accuraat herkennen?'),
op actuele omstandigheden ('Is het herroepen door een kind van een
aangifte van sexueel misbruik er een aanwijzing voor dat het kind het heeft
verzonnen?') en op toekomstige gebeurtenissen ('Zal deze geweldpleger
recidiveren als hij voorlopig in vrijheid wordt gesteld?').
De vorm van gedragswetenschappelijk bewijs en de mate van nauwkeurigheid kan nogal variëren. Aan het ene eind van het continuüm staat
daarbij de psycholoog of maatschappelijk werker die op basis van persoon15. Zie bijvoorbeeld W.A. Wagenaar & A.M. Souverijn, Onderzoek naar de mate van overeellstemming tussen de velpakkingen van mineraalwaters ell lelllondrankC/l verkrijgbaar onder de
llamCll SPA ell SOURCY. Leiden: Vakgroep Functieleer en Theoretische Psychologie (1989)
en hoofdstuk 9 over de exmperimentele psycholoog als getuigedeskundige.
16. Zie Monahan & L. Walker (1988), op. cito noot 10; L. Walker & Monahan (1988), op. cito
noot 10; en N. Vidmar & R.A. Schuller, 'Juries and expert evidence: Social framework
testimony.' 52 Law and Contempora1)' boblems 133-176 (1989).
17. Z~e 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 situaties 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 context. 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. Oregon 20 het
aantal uren dat vrouwen per dag mochten werken tot tien. 21 Het belangrijkste argument was dat vrouwen bij een groter aantal werkuren hun huishoudelijke taken onvoldoende zouden kunnen vervullen en dat hun kinderen daaronder zouden lijden. Adviezen van sociaal-wetenschappelijke deskundigen moesten dit argument onderbouwen.
Bewijs over rechtsfeiten werd in later jaren bijvoorbeeld gebruikt in zaken
over rassenscheiding op scholen, discriminatie door werkgevers, discriminatie 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 geïnteresseerde lezer die hierover meer informatie wil kan een aantal bronnen
raadplegen. Zie voor een verwijzing en nadere uitwerking van deze zaak Monahan & L.
Walker (1990), op. cito noot 9. Zie ook Horowitz (1977), op. cito noot 2; en A.S. Miller &J.A.
Baron, 'The Supreme Court, the adversary system, and the flow ofinformation to the justices:
A preliminary inquiry.' 61 Virgillia 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. cito noot

9.

7. Gedragswetenschappelijk bewijs: een overzicht

91

stukken en zeer uiteenlopende zaken op het gebied van due process, zoals
schending van procedureregels door de politie en het openbaar 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 zelfivaardering van zwarte kinderen nadeling beïnvloedt. De psychologen Kenneth en Mamie Clark voerden een onderzoek uit met
poppen. Zij lieten 3 - tot 7-jarige zlva/1e kinderen vier poppen zien; twee zwarte en
tJvee witte poppen, die voor het overige identiek waren. De (zwarte) onderzoekers
stelden de kinderen vier vragen: (1) 'Geefmij depop dieje het leukst vindt, '(2) 'Geef
mij de pop die je het liefst vindt, '(3) 'Geef17lij de pop die er ziek uitziet' en (4) 'Geef
mij de pop die een leuke kleur heeft. 'De meeste ZJvarte kinderen bleken een voorkeur
te hebben voor de witte poppen. Op grond van de antwoorden van de zWa/1e kinderen
op de vragen klvam Clark als getuigedeskundige tijdens het proces tot de conclusie:
'[. . .] Fom the examination of my own results and Fom an examination of the
literature in the entire field we conclude that discrimination, prejudice and segregation have defillitely detrimental effects on the personality development of the
Negro child. '23
Het veelvuldig gebruik van bewijs over rechtsfeiten in de Verenigde Staten
betekent overigens niet dat rechters dit soort bewijs altijd toelaten. 24 Het
komt zelfs voor dat de ene rechter een bepaald gedragswetenschappelijk
bewijs in een zaak toelaat en gebruikt bij zijn beslissing, maar een andere
rechter het in een volgende zaak bij voorbaat afWijst als niet toelaatbaar of
terzake doende. Phoebe Ellsworth heeft een interessant overzicht gegeven
van de reactie van het federale Hooggerechtshof op gedragswetenschappelijk bewijs op het gebied van dat verschrikkelijke anachronisme in het
Amerikaanse recht: de doodstraf.2s Zij besprak de reactie van het Hooggerechtshof op verschillende vormen van gedragswetenschappelijk bewijs die
van belang zijn voor de toelaatbaarheid van de doodstraf, zoals bewijs over
afschrilddng door de doodstraf en discriminatie op grond van ras bij het
opleggen ervan. De reacties van het Hooggerechtshoflaten een combinatie

