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Woord vooraf 

Dit is zonder twijfel een bijzonder belangrijk boek voor het praktische 
rechtsbedrijf. Maar laat mij eerst wat anders vertellen. Al vrij lang gele
den schreef de in 1968 overleden hoogleraar in het strafrecht Willem Pom
pe een kort voorwoord bij de Nederlandse vertaling van een in 1956 ver
schenen studie van Hermann Mostar, Unschuldig Verurteilt, dat diepe in

druk op mij gemaakt heeft. Ik citeer daaruit: 

Een recht êr, die thans een hoge positie in de Nederlandse rechtspraak 
inn eemt, heeft _mij eens de stellin g betwist, dat iedere recht er die dui

zend veroordelingen heeft uitgesproken , daarbij zeker enige onschuldi
gen heeft veroordeeld. Ik kan deze stelling niet demonstreren, evenmin 

als mijn geëerde tegenpartij het tegendeel kan demonstreren. Dit boek 
geeft echter enige indrukwekkende aanwijzingen voor de juistheid van 
deze stelling. De twijfel, waartoe zij de strafrechter opro ept , lijkt mij een 
stellig niet radicaal maar toch heilzaam geneesm iddel tegen het voort
durend gevaar dat onschuldigen veroordeeld worden en daarmee o.m. 
tegen het gevaar dat de rechter al te strak vasthoudt aan een in het voor
onderzoek afgelegde bekentenis, tegen het gevaar ook van een te strenge 
presidiale toon bij het verhoor van getuigen, waardoor deze te schuchter 
worden om in het vooronderzoek afgelegde verklaring en te corr igeren 
en al vaak gesuggereerd worden hun verk lar ingen te confirmeren aan 
de indruk die de president zich omtrent de vraag van schu ld of onschuld 
van een verdachte heeft gevormd en al te licht in zijn wijze van vragen 
tot uitdrukking brengt. 

Dat is zware kritiek op de bewijsvoering, gebaseerd op vaststaande rechter
lijke dwalingen, waarvan er sommige overigens, menselijkerwijs gespro
ken, bijna onvermijdbaar waren. De drie auteurs van dit boek oefenen 
eveneens zware kritiek uit op de bewijsvoering in strafzaken, maar zij 
doen dat vanuit een ëmpirisch-wetenschappelijke benadering van omstre

den gevallen. 

En het moet gezegd: dat empirisch-wetenschappelijk fundament van on
ze bewijsvoering in strafzaken, de onomkeerbaarheid van bewijsvoering 
en bewezenverklaring, laat veel te wensen over. Ik zou daarbij toch willen 
opmerken, meer als vergelijkend dan als rechtvaardigend motief, dat in 
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Woord vooraf 

juryrechtspraak die wetenschappelijke fundering in beginsel en per defi
nitie gehee l ontbreekt en dat , naar mijn vaste overtuiging, de bewijsvoe
ring in civie le zaken in Nederland in dit opzicht nog veel meer manke

menten vertoont van de strafrec ht elijke. 
Dit lykt niet de goede tijd om te pleiten voor kritische bezinning op de 

regels van bewijsvoering. Wat te denken van hevige protesten uit het bui
ten land, ook van officië le figuren, wanneer een Nederlandse rechtbank 
als terroristen gebrandmerkte buitenlandse verdachten vrijspreekt, ter
wijl aan die protesten geen enkele kennis, geen enke l inzicht omtrent het 
- te kort schietend - bewijsmateriaal ten grondslag ligt? 

Dit is echter wel de goede tijd om te pleiten voor zuiverheid van bewijs
voering op grondslag van hedendaagse psychologische kennis inzake her
kenning en methodiek van ondervrag ing (zie Pompe). Want er is een 
angstig, maar niet bevreemdend verband tussen verhard in g van crimina
liteit (waarmee wij zeker te maken hebben) en verdenking en veroorde
ling van niet-schuldigen (waarmee wij, blijkens geva llen uit dat proteste
rende buitenland, zeker ook te maken hebben) . 

Dit imposante, naar mijn idee in sommige hoofdstukken grandiose 
boek - ik noem alleen hoofdstuk 5, Verankering - spaart, naast de (fa
lende) verdediging, ook de strafrechtspraak ni et, ook niet die van de Ho
ge Raad ; waarvan ik deel uitmaak. Zelfs het woord schandelyk valt in dit 

verband. Tegen die kwalificatie neem ik stelling. Onze strafrechtspraak 
moge op het punt van bewijsvoering aanvechtbaar zijn en zij moet zich 
aan kritiek durven blootstellen, maar zij is - anders zou ik er geen deel 
van uit willen maken - fatsoenli jk . Dat neemt niet weg dat bijna alle 
punten van kritiek die worden opgesomd - het testimonium de auditu 
tot in het kwadraat, de anonieme getuige, de veroorde lin g via verk larin
gen bij de politie, die later ingetrokken worden (alweer: Pompe), de ver 
oordeling voornamelijk op grond van de verklar in g van een medever
dachte, enzovoort - ook bij mij bedenkingen oproepen waaraan ik 
meermalen uiting heb gegeven. En dat neemt vooral niet weg dat de on 
afhankelijke wetenschap kritisch mag en moet zijn tegenover de ook van 
die wetenschap onafhankelijke rechter. 

Zo hadden we het sinds Jean Jacques Rousseau ( of eerder) met elkaar 
afgesproken. En afspraken binden. Dit is, geloof ik, de tweede keer dat 
ik voor een juridisch boek een voorwoord mag schrijven. De eerste keer 
ging het vooraf aan een verzameling rechtspraken inzake rassendiscrimi 
natie van A. Possel. Ik zal het niet meer doen. Maar ik herhaal: dit is 
echt een bijzonder boek. 

Nijmegen, 10 februari 1992 J. Leyten 
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Verantwoording 

Dit boek is het resultaat van een verblijf van de auteurs aan het Nether
lands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences 
(NIAS) in Wassenaar gedurende het academische jaar 1990-1991. De au
teurs zijn het NIAS dank verschuldigd voor de hun verleen _de faciliteiten, 
alsook hun faculteiten, die hen in de gelegenheid stelden om een j aar voor 
een groot deel in Wassenaar te verblijven. Diezelfde dank geldt Churchill 
College en de MRC-Applied Psychology Unit, beide in Cambridge, die 
Wagenaar tijdens zijn verblijf in de gelegenheid stelden verder aan het 
boek te werken. 

De volgorde waarin de namen van de aute ur s op de oms lag van dit 
boek verschijnen, is alfabetisch en dus willekeurig. De auteurs bevestigen 
uitdrukkelijk dat dit boek een gezamenlijk werkstuk vormt, waarbij geen 
van hen een speciale verantwoorde lijkh eid draagt of opeist voor enig on
derdeel of aspect. Deze mededeling is geen formaliteit: onze samenwer
king is zo intensief geweest dat ook wij zelf niet meer in staat zijn om na 
te gaan van wie bepaalde ideeën of formuleringen afkomstig zijn. 

Ook anderen hebben ons geho lpen dit boek te schrijven. Twee van hen 
verdienen uitdrukkelijke vermelding: Hans Nijboer, universitair hoofd
docent in het straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof te Amsterdam, en Christopher 
Oddie, rechter in de Crown en City Court of London. Beiden voegden 
zich in de loop van ons verblijf aan het NIAS enige tijd bij ons om naar 
onze, soms nog onbekookte, ideeën te lui steren en met ons van gedachten 
te wisselen. Zij zijn niet verantwoordelijk - en willen dat waarschijnlijk 
ook niet zijn - voor de inhoud van dit boek, maar dat neemt niet weg 
dat wij hun erkente lijk zijn voor hun advies en stimulering. Anderen die 
ons hielpen moeten anoniem blijven: een groot aanta l advocaten die ons 
dossiers ter bestudering leverden en die zo nodig ook bereid waren .om 
daarover met ons van gedachten te wisse len, en een aantal politiefunctio
narissen die ons een vrijmoedige blik\ in hun keuken gunden. 

De auteurs van dit boek zijn alle drie psycholoog. In dit boek leveren 
wij ongezouten kritiek op de Nederlandse strafrechtsp leging. Dat za l ons 
door de juristen niet in ieder opzicht in dank worden afgenomen. De dis
cussie waartoe dat aanleiding zal geven, zullen wij niet uit de weg gaan. 
Dan zal ongetwijfeld blijken dat wij het op een aanta l plaatsen bij het ver-



Verantwoording 

keerde eind hebben. Dat lijkt ons onvermijdelijk en eigenlijk ook niet zo 
erg, zolang erkend wordt dat wat wij te zeggen menen te hebben ernstige 
overweging behoeft. De gedachte echter dat wat wij te zeggen hebben er 
misschien niet zo veel toe doet omdat wij immers maar psychologen zijn, 
zou van gemakzucht en lafhartigheid getuigen . Zolang zo'n reactie uit
blijft, zijn wij tot iedere discussie bereid . · 



I 

Dubieuze zaken en rechterlijke dwalingen 

Dit boek gaat over het denken van de strafrechter, over hoe de rechter 
tot een veroordeling komt, hoe daarbij van bewijsmiddelen gebruik 
wordt gemaakt en hoe die bewijsmiddelen tot stand komen. Dat onder
zoeken wij aan de hand van zaken waarin de veroordeling dubieus is. Dat 
doen wij niet om de betrokken functionarissen - opsporingsambtenaren, 
leden van het openbaar ministerie, advocaten, rechters en raadsheren -
te kunnen beschuldigen van plichtsverzuim, maar omdat fouten die men
sen maken meer onthullen over de menselijke natuur dan het probleemlo
ze handelen. Kennis van de menselijke natuur moet het uitgangspunt 

vormen van het strafprocesrecht. Waarom dat zo belangrijk is, komt in 
dit boek uitgebreid aan de orde . 

De bewijsbeslissing 

De beslissing van de rechter over de vraag of een verdachte het hem ten 
laste gelegde strafbare feit heeft begaan, houdt in dat drie deelvragen 
moeten worden beantwoord: 

(a) De vraag naar de identiteit van de dader: is deze verdachte dezelfde 
als de persoon die het ten laste gelegde beging? 
(b) De vraag naar de actus ·reus: wat is er precies gebeurd en houdt dat 
een schending van de strafwet in? 
(c) De vraag naar de mens rea: handelde de dader met opzet of althans 
met zulk een roekeloosheid of onzorgvuldigheid, dat hem schu ld treft? 

In vee l gevallen dient nog een vierde vraag beantwoord te worden: 

( d) De vraag of verdachte terecht een beroep doet op en ige straf - of 
schuldu itsluitingsgrond. 

Deze laatste vraag komt slechts aan de orde indi en verdachte een dien
overeenkomstig verweer voert. In een aanta l gevallen zal het beantwoor
den van vraag (d) dan echter deel uitmaken van het beantwoorden van 
vraag ( c), bijvoorbeeld wanneer verdachte beweert gehandeld te hebben 
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Dubieuze zaken en rechterly'ke dwalingen 

in noodweer of onder invlo ed van een ziekelijke stoornis van zijn geeste
lijke vermogens. Andere (bewijs)verweren zijn mogelijk. Voor zover de 
rechter zich over de toepasselijkheid daarvan uitdrukk elijk moet uitspre
ken, vormen zij onderdeel va n .de onder (b) genoemde vraag. Het beant
woorden van deze vragen is de bewijsbeslissing, die bij een bewezenver
klaring gevo lgd wordt door de straftoemetingsbeslissing. Deze laatste be
slissing vormt geen onderwerp van deze studie. 

Het nemen van de bewijsbeslissing is in ons land een taak van de straf
rechter in eerste aan leg en, zo nodig opnieuw, in hoger beroep. Misdrij
ven - waartoe wij ons in dit boek beperken - worden als zij eenvo udi g 
zijn in eerste aanleg berecht door een alleensprekende rechter: de politie
rechter. Gecompliceerdere strafzaken door een meervoudige kamer, be
staande uit drie rechters. In hoger beroep, bij het gere _chtshof, wordt de 
bewijsbeslissing genomen door een college van drie raadsheren, hoewel 
eenvo udig e zake n ook in hog er beroep door een enke lvoudig e kamer kun
nen worden afgedaan. Daarna is nog wel cassatie bij de Hoge Raad mo
gelijk , maar dan is de bewijsbeslissing grotendeels onaantastbaar. 

Het nemen van bewijsbeslissingen is verantwoordelijk werk, want in 
geva l van bewezenverklaring kan de strafrechter in verregaande mate 
over het lot van verdachte beschikken. Hij kan verdachte · straffen door 
hem voor langere of kortere tijd van zijn vrijheid te beroven of door hem 
een boete op te leggen. Tevens beschikt hij over een arsenaal van bijko
mende straffen en maatregelen, waaronder dwangverpleging wel de 
meest vergaande is. 

Toch is het nemen van de bewijsbeslissing niet altijd moeilijk. In de 
meeste strafzaken is er nauwelijks twijfel over de ident iteit van de dader 
en de strafwaardigheid van zijn handelen. Verdachte is op heterdaad be
trapt of tijdens zijn misdrijf gezien doorgetuigen die hem goed kennen. 
Dikwijls is er tevens zo'n overvloed aan ander bewijs dat ontkennen geen 
enke le zin heeft. De meeste verdachten bekennen dan ook onder druk van 
de overige bewijsmiddelen, maar een bekentenis alléén vormt, op grond 
van art. 341, lid 4 Sv, geen voldoende bewijs, en dat is maar goed ook 
zoa ls wij nog zullen zien in hoofdstuk 7. Dat neemt niet weg dat in vee l 
geva llen verdachten ter terechtzitting de tenlastelegging niet tegenspre
ken en dat maakt het voor de rechter eenvoudig om de bewijsbeslissing 
te nemen. 

Hardnekkig ontkennende verdachten kunnen een probleem vormen 
bij de bewijsbeslissing. Dat is slechts het _geval bij een kleine minderheid 
van strafzaken. Zij mogen dan een minderheid onder de strafzaken vor
men, zij zijn geenszins zeldza am. Het gaat om zaken waarbij verdachte 
ontkent en het aanwezige bewijs een ruime marge van onzekerheid laat. 
Op dat soort zaken heeft ons onderzoek betrekking. 
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Gevalsstudie 

Gevalsstudie 

De door ons in dit ond erzoek gebruikt e method e is die van de geval sstu
die. In het naj aar van 1990 hebb en wij ons per bri ef tot een aantal advo ca 
ten gewend met de vr aag of zij in hun ar chi even gevallen hadd en waa r
van zij er persoonlijk en du s subje ctief van overtuigd war en dat er bij de 
bewijsb eslissin g fout en waren gema akt. Wij vro ege n hun ons in zage in 
de dossi ers van di e gevall en te geve n . D aa rbij zeg den wij toe bij publika
tie de identit eit va n de verd acht en en hun ra adsli eden geheim te zull en 
houd en. T oen wij dat verzoek deden , realiseerd en wij ons dat sommig e 
ra adsli eden een derg elijke handelwij ze ni et toelaa tb aa r zoud en acht en, 
ook al dacht en wij d aar and ers over. Ook realiseerd en wij on s dat deze 
ra adsli eden zich een ho op werk op de hals zoud en hal en : zij di end en niet 
alleen in aa nm erkin g komend e do ssiers opni euw door te nemen om te 
zien of het wel aan de do or ons gestelde eisen vold eed en of het om and ere 
redenen wellicht onw enselijk was om het do ssier uit hand en te geven. Zij 
mo esten er ook rekenin g mee houd en dat wij met hen over ons ter be
schikkin g gestelde dos sier s nader van geda cht en zoud en willen wisselen . 