22.98 F.Supp. 529 (E.D.S.C. 1951).
23. De resultaten waren overigens minder ondubbelzinnig als Clark tijdens de rechtszaak
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
Noorden. Zie R. Kluger, Simpte justice. New Yark: Knopf (1976).
24. Saks & Baron (1980), op. cito noot 9.
25. P.C. Ellsworth, 'Unpleasant facts: The Supreme Court's response to empirical research
?n ~apital punishment.' In K.c. Haas &].A. Inciardi (eds.) The death pma!ty and the crimina!
Justtce system. Newbury Park, Cal.: Sage (1988).
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zien van gebruik, niet-gebruik en misbruik van gedragswetenschappelijk
bewijs.26

B. CaslIsspecifieke 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 potentiële
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 regel die getuigen
verbiedt een verklaring te geven over hetgeen zij van-haren-zeggen vernomen hebben. 28 In Elgin National Watclz Co. vs. Elgill 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 uitsluitend 'upon the unverified
statements or opinions of persons not called as witnesses.' Later werden

26. Zie ook E.D. Tanke & T.J. Tanke, 'Getting offthe slippery slope: Social science in the
judicial process.' 34 Americall PSJ'chologist 1130-1138 (1979).
27. Zie J.P. Lipton, 'Trademark 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 Adlllillistrative Law Review 447459 (1978).
28. Rule 802 van de Pederal Rules ofEvideuce. Rule 801 (c) definieert hearsay als 'a statement,
other than one made by the declarant while testifying at the trial or hearing, 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 daadwerkelijk in de rechtszaal verschenen, de zogenaamde parade-methode. 30
Pas in de zestiger jaren werd empirisch onderzoek over schending van een
beeldmerk als zelfstandig bewijsmiddel toegelaten. Een empirisch onderzoek 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 tonen dat consumenten
bij het doen van boodschappen in winkels merken daadwerkelijk verwarren.
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 Loftus
deed in opdracht van de eiser drie onderzoeken, lVaarvanlVij er hier trvee bespreken.
(1) Voor de deur van een supermarkt, waarin beide sausen werden verkocht, lVerd
aan klanten gevraagd ofzij in de het laatste jaar Mexicaans voedsel hadden gekocht.
Als een klant bevestigend antwoordde, werd een bon overhandigd Waa17llee 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 ingingen. Van de 303 klanten die meelVerken, bleek echter 12 procent met de verkeerde
saus terug te komen.
(2) Salsa Suprema werd verkocht als een saus die voor veel doeleinden kon
lvorden gebruikt en werd daarom in de supermarkt vooralgeplaatst 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.
Loftus vroeg in een supermarkt in Seattle aan tien verschillende personeelsleden
waar zij 'La S uprema 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 oordeel van de rechter over de mate waarin

30. Bijvoorbeeld in 01leida vs. Natio1lal Silver, 25 N.Y.S.2d. 271 (Supreme Court of New
York, Madison County 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. Niet gepubliceerd (U.S. District Court, Western District of Washington 1986), besproken in Monahan & L. Walker (1990), op. cito 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
verldaren 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 consumenten.
Voor beeldmerkzaken hoeft niet altijd onderzoek in het veld te worden
gedaan. Een goed voorbeeld van gebruilc van gedragswetenschappelijk
bewijs op basis van onderzoek in het laboratorium deed zich voor in Zippo
Manufactering Co. vs. Rogers ImpOJ1 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 lvatvoor 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 aansteker
als een Zippo-aansteker. De rechter beantwoordde op grond van het eerste onderzoek
de vraag ofde V017n van de Zippo-aansteker secundaire betekenis heeft gekregen, dat
wil zeggen dat de vorm een zodanige betekmis heeft gekregen voor de consument, dat
zij met het merk Zippo wordt geassocieerd, bevestigend. De gedaagde bracht
dam1egen in dat Rogers aanstekers op zogenaamde display-kaarten werdm verkocht waarop met grote letters de naam Rogers stond, zodat in werkelijkheid de
venvarring niet zo groot was als in het laboratorium was vastgesteld. Dit venveer
werd vew01pen 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 waarschijnlijk is dat potentiële kopers de aansteker van Rogers voor een Zippo-aansteker zullen
houdm.
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 ofNew York 1963).
33. Zie S.S. Diamond, 'Using psychology to controllaw: From deceptive advertising to
criminal sentencing.' 13 Law and Hl/man Belzavior 239-252 (1989); en J. Jacoby & W.D.
Hoyer, 'Viewer miscomprehension of televised communication: Selected findings.' 46(4)
Joumal ofMarketing 12-26. (1982).