In het licht van het bovenstaand e ver ras te het on s hoe snel wij ove r de 
dossi ers van vijfend erti g geva llen kond en beschikk en . Sommig e van de 
door ons aa ngeschr even raadslied en hi elden zich ni et helemaal aa n on ze 
instructi e: enk elen zond en on s dossi ers van zaken die no g in hog er beroep 
of cassa tie di end en , kenn elijk in de hoop dat on ze anal yse van deze geval
len nog bruikb are ideeë n voor de verd ere afwikk elin g va n de zaa k zou 
kunnen opleveren . Wij hebb en ons da arov er niet beklaagd: de ene di enst 
is de and ere waa rd. H et stelde on s bov endi en in sta a t om de behand elin g 
in ho ger beroep va n enkele va n deze zaken in persoon bij te won en , het
gee n vee lal een nutti ge aa nvulling van onze kennis va n het gev al beteken
de . Een kort e beschrijvin g va n ieder geva l is in de bijl age van di t boek 
op genom en , waa rbij in het bij zond er aand acht word t gege ven aan de erin 
voorkom end e bewij sprobl emen . 

In de tekst va n het boek word en de geva llen niet de een na de and er 
besprok en. Dit boek zit min of meer systemat isch in elkaa r : eers t wordt 
de aard va n de bewij sbeslissing in het algemeen gekara kteris ee rd en ve r
volgens word en verschill end e asp ecten va n de bewijsb eslissin g bespro
ken , waa rbij de nadruk ligt op wat er allem aal fout kan gaa n en som s ook 
daadw erk elijk fout ga at. D e door on s bestud eerd e gev allen di end en daa r
bij als uit ga ngspunt - wat n iet in ten min ste één van de bes tud eer de ge
vall en fout liep of alth ans probl em atisch was, wordt nie t besprok en - en 
als illustr a tie . H et kan gebeur en dat eenzelfde geval m eermalen ter spra
ke komt, omd at het illustrati ef is voor meer asp ecten van de bewij sbeslis
sing . Om de leze r ni et te dwing en telkens in de bijl age te duik en , wordt 
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ieder geva l telkens kort gekar akter iseer d in de tekst zelf, met een nadruk 
op het op dat moment relevante aspect. Bovendien heb ben wij gepro 
beerd er rekening mee te houden dat niet iedere leze r alle hoofdstukken 
zal lezen in de volgorde waarin zij in het boek voorkomen . De redu nd an 
tie in de geva lsbeschrijvingen die daarvan een gevo lg is, vragen wij de 
lezer voor lief te nemen . 

Methode van onderzoek 

Een onderzoek naar de bewijsbeslissing in strafzaken kan ook op een aan
tal andere manieren worden uitgevoerd . Men kan erover theoretiseren of 
mathematische modellen bedenken die een beschrijving van het optima le 
beslissingsproces pretenderen te geven. Daarin zijn velen, juristen en 
niet-juristen, ons voorgegaan, maar op die manier wordt niet bereikt wa·t 
wij willen, namelijk reconst ru eren hoe rechters hun bewijsbeslissingen 
nemen. 

Ook andere wegen stonden voor ons open. Wij hadde n rechters ge
woon kunnen vragen: 'Hoe denkt u?' Dat hebben wij aan enke len ook 
daadwerkelijk gevraagd. Eén rechter verraste ons met het volgende ant
woord: 'Eerst kijk ik ofik van de schuld van de verdachte overtuigd ben. 
Dan vraag ik me af waarop die overtuiging berust. Ten slotte vraag ik 
mij af welke van die argumenten als wettig bewijs kunnen gelden en die 
schr ijf ik dan op .' Zo'n antwoord is ver helderend, maar wie garandeert 
dat zo'n beschrijving waar en volledig is? Een andere rechter beweerde 
juist het tegendeel: 'Eérst stel ik vast of het bew ijs wettig is, daarná beslis 
ik of het bewijs mij ook overt ui gt.' Welke van deze twee rechters sprak 
de waarheid? Of spraken zij beiden de waarheid en gaat de ene rechter 
anders te werk dan de andere? Zijn rechters bereid om de eigen werkwij
ze eerlijk weer te geven? Zijn zij daa rto e in staat? Wij menen van niet. 
Bij nascholingscursussen aan officieren van justitie en rechters hebben 
wij gemerkt dat zij abstracte beweringen over het denken van de rechter 
onge lovig aanhoren. Pas als eigenaard igheden daarvan aan de hand van 
concrete gevallen worden getoond, vindt herkenning plaats. 

Een tweede mogelijke onderzoeksmethode zou geweest zijn het voor-

1. Vgl. J. ten Kat e en P.J. van Koppen, Determinanten van privaatrechtelijke beslissingen, 

Arnhem: Gouda Quint, 1984 (diss. Rott erd am). Zie ook P .C . van Duyn e en P.J. van 

Koppen, 'Bes lissende Rechters: Algemene Modellen en Indi vidu ele Verschill en', in 

P.J. van Kopp en en H.F.M. Crombag (red.), De menselijke factor: psychologie voor ju

risten, Arn hem: Gouda Quint, 1991, p. 211-226. 
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leggen van geconstrueerde casuspos 1t1es aan rechters 1 met het verzoek 
bij het op lossen daarvan hardop te denken. 2 Aan zo'n methode kleven 
bezwaren. De casuspos ities zijn noodzakelijkerwijs geschematiseerd en 
vereenvoudigd, omdat van rechters nu eenmaal niet gevergd kan worden 
dat zij voor een onderzoek dossiers van soms meer dan tien centimeter 
dik bestuderen. En zelfs als wij voldoende rechters daartoe bereid had
den gevonden, dan zou de wetenschap dat zij het voorwerp van onder
zoek zouden zijn verandering in hun werkw ijze teweeg hebben kunnen 
brengen. 

Een derde mogelijke onderzoeksmethode hebben wij wèl toegepast: de 
geva lsstud ie. De moeilijkheid die zich daarbij voordoet is dat het denken 
van de rechter meestal niet exp liciet in het vonnis is weergegeven. Het 
vonn is en in het bijzonder de motivering daarvan zijn slechts bedoeld 
voor juridisch gebruik. Het eigen lijke denken van de rechter blijft meest
al impliciet, zij het niet altijd helemaal verborgen. Met behulp van het 
dossier kan men proberen het te reconstrueren. Een voor beeld kan dat 
verduide lijken. Veronderste l dat een verdachte die zelf ontkent, wordt 
veroordeeld op grond van een belastende getuigenverklaring en een lijk . 
Duidelijk is echter dat ook de getuige zowe l de gelegenhe id als een motief 
had om de moord te plegen. Het vonnis voldoet aan de regel in art. 342, 
lid 2 Sv dat er meer moet zijn dan één enke le getuigenverk lar in g. ~r is 
ook meer, namelijk een lijk , maar de aanwezighe id daarvan zegt niets 
over wie de dader geweest kan zijn. Veroordeelt de rechter niettemin de 
verdachte, dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel de rechter achtte de ver

klaring van de getu ige - hoewel belanghebbend - zo geloofw aardig dat 
hij het geen bezwaar vond dat het steunb ewijs - de aanwezigheid van 
een lijk - logisch gesproken niets steunt; ofwel de rechter ontleende zijn 
ov·ertuiging van schuld aan een gegeven dat niet naar voren gebracht kon 
worden als wettig bewijsm idd el. Dat zijn twee hypoth esen, die vervo lgens 
aan de hand van het dossier verder kunnen worden onderzocht. Soms 
vonden wij een antwoord , soms niet. Maar het feit dat de rechterlijke 
denkwijze niet expliciet beschikbaar is, hoeft niet in alle geva llen een on
overkome lijk obstake l te vormen voor een reconstructie ervan . 

' Een probl eem bij geva lsstud ies is dat de selectie van geva llen de uit-
komsten van het onderzoek in grote mate kan bepalen. Daarover wordt 
in latere paragrafen meer gezegd; hier volstaan wij ermee op te merken 
dat wie aan de hand van een aanta l geval len aantoont dat er nogal eens 

2. Zie bijvoorbeeld M.J. Cohen, Over annoteren van arresten: Bloembergen over de Staat/Ro

mulus en de Staat/Nordström, Leiden: Bureau Onderzoek van Ond erwijs, 1977 (ongepu

bliceerd). 
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iets misgaat, in ieder geval het existentiebewijs van zwakke punten in het 
strafproces en de daarbij geldende regels en gewoonten heeft geleverd. 
Dat is op zichzelf belangwekkend, zonder dat daarmee ook een uitspraak 
gedaan is over de omvang van het probleem. 

Rechterlijke dwalingen en herziening 

Wie op zoek is naar wat er fout kan gaan in strafzaken, kiest daarvoor 
niet de doorsnee strafzaak, omdat zoals gezegd het bewijs daarbij onpro
blematisch is . Onderzoek van Van der B6or3, dat betrekking had op een 
representatieve steekpro ef van 233 strafzaken voor de meervoudige ka
mer, bevestigt dat. Zij vond dat 88 procent van de zaken van het eenvou 
dige type is: de schuld van verdachte staat bij voorbaat vast en voor zover 
verdachte verw ee r voert, betreft dat niet het bewijs. 

Een voor de hand ligg ende werkwijze voor ons doel zou geweest zijn 
op zoek te gaan naar gevallen van aperte rechterlijk e dwaling . In het bui 
tenland zijn er nogal wat beschrijvingen van - soms vermeende - rech
terlijk e dwalingen. Het aa ntal van zulke beschrijvingen is in Nederland 
echter beperkt. 4 Er bestaat ook een aantal systematische ana lyses van 
rechterlijke dwalingen. 5 Toch is niet duidelijk ho e vaak gerechtel ijke 
dwalingen voorkomen . Rattner deed een poging om achter de oorzaken 

3. L .E.C. va n der Boor , Over getuigen, confrontatie en bewijs, Minist erie vanJu stit_ie : We

tens chap pelijk Ond erzoeks- en Docum ent atiecentrum, 1991. 

4. Zie bijvoorb eeld A .G. Bijnoord , De zaak Ina Post, Baarn: Ambo, 1989; J . Fr ieswijk 

en H . Sleurink , D e zaak H ogerhuis: 'E en gerechtelijke misdaad' , Leeuw ar den : Friese Pers 

Boeker ij, 1984; U .D. H ann ema, De Hogerhuis-zaak, Dr achten: Laverm an (diss. Am

sterdam), 1964; T. Boum ans en W . Kay zer , D e zaak Annie E., Amsterdam: Bert Bak

ker , 1979; en A. Bro ekhui zen , ' 12Ja ar voor een Natuurlijke Dood ', Gay Krant, 29 au

gu stus 1991. Van Strat en beschreef een hond erdt al Nederlandse zaken, waarvan er 

dri e als rechte rlij ke dwalingen kunn en worden gekwalificeerd. Zie H. van Straten, 

Moordenaarswerk: Nederlandse moordzaken die de experts verbijsterden, Am sterd am: Arb ei

der spers (2de her ziene druk) , 1990 (het gaat om de zaken 'Ee n recherch eur maa kt car

rière' (p. 62-66), 'Bloedn acht op een boerd erij' (p. 67-70) en ' Een dad er wordt veroo r

deeld - maar was het wel de dader? ' (p . 160-162)) . 

5. Jud ex, lrrtüm er der Strajjustiz: Eine Kr iminalistische Untersuchung ihrer Ursachen, Ham

bur g, 1963; K. Peters, Fehlerquellen im Strafprozess, Karl sruh e : Müller , 1. Band 1970, 2. 

Band 1972; M. Hir schb erg, Das Fehlurteil im Strafprozess: Zur Pathologie der R echtsprechung, 

Stutt ga rt : Kohlhamm er , 1960; en H . Mo erland , Gerechtelijke dwaling in strafzaken, (on

gepub liceerd e scripti e Erasmus Uni versiteit Rott erd am) , 1973. 
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Tabel 1: Oorzaken die bijdroegen aan rechterlijke dwaling en . 

Soort fout Aantal Percentage 

Onjuiste ident ificatie door ooggetuige(n) 100 52 

M eineed door getuige(n) 21 11 

Fouten en nalatigh eid van opsporingsambtenaren 19 10 

Onvermijdelijke fouten 16 8 

Afgedwongen bekenteni s 16 8 

'Frame-up' 8 4 

Meineed door opsporingsambtenaren 5 3 

Door polit ie geïdentificeerd op grond van eer der e misdrijv en 3 2 

Fouten van forensische wetenschappers 3 2 

Andere fouten en onbekend 14 

N = 205 100 % 

Bron: Rattner, op. cit. (noot 6), tabel 6. 

ervan te komen. 6 Daarbij baseerde hij zich op 205 gevallen sinds 1900 in 
de Verenigde Staten. Deze gevallen spoorde hij op in boeke n, in krant en 
en door midde l van een database-search. Voor ieder van die zaken probeer 
de hij de voornaamste oorzaken van rechterlijke dwalingen te bepalen. 
Zijn resultaat is weergegeven in tabel 1. 

Onderzoek van bew ezen rechterlijke dwalingen blijkt tot interessante 
uitkomsten te leiden, maar er zijn ook enkele theoretis che en praktisch e 
bezwaren om het onderzoek te beperken tot gevallen van rechterlijke 
dwaling die bewezen zijn. Wij komen daar aanstonds op terug. 

Eerst wijzen wij erop dat er in Nederland een proc edure bestaat om 
rechterlijke dwalingen aan het licht te brengen, de zogenaamde herzie
ningsprocedure . Elke onherroepelijk veroordee lde verdachte heeft het 
recht om bij de Hog e Raad een verzoek tot herziening van zijn veroord e-

6. A . Rattner , 'Convicted but Inno cent: Wrongful Conviction and the Crimina! 

J ustice System', Law and Human Behavior, 12, 1988, p. 283-293. Op het enige andere ons 

bekende onderzoek naar rechterlijke dwalin gen, dat van Gross, komen wij in hoofd

stuk 8 te spreken . Zie S.R. Gross, 'Loss of Innocence: Eyewitness Identification and 

Proof of Gui lt', Journal of Legal Studies, 16, 1987, p. 395-453. 
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lin g in te dienen. Er geldt geen beperking voor het aa ntal verzoeken dat 
een veroordeelde kan indi enen; in de zaa k H elder zijn tot nu toe bij voo r
beeld dri e herzien ing sverzoe ken ingediend . Een herz ieningspro cedur e 
kan voor een verda ch te - dan 'aa nvrager ' genoemd - alleen m aa r tot 
succes leiden als een van de twee omstandigheden genoemd in art. 457 
Sv zich voordo et: of verdachte is slachtoffer van twee tegenstrijdi ge rech
terlijk e beslissing en, of er is spr ake van een zogenaamd novum, dat wil 
zegge n een ' omstandigh eid die bij het onderzoek op de terecht zitting de 
rechter niet was geb leken ' en die als zij wel bekend was geweest tot een 
and ere beslissin g zou hebb en geleid, namelijk vrijspraak, ontslag van 
rechtsvervolging of niet-ontvank elijkh eid van het openbaar minist erie. 
De Hog e Raad houdt str ikt vast aan die criteria, 7 en met goede reden, 
want anders zou hij overspoeld word en met herzi eningsver zoek en . Feiten 
die de recht er toent ertijd kon kennen uit de stukken, lever en derhalv e 
geen novum op; onjuiste int erpr etati es van bewijsmiddelen evenmin . Als 
de Hog e Raad een herziening sverzoek gegrond acht, wordt de zaa k voor 
verdere afdoening verwezen naar een hof. 