7. Gedragswetenschappelijk bewijs: een overzicht

95

de Federal Trade Commis sion 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 produkt
maakt. Deze procedures kunnen leiden tot boetes en zelfs tot gevangenisstraffen 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 betrelddng op de manier waarop de advertentie(s) door consumenten worden
waargenomen en ervaren. In zijn beslissing inzake Ameriean Brand lne. vs.
R.J. Re)'nolds schreef het federale Hooggerechtshof: 'A statement acknowledged 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. 3.f
Pornografie. Bewijs over verwarring van merkbeelden en misleidende
advertenties heeft betrelddng op het waarnemen door consumenten. Ander
gedragswetenschappelijk bewijs heeft betrelddng op attitudes en meningen.
Dat geldt vooral voor wat Amerikanen obsceniteiten noemen. 35 Het Amerikaanse criterium voor obsceniteit is of het strijdig is met opvattingen in de
samenleving over wat betamelijk is (e0l1l1111t1lit)' standards of deeenry). Opvattingen in de samenleving zijn uiteraard subjectieve oordelen die in de tijd
veranderen en van plaats tot plaats verschillen. Hoewel in dit soort procedures 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 e:\.'}Jerimentele psycholoog als getuigedeskundige.
35: ~ie Monahan & L. Walker (1990, p.114-128), op. cito noot 9;J.M.N. Lamont, 'Public
opmlOn polls and survey evidence in obscenity cases.' 15 Cri1llÏl/al Lam QJ/al1erly 135-159
(1972); en M.B. Glassman, 'Community standards of patent offensiveness: Public opinion
data and obscentiy law.' 42 Pub/ic Opinioll QJ/arterly 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 Nederland hanteerde de Hoge Raad in 1970 een vergelijkbaar criterium 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 meerderheid van het Nederlandse 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 jurisprudentie 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-systeem 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 (impaltial) 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:H Zowel de rechter als de advocaten van partijen
kunnen bij de aanvang van hetproces potentiële jury-leden ondervragen met
36. Salibavs. State, 475 N.E.2d. 1181 (Court of Appeal ofIndiana, Second District 1985); en
COllllllonmealtfl vs. Tminor, 374 Mass. 796, 374 N.E.2d. 1216 (Supreme Judicial Court of
Massachusetts, Suffolk 1978).
37. HR 17 november 1970, NJ 1971, 373 (Chick-arrest).
38. A.C. 't Hart, 'Pornografie en strafvervolging: Van 'Chick' tot 'Deap Throat'.' 54
Nederla1/ds Juristenblad 277 -282 (1979).
39. C.J. 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. cito noot 38;
]. de Hullu, Strafrechtelijke en sociaal-metensclwppelijke gronden voor stmjbaarstellingvan P01ïlOgrafie. Arnhem: Gouda Quint (Monografieën Strafrecht 3; 1984); en]. de Hullu &].L. van
der Neut, ZedeltjklzeidsmetgevÎllg ill bemegÎIIg. Nijmegen: 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, zodat voor het samenstellen
van een jury-panel andere lijsten moeten worden gebruikt. Men kent bijvoorbeeld 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 ondervertegenwoordigd zijn op die lijst. Bij de samenstelling van het jury-panel wordt daarom in de
meeste staten gekozen voor de combinatie van een aantal lijsten, zoals de lijst van geregistreerde stemgerechtigden en de lijst van houders van een rijbewijs. Zie V. Hans & N.
Vidmar, Judgillg tlle JlIIJ'. New York: Plenum (1986).
41. Zie N. Vidmar &]. W. T. Judson, 'The use of social science data in a change of venue
application: A case study.' 59 Calladiall BarReviem 76-102 (1981); N. Vidmar &]. 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. +2
Een bijzonder geval vormt de selectie van jury-leden in zaken waarin de
doodstraf kan worden opgelegd. In zullce gevallen pleegt het openbaar
ministerie jury-leden te vragen of zij op principiële gronden tegen de
doodstraf zijn, om degenen die daarop bevestigend antwoorden vervolgens
te wraken. Onderzoek van Ellsworth c.s. laat zien dat aldus samengestelde
(deatlz 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 bijzonder gruwelijke zaak, zoals kindermoord, krijgt vaak
veel aandacht in de media en wordt uitgebreid besproken. In dergelijke
gevallen kan de verdachte proberen voorde 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 tij dens het proces. Het bewij s 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 prejudiee: An empirieal study of achallenge for cause.' 22 Osgood Hall Lam JOl/mal
487-511 (1984); en M. T. Nietzel & R.C. Dillehay, 'Psychologists as consultants for changes
of venue.' 7 Lam a/ld Hl/man Belzavior 309-335 (1983).
42. Zie voor een uitgebreide bespreking Hans & Vidmar (1986), op. cito noot 40.