Wij onderzochten alle herzieningsv erzoe ken waarin de Hog e R aad tu s
sen I januari 1979 en I juli 1991 een eind arrest wees. Van die 346 verzoeken 
was de Ho ge R aad in 71 geva llen (21%) van oordeel dat zij gegron d wa
ren. De soort en problem en die zich in deze 71 zaken voordeden, zijn 
w12ergegeven in tabel 2. Het merendeel der geslaag de verzoeken be
tro f veroordelingen wegens overtredingen en licht è~e misdrijv en ; in 
slecht s 14 geva llen was geva ngenisstraf van meer dan I m aa nd opgelegd, 
in slechts 6 van meer dan I j aar. 11 herz ienin gsverzoe ken (in de catego
rieën 'diversen ', ' strijdig vonnis andere rechterlijke instanti e' en ' twee maal 
voor hetzelfde veroord eeld') hadden niets met bewijskwesties te maken. 

. -
In de herz ienin gsza ken waar het wèl om het bewijs gaat, gaat het in 

overgrote meerd erh eid om zake n waarin de voorgaande instantie te licht
vaardig is afgegaa n op mededelingen, hetz ij van de dader - die zichzel f 
uit gaf voor de veroordeelde - hetz ij van verzekerin gsm aatsc happij en. 
Voor het overige kwame n wij voor een deel dezelfde ca tegor ieën tege n als 
R att ner in de Verenigde Staten vond: liegend e get uig en , onjuiste identi 
ficaties en fraudul euze processen-verbaal, alleen in and ere proporti es. 
Een soort zaken dat R attner niet vond, is de vrijwillige valse bekentenis. 
In alle vier gevallen die wij vo;nd en , werd die afge legd om de wer kelijk e 
dader te bescher men . Het onderzoek van Rattn er en ons eigen onderzoek 
naar succesvolle herz ienings verzoeken geven een indruk van het soort be-

7. Zie G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewi.fsde, 

Arn hem: Gouda Quinl, 1989, p. 149 e.v . 
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Tabel 2: Verhalen achter geslaag de herzien ingsverzoeken bij Hog e Raad tus

sen I j anuar i 1979 en I juli 1991. 

Strijdi ge beslissing and ere rechterl ijke instanti ea 

Tw ee maa l voor hetz elfde veroordee ld 

Admini strati eve fouten en tr aag he id" 

Dader gaf niet eigen, maar veroordee ldes per sona lia opc 

Veroor deelde gaf zichzelf uit als dader om werke lijke dader 

te bescherm en 

Liegend e getui ge(n) 

Onjuist e identific a tie door oogge tui ge(n) 

Fraudul eus pro ces-verb aal 

Di verse nd 

Onb ekend 

Tot aa l 

Aantal 

3 

2 

14 

21 

4 

9 

2 

6 

6 

4 

71 

Percentage 

4 

3 

20 

30 

6 

13 

3 

8 

8 

6 

100% 

a. In alle dri e geva llen kwam een civiele of adm inistr a tieve rechter tot ee n and er oor 

deel ove r de juridi sche kwalificatie van het gedrag va n de verdachte/aanvrager. 

b. De ze za ken betreffen vrijwel zond er u itzondering veroord elin gen voor het rijd en 

in een n iet -verzekerd moto rvoe rtui g . D e verzekeringsmaatschappij maa kte in die ge 

vallen een fout d ie ervoor zo rgde dat de auto als niet-verzekerd gereg istree rd stond 

of had de aangeme lde ve rzeker ing nog niet adm inistr a tief verwer kt. 

c . Deze za ken betre ffen hetz ij verkeersovertredingen of -mi sd rijven , he tzij wink el

diefstal. 

d . Dit gaa t om de volgende za ken: (1) verdacht e bleek overleden voor dat a rr est werd 

geweze n; (2) veroorde ling vond pla a ts op grond van ee n later met terugw erkend e 

kracht ing etrokk en beschikking van de staat ssecretaris va n Ju stitie; (3) verdachte 

blijkt gee n eigenaar van bedrijf waarmee fraudu leus is gehand eld ; (4) idem wer kn e

mer ; (5) offic ier van ju stiti e sepon ee rde ond er voo rwaa rde dat benadee lde verklaring 

afgaf dat schade zou zijn voldaan. Benadeelde was daa r in weigerac hti g; (6) rech ts

dwa ling verd acht e. 

wijsprob lemen dat voorkomt. Toch hebb~ wij ons onderzoek ni e t be
perkt tot beweze n recht e rlijk e dwalingen. Ten ee rst e kom en nie t alle ge 
recht elijke dwa lingen aa n het licht. T en tweede ho eve n recht erlijk e fou
ten niet in gerecht elijk e dwaling en te resulteren . 
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Dubieuze veroordelingen 

Wij selecteerden de zaken voor onze verzameling door te zoeken naar 
aanvechtbare, dubieuze veroordelingen. Dat betekent dus niet dat het 
om aperte rechterlijke dwalingen ging: ook een aanvechtbare uitspraak 
kan uiteindelijk juist zijn. Het criter ium voor aanvechtbaarheid was 
tweevoudig. Het moest gaan om zaken waarin (1) de raadsman of raads
vrouw ervan overtuigd was dat de onschuld van de cliënt een reële moge
lijkheid was, of waarin (2) de verdachte in eerste aanleg was veroordeeld, 
maar in hoger beroep vrijgesproken of in eerste aanleg vrijgesproken en 
in hoger beroep veroordeeld. Elk van beide criteria duidt op de mogelijk
heid verschillend te oordelen over het bewijs . Deze wijze van werken ga
randeert op geen enke le wijze dat de resulterende verzameling represen
tatief is voor welke populatie van zaken dan ook. Maar, zoals eerder ge
zegd, dat is ook niet nodig als men slechts wil aantonen dat dubieuze za 
ken voorkomen en dat zij, hoewel waarschijnlijk een kleine minderheid 
onder alle strafzaken, geenszins zeldzaam zijn . Het voordeel was dat deze 
wijze van werken gemakke lijk was en ons in een korte tijd een redelijk 
omvangrijke verzameling van strafdossiers bezorgde waarvoor van meet 
af aan gold dat zij problematische bewijsproblemen bevatten en dus voor 
nadere bestudering in aanmerking kwamen. 

Aantallen en procedure 

Wij namen schriftelijk contact op met tweeënzeventig advocaten die al
lemaal in het nabije verleden hadden deelgenomen aan een nascholings
cursus over strafprocesrecht, hetgeen belangstelling voor procesrechtelij
ke problemen garandeerde . Zij vormen geen doorsnee van de Nederland
se balie, want de belangstelling voor het strafprocesrecht is meestal niet 
zo groot. Wij vroegen de advocaten om ons strafdossiers ter beschikking 
te stellen die aan een of beide van de twee genoemde criteria voldeden. 
Van de aangeschrevenen reageerden er 26, waarvan 19 positief. Voor af
wijzingen werden twee redenen gegeven: men oefende geen praktijk meer 
uit of beschikte niet (meer) over dossiers van het juiste type. Geen van 
de advocaten voerde principiële redenen aan voor de weigering aan het 
onderzoek deel te nemen . Van de 19 advocaten die meewerkten, werden 
er 16 persoonlijk bezocht, 15 door twee en 1 door één van de auteurs. De 
zaak of zaken die door de advocaat voor het onderzoek waren geselec
teerd, werden daarbij besproken en in de meeste geval len werd het volle
dige dossier ter inzage afgestaan. Aldus werden 23 strafdossiers verza
meld. Daarnaast waren er n gevallen waarin advocaten zonder door ons 
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aangeschr even te zijn , zak en ter bestudering aanbod en en één geval van 
een act iecomit é dat ijvert voor vrij lating van de veroord eelde verd acht e . 
Over het algemeen betrof dit zaken waarov er on s advi es als deskund ige 
werd gevr aag d . Door deze zaken aan on ze verzameling toe te voege n , 
ontstond het corpus van 35 zaken dat vo lledig in de bijl age is beschr even . 

Nadat wij besloten hadd en te stopp en met het ve rzam elen van zaken , 
ble ven ad vocaten ons do ssiers toestur en , hetzij omd at zij on s oord eel als 
deskundig e vroe gen , hetzij omd at zij van on s ond erz oek gehoord hadd en 
en meend en geschikt e zaken tege n te zijn gekom en . M et weini g ex tra 
moeit e h add en wij het corpu s van zaken aan zienlijk kunn en u itb reiden . 
D at had weliswa ar een dikk er boek opg eleverd , m aar de m eeste probl e
men die wij in die extra zaken tegenkw a men , waren wij ook al tege ng eko
men in de 35 zaken van onze verzameling . De meerwaa rd e van het opn e
men van die zaken kwam on s gerin g voor , zeker afgewog en tege n h et 
,verk dat een m inutieu ze bestud ering van vuistdikk e dossi ers met zich 
meebrengt . 

Bij de best ud ering va n de do ssiers gin g het uit sluit end om de bewijs 
vraag . Wij vroe gen on s enerzijds af op welke grond en de recht er de ten
lasteleggin g beweze n kon acht en en and erzijd s op welke grond en de ad 
vocaat of de app elrecht er kon menen da t on schuld een reële mog elijkh eid 
was. Een vergelijking van die twee argum entat ies leidd e in de m ees te ge

vallen tot inzicht in het soort bewijsprob lemen dat aan de orde was. Een 
voorb eeld kan dat verduid elijken. In eer ste aa nleg wordt een man veroor
deeld voor steunfr aud e omd at hij op bepaa lde, met name geno emd e da 
gen zwart gewerkt zou hebb en. In hoge r beroep wordt hij vr ijg esprok en 
omdat hij voor de meeste va n de genoemd e dagen ee n perfec t alibi heeft 
(zie de zaak H endri x). H et bewijsprobl eem in deze za ak is dat de recht
bank in eerste aanl eg heeft nagelaten te ond erzoeken of de verd acht e ee n 
alibi had . W aa rom werd dat nage la ten ? In N ederland is de str afrecht er 
ni et lijd elijk. Zegt dat iets over het denk en van de recht er? En waa rom 
bra cht de verd edi gin g d it ni et ter sprak e? Zeg t dat iets over het denk en 
van de verd edi ging ? 

Nadat wij op deze mani er een hele reeks bewij sprobl emen geïd entifi
ceerd hadd en - in het gege ven voorb eeld de gerin ge belangst elling voor 
disconfirm erend e inform atie - beschikt en wij over een grosl ij st va n be
wijsprob lemen die zich in het corpu s va n za ken hebb en voor gedaa n . Aan 
iedere ca tego rie va n bewijsproblemen in onze gro slijst is een apart hoofd
stuk gew ijd. 

Bovendi en hebb en wij ons afgevra a gd of er een gemeens chapp elijk e 
noemer is waa rond er het merend eel van de gevond en bewij sprobl em en 
kan worden gebr acht. Zoals de dokter prob eert de verschi llend e sympto
men van een patiënt te herleiden tot één ziektebeeld , zo hebb en wij ge -
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prob eerd de verschill end e bewijsprobl emen te herleiden tot een sam en
han gend e karakt erisering van het recht erlijk e denk en in strafz aken. Di e 
kara kt eris ering menen wij gevond en te hebb en in de ' theori e van verhaal 
en verank erin g', die in hoofdstuk 3 wordt uit eengeze t. 

Privacy 

W ann eer juri sten echt e gevall en in het openb aa r bespr eken, zijn zij ge
wend dat te doen op zo'n wijze dat van de perso onlijke omst andi ghed en 
ni ets meer blijkt . Omd at zij dergelijke gevallen va ak gebruik en om een 
juridis ch punt te adstru eren , is het voor hen gewoonlijk ni et van belan g 
of, bij voorb eeld , verd acht e een man of een vrouw was. Voor de vraag of 
een aa ng evoerd verweer ong emotiv eerd mag word en gepass eerd door de 
recht er , maakt da t ni et uit. Ma ar voor ons ond erzoek zijn dergelijke bij
zond erh eden nu jui st wel van belang . H et is mo gelijk dat de recht er man
nen gemakkelijker voor een geweldsdelict veroord eelt dan vrouw en . H et 
is denkb aar dat een recht er zo verontw aardigd is over de werkwijz e van 
de IRA in het algemeen , da t hij daardoor wat mind er eisen stelt aan de 
kwali te it van het bewijs tegen een IRA-verd acht e . D e door ons voorgest el
de theori e over het denken van de recht er voorsp elt zulk e effec ten zelfs 
uitdrukk elijk. V and aa r da t het voor ons van groot belang was allerlei de
tail s in de gevalsb eschrij vingen te behoud en. Will en wij de leze r met on s 
mee laten denk en , dan mo et hij over al di e details kunn en beschikk en. 
M aa r dat kan gem akkelijk in strijd kom en met de belang en van de be
trokk enen. De priv acy van slachtoffers, getuig en, verda cht en , opsporings 
ambt enaren , leden van het openb aar mini sterie en zelfs recht ers dient 
gewaa rborgd te word en, ook al zoud en wij ons erop kunn en beroe pen dat 
(de meeste) stra fza ken openb aar zijn en , als zij gepublic eerd word en, in 
de N ederlandse juri sprud entie doorgaans weinig gea nonimiseerd zijn en voor 
ing ewijd en gemakk elijk herkenba ar. 

Inmidd els kunn en wij mo eilijk volhoud en dat we on ze kenni s door 
vrij e nieuwsg arin g verworven hebb en , al was het alleen ma ar omdat er 
in de pr aktijk van de openb aa rheid va n strafzittin gen weini g terecht
komt. En dat ni et alleen omd at er grot end eels op stukken recht wordt ge
daa n , maar ook omd at parketwacht er s het dikwijls als hun taa k zien om 
de toega ng voor buit enstaa nd ers te blokk eren . Wi e niett emin volhoudt , 
word t vaa k een zodanig e plaa ts toegewezen dat de zitting van daa ruit n iet 
te volgen is. Wij vr agen on s af wie park etwacht ers in die zin in stru eert. 
Ho e dat ook zij , hët is evid ent dat wij on ze kennis over de details van za 
ken niet hebb en verkr egen door op publi eke tribun es plaats te nemen. In 
alle gevall en hebb en wij on ze informati e van raa dslieden van de verda ch-
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ten gekregen, hetgeen naar ons oordeel op ons de plicht legt ten minste 
de belangen van degenen die door die raadslieden worden vertegenwoor

digd te beschermen. 
Dit probleem hebben wij opgelost door in de gevalsbeschrijvingen de 

persoonlijke details zo te wijzigen, dat de kans op herkenning gering is. 
Voor namen, plaatsen en tijden was dat eenvoudig. Moeilijker was het 
voor andere details, waarbij verandering tot vervalsing van de zaak zou 
kunnen leiden. Men kan van een Surinamer een Marokkaan maken en 
van een oom een neef, maar frauderen met volmachtstemmen kan men 
niet veranderen in steunfraude zonder de kern van de zaak te raken. Er 

blijven dus in onze beschrijvingen van zaken details aanwezig die voor 
goed ingewijden de identiteit van de betrokkenen zouden kunnen verra 
den. Wij verantwoorden dit voor onszelf door aan te nemen dat wij aan 
dit soort ingewijden niets nieuws verklappen. In het bijzonder de direct 
betrokkenen zullen bij het lezen van de gevalsbeschrijvingen hun zaak 
waarschijnlijk herkennen. Zij doen er goed aan zich te realiseren dat het 
voor anderen allerminst duidelijk is wie de acteurs in het drama zijn. 

In één geva! hebben we geen poging gedaan om de details van de zaak 
te veranderen: de zaak van de IRA-moorden in Roermond. De reden is 
dat de kranten wekenlang zo vol hebben gestaan met berichten over deze 
zaak, dat anonimisering niemand om de tuin zou leiden. In dit geval be
vat de gevalsbeschrijving ook niets dat niet ook in de krant heeft gestaan. 

Het trekken van conclusies 

In deze studie wordt geen theorie rigoureus getoetst en afgewogen tegen 
concurrerende theorieën. Dat is wel jammer, maar voor ons onderwerp 
zijn nu eenmaal nog geen strikte theorieën voorhanden. Ons onderzoek 
is niet meer dan een poging om hypotheses te genereren en die zo te orde
nen dat hun samenhang inzichtelijk wordt. In hoofdstuk 3 spreken wij 
weliswaar van een theorie, maar van strikt toetsen van die theorie kan 

nog geen sprake zijn. 
Dat betekent echter niet dat uit ons onderzoek geen conclusies getrok

ken kunnen worden. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen prak
tische conclusies en aanbevelingen over zich voordoende bewijsproble
men, en theoretische conclusies over de oorzaken van die problemen. Als 
bijvoorbeeld zou blijken dat rechters herhaaldelijk dubieuze beslissingen 
nemen omdat zij verklaringen van opsporingsambtenaren klakkeloos ge
loven, dan kan men best concluderen dat de wetgever minder gewicht 
dient te geven aan ambtsedige verklaringen. De theoretisch belangrijke 
vraag waarom de rechter de verklaringen van opsporingsambtenaren zo 
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klakkeloos gelooft, zelfs nu hij in de praktijk toch herhaaldelijk ervaren 
moet hebben dat ook opsporingsambtenaren zich niet minder vaak ver
gissen en wellicht ook niet minder vaak liegen dan gewone getuigen, blijft 
dan nog open en een antwoord op die vraag niet minder interessant. 
Maar de praktische conclusie dat de rechter nogal eens wordt misleid 
door het onderscheid tussen ambtsedige verklaringen en andere getuigen
verklaringen kan op grond van het empirische onderzoek worden getrok
ken. De oplossing voor dit probleem kan niet worden gevonden zonder 
enige theorie over de wijze waarop strafrechters over bewijs denken. 
Kiest men, als praktische oplossing voor het empirisch geconstateerde 
probleem, ervoor om de regel van art. 344, lid 2 Sv te schrappen, zodat 
verklaringen van opsporingsambtenaren en burgers door de wet althans 
gelijk worden gewaardeerd, dan hoeft die oplossing nog niet te werken 
wanneer rechters er van nature toe neigen om ambtsedige verklaringen ge
loofwaardiger te achten dan de verklaringen van andere, beëdigde getui
gen. Wellicht moet de ingreep dan dieper gaan en moet er bijvoorbeeld 
uitdrukkelijk bepaald worden dat ambtsedige verklaringen nooit vol
doende bewijs kunnen vormen. 

In de volgende hoofdstukken worden beide soorten conclusies getrok
ken: over concrete problemen die wij aantroffen èn over mogelijke oplos
singen daarvoor. Sommige van die conclusies zullen speculatiever zijn 
dan andere; wij zullen proberen het verschil telkens aan te geven. Wij 
zijn er niet zo beducht voor om ook speculatieve conclusies te trekken, 
omdat immers de bepalingen en praktijken zoals zij thans gelden al even 
zeer op speculatieve gronden tot stand gekomen zijn. De bepaling dat een 
ambtsedige verklaring op zichzelf voldoende bewijs vormt, kan immers 
op niets anders dan speculatie gebaseerd zijn nu onderzoek heeft aange
toond dat politieambtenaren geen nauwkeuriger waarnemers zijn 8 en er 
geen reden is om hun betere geheugens toe te dichten dan andere men
sen. Over de vraag of zij eerlijker zijn, is al evenmin iets bekend. Wij zien 
geen reden om onze speculaties minder toelaatbaar te achten dan die van 
de wetgever. 

Ten slotte, het gemak waarmee wij zaken met ernstige bewijsproble
men hebben kunnen verzamelen, duidt erop dat dubieuze veroordelingen 
geenszins zeldzaam zijn. Zij mogen niet representatief zijn voor het me
rendeel van de strafzaken in ons land, zij vormen geen verwaarloosbaar 
randverschijnsel. De eraan te ontlenen kritiek op de wijze waarop in ons 

land strafrechtelijke bewijsbeslissingen worden genomen, kan naar ons 

8. M.M. Woodhous e, A .D . Baddeley en D.C.V. Simmons , ' On Training People to 

Recognise Faces', Ergonomics, 22 , 1979, p. 333-343. 
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oordeel dan ook niet worden weggewuifd met de gemakzuchtige gedachte 
dat overal waar mensen werken wel eens fouten gemaakt worden. Daar
voor is niet alleen het aantal zaken dat wij zonder veel moeite konden ver
zamelen te groot, de aard van de fouten is er ook te systematisch voor. 
In de geldende regels en gewoonten bij het nemen van strafrechtelijke 
bewijsbeslissingen ligt het risico van ernstige fouten systematisch besloten 
en wel in zulk een mate dat verandering van een deel van die regels en 
gewoonten naar ons oordeel dringend geboden is. Die stelling onderbou
wen, is de reden waarom wij dit boek hebben geschreven . 
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Van burger tot verdachte 

Strafzaken beginn en gewoon lijk doordat een delict ter kennis komt van 
de politi e. Het aantal geval len waarin de politi e met eigen ogen ee n straf
baar feit constat ee rt , is verhoudingsgewijze gering. In het merendeel van 
de geval len komt de politie op de hoo gte door aa ngift e van burgers. 
Meestal zijn dat slachtoffers, dikwijl s zijn het getu igen. 

D e politie is belast met de opsporing van strafbare feiten - met het 
'h andh ave n van de rechtsord e', zoals dat formee l heet - ma ar he t werk 
van de politie bestaat in feite grotendee ls uit het opsporen van de daders 
van door anderen geconstateerde st~afbare feiten . Zij oefent di e taak uit 
onder gezag en toez icht van het openbaar ministerie (art. 141 en 148 Sv). 
D at bete kent ni et dat ieder delict dat ter kennis van de politie komt, ook 
tersto nd gemeld wordt aan de officier va n ju stitie, die vervo lgens leiding 

geeft aa n het ond erzoek of zelfs maar op de hoogt e blijft van de voortgang 
ervan . Talloos zijn de opsporingsonderzoeken waarvan het openbaar mi
nist er ie pas hoort als zij worden afgesloten; ni et zeldzaa m zijn de onder 
zoe ken waarvan het openbaar ministerie nooit op de hoogt e raakt. D at 
laatste doet zich voor wanneer de politie gebruik m aa kt van het politiese 
pot, 'va riëre nd van de and ere kant op kijken, via op straat pardonn eren 
van bijvoorbee ld licht e verkeersovertredingen, tot het niet opmaken van 
een pro ces-verbaal van een geconstateerd (en bew ijsb aar) misdrijf' ', zo
als Suyver het oms chrij ft. In zulke gevallen zit de politi e op de stoe l van 
de rechter. Bov endi en is er de politi et ransa ctie, waarbij de po litie aan 
verdachte een schikk ingsvoorstel doet dat bestaa t uit het beta len van een 
geldboete. Ho ewe l de politi e in beide geval len wordt geacht te hand elen 
onder verantwoorde lijkheid van het openbaar minist er ie, dat daarvoor 
algemene richt lijnen geeft , neemt het openbaar mini ste rie van concrete 
geval len zelden kenni s. 

1. J .J .H. Suyver, Politie in de rechtsorde, Zwolle : W .E .J. Tjeenk Wi llink, 1986, p.29 -30. 
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Verdacht worden 

Na kennisname van een strafbaar feit is de eerste zorg van de politie het 
opsporen van de dader. Hoe de politie aan daders van delicten komt, 
komt in hoofdstuk 6 nog uitvoerig ter sprake. Behoren tot de kring van 
bekenden van de plaatselijke politie is een extra risicofactor: sommigen 
van deze lieden zijn vrijwel permanent verdachten in velerlei lop end e za
ken. Een rare variant van verdachte worden doet zich voor in drie van 
de door ons bestudeerde zaken: Graanhout, Rabout en Frank lin . In de 
zaak Graanhout vindt een klein kind de dood op een parkeerplaats, waar 
zijn moeder en haar man - niet de vader van het kind - 's nachts enige 
tijd verblijven. De zaak, die later nog uitvoerig ter sprake komt, is myste 
rieus omdat het motief voor de daad onduidelijk blijft. Zowel de man als 
de vrouw komen als dader in aanmerk ing, maar de politie kiest de man 
arb itrair als verdachte. De vrouw wordt getuige. In de zaak Rabout doet 
zich hetzelfde voor: tijdens een vechtpartij tussen een man en een vrouw 
raken beiden gewond . Op het eerste gezicht zou je denken dat er in deze 
zaak dus twee verdachten zijn, maar de politie ziet dat anders .: de man 
wordt verdachte en de vrouw getuige . In de zaak Franklin worden aan
vankelijk twee buitenlandse en drugsgebruikende jongelieden, Franklin 
en Mortimer, ervan verdaclï.t brand te hebben gesticht in een kraakpand, 
waar een hun bekende andere jongeman samenwoonde met de voormali
ge vr iendin van een van hen, Mortimer. Zowel Franklin als Mortimer 
worden door een getuige ter plaatse gezien vlak na het uitbreken van de 
brand. Beide verdac ht en worden een aantal keren door de politie onder
vraàgd, waarbij zij hun verk laringen voortdurend wijzigen. Toch zit er 
patroon in die verk laringen: beide verdachtèn beschuldigen elkaar over 
en weer. Mortimer heeft een motief omdat in het huis zijn voormalige 
vriendinnetje met een ander same nwoond e, maar Franklin legt op zeker 
moment een soort bekentenis af, waarbij hij aangeeft zich zelf niets te 
herinneren omdat hij onder invloed van LSD verkeerde en slechts van 
Mortimer vernomen heeft wat hij gedaa n zou hebben. Een moeilijke 
zaak, die de politie oplost door Frank lin als verdachte aan te merken en 

Mortimer als getuige. Mortimer wordt onmiddellijk na zijn voor Frank
lin belastende verklaring en lang voordat de zaak de rechter bereikt naar 
zijn geboorteland uitgewezen. De rechtsgrond en reden voor die uitwij
zing blijven echter onduidelijk omdat hij van niets anders verdacht wordt 
en omdat het land waarnaar hij wordt uitgewezen tot de Europese Ge
meenschap behoort, hetgeen betekent dat zijn burgers zich vrij in ons 
land mogen vestigen . Hoe Franklin nu tot enige verdachte in deze zaak 
geworden is, onttrekt zich aan iedere verklaring . 

Zodra iemands naam met een delict in verband wordt gebracht, wordt 
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die persoon verdachte: er zijn dan feiten en omstandigheden die 'een re
delijk vermoeden van schuld ' rechtvaardigen en dat maakt het mogelijk 
verdachte aan te houden (art. 53 Sv e.v.). Verdachte worden is daarom 
geen kleinigheid: men wordt het voorwerp van allerlei dwangmaatregelen 
die politie en openbaar ministerie ter beschikking staan in het kader van 
het opsporingsonderzoek . De eenvoudigst e daarvan is dat men geduren
de ten hoogste zes ur en kan worden 'opgehouden voor verhoor', dat wil 
zeggen dat men voor ondervraging wordt meegenomen naar het politie
bureau. Voor wie dat de eerste keer overkomt, moet het een verbijsteren
de ervaring zijn, waarvoor de eerste bladzijden van Kafka's Der Prozess 

voor altijd model zullen staan. 
Levert het verhoor niet snel genoeg resultaat op, dan volgt inverzeke

ringstelling, die gedurende de eerste twee dagen kan geschieden op gezag 
van een hulpofficier van justitie, dat wil zeggen op gezag van de politie 
zelf, want hulpofficieren zijn meestal 'hogere politieambtenaren,' die vol
gens Suyver 2 'de verbindingsschakel tussen openbaar ministerie en de 
executieve politieman of -vrouw' vormen. Hun bevoegdheden zijn gere

geld in art. 154-159 Sv. Die eerste periode na de aanhoud ing is de moei
lijkste voor een verdachte. Hij is in de macht van de politie, die hem ' in 
het belang van het onderzoek' meestal geheel van de buitenwereld afsluit 
en net zo lang verhoort tot hij een bekentenis aflegt. Formeel heeft -ver
dachte allerlei hem beschermende rechten, maar als hij die niet zelf kent, 

· is hij afhanke lijk van de politie om hem daarop te wijzen. Het bekendste 
recht van verdachte is zijn recht te zwijgen (art. 29 Sv). De politie dient 
een verdachte daarop uitdrukkelijk te wijzen en daarvan moet melding 
worden gemaakt in het proces-verbaal, maar niets belet de politie zware 
druk op verdachte uit te oefenen om van dat recht af te zien. Zij za l ver
dachte erop wijzen dat wie niets te verbergen heeft, geen reden tot zwij
gen heeft. Zij zal verdachte er bovendien op wijzen dat zwijgen de vrij
heidsberoving nodeloos verlengt: 3 

- 'Als je bekent, mag je naar huis.' 
- 'A ls je praat, mag je naar hui s bellen.' 
- 'Maak schoon schip, dan ben je van ons af.' 

Onder de door ons bestudeerde gevallen vonden wij een frappant voor
beeld van zo'n hande lwijze. Opa Donker wordt verdacht van onzedelijke · 

2. Suyver , Op. cit. (noot 1), p. 29. 

3. Deze aa npak werd ook genoemd door J. Leijten in een bijdrag e aan NRC Handelsblad 

van 22 oktob er 1991. 
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h and eling en m et ond er and ere zijn kleindo chter. Hij wordt aangeho ud en 
en ver hoord kort voordat ee n in het buit en land wonende dochter bij h em 
op bezoek zal komen . Hij heeft afgesproke n dat hij ha ar op het vliegve ld 
zal afhal en. D e politie weet dat en maakt daarvan dankb aa r gebru ik: 'A ls 
j e bekent , mag j e weg en kun j e op tijd op Schiphol zijn.' Onder deze 
druk geeft opa Donker toe dat hij het buurmeisje va n zijn kleindochter 

wel eens 'gestr ee ld' heeft. Daarin ziet de politie een bekentenis en de man 

mag vertr ekken . 

Het proces-verbaal 

V an het verhoor van verdachte tijd ens het opspor ingso nd er zoek wordt 
door de verhorende politi eam bt enaar ee n ambtsedig pro ces -ve rb aal op
gemaakt. Zo ' n pro ces -verb aal is geen letterlijk ve rslag van wat er ge
vraagd en geantwoord is, m aa r een 'za kelijke wee rgave' van wat ver
dachte verk laa rd h eeft. H et wordt, al s h et goed is , na afloop door zowe l 
de verhorende ambt enaa r als ve rda cht e ond ert eke nd. D aa rbij kunn en 
zich echt er twee prob lemen voordoen. Ten eerste kan de ondertekening 
van het proc es-verb aa l onde rwerp van onde rh ande lin g tu ssen verdachte 
en verhorend e ambte n aa r word en: 

- 'Wat j e gezegd hebt , komt hiero p neer . T eken nu maar , dan ben j e 
van ons af en kun j e gaa n.' 