43. Zie e.L. Cowan, W.e. Thompson & P.e. ElIsworth, 'The effects of death qualification
on jurors' predisposition to convict and on the quality of deliberation.' 8 Lam alld Hlllllall
Behavior 53-79 (1984); R. Fitzgerald & P.e. ElIsworth, 'Due process vs. crime control: Death
qualification and jury attitudes.' 8 Lam and Humall Behavior 31-51 (1984); en W.e. Thompson, C.L. Cowan, P.e. Ellsworth &J.e. Harrington, 'Death penality attitudes and conviction
proneness: The translation of attitudes into verdiets.' 8 Lam and Hl/man Behavior 133-151
(1984). Zie Voor het laatste nieuws over jury-selectie B.L. Cutler (ed.), 3(3) Forel/sic Reports
227-360 (special issue on jury selection 1990).
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discriminatie door werkgevers - bijvoorbeeld op grond van ras en geslacht - bij het aannemen en bij de promotie van personeel, over discriminatie bij woningtoewijzing, in scholen ofbij de indeling van kiesdistricten.+~ 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 discrimineren. Een eiseres die beweert dat haar salaris te laag is of dat zij vanwege
haar geslacht een te kleine kans op promotie heeft, kan proberen 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 psychologische 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. cito noot 9; D. Kalmuss, M. Chesler &J. Sanders,
'Political conflict in applied scholarship: Expert witnesses in school desegregation litigatian.'
30 Sodal Problems 168-192 (1982); S.E. Fienberg (ed.), Tlze evolving mIe ofstatistical assessments as evidence in t!ze coll11s. New York: Springer (1989); en D.e. Baldus & J.L. Cale,
Statistical proof of discri1llil1ation. Colorado Springs, CO: Seppards-McGraw (1980).
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betrouwbaarheid van ooggetuigen. 45 Een psycholoog geeft daarbij de rechter informatie over de potentiële onbetrouwbaarheid van ooggetuigen, gezien 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 C01ll11lon Law-Ianden
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. 48 Tegenwoordig wordt het kinderen ook toegestaan te getuigen over andere zaken. Toch maakt men zich zorgen over de accuraatheid
en de geloofwaardigheid van het getuigebewijs door kinderen. Daarom
worden gedragswetenschappers vaak als deskundige opgeroepen om het
gedrag en de getuigenis van ldnderen te helpen interpreteren. In hoofdstuk
10 (over betrouwbaarheid van ooggetuigen) wordt dit uitgebreid besproken. 49
Sexueel geweld tegen volwassenen. De opvattingen in de maatschappij
over sexueel geweld zijn de laatste decennia sterk veranderd en het openbaar
45. Zie in het algemeen M. McCloskey, H.E. Egeth & J. McKenna (eds.), 'The Ethics of
expert testimony.' 10 Lam aud Hl/man Belzavior 1-182 (Whole issue) (1986); en E.F. Loftus,
Eyemitlless testilllony. Cambridge, Mass.: Harvard University Press (1979).
46. Namelijk 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 Cal/adial1 PSJ'clzology
247-262 (1988); D. McCord, 'Expert psychological testimony about child complainants in
sexual abuse prosecutions: A foray into the admissibility of novel psychological evidence,' 77
Jat/mal o/Crimi1lal Lam and Crimi1lology 1-68 (1986); en R.P. Mosteller, 'Legal doctrines
governing the admissibility of e),:pert testirnony concerning social framework evidence.' 52
Lam alld COlltelllpOral]1 Problellls 85-132 (1989).
49. Zie ook hoofdstuk 8 en L. Barning & J.F. Nijboer, 'Het Anatomisch Correcte Poppenarrest.' 64 NederlalldsJuristenblad 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 ontwildcelingen worden begeleid door een toenemende
hoeveelheid literatuur over slachtoffers van verkrachtingen. so De literatuur
over date rapé l en andere vormen van sexueel geweld door bekenden wordt
gebruilct 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 treldcen 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 plelcken 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. sz
Ander onderzoek laat zien dat veel slachtoffers gedrag vertonen dat past in
het zogenaamde verkrachtingstrauma (rape trauma syndrome). In een rechtszaak 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 is
ook gebruikt om de bewering te ondersteunen dat de gewelddadige reactie
van het slachtoffer plaats vond onder noodweer of tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid. 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 deskundigenbericht dat de vrouw door de verkrachting geestelijk niet in staat
50. Zie A.W. Burgess & L.L. Holstrom, 'Rape trauma syndrome.' 131 AlIIericall Joumal of
PsychiatlJI 981-986 (1974); T.M. Massaro, 'EÀ-perts, psychology, credibility, and rape: The
rape trauma syndrome issue and its implications for eÀ-pert psychological testimony.' 69