H et tweede probl eem do et zich voor wanneer ee rst ee n kladv er sie van h et 
pro ces -verbaal wordt gem aakt en voorge leze n aan en gete kend door ve r
dachte; op een late r tijdstip wordt die kladversie uit gewerkt. Aldus kun
nen aa n verdachte uit spr aken in de mond geleg d worden di e hij ni et ge
daan heeft. Men zo u zegge n dat in zo ' n geval het definiti eve proc es-ver
baal toch verge leken kan worden met de kladv ers ie . Zeker, als di e klad
vers ie er ten min ste no g is en het bestaa n erva n aan de rechter beke nd 
wordt. In het geva l va n opa Donker, di e beschuldigd werd van seksueel 
mi sbruik , week de h ersc hr eve n ve rsi e dram atisch af van het origin eel , 
te rwijl het door hem geteke nd e origin eel op miracul eu ze wijze was ver
dwenen . Wij vonden in de zaa k Neer in gh ook ee n geva l waarin ee n onder 
een kladvers ie gep laatste h andtekening, in d it geval van een get ui ge, met 
behulp van ee n fotokop ieerap paraat werd ove rgebra cht op ee n la ter uit
gewerkte vers ie van het proces -verbaa l. Bij zond er heden daarov er in 
hoofd stuk 9. 
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De bekentenis 

In de grote meerd erh eid van strafz aken bekenn en verda cht en tijd ens het 
opsporingsonder zoek. Een bekent enis alléén vormt niet voldo end e bewijs 
voor een veroordelin g (art. 341, lid 4 Sv) , m aar zij is wel belangrijk , om
d at dan nog slechts weinig méér (st eunb ewijs) nodig is . Vand aa r dat ver
hor end e politi eambt enaren erg gebrand zijn op bekent eniss en . Zij zull en 
zich op velerlei manier inspann en om die te verkrij gen , zij het dat er 
wel grenzen zijn: lichamelijk geweld of dr eigen daarm ee zijn zeker niet 
toelaat baar. Zo ook verhoort echni eken die gees telijke kwellin g inhou
den , maa r daa rbij is de grens natuurlijk vaag. W ann eer gaa t een langdu
rig en vast houd end verh oor eigenlijk over in ont oelaat bare gees telijke 
kwellin g? 

De meeste bekentenissen word en in ons land zond er overm a tige druk 
verkr egen : er zijn zo veel ánd er e aa nwij zing en dat ontk enn en gee n zin 
heeft . Of verdacht e begint met ontk ennen, maar pra at zich zozee r vast 
dat hij ten slott e toch m aar bekent. Zouden alle verd acht en con sequ ent 
van hun zwijgr echt gebruik maken , dan zou het aa nzienlijk m eer werk 
kosten om de verda cht en veroorde eld te krijg en. Bekent eni ssen en and ere 
belaste nd e verkl arin gen tijd ens het opsporing sond erzoek vorm en in ons 
land de belangrijkst e bronn en va n bewijsmidd elen. D at is waa rs chijnlijk 
de reden waarom politie en openbaar minist erie tijdens het opsporing son
derzoek zo min mo gelijk gestoord willen word en door lieden die henzelf 
en verda cht en aa n de recht en van verda cht en zoud en kunn en herinn e
ren . M en werkt gr aag met zo naïef mog elijke verd acht en . C ont ac ten van 
verd acht en met raadsli eden zijn ni et verbod en, m aa r afhank elijk van toe
stemmin g van politi e en openb aa r mini sterie . Di e zullen dat pas toela ten 
nadat eerst uit de verd achte geh aald is wat eruit te hal en is. In een on
lan gs gepubli ceerd ond erzoek rapport eren V an der W erff en Bol4 dat 
slecht s in 5 pro cen t van de geva llen een ra adsm an of -vro uw aa nw ezig is 
bij politi eve rhoor tijd ens het gerechtelijk voorond erzoe k. De mee ste poli
tieverh oren vind en echt er plaa ts tijd ens het voora fgaa nd e op sporin gson
derzoek en men ma g veilig aa nn emen dat in di e fase aa nw ezigheid va n 
ra adslieden tijd ens verhor en nog mind er voorkomt. 

Eld ers is dat, zoals bekend , and ers geregeld. 5 In de Verenigd e Sta ten 
geldt de zogena amd e Mir and a-regel: verd ach te heeft va n mee t af aa n 

4, C. van de r Wer ff en M. W . Bol, Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en djad, Arn

hem : Go ud a Qui nt, 1991 (O nde rzoek en Beleid , nr. no) , p . 67. 

5. Voor een overz icht zie: U. van de Po l, ' De advocaa t bij het politieve rh oor ' , Neder

lands J uristenblad, 65, 1990, p . 1408-1412. 
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recht op bijstand van een advocaat en iedere verdachte moet daar uit
drukkelijk op gewezen worden. Sinds de invoering van de Police and Cri
mina! Evidence Act (PACE) van 1984 hebben verdachten dat recht ook in En
geland (art. 58 PACE). Daar is in ons land ook voor gep leit, 6 maar tever

geefs. De (toenmalige) Nederlandse minister van justitie Korthals Altes 
verzette zich tegen op de studie van Fijnaut gebaseerde, nieuwe voorstel
len met een wel zeer schijnheilig argument: hij m eend e dat 'de ter e ver
houding tuss en rechercheur en verdachte' verstoord zou kunn en worden 
door de aanwezigheid van een raadsman/-vrouw 7 en hij voegde daaraan 
toe dat hem 'van misbruik door de politi e in de huidige situatie ni ets ge
bleken [was] en [dat] als zich dat had voorg edaan [ ... ) het bewijs altijd 
nog onrechtmatig [kon] word en verklaard. '8 Dat laatst e ligt, zoals wij 

nog zullen zien, wat ing ew ikk elder. 9 

Het gerechtelijk vooronderzoek 

Ontkennende verdachten veroorzak en bewijsproblemen. Dat kan op 
twee manier en aflopen. De eerste is dat na korter e of langere tijd duide
lijk wordt dat het bewijs tegen verdachte niet rond te krijgen is. Verdach
te wordt dan op vrij e voeten gesteld en de politi e gaat op zoek naar een 
nieuwe verdachte of geeft de strijd op . 10 De twe ede manier is dat zwaar
der geschut in stelling wordt gebracht: men op ent een gerechtelijk voor
onderzo ek. De inverzekeringst elling is dan meestal al door de officier van 
justitie met twee extra dag en verlengd (art. 57 en 58 Sv) , maar men vindt 

6. Zie bijvoorb eeld C. Fijnaut, De toelating van raadslieden tot het politiële verdachtenverhoor, 

Arnhem: Gouda Quint, 1988 , passim; enj.A.W. Lensing, Het verhoor van verdachte in 

strafzaken, Arnhem: Gouda Quint, 1988, p. 393. 

7. Als wij niet beter wiste n , zoud en wij denken dat de mini ster een wat ongepa st gein

tje trapte. 

8 . Ontl eend aan Van de Pol, Op. cit. (noot 5), p. 1411. 

9. Zie tevens M.J. Grapperhaus en L. Nieuwenhuys, 'D e gevo lgen van onrechtmati

ge bew ijsga ring ', Nederlands Jur istenblad, 65, 1990, p. 769-775. In de aan hun a rtik el 

voorafgaande samenvatting wordt gemeld: ' De relat ivering van de gevolgen van on

rechtmatig optreden bij de bewijsgar ing gaat steeds verd er. ' 

JO. Ook als het bewij s wel rond te krij gen is, hoeft de vervolgin g nog niet te worden 

doorge zet; het openbaar mini sterie kan tot een beleidssepot besluit en : a rt. 242, lid 2 

Sv. Zie voor bij zond erh eden G. Knig ge, 'Opsporing , vervolging en ber echting als fa

sen in de strafvord erin g' , in G . Kni gge (red.) , Leerstukken van strafprocesrecht, Gronin

gen: Wolt ers-Noordhoff , 1991, p. 22 e.v. 
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dat men meer tijd nodi g heeft en vooral meer machtsmiddelen om de 
zaak rond te krij gen. Daarover beschikt de rec ht er -commissaris en die 
heeft dan ook de leidin g over het gerec ht elijk vooronderzoek. Zijn be
langri jk ste machtsmiddel is de voorlop ige hechtenis van verda chte, die 
zes dagen mag dur en en daar na met nog eens zes dagen verlengd kan 
worden door de rechter-commissar is (art. 62 en 64 Sv). 'In totaal werd 
82 procent van de verd acht en tegen wie een gerec ht elijk vooronderzoek 
was ingesteld, tevens in voo rlopi ge hecht enis genome n ,' zo rapportere n 
Van der Werff en Bol voor het ja ar 1987. 11 Meer tijd ged ur end e welke 
verdac h te ter beschikking van justiti e staat is de belangrijkste opbrengst 
van het starte n van een gerecht elijk vooro nd erzoek . Die tijd wordt vooral 
geb ruik t voor voortgezet verhoor van verdachte (93 procent van de geval
len) . Andere vee l voorkomende onderzoekshandelingen tijdens het ge
rechtelijk vooronderzoek zijn het inschake len va n de reclassering (34 pro
cent van de gevallen), het onder ede verhoren van getui gen (28 procent 
van de geva l1en) , het benoemen van deskundigen (28 procent van de ge
va l1en) en het doen van hui szoek ing (16 procent va n de geva llen) ; deze cij
fers heb ben betre kkin g op 1987 en zijn ontleend aa n het ond erzoek van 
Van der Werff en Bol. 12 I s de zaak daarna nog ni et rond, dan kan de 
rechtbank in raa dk amer besluit en om de voorlopige hecht en is van ver
dachte met twee keer dertig dagen te verlengen (art. 65 en 66 Sv) . 

T ijdens het gerechte lijk vooro nd erzoek hebbe n politi e en openbaar mi
nisterie niet alleen meer mogelijkheden, ook heeft de verd acht e meer 
rechten, die uitdrukkelijk in de wet omsc hr even zijn (art. 185 e.v. Sv). Zo 
heeft de advocaat van verd acht e het recht om aanwez ig te zijn bij ver ho
ren van verdac ute en get uigen door de rechter-commissaris (art. 186 Sv). 
Maar de recht er-commissar is is niet de enige die tijdens het gerech telijk 
vooronderzoek verhoort , ook de politie kan blijven verhoren, op gezag 
van het openbaar mini ster ie in het kader van het voortgaa nde opspo
ringsonderzoek of in opdr acht van de rechter -commi ssa ri s in het kader 
va n het gerechtelijk vooro nd erzoek. Bij samen loop van opspo rin gs- en 
gerechte lijk vooro nd erzoek is lang n iet altijd duidelijk in welk kader poli
tiever horen zich afspelen. De aanwezig heid va n de raadsman/-vrouw bij 
dergelijke verhoren is dan ook omstreden . Van der Werff en Bol vroegen 
een aanta l officieren van justitie, rechters -commi ssar issen en raads lieden 
naar hun mening daarover. Slechts één van de ond ervraagde offic ieren 
vond dat de advocaat van verd achte aanwez ig hoort te zijn bij alle verho
ren die na het instellen van een gerec h telijke vooronderzoek worden ge-

11. Op. cit. (noot 4), p. 2. 

12. Ibidem, p. 40 , tabe l 3. 
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houd en ; vier vonden dat dat niet ho efde en zes van hen wilden het lat en 
afhan gen van de omstandigh eden en meenden dus dat er op dit punt iets 
te kieze n valt. Dat de ondervraagde raa dsli eden zich un ani em voor hun 
aanwezig heid tijd en s politi eve rhor en na het instellen van .het gerechte lij
ke vooronderzoek uit sprek en en enk elen onder hen zelfs voor hun aanwe 
zighe id bij alle politi ever horen, za l weinig verbazing wekken. Int eressa nt 
zijn de redenen die enk ele van de ondervraagde officieren van justiti e ge
ven voor hun bezwaar tegen de aa nw ez igh eid van raadslieden tijdens alle 
politi eve rhor en: 

- 'A ls het wèl zou kunn en , zal de aa nvraag van een gerechtelijk voor 
onderzoek uitblij ven en zal de officier van ju stitie pas la ter een ge

recht elijk vooro nd erzoek vorde ren.' 
- 'De praktijk leert dat de raads lieden met hun cliënten strat eg ieën 

bespreken. ' 13 

Offici eren hebben blijkbaar ni et veel op met de rechten van verd ac hten. 
Zij schrikken ni e t ter ug voo r stra teg ische spelletjes - zoals het uitst ellen 
va n ee n gerec ht elijk vooronderzoek - om hun di e te onthouden. Maar 
str ateg ische spe lletjes van de ve rd edi gin g dienen naa r hun mening ni et 
voor te komen. Nu ho eft men daarover niet al te sentim ent eel te doen , 

want ee n ni et gering de el van de verdachten is minder n aïef en weerloos 
clan hiervoo r wellicht is ges uggeree rd: velen hebb en eerdere en soms vee l

vu ldi ge ervaring met opsp orings- en ger ec htelijk e vooronderzoeken. Dat 
geldt ook voor ve le verdacht en in de door ons onder zoc ht e geva llen. Ni et

temin m elden Van der W erff en Bol dat in 1987 in 997 geva llen , dat wil 
zegge n 15 proc ent van de geva lJen waar in een gerechteli jk voorond erzoe k 
werd in ges teld , van verdere vervo lgin g van de verdachten werd afgez ien. 
Da ar zull en heel wat geva llen bij gezeten hebbe n va n mensen di e zich een 
ingrijpende behand elin g door ju stiti e moesten late n welgeva lle n zon der 
dat het bewijs va n hun sch uld geleve rd kon wo rd en. Dat maakt d ie ver

dacht en nog nie t onschu ldi g, zu llen sommigen zegge n. Zeker , soms is 
schuld zo nn eklaar, maar kan wettig bew ijs niet geleve rd worden. Niet 
uitg eslot en kan echt e r worden dat het in een niet onaa nzienlijk dee l van 
deze gevallen werk elijk om onschuldi gen ging. 

R echt en va n verdachten di enen er in-de ee rste plaa ts toe om onschuldi
gen te bescher m en. Maar daarmee is nie t gezeg d dat schuldig en geen 
recht en hebb en. Schu ldi gen hebb en minder recht en: sommige van hun 
rechte n heb ben zij tijdelijk vers peeld. 

13. Ont lee nd aa n Va n der W erff en Bol , Op. cit. (noot 4), p. 68 . 
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Rechten van schuldigen en onschuldigen 

Het probleem is dat wij niet van meet af aan tussen schuldigen en on
schuldigen kunnen onderscheiden. Dan kan men op twee manieren te 
werk gaan. De ene is ieder e verdachte behandelen als ware hij schuldig. 
Geen zinnig jurist zal dat standpunt openlijk verdedigen. Onlangs bracht 
een journalist het onbewimpeld onder woord en. 11 Het ging om een ge
val van liegen door een politieambtenaar dat door een collega niet gedekt 
werd. 'Matennaaien' heet zoiets. Het commentaar van de journalist ver
dient het om ten dele geciteerd te worden ( cursivering toegevo eg d): 

'Ook hier moet mij van het hart dat ik daar [het dekken van elkaar] al
leen iets tegen heb als er onschuldigen het slachtoffer van worden. Dan 
mag een dergelijke klabak wat mij betreft onmiddellijk zelf levenslang 
de kerker in [ ... ] . Maar moet hij ook een matennaaier worden ten fa
veure van een of andere drugsdealer met een heel leger advocaten die 
op procedurefouten zijn gespitst achter zich, zo'n misdadiger van wie de 

schuld voor ieder gezond denkend mens reeds lang vaststaat?' 

Hierin zit iets dat 'gezo nd denkende mensen' inderda ad aanspreekt. De 
gedachte is verleidelijk en daarom gevaarlijk, te meer omdat men haar 
niet openlijk of zelfs maar bewust hoeft aan te hangen om ernaar te han
delen. Daarom is het zo belangrijk om, niet alleen in theorie maar ook 
daadwerkelijk, vast te houden aan de fameuze presumption of innocence, die 
terecht geldt als een van beginselen van behoorlijk proces en die in lid 2 

van art. 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens uit
drukkelijk gecodificeerd is. Wij kunn en ons voorstellen dat bij heel wat 
verdachten de presumption of innocence niet het eerste is dat de politie 
en het openbaar ministerie te binnen schiet. Handelen in overeenstem
ming met dit beginsel vergt dan een bewuste inspanning, die eruit bestaat 
dat de rechten van de verdachte, iedere verdachte, scrupuleus in acht 
worden genomen ongeacht het aantal belastende gegevens waarover men 
op enig moment kan of me ent te kunnen beschikken. 

Equality of arms is een ander fundamenteel rechtsbeginsel dat geacht 
wordt het strafproces te beheersen. Hiervoor hebben wij ongetwijfeld de 
indruk gewekt te geloven dat daaraan niet altijd voldaan wordt. Wij heb
ben verdachte tijd ens het opsporingsonderzoek afgeschilderd als speelbal 
van politie en openbaar ministerie , die vastbesloten zijn diens schuld te 
bewijzen en er daarbij niet voor terugschrikken de rege ls die hem be-

14. Rob Hoogland in De Telegraaf van 11 oktober 1991. 



R echten van schuldigen en onschuldigen 

scherm en crea tief te gebruik en . D at beeld beho eft eni ge corr ectie. 

In de eerst e pla ats m oet word en opgemerkt dat ve rd achte zich ove r 
verm eend e schendin g va n zijn recht en tijd ens het opsporingsond erzoek 
kan beklage n bij de recht er. D at beteken t echt er nog ni et dat , ook als ve r
dacht e op dat punt doo r de rech ter in het gelijk word t geste ld, de ontstane 
schade on gedaa n wordt gem aa kt. Onr echtm atige bewij sga ring 'k an' tot 
uit sluitin g van het daa rd oo r verkr ege n bewij smate ri aal leiden , m erkt 
Knig ge op , 15 maa r dat hoeft ni et. 16 D aa r kom t bij dat het m oge lijk is dat 
de rec hte r in het geheel ni et op de hoog te kom t van het feit d at de rec ht en 
van verd acht e tijd ens het voo rond erzoek geschond en zijn : daa rvan wor dt 
allicht geen meldin g gemaa kt in de pro cessen- verb aa l , als daarin al ni et 
uitdrukk elijk , maa r in strijd met de waa rh eid , gemeld wor dt dat di e nu 
jui st wèl scrupul eus geres pecteer d zijn. 

In het volgend e stadium va n de str afvorde ring - en in ieder geval als 
na het verstrijk en van de m ax imal e duu r van de inverzekering stellin g 
(vier dage n) voorlopi ge hecht eni s nodig wo rdt geoo rd eeld - is er de 
recht er- comm issa ri s om (ond er mee r) toezich t te houde n op het respecte 
ren van de recht en van de verd acht e. D e rechte r-commi ssar is is een ech te 
recht er , va n wie strik te onp ar tijd igheid m ag wor den verwac ht. V an der 
W erff en Bol ra pp or teren 17 dat alle door hen ond erv raag de rech ters
commi ssari ssen ' het verzamelen va n ontl aste nd m ateri aa l een ond erd eel 
va n hui{ taa k ' acht en , maa r de meeste n zegge n zich daa rbij toch te beper 
ken tot 'ee n meer pass ieve rol '. Ee n van hen geef t zelfs te kenn en dat vol
gens hem 'de recht er-comm issari s er niet in de eerste plaats is om aa n te 
tonen dat een verd acht e onschuldi g is; dat is meer een taa k van de advo 
caa t ' . M aa r deze opme rkin gen bet reffen het bewijsm ateriaa l zelf , ni et de 
wijze waaro p het verza meld wordt en de vraag of daarb ij de recht en va n 
ver dach ten wel voldoende ontz-ien worde n . In hetzelfde ond erzoek ond er
vraag de raa dslieden merken op ' dat de rec h ter -commi ssa ri s mees tal doet 
wat het openb aa r mini ster ie wil. D at zet de onp artijdi gheid ond er druk . ' 
Eve n late r zeg t een va n hen : 'De facto is er tege nw oordi g op de zitt in g 
vr ijwel niets mee r te doe n ; alles is naa r vore n in het proces gedruk t.' 18 

15. G. Kni gge, ' H et wette lijk bew ijsste lsel ', in G. Kni gge (red .), L eerstukken van straf

procesrecht, Gro nin gen : Wo lters-Noord hoff, 1991, p. 91-121 (i .h .b. p. 98). Z ie teve ns 

G rappe rh aus en Nieuwenhu ys, Op. cit. (noot 9) , pass im. 

16. Z ie daarove r H R 18 okto ber 1985, NJ 1985, 702 en het comme nt aa r daarop va n 

H. F .M. Cro mbag, 'On the Europea nizat ion of C rimin a! Proce dur e', R echt der werke

lijkheid (L iving L aw in the L ow Countries), 12, 1991, p . 27-42 (i.h .b . p. 35) . 

17. Op. cit. (noot 4), p . 23. 

18. I bidem p . 29. 
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Onder d ie omstand igheden wordt de teerling van de strafvord ering tij
dens h et opspor ings- en ge recht elijk vooronderzo ek geworp en. Dat m aakt 
dat vr ij h eden di e in deze stadia van de straf vorder in g m et de rechten va n 
verdacht e werd en genom en en/of getoler eerd, onuitwisb aar hun stemp el 
drukken op de afloop. Ho e het , nadat de offic ier van justiti e besloten 
h eeft om tot vervo lging va n een verdachte over te ga an , ter terech tzitting 
toegaa t , komt in hoofdst u k 9 u itvoerig aan de ord e . 

Ma ar deze m eda ille hee ft , zoals altij d, een keerzijd e . H et is evenmin 
ni et onr edelijk om de sam enlevin g te zien als het no ga l macht eloze slacht 
offer van velerlei bo even , die de mog elijkh eden van de rechts staat meedo
genloos ten eigen ba te ui tbuit en . V an de personen en in stant ies di e de 
rechtsord e mo eten handh ave n verw acht en wij da t zij daa r wat aan do 'ê:n. 
Imp liceren de begin selen van een behoorlijk e pro ceso rd e n iet dat zij d ie 
taa k mo eten vervullen m et één arm op hun ru g gebond en ? Ho e zit het 
m et de equa lity of arms van de sam enlev ing en h aa r bedienar en teg en 
over een m affiose m ind er heid ? T alloos zijn de m isdrijv en di e n iet word en 
opge lost omdat het wer k van po litie en open baa r m inisterie aa n stri kte 
beperking en ond erhev ig is. Ni et zeldzaa m zijn de gevallen waa rin wij 
menen de daders wel te kenn en, m aa r niets tege n hen kunn en ond ern e
men omd at zij erin slage n rechten en vrijh eden voor zich op te eisen di e 
zij ten aa n zien van hun medebur gers acht eloos m et voete n tr eden. Equ a
lity of a rm s werkt n aa r twee kant en: ook de sam enlev in g en ha a r bedi ena
ren hebb en er recht op. 

H et gaa t bij dit alles om een delicaa t eve nwicht. In d ie constate r ing 
schui lt en ige sch ijnh eiligheid. P apier is gedu ld ig en p ra ten is gem akke
lijk. D at b ij het handh aven va n dat ' delica te evenw icht ' in de dage lijk se 
p ra ktijk va n de strafr echtspleg in g van alles fout gaat , zal wein igen verr as
sen , ook on s ni et . W aaro m schr ij ven wij dan toch een boek waa rin daa r
op m et zo veel n adruk geweze n word t? Omd at in de laco n ieke consta te
rin g dat de prak tijk nu eenm aa l taa ier is dan de leer, al eve n zeer een ele
m ent va n sch ijnh eiligheid schu ilt. Tout comprendre hoe ft en d ient n ie t tout 
pardonner te betekenen. 
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Verhaal en verank ering 

'Gee n feit is stra fb aa r d an ui t kr acht va n een daaraan voora fgega n e stra f
bep alin g, ' aldu s ar t. 1 W et boek va n Strafr echt. Strafrec ht elijk bewij s 
houdt daa rom in he t vastste llen va n ee n ' feit ' èn he t br en gen va n da t 
' feit ' ond er ee n van de strafbepa lin gen va n het Wet boe k va n Str afrec ht. 

In deze ma ni er va n spreken ligge n ee n aanta l naïeve ve rond erstellin
gen besloten . In de ee r ste pl aa ts da t er een we rk elijkh eid is di e on afh an 
kelijk van onze waa rn emin g bes taa t. D e werk elijkh eid is wa t zij is en fe i
ten zijn fe iten , ook als ni em and ze oo it heeft opge merkt. V ervol gen s ne 
m en wij aa n dat mensen in staa t zijn feiten op te m erk en en d aa rd oo r 
'vas t te ste llen ' en d at zij dat kunn en doen zond er ie ts aa n de fe ite n te 
ve rand eren of toe te vo ege n. Soms maken mensen bij het va stste llen va n 
feiten we liswaa r fout en , m aar dat is ee n tec hni sche kwes tie: wij wa ren 
ni et opl ette nd gen oeg of wij h add en het benodi gde in strum ent arium ni et 
tot on ze beschikkin g. Maa r als wij het goed doe n , dan kunn en wij feiten 
vasts tellen zoals ze in de wer kelijkh eid zijn. D at is de tw eede ve rb or gen 
ve rond er stellin g . 

Zijn de feiten eenm aa l vas tges teld , dan kunn en wij ze waa rd eren n aa r 
een of m ee r gez ich tspunt en: wij kunn en ze m oo i of lelijk vind en, goed of 
slecht in m oreel opzicht , wen selijk om pra kt isch e redenen of jui st ni et , en 
ook, als j e daa rvo or bent aa ngeste ld , str afb aar of n iet. Ma ar het vas tste l
len van feiten en het waa rd eren erva n zijn twee ver schill end e za ken , di e 
j e uit elk aa r kunt en dikwijl s ook mo et houd en. D at da t mo gelijk is, is 
de derd e ve rb orge n ve rond er ste llin g. 

D e ged acht e dat str afrec ht elijk bewijs inh oudt da t m en ee r st de fe ite n 
vasts te lt en di e ve rvolge ns ond er een str afbepalin g b re ngt , ki eze n wij als 
uitgangspunt omdat d at de wijze is waa rop ju r isten en gewon e m en sen 
erover p ra ten. Omd at dit bo ek hand elt ov er de m ani er waa rop stra fr ech
telijk bewijs geleverd wordt , komt het ons nutti g voor d aarov er te pr a ten 
zoals iede ree n ero ve r p raa t. Dit is imm ers een p sych ologische en gee n fi
losofi sche ve rh and elin g. 

To ch kunn en wij ni et n ala ten nu al een van de ve rb or gen verond erst el
ling en te nu anceren. Een feit wordt in de pr aktijk vas tges teld in de vorm 
van. een n aa m die era an gegeve n wordt. Een feit een n aa m geven houdt 
in dat m en dat feit te zam en met and er e feit en di e men deze lfd e n aam 
geeft , ond erbr engt in een ca teg ori e. All e feiten di e m en deze lfd e naam 
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geeft, worden geacht iets gemeenschappelijk te hebben . Men kan dat 'ee n 
constatering' noemen, maar wie zich realiseert dat wij ieder feit vele na
men kunnen geven , realiseert zich tevens dat iedere naamgeving een keu
ze inhoudt die - wellicht ongeweten - een doel dient. Strafrechtelijke 
feiten worden vastgest eld , dat wil zeggen benoemd, met het oogmerk hen 
onder een strafrechtelijk e kwalificatie te br engen. 

Juridische feiten 

Er is een tradition ele manier waarop juristen over bewijs denken of al
thans spreken. Die gaat summier als volgt. Ied ere juridische kwalificatie 
kan worden ontleed in een aantal componenten, di e zowel cumulatief als 
subsidiair geschakeld kunn en zijn: kwalificati e x is van toepassing als a 
het geval is èn ook b èn tevens cr àf c2. Die componenten en hun schake
ling worden (bij voork eur) aan de tekst van de wet ontleend en soms (me
de) aan de jurisprudenti e. Er is bijvoorbeeld sprake van diefstal (art. 310 
Sr) als iemand: 

(a) enig goed ; 
(b) dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort; 
(c) wegneemt; 
(d) met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen. 

Al deze voorwaarden - in het strafrechtelijk jargon spreekt men van 
'elementen van de tenlastelegging' - moeten tegelijk er tijd vervuld zijn, 
wil er van diefstal sprake zijn . Bovendien moet de identi te it van de dader 
worden vastgesteld; aan deze vier elementen gaat immers de ·wending 
vooraf: 'Hij die [ .. . ] ', en zij worden gevolgd door de kwalificatie 'wordt , 
als schuldig aan diefstal , gestraft met [ ... ]', en dan volgt de maximale 
stráfmaat. De daarnet genoemde traditionele opvatting onder juristen 
over bewijs houdt nu in dat het leveren van bewijs een soort aftelprocedu
re is: gaande van voorwaarde naar voorwaarde gaat men na of er in het 
gegeven geval feiten zijn die daarmee in overeenst emming zijn. Maar 
daartoe moeten eerst de feiten worden vastgesteld. Ho e gaat dat in zijn 
werk? 

De gebruikelijke opvatting is dat de feiten in een strafzaak worden op 
gespoord in het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek. 
De resultaten daarvan worden in processen-verb aal vastgelegd en in een 
dossier verzameld . Ied er proces-verbaal rapporteert wat iemand heeft 
waargenomen. H et wordt ondertekend door de waarnemer en de rappor
teur. Heeft een opsporingsambtenaar zelf iets waargenomen en rappor-



Juridische feiten 

teert hij daarover zelf, dan vallen waarnemer en rapporteur samen. 
Door opneming in een proces-verbaal ontstaat een 'voorlopig' feit, 

voorlopig omdat alleen de rechter juridische feiten kan vaststellen. Door
dat het dossier met de verzamelde voorlopige feiten aan de strafrechter 
wordt overgedragen, kan de rechter beschikken over de (voorlopige) fei
ten. Zijn taak is het om van de hem aangereikte voorlopige feiten juridi
sche feiten te maken door ze als zodanig te aanvaarden en om vervolgens 
te controleren of zij onder de strafbepaling gebracht kunnen worden. Die 
strafbepaling valt, zoals hiervoor is opgemerkt, uiteen in een reeks ele
menten en wat ligt er dan meer voor de hand dan om bij ieder element 
van de tenlastelegging in het dossier te zoeken naar de bijpassende feiten: 
de al genoemde aftelprocedure. 