MillllesotaLawRevie/v 395-470 (1985); Vidmar& Schuiler (1989, p.1123-1128), op. eit. noot
16; en Monahan & L. Walker (1990, p. 410-423), op. cito 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 Lemer als volgt verklaard: 'What appears to be guilt [... l may be the
way the woman's mind interprets a positive impuls, a need to be in control ofher life. If the
women can believe that some way she caused it, if she can make hers elf responsible for it, then
she's established a sort of control over the rape. It wasn't someone arbitrarily smashing into
her Iife and wreaking havoc. The unpredictability of the latter situation can be too much for
some women to face. If it happened entirely without provocation then it could happen again.
This is too horri(ying to believe, sa the victim creates an illusion of safety by declaring herself
responsible for the incident.' M.]. Lerner, The belief in a just world: A fimdalllental delusioll,
New York: Plenum (1980), p. 123.
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was haar daad zodanig te overzien, dat sprake kon zijn van voorbedachte
rade.
Mishandelende vrouwen. Het zogenaamde mishandelde vrouwen syndroom (battered lV011lan syndro11le) is de naam die wordt gegeven aan een
cluster van gedragingen en emotionele reacties die een vrouw kan ontwildceling 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 vrouwen 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 betekent 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 datveel mensen denlcen 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-economische 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 getuigedeskundige zal in zo'n geval verslag doen van de typische dynamiek van dit soort
53. L.E. Walker, The battered WOlllall sYlldrome. New York: Springer (1984); en C. Ewing,
Battered women who kil!: Psychological self-dejènse as legal justificatioll. Lexington: Lexington
(1987). Zie Vidmar & Schuiler (1989, p. 1116-1123), op. cito 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 identificeerbare groep personen vormen. Ook zal door de expert een aantal misvattingen 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 mishandelde vrouwen syndroom zijn slechts twee vormen van psychologische
syndromen waarover systematisch gegevens zijn verzameld en waarover
vervolgens in de Verenigde Staten deskundigenberichten zijn gegeven. Sof
Het mishandelde kinderen syndroom (battered yOllth syndrome) is vergelijkbaar met het mishandelde vrouwen syndroom, behalve dat het hier gaat over
kinderen en teenagers. Onderzoek van ouders die hun kinderen mishandelen of misbruiken, laat zien dat zij een aantal gemeenschappelijke
kenmerken vertonen en vaak zelf als kind zijn misbruikt of mishandeld. Over
het mishandelende ouders syndroom (batteril1g parent sYl1drome) zijn deskundigenberichten gegeven over de vraag of een ouder al dan niet voorbestemd was om een misbruiker van kinderen te worden.
Onderzoekers hebben ook een zogenaamd Vietnamveteranen syndroom
(Viet Nam veteran's sYl1drome) geïdentificeerd. Sommige veteranen van deze
oorlog hebben oncontroleerbare uitbarstingen van paranoia en geweld.
Experts ondersteunden met behulp van dit syndroom vaak een beroep door
Vietnamveteranen 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. ss 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. Ki17lura. Een
vrouw, die was opgevoed in een zeer traditionele Japanse omgeving, hoorde
dat haar man overspel had gepleegd en probeerde daarop Oyakoshinju - ouder-kind zelfmoord - te plegen om daarmee de schande uit te wissen. In dit

54. Zie Monahan & L. Walker (1990), op. eit. noot 9, voor verwijzingen en een uitstekend
overzicht van deze en andere vormen vanpost-trall11lastress disorders en het gebruik daarvan in
de rechtzaal.
55. Zie Anoniem, 'The cultural defense in the criminal law.' 99 HaIVa/·d Law Review
1293-1311 (1986); J.P. Sams, 'The availability ofthe 'cultural defense' as an excuse for
criminal behavior.' 16 GeorgiaJournal o/International and COl11parative Law 335-354 (1986);
en L. Rosen, 'The anthropologist as eJ.:pert witness.' 79 American A1Itlzropologist 555-578
(1977).
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soort zaken kan het verstandig zijn bijvoorbeeld een antropoloog als getuigedeskundige op te roepen om een deskundigenbericht te geven over de
culturele achtergrond van de verdachte. Een voorbeeld hiervan is People vs.
Poddar, waarbij overigens de rechter het bewijs niet toeliet. S6