Daarbij doet zich echter vaak de complicatie voor dat niet meteen dui
delijk is wat met ieder element van de tenlastelegging bedoeld is. Ver
dachte wordt ervan beschuldigd een fiets te hebben gestolen. Is een fiets 
'enig goed' als in art. 310 Sr genoemd? Dat lijkt geen moeilijke beslissing, 
hoewel je met juridische begrippen altijd moet oppassen, omdat ze nogal 
eens iets anders betekenen dan je op het eerste gezicht zou denken. Maar 
bij èen fiets lijkt dat geen probleem. Verdachte, Wolfgang Amadeus Mo
zart, wordt ervan beschuldigd de melodie Rechte Lebensart gestolen te heb
ben om er in zijn pianosonate nr. n, KV 331 op te variëren. Is een melodie 

'enig goed' in de zin van art. 3w Sr? Moeilijk. Het is in dit geval trou
wens nog moeilijker: behoorde die melodie, een Duits volksliedje, 'geheel 
of gedeeltelijk aan een ander toe', zoals het tweede element van de ten
lastelegging wil? Wanneer is iemand eigenaar van 'enig goed'? 

Op die vragen be~taan antwoorden. 'Eigendom', bijvoorbeeld, is een 
privaatrechtelijk begrip en de privatisten hebben niet nagelaten dat be
grip zorgvuldig te definiëren. Om van 'eigendom' te kunnen spreken, 
moet aan een reeks voorwaarden zijn voldaan, voorwaarden die trouwens 
verschillend zijn voor roerende en onroerende lichamelijke zaken. En 
voor intellectueel eigendom gelden weer andere voorwaarden. Die voor
waarden kun je opsporen in wet en, zo nodig, in jurisprudentie. Maar 
dat betekent dat bij het brengen van feiten onder elementen van de ten
lastelegging een tweede aftelprocedure in gang gezet kan worden: de 
voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om de juridische kwalificatie 
van toepassing te verklaren, kunnen op hun beurt aan nadere voorwaar
den gebonden zijn. En zelfs die nadere voorwaarden kunnen op hun 

beurt aan voorwaarden van voorwaarden gebonden zijn. Zo kan het ge
beuren dat men bij het toetsen van elementen van de tenlastelegging aan 
de feiten in het dossier een steeds langere reeks van voorwaarden van 
voorwaarden van voorwaarden verkrijgt alvorens men de tenlastelegging 
'veilig' - op deze term komen wij straks nog terug - in de feiten van 
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de casus kan 'verankeren' - ook op deze term komen wij nog terug . 
Men kan dit formul eren in aan Wi gmore 1 ont leend e termen: door het
geen bew ezen mo et word en (het probandum) steeds verd er te specificeren , 
verwacht men dat er ten slotte een één-op-é én-r ela tie ontstaat tussen wat 
bewezen mo et word en (facta probanda) en wat beweze n is (facta probantia). 
D aa rbij blijft nog steeds de vraag open ho e wij vaststellen wat dan wel 
de facta prob ant ia zijn. Maar voor het mom ent stellen wij vast dat het 
voo rga and e een ni et ongebruike lijke wijze is om de bew ijsproc edur e voor 
te stellen . H et is trouwens de wijze waarop Crombag in sam enw er king 
met enkel e anderen de bewijsprocedure - zij het in burg erlijk e zaken -
beschr eve n heeft .2 In het vervo lg zullen wij proberen uit te leggen, dat 
deze mani er van voorstellen de gang va n zaken bij de bewijsconst ruc
tie in strafzaken waa rschijnlijk niet rea listisch weergeef t. Of dat ook 
voor priv aat recht elijk e zaken geld t, zull en wij hi er in het midd en 
late n . 

Bewijsmiddelen en overtuiging 

Wij keren terug naa r de vraag hoe de rechter vaststelt of de hem in het 
dossier van een strafzaak aa ngereikte voorlopige feiten juridis che feiten 
zijn. Da arvoor zijn reg els. Voor het strafrecht zijn zij te vinden in art. 
338 tot en met 344 Sv . Centraal criterium is 'd e overtuiging' van de rech
ter, die door 'het onderzoek op de terechtzitting' moet worden gevorm d 
door ' de inh oud van wettige bewijsmidd elen' (art. 338). De vrijh eid van 
de recht er is beperkt: zijn overtuiging mag uitsluit end op wett ige be
wijsm idd elen berust en . Vandaar dat het belangrijk is wat dan wel wettige 
bewijsmidd elen zijn. Di e worden limitati ef opgesomd in art. 339: 
' [E]ig en waarneming van de rechter, verklarin gen van verdachte, verkla
ring en van een get uig e, verklaringen van een deskundig e, [en] schrifte lij
ke besch eiden. ' 

Dat komt goed uit , want het dossi er van de zaak bev at, in de vorm van 
processen -verbaal, gewoon lijk verklar in gen va n zowe l verdachte als va n 
get uigen, die zij tijdens het opsporingsonderzoek of het gerecht elijk voor
onderzoek hebben afgelegd . Wann eer die verklaringen de recht er ui tslui
ten d in de vorm van pro cessen-v erb aal bere iken , dan vorm en zij voor 

r. J .H . Wi gmo re, The Science of J udicia/ Prooj as Given by Logic, Psychology, and Genera/ 

Experience, Boston: Li ttle Brown, 1937 (3rd ed.) . 

2. H.F.M. Cro mb ag, J.L. de Wijkers looth en M.J . Co hen, Een theorie over rechterlijke 

beslissingen, Gro nin gen : H.D. Tjeenk Willink, 1977, p. 60 e.v. Anderen hebb en voor 
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hem geen verklaringen maar schrift elijke bescheiden . D at mag ook , zo 
hebb en wij gezien. Verdacht e is me estal op de terecht zitting aanwezig, 
zodat de rechter hem om beves tiging van zijn eerd ere verklaringen kan 
vragen. V er dacht e hoeft da ar niet op in te gaan, maar do et dat me estal 
wel: hij heeft imm ers al met de politi e of de rechter -commissaris gespro
ken. Daar hoefd e hij ook niet te prat en , maar de meeste verda cht en doen 
dat niettemin . Ook staat het de rechter vrij om getu igen wier verkla
ring en zich als schriftelijke bescheiden in het do ssier bevinden, zelf op
nieuw te hor en op de zittin g. Dat doet hij alleen als hij aa n ( delen van) 
die verkl aring en -twijfelt of op verzoek van de verdediging. In de mees te 
strafz ake n ber eiken verklaringen van getuigen de recht er ech ter in de 
vorm van schriftelijk e bescheiden. 

Aan dit alles mo et volledigh eidshalv e nog één bij zond erh eid worden 
toegevoeg d. Art. 342 bepaa lt dat een getuige slechts kan verklaren over 
'feiten en omstandighed en , welke hij zelf waargenomen of ondervonden 
heeft '. Dit is het verbod op testimonium de auditu: als getuigenve rkl aring 
kan niet gelden wat een get uige van een andere getui ge vernomen heeft . 
D at mo et die andere getu ige dan maa r zelf verk laren. Zo luidt de wette lij 
ke regel, maar sinds 1926,3 nog geen jaar na de invo ering van de rege l , 
houd en wij ons niet meer aan dit verb od. En zo kan het gebe ur en dat als 
wettig bewijsm idd el geldt wat de politi e zegt gehoord te hebb en van een 
getuige die van een andere getuige gehoord heeft wat er gebeurd is. Be
halv e dat hier in str ijd met een wettelijke bepaling wordt gehandeld, is 
het probleem met testimonium de aud itu dat het de recht er niet eenvo u
dig zal va llen te beoord elen of een hem via -via aangereikte verk laring van 
een onbekende wel betrouwbaar is. Aan dit probl eem is hoofdstuk g ge
wijd . 

H et is instructief , na bovenstaa nd overzicht van wat in Nederland als 
bewijsmiddel kan gelden , om te zien wat als zodani g geldt voor, naar 
men zegt, de belangrijkste auteur op het geb ied van het strafrechtelijk be
wijs, de Am er ikaan Wigmore .4 Hij maakt een dri edeling: autoptic profe
rence, testimonial evidence en circumstantial evidence. W at ' testimonial ev iden 
ce' is, behoeft geen toe licht ing. M aa r wat is 'autoptic prof erence ' ? Uit 
de context en met behulp van de Oxjord Dictionary concluderen wij dat het 

deze werkwi j ze forme le m ode llen ont wikkeld , door Pen nin gto n en H ast ie ' in forma

tion int egrat ion models ' genoemd . Z ie: N. Pennington en R . H ast ie, ' Ev idence Eva 

luat ion in Complex D ecision M aking' , J ournal of Personality and Social Psyclwlogy, 51, 

1986, p. 242-258. 

3. HR 20 december 1926, NJ 1927, 87. 

4. Op. cit. in (no ot 1). 
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gaat om zaken die aan de rechter worden aangeboden ('to profer') voor 
inspectie met eigen ogen ('autoptically'). Het gaat om concrete voorwer
pen (bijvoorbeeld een moordwapen), afbeeldingen (bijvoorbeeld een foto 
van verwondingen) of authentieke documenten. Dergelijke produkties 
worden geacht voor zichzelf te spreken, maar dat lijkt ons een mis
verstand. Zij vergen immers een toelichting: waar, wanneer en door wie 
werd het wapen gevonden; wie maakte de foto van de verwondingen, 
wanneer en in wiens bijzijn; wanneer, door wie en onder welke omstan 
digheden werd dit document geproduceerd, in wiens bewaring is het 
sindsdien geweest en hoe is het in bezit gekomen van degenen die het nu 
aanbiedt? Dat betekent dat iedere autoptic proference vergezeld moet 
gaan van een getuigenverklaring en daar de facto deel van uitmaakt. Is 
dat juist, dan verdwijnt het onderscheid tussen de eerste twee door Wig
more genoemde bewijsmiddelen. 

En wat is dan circumsi:antial evidence of indirect bewijs? Wigmore 
geeft daar geen heldere definitie van. Een Britse auteur geeft wel een ex
pliciete definitie: 'Evidence of some fact not actually in issue, but relevant 
to a fact in issue, from which a fact in issue may be inferred. '5 Het gaat 
om ' [ e ]verything else in the world, except a testimonial assertion '6, wat 
niet samenvalt met een te bewijzen element van de tenlastelegging, maar 
waaruit het te bewijzen feit door middel van inferentie af te leiden is. 
Duidelijk is anders. Andere auteurs 7 kunnen ons misschien helpen. Di

rect evidence betreft de situatie waarin (situatedness), de intentie waarmee 
(intention) en de wijze waarop (execution) een misdrijf heeft plaatsgevon
den. Circumstantial evidence betreft de gelegenheid (opportunity), het mo
tief (motivation) en de mogelijkheid (capability) om het misdrijf te begaan. 
Wie aantoont dat verdachte de gelegenheid, een motief en de mogelijk
heid had om een misdrijf te begaan, heeft niet direct bewezen dat ver
dachte de dader is, maar aan die conclusie indirect bijgedragen . Het is 
onwaarschijnlijk dat een rechter uitsluitend op indirect bewijs veroor
deelt, maar wel kan hij voor een deel van de elementen van de 
tenlastelegging met indirect bewijs genoegen nemen . Daarvoor bestaan 
geen harde regels, maar er zijn wel aanknopingspunten in de ju
risprudentie .. 8 

5. L.B . Curson, Law of Euidence, Plymouth: Macdonald en Evans, 1978, p. 15. 

6. Ibidem p. 13. 
7. W.L. Bennett en M .S. Feldman, Reconstructing Reality in the Courtroom, Loridon: Ta

vistock, 198!, p. 96. 

8. Vgl. W.L. Borst enJ.F. Nijboer, Inleiding tot het strafrechtelijk bew9·srecht, Nijm egen: 

Ars Aequi Libri, 1990, i.h.b. p. 55. 
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Het ten laste gelegde feit moet 'wettig en overtuigend' bewezen wor
den. Dat geldt voor het strafbaar feit als gehee l. Ge ld t die eis ook voor 
ieder element van de tenlastelegging afzonderlijk? Dat is niet helemaal 
duidelijk. Ge looft men in de vuistrege l dat ieder argument zo sterk is als 
zijn zwakste schakel, dan zou men denken van wel. Niettemin kan men 
zich voorstellen dat de rechter voor sommige elementen van de tenlaste 
legging met minder degelijk bewijs genoegen neemt dan voor andere. 9 

Wat 'wettig' inhoudt, is eerder uiteengezet. Re:t de vraag wat 'over 
tuigend' betekent. In het Frans spreekt men van de conviction intime en de 
toevoeging 'intime' maakt duidelijk dat het om een hoogst persoonlijk 
oordeel gaat. Omdat in ons land geldt dat de rechterlijke overtuiging 
moet berusten op in de wet genoemde bewijsmiddelen onder uitsluiting 
van alle andere denkbare overtuigingsgronden, en omdat op de rechter 
tevens de plicht rust de redenen voor zijn overtuiging in zijn vonnis te 
noemen, 10 zeggen wij dat het bij ons gaat om een conviction raisonnée. 

Hoe serieus men die karakterisering moet nemen, komt nog ter sprake. 
In een goed voorbere ide strafzaak worden de bewijsmiddelen door het 

openbaar ministerie aan de rechter op een presenteerblad aangeboden : 
het dossier. De bewijsmiddelen in het dossier kunnen echter allemaal on 
juist zijn : getuigen kunnen zich vergissen of zelfs liegen, hetzelfde geldt 
voor deskundigen, en schriftelijke stukken kunnen vervalst zijn. De rech 
ter weet dat en moet zich daarom een oordee l vormen over de vraag of 
dergelijke onjuistheden zich in het concrete geval voordoen. Welke moge
lijkheden staan hem daartoe ter beschikking? 

De bewijskracht van bewijsmiddelen 

Een bewijsmiddel is altijd een bewering. Dat houdt twee dingen in . Ten 
eerste, iedere bewering pretendeert enige werkelijkheid te beschrijven: 

- 'Persoon x was op tijdstip t aanwezig op plaats p.' 
- 'Dit document is authentiek.' 

- 'De kogel die het slachtoffer doodde, kwam uit dit pistool.' 

In de tweede plaats heeft iedere bewering een zegsman, die de schake l 
tussen de werkelijkheid en de bewering vormt. 

9 . Zie J .M . Reijntj es, Strafrechtelijk bewijs in theorie en praktijk, Arnhem: Gouda Quint , 

1980, p . 156. 

ro. Art . 12 1 Gw . Zie Borst en Nijboer, Op. cit. (noot 8), p. 152 e.v. 
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Beweringen kunn en juist of onjuist zijn . Hoe besluit je dat een bewe 
ring jui st is? Laa t ons eerst naar de beweringen zelf kijken. Van sommige 
kunnen wij onmiddellijk vastste llen dat zij onjui st zijn omdat zij logisch 
of empir isch onmogelijk zijn . De bewering dat x een bankov erva l pleegde 
op hetzelfde moment dat hij ten stad hui ze in het huwelijk tr ad, verkon
digt een logisch e onmogelijkheid. Wie beweert over een afstand van 200 

meter gehoord te hebbe n wat twee perso nen tegen elkaar zeiden , verkon
digt een empirisch e onmogelijkheid . Een rechter die dergelijke bewerin
gen on der de bewijsmidd elen aantreft, weet onmid dellijk dat zij ni et waar 
kunn en zijn . 