Een student aan de University of Califo111 ia in Berkeley wilde een relatie met een
medestudent, Tanya Tarasoff. De gevoelens waren voor korte duur wederzijds,
maal' nadat Tanya de relatie verbrak, belde Poddar bij haal' aan, schoot enige malen
op haal' met zijn geweer en doodde haal' 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 kl7Jam van het Indiase platteland, was afkomstig uit de Harijankaste (de onaanraakbaren), waarin het normaal is dat een hlt77Jelijk 17Jordt geregeld.
tussen de ouders van het toekomstige paal'. Daarom gafmet name in relaties tussen
mannen en vrouwen de verandering van cultuur voor de verdachte problemen. Het
deskundigenbericht werd dool' de rechter overigens niet toegelaten, omdat getuigebewijs over de geestestoestand van de verdachte het werk is van psychologen en
psychiaters en niet van antropologen. Deze beslissing werd bevestigd in hogel'
beroep.s7
Psycholinguïstiek. Vergelijkbaar met de uiteenlopende betekenis die in
verschillende culturen aan hetzelfde gedrag wordt gegeven, zijn taalproblemen. 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 marine arts , wiens moedertaal niet Engels
was. SB 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 uiteindelijk 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 problemen bij aanhouding van buitenlandse verdachten hoofdstuk
2 over verdacht zijn en verdacht worden.
58.]. Gumperz, 'Fact and inference in courtroom testimony.' In]. Gumperz (ed.) Lallguage
andsocia! identity. London: Cambridge University Press (1982). Zie daarnaast Rosen (1977),
op. eit. noot 55; en Hans & Vidmar (1986, p. 136-146), op. cito noot 40.
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praktisch onmogelijk alle binnenkomende personen uitgebreid te onderzoeken. Dat betekent dat de betroldzen ambtenaar moet beslissen wie
vermoedelijk wel en wie vermoedelijk niet smold(elwaar bij zich heeft. De
ambtenaar gaat daarbij van oudsher af op zijn intuïtieve oordeel. In toenemende mate gebruikt de overheid echter psychologische profielen voor het
identificeren van potentiële verdachten, zoals (drugs)smolàelaars en vliegtuigkapers, 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 bommeldingen en
moeten dan steeds beslissen of de melding serieus wordt genomen en het
gebouw ontruimd. Voor een warenhuis kan met een goed psychologisch
profiel van de serieuze bommelding veel economische schade worden
voorkomen. 6o
Psychologische profielen zijn gebaseerd op empirisch bekende kenmerken van gevallen in het verleden: als iemand bijvoorbeeld in voldoende
mate dezelfde kenmerken heeft als drugkoeriers die in het 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 kenmerken worden gehanteerd 61 en dat zo'n profiel staat ofvalt met
geheimhouding. Nadat in de Verenigde Staten bekend was geworden dat
het gebruik van koffers van het merk American Tourister deel uitmaakte van
het drugkoerierprofiel-die koffers zijn namelijk bijzonder luchtdicht - had het hanteren van dit kenmerk in het profiel uiteraard geen zin
meer. Vanwege die geheimhouding is het ons niet gelukt voldoende gegevens te verzamelen om aan strafrechtelijke psychologische profielen een
apart hoofdstuk in dit boek te wijden.
Hoewel profielen worden gebruikt om potentiële verdachten te identificeren, kunnen zij een bewijsprobleem vormen als ten processe 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 vliegtuigkapersprofiel, maar bij
fouillering in feite een drugkoerier blijkt te zijn.

59. Zie Monahan &.L. Walker (1990, p. 320-346 en 359-365), op. cito noot 9, voor een
algemene discussie, verwijzingen en casus. Profielen worden ook gebruikt in het privaatrecht.
Zie daarover hoofdstuk 6 over daderprofielen in het privaatrecht.
60. Daderprofielen worden ook gebruikt voor het oplossen van zware geweldsdelicten.
Vooralsnog lijkt dat gebruik grotendeels gebaseerd te zijn op het intuïtieve oordeel van
rechercheurs. Zie P. van den Eshof, 'Profielanalyse in de recherchepraktijk. ' 24 De Psycholoog
484-487 (1989).
61. Voorts spelen bij psychologische profielen dezelfde problemen als bij de psychodiagnostiek. Zie daarover paragraaf5 in hoofdstuk 8 (over de klinisch psycholoog als getuigedeskundige).
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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
getuige deskundige valide en voor juridische vraagstellingen relevante uitspraken kan doen over menselijke gedrag. Naast 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 medl0dologin 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 geformuleerd,
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 gedragswetenschappelijke opleiding hebben. Bij veel onderzoek worden gecompliceerde statistische analyses gebruikt om de gegevens te interpreteren, 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 gedragswetenschappelijk 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 Nederlandse rechters ontkomen niet aan dit soort problemen. 63
In de Verenigde Staten is in de rechtspraak voor het beoordelen van
deskundigenberichten de zogenaamde Flye-test ontwikkeld, genoemd naar
Frye vs. United States. 6-1 De gebruikte methodes en analyses moeten volgens
die test voldoende wetenschappelijke grondslag hebben 'to produce uniform 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
6Z. Fienberg (1989), op. cito noot 44; Saks & Baron (1980), op. cito noot9; Vidmar (1989), op.
cito noot 5; H. Zeisel & S.S. Diamond, 'Convincing empirical evidence on the six member
jury.' 41 Ulliversity ofChicago LawReview Z81-Z95 (1974); E.P. Wolf, 'Social science and the
courts: The Detroit schools case.' 4Z Tlze Public Illterest 10Z-lZ0 (1977); en D.L. Faigman,
'To have and have not: Assessing the value of social science to the law as science and poliey.'
38 EmOTJ' Law ]oumal1005-1095 (1989).
63. Zie W.A. Wagenaar, 'The proper seat: A discus sion of the position of e1:pert witnesses.'
1Z Law alld HU1llall Behavior 499-510 (1989).
64. Z93 F. 1013 (D.e. Circuit 19Z3).
65. State vs. Cary, 49 N.J. 343, 35Z, Z30 A.Zd 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 wellce 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 merites. 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 gedragswetenschappelijk bewijs zijn verbonden, laat zien wat de belangrijkste
vragen zijn die aan de getuige deskundige moeten worden gesteld. 68

A. Methode
Een eerste probleem bij het empirisch onderzoek waarop gedragswetenschappelijk bewijs is gebaseerd, vormt het vaststellen van de relevante
populatie van personen en vervolgens 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 beeldmerkzaak 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 chocolademelk. 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 getrold<:.en, 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 deskundigenberichten, zoals door een patholoog-anatoom. Zie R. Smith & B.
Wynne, Elpert evidenee: Iutel'preting scienee in the lam. London: Routledge (1989).
67. Zie HR 28 februari 1989,NJ1989, 748, dat verder wordt besproken in hoofdstuk 8 over
uitspraken over personen in strafzaken.
68. Zie Diamond (1989), op. cito noot 33; Lipton (1987), op. eit. noot 27; H. Zeisel, 'The
uniqueness of survey evidence.' 45 Camel! Lam QJ.tal1erly 322 (1960); en H. Schuman & G.
Kalton, 'Survey methods.' In G. Lindzey & E. Aronson (eds.) Halldbook o/sodal psyc1lOlogy,
Vol. 1. New York: Random House (4th ed. 1985)voor een nadere bespreking van en kritiek op
dit soort onderzoek.
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Dit basale uitgangspunt wordt vaak geschonden in onderzoek. Soms is de
omvang van de steekproef te ldein 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 hebben 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 denlcen dat de onderzoeker
graag als antwoord wil horen. In andere gevallen worden vragen gesteld
waarbij de proefpersonen niet kunnen antwoorden met 'weet ilc niet',
waardoor zij worden gedwongen een antwoord te geven, terwijl veel proefpersonen misschien onzeker zijn over het antwoord of te weinig informatie
over het onderwerp hebben.
Een ander methodologisch probleem vormt datgene wat gedragswetenschappers meestal de1lland charaaeristics noemen: een proefpersoon is over
het algemeen geneigd antwoorden te geven die consistent zijn met hetgeen
hij denlct 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 verschillen naar gelang die mening al dan niet anoniem gegeven kan worden.
Ook de interviewer kan invloed uitoefent op de antwoorden die proefpersonen geven. Een blanke interviewer krijgt bijvoorbeeld andere antwoorden 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 interviewen, kan hun persoonlijke voorkeur de resultaten van het onderzoek beïnvloeden.
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 wisselende 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 zwaldce methodologische punten van een onderzoek.

B. COllceptllalisel'ing

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 conceptualiseringvan 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 betalen. 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 verldaard door factoren als verschillen tussen mannen en vrouwen
in academische graad, leeftijd, aantal diens*ren of productiviteit. Als
mannen bijvoorbeeld over het algemeen een hogere academische graad
hebben of ouder zijn, kan worden verwacht dat zij hogere salarissen ontvangen. Met die variabelen70 werd in het onderzoek echter rekening gehouden door ze te betrekken in een zogenaamde multiple regressieanalyse.
Deze statistische techniek maakt het mogelijk met alle relevante variabelen
tegelijk rekening te houden en daaruit het onafhanlcelijke effect van een
bepaalde variabele te isoleren, in dit geval de variabele geslacht. De regressieanalyse 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 US$ 1600 en US$ 1800. Op basis van
dat resultaat oordeelde de rechter in het voordeel van de eiser.
69. Me/uni vs. Board ofHigher Educatiol1 561 F.Supp. 769 (S.D.N.Y. 1983).
70. Een variabele is een aspect van een persoon waarop zij kunnen variëren. Elke persoon
heeft dan een score voor dat aspect. Zo heeft iedereen een score op de variabele lengte,
namelijk 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. 7! 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 gegeven 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 deskundigenbericht 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, 'Econometrics in the courtroom.' 85 Collllllbia Law Review 1048-1097
(1985).
72. Zie hierboven bij noot 53.
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gedragen. De geleerde hulpeloosheid maakt de verldaring van het doorbreken van de cyclus van geweld echter problematisch. 73
Het concept geleerde hulpeloosheid is oorspronkelijk afkomstig van
onderzoek met ratten en honden. De dieren werden in een situatie geplaatst
waarin zij een onplezierige electrische schok niet konden vermij den. Na een
bepaalde periode werden deze dieren bijzonder neurotisch en stopten alle
vrijwillige beweging. Als het daarna de dieren fysiek mogelijk werd gemaakt
de schold(en te ontlopen, bleven zij bewegingsloos de straf ondergaan. De
theoretische ideëen op basis van dit onderzoek werden vervolgens gegeneraliseerd naar mensen en op basis daarvan ontstond een uitgebreide literatuur over geleerde hulpeloosheid. Evenals dieren, kunnen sommige mensen
langdurig zeer onplezierige situaties ondergaan, maar verliezen zij de mogelijlrneid zich actief te gedragen of uit de situatie weg te vluchten. De theorie
over geleerde hulpeloosheid is daarom uitermate consistent met de omstandigheden waarin vrouwen die voortdurend worden mishandeld zich
bevinden.
Het probleem is echter dat de plotselinge uitbarsting door de vrouw uit de
cyclus van geweld niet past in de tlleorie. 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 jarenlange tllerapie 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 toegekend. Wij willen niet beweren dat het mishandelde vrouwen syndroom
uiteindelijk niet bestaat, maar het kan zijn dat de hypotl1ese over de geleerde
hulpeloosheid uiteindelijk niet nodig blijkt of dat het misschien zodanig
verandert moet worden dat de tlleorie op een meer spaarzame wijze de
psychologie van langdurig mishandelde vrouwen verldaard. Wij willen ook
niet stellen dat bewijs over het mishandelde vrouwen syndroom niet toegelaten 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 sociaalwetenschappelijke bevindingen, maar mag hij ook een deskundigenbericht
73. Zie D.L. Faigman, 'The battered woman syndrome and self-defense: Alegal and
empirical dissent.' 72 Virgillia Law Review 619-647 (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 getuigebewijs 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 onbetrouwbaarheid van de diagnose demonstreerde.7+ 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 betroldeen patiënten
'dwangmatig notities' maakten. De pseudopatiënten bleven gedurende enige dagen of weken opgenomen en werden uiteindelijk ontslagen met als
diagnose 'afnemende schizofrenie.'
In een vervolgonderzoek vertelde Rosenhan de staf van een aantal psychiatrische 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 inrichtingen 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 Scieuce 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.
Werkelijkheid: patiënt
is schizofreen

Werkelijkheid: patiënt
is niet schizofreen

Diagnose: patiënt is
schizofreen

juist positief

onjuist positief

Diagnose: patiënt is
niet schizofreen

onjuist negatief

juist negatief

De problemen met psychiatrische diagnoses in Rosenhans onderzoek vindt
men ook in andere onderzoeken terug76 en die problemen zijn zekere niet
specifiek voor alleen de psychiatrie. Ook experts op het gebied van leugendetectors (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. Neufeld, Clinical qllantitative 1I1etllOds. New York: Guine & Stratton (1977); ].S.
Wiggins, Personality a/ld prediction: Prillciples of personalit), aSSeSSlllellt. Readings, Mass.:
Addison-Wessley (1973); T J. Scheff, 'Decision mies, types of error, and their consequences
in medical diagnosis. ' 8 Behavioral Sciellce. 97-107 (1963); en D .W. Barnes, Statistics as proof
Fll1lda11lentals ofqllal/titative evidence. Boston: Little, Brown (1983).
76. D. Faust &]. Ziskin, 'The expertwitness in psychology and psychiatry.' 241 Science 31-35
(1988).
77. Zij geven dus teveel een onjuist positieve diagnose. Zie D. T. Lykken, 'The probity of the
polygraph.' In S. Kassin & L. Wrightsman (eds.) Tlze ps)JCllOlogy ofevidence and trial procedure.
Beverly Hills: 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. Tegelijkertij d 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.