Dergelijke in het oog spr ingend e onmogelijkheden komen zelden voor 
onder bewijsmidde len. 11 Maar in omfloerste vorm komen zij wel dege 
lijk voor. A wordt ervan beschuldigd B neergesc hote n te hebb en en wordt 
onmid dellijk na het lossen van het schot overmeesterd. Hoewe l hij wordt 
gefouilleerd, blijkt hij geen pistool in zijn bezit te hebben. Dat is een logi
sche onmoge lijkh eid. Wanneer het feit dat verdachte meteen gefou illee rd 
is, in het proces -verbaal verzwege n wordt, ontgaat die logi sche onm oge 
lijkheid de rechter. En zoiets komt wel dege lijk voor (zie de zaak Rijk
bloem). Het probl eem is dat wij geneigd zijn om alleen po sitieve feiten 
als feiten te zien . Er was een pistool, dat is een feit en wordt als zodanig 
verme ld . Het gegeven dat er geen pistool werd aa ng etroff en, wordt ge
zien als een non-feit dat geen vermelding beho eft. Wi e er tijd ens een 
overval allem aa l n1et aanwezig waren in een bankfiliaal, do et ni et ter za 
ke. Het gaat erom wie er wèl aanwezig ware n , want dat zijn get ui gen. 
Dat is een juist e redener ing. Maar wat te denken va n de volgende, daar
op lijkend e, rede ner ing: ho evee l getuigen van een banko verval verdachte 
bij een latere confrontatie n1et als de dader herkend hebben, do et er niet 
toe. Het gaat erom wie van de aanwezigen hem wèl herkend hebben. I s 
dat ook een juist e redenering ( de zaa k N eeri ngh is hiervan een voor 

beeld)? 
Openlijke onmogelijkheden worden zelden als bewijsmidde len gede bi 

teerd. Maar onwaarschijnlijkheden wel. Dat een getuig e een gemaskerde 
bankovervaller bij een latere confront at ie herkent, is ni et onmogelijk 
maar wel onwaarschijn lijk . En dan zijn er nog de bewering en die in het 
geheel niet onwaarsch ijnlijk zijn , maar ni ette min allerminst zeke r. Ie
mand herkent dri e m aa nd en later iemand die hij eerder slecht s kort ge
zien heeft. Mo et de rechter zo' n bew er ing geloven? 

n . Ee n voorbeeld van zo' n geva l vond en wij in de zaak H endri x, waa rin van ee n ver 

dachte werd beweerd dat hij asperges aa n het steke n was op hetze lfde mom ent dat 

hij op het po litiebur eau aa ngifte van diefsta l van zijn aut o aa n het doen was. 



De bewijskracht van bewijsmiddelen 

Als aa n vorm of inhoud va n een concrete bewerin g niet af te lezen is 
of zij juist dan wel onjuist is, kan de recht er prob eren zich een oordeel 
over de juistheid ervan te vormen door zich een oord ee l te vormen over 
de betrouwbaarheid van de bron van die bewer ing. He eft de getuige die 
de bron van een bewijsm idd el is een mot ief om te liegen? Dat kan zich, 
b ijvoorb eeld, voordoen wanneer m'edeverdachten als getuigen worden 
gehoord in elkaars strafzaken. Dat is volgens kenners weliswa ar 'onvere 
nigbaar met het ste lsel van de wet ' 12, maar het komt vo lgens dezelfde 
kenners ' in de praktijk helaas frequent' voor. Ook wij vonden een aantal 
van die gevallen: zie b ijvoorb eeld de zaken Schneider , Colombo, 
Hu ismannen Franklin. 

Verk lar ingen van medev erdacht en of anderen met een moti ef tot lie
gen verdienen wantrouwen. Is getu ige wel eens eerder op liege n of andere 
oneer lijkh eid betrapt? Ook dat tast zijn geloofwaardigheid aan. Is getuige 
visu eel gehandicapt? Dan mo eten wij beweringen die op visuele waarne
m ing ber usten met een korre l zout nemen . Dat alles is heel rede lij k , h oe 
we l n iet ontkend kan worden dat niet iedereen met een mot ief tot liegen 
ook daadw erke lijk liegt; dat n iet iedereen d ie wel een s gelogen heeft , al
t ijd lieg t en dat visueel gehandicapten ni et geheel blind zijn . Zij kunnen 
juist e bewer ingen doen en doen dat soms ook. Bij de waarder ing van het 
merendee l van de beweringen d ie als bewij smidde l worden aangeboden 
staan rechters da n ook voor een hache lijke bes lissing , omdat n och van de 
bewe ring als zodan ig, noc h van de bron waaru it zij voorkomt met zeker 
he id gezeg d za l kun ne n worden dat zij betrouwbaar clan wel onbetrouw 
baar zij n. 

Rest de moge lijkh eid om aanw ijzingen voor de geloofwaard ighe id er 
van te ont lenen aan de wijze waarop de bewer ing gedaan wordt of werd. 
Dat is een mogel ijkheid waarvan Nede rl andse rechters weinig gebrui k 
maken, omdat zij get u igen dikw ijls niet in persoon horen, maar genoegen 
nemen met processen -verbàal van hun verk lar ingen. Omdat ui t onder 
zoek gebleken is dat u it de wijze waarop getu igen h un beweringen doen 
moei lij k af te leide n is of zij de waarheid spreke n , 13 lijkt dat geen onver 
stand ig gebru ik . Vee l mensen denken immers wèl dat zij met het on gewa -

12. Z ie Borst en N ijboer, Op. cit. (noot 8) , p. 117. 

13. Vg l. R.K. Bothwe ll, K.A. Deffenbach erenj .C. Br igham, 'Corre lation ofEyewit

ness Accuracy and Confidence : Optim ality H ypot hesis Rev isited ', Journal of Applied 

Psychology, 72, 1987. p. 691-695; A. Vrij en F.W. W inke l , 'Verdacht zijn en verdacht 

worden ', in P.J. van Kopp en en H.F .M. Crombag (red.), De menselijke factor; psycho

logie voor Juristen, Arnhem: Gouda Quint, 1991, p. 9-24; en P. Ekman en M. O ' Sulli

van, 'Who can catch a L iar? ', American Psyclwlogist, 46, 1991, p. 913-920. 
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pend e oog waarheid van leugen kunn en onderscheiden. H D at is waar
schijnlijk een illusi e. 

H et in persoon ondervragen van getuigen kan de rechter echt er op an 
dere wijze helpen bij het waarderen van het wa arheidsg ehalt e van hem 
voorgelegde bewijsmiddel en. Hij ka1;1 een bew erin g niet eenvoudigw eg 
acce pt ere n, maar doorvragen om te zien of hij getuige op inn erlijk e te
genspraak of gaten in zijn bewering en kan betrapp en ; hij kan de getuige 
kritis ch ondervragen over de wijze waarop en de omstandigh eden waar
onder hij zijn informati e heeft verkregen. In het Anglo -Amerikaanse pro
cesrec ht wordt grote betek enis gehecht aan de mogelijkh eden van het 
kruisverhoor als instrum ent voor het beoordel en van de geloofw aa rdig 
heid van verklaringen van getuigen. Van die mog elijkh eden mak en Ne
derlandse recht ers zelden gebruik, ma ar met die opmerking lop en wij 
vooruit op ons betoog in hoofdstuk 9. 

Toetsing van hypotheses 

Tot dusv er hebb en wij de indruk gewekt dat de recht er de bewijsmidd e
len stuk voor stuk beoorde elt en de afzond erlijk e bewijsmidd elen vervol
gens combineert of synth etiseert tot het bewijs van het ten laste gelegde 
feit . In het Engelse j argon zou zo'n werkwij ze bottom-up genoemd wor
den . Een altern at ief is een top-down-benadering. Uitg angspunt van het 
recht erlijk e beslissingsproc es is dan het totaal van de tenlastelegging: ver 
da cht e is schuldig aan misdrijfx . Verdachte ontkent. Aldus staat de rech
ter voor twee elkaar uitsluitende hypothes es : de tenlastelegging is wa ar of 
onwaar. D e hypoth ese 'waa r ' is onderbouwd met bewijsmidd elen di e 
zich in het do ssier bevind en. Daarvan heeft de rechter tevor en kennis ge
nom en . Dat feit en de wetenschap dat de officier van justiti e een zaa k 
slechts aanbrengt wanne er hij er zelf van overtuigd is dat het bewijs gele
ver d kan word en , implicer en dat de recht er aan een strafz aa k be gint met 
een presumption of guilt. H et is zijn taak na te gaan of de tenlastelegging 
waar is , althans 'we ttig en overtuig end' beweze n . D at sluit niet uit dat 
hij tot de conclusie mo et kom en dat het bewijs ni et geleverd is, maar hij 
streeft niet uitdrukk elijk naar falsificatie van de hypoth ese van schuld of 
bevestiging va n de hypoth ese van onschuld. Maar dat la atste wordt op 

14. Zie bijvoo rb eeld H R 22 j anu ar i 1980, NJ 1980, 293, waar in er gewag van word t ge

maakt dat het H of Amsterdam meende dat 'de geloofwaard igheid van [een ] ambtse

dig proces -verbaal wordt versterkt door de indruk van waarheidsgetrouwheid die de verbali

santen ter terechtzitting op het H of hebben gemaakt' (cursivering toegevoeg d) . 
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grond van art. 6, lid 2 EVRM nu juist van hem verwacht: 'Everyone char
ged with a crimina! offence shall be presumed innocent until proved guil
ty according to law.' Wij komen daar nog op terug. 

Voor het moment zou men de rechterlijke oordeelsvorming als volgt 
kunnen voorstellen. Vormen de bewijsmiddelen in het dossier logisch e of 
empirische onmogelijkheden, dan is de taak van de rechter eenvoud ig : 
vrijspraak. Maar zo eenvoudig is de zaak vrijwel nooit. Dan gaat het erom 
te oordelen of de hypothes~ van schuld waarschijnlijker is dan de hypo
these van onschuld en wel in die mate dat de rechter kan besluiten over
tuigd te zijn, zoals de wet vergt. Met dat doel voor ogen daalt hij af 
naar de elem enten van de tenlastelegging en de daarvoor aangedragen 
bewijsmiddelen. Van ieder bewijsmiddel vraagt hij zich af of het zijn 
overtuiging dat de tenlastelegging waar is, versterkt, onberoerd laat of 
zelfs verzwakt. 

Voor het bijstellen van het geloof in een hypothese op grond van suc
cessief binnenkom ende inform atie is al in de r8de eeuw een formeel model 
ontwikkeld door de Engelse dominee Bayes. Zijn model voor beslissen op 
grond van een waarschijnlijkheidsverhouding heet dan ook het 'bayesi
aanse beslissingsmodel'. De basisgedachte is dat de beslisser een soort 
'schuldigheidsschaal' in gedachte heeft, die loopt van geheel onschuldig 
naar geheel schuldig. Een wijzer geeft aan waar het geloof van de beslis
ser op een bepaald moment is. Telkens wanneer de rechter nieuwe infor
matie tot zich neemt, beweegt de wijzer zich naar rechts of links , al naar 
gelang die informatie belastend of ontlastend is. De grootte van de bewe
ging wordt bepaald door de diagnostische waarde van de informatie 
(waarover meer in hoofstuk 5). Een belangrijk aspect van dat proces is de 
vraag waar de wijzer staat voordat het proces begint. Als de wijzer bij 
'bijna zeker schuldig' begint, zijn er niet veel extra belastende gegevens 
nodig om tot een veroorde ling te besluiten. Dat brengt ons terug naar het 
gevaar dat de re chter loopt aan een strafzaak te beginnen met een pre
sumption of guilt. De officier van justitie heeft de zaak immers aange
bracht en officieren, zo weet de rechter , gaan daarbij meestal niet licht
vaardig te werk. Bovendien heeft hij kennis genomen van de inhoud van 
het dossier en de daarin aanwezige bewijsmiddelen. Die zijn in het opspo
rings- en gerechtelijk vooronderzoek verzameld met het oog op veroorde
ling van verdachte. Wat daartoe kan dienen, is opgenomen, wat daartoe 
niet kan dienen komt meestal niet voor, omdat het tijdens het vooronder
zoek àf niet opgespoord is, àf als niet relevant terzijde is gelegd . 

In deze karakterisering lijkt een beschuldiging te schuilen aan het adres 
van hen die met de voorbereiding van strafzaken belast zijn. Het is niet 
zonder meer onze bedoeling een dergelijke beschuldiging te uit en. Het is 
immers de taak van de met het opsporings- en gerechtelijk vooronderzoek 
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bel aste personen om de schuldige op te soren en alles aan te voeren wat 
da arop wijst. 

Maken wij de rechter dan het verwijt dat hij zich door het dossi er laat 
beïnvloeden? Verwijt is ni et zonder meer onze bedoeling . Het is een alge
mene eigenaar di gheid in het denken van mensen dat zij confirmerende 
informatie zwaarder laten wegen dan disconfirmerende informatie. 15 

Welnu, het strafdossier dat de rechter bereikt bevat vrijwel uit sluit end 
confirmerende inform atie . Dat zet de rechter van meet af aan op het ver
keerde been. Het zal hem ni et meevallen om zich daarvan los te maken, 
zo bleek uit een hele reeks studi es va n de Duitse rechtspsycholoog Schü
nemann en zijn medewerkers. 16 Bij één daarvan 17 dienden vijfendertig 
rechters als proefpersonen. Aan al deze rechters werd dezelfde strafzaak 
voorgelegd, zij het niet onder dezelfde omstandigheden. Een deel van hen 
bestudeerde tevoren het dossier van de zaak, de anderen begonnen aa n 
de zaak zonder dossierkennis. Alle rechters die vooraf kennis namen van 
het dossier, besloten tot veroor deling van verdachte. Van de rechters die 
zonder voorke nnis aan de voor het overige identieke zaak begonnen, 
kwamen er aanz ien lijk mind er tot een veroorde lin g . Hadden zij tijdens 
de zitting de leiding, dan kwam 71 procent tot een veroordeling; bleven 
zij tijdens de zitt ing passief, dan kwam slechts 27 procent tot een veroor
deling. Wanneer wij dus zeggen dat rechters aan strafzaken nogal eens 
beginnen met een presumption of guilt, dan is dat een empirische consta
tering en voorlopig niet meer dan dat. Wij willen best gelov en dat rech
ters de mogelijkheid van onschuld van de verdachte niet uit sluit en, al was 
het alleen maar omdat vrij spraken feitelijk voorkomen. Maar ook zonder 
daarin een verwijt te leggen, kan men vaststellen dat de informati e waar
over de recht er bij de aanvang van een strafzaak beschikt, eenzijdig in 
de richting van de hypot h ese van schuld wijst. Dat feit in samenhang met 
de onderzoeksresultaten van Schünemann verdraagt zich slecht met de 
in art. 6, lid 2 EVRM neergelegde verp lichting. 

Laat ons niettemin aannemen dat rechters het gebod om uit te gaan 

15. Voor meer informatie zie: H.F.M. Crombag en M.J. Cohen, 'Ook rechters ma

ken menselijke fouten', in P.J. van Koppen en H.F.M . Crombag (red.), ofJ. cit. (noot 

13)' p. 227-243. 
16. E. Schünemann en W . Bandilla, 'Persevera nce in Courtroom Decisions', in H. 

Wegener, F. Lösel en J. Haisch ( eds.), Crimina! Behavior and the Justice System: Pychologi

cal Perspectives, New York: Springer, 1989, p . 181-192. 

17. E. Schünemann, 'Exper imente lle Untersuc hun gen zur Reform der Hauptver

handlung in Strafsachen', in H.J. Kerner, H. Kurry en K, Sessar (Hrgb.), Deutsche 

Forschungen zur Kriminalitätsentstehen und Kriminalitätskontrolle, Köln: Heymanns, 1983. 
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van een presumption of innocence ernstig nemen en bij de aanvang van 
een strafzaak de wijzer bijna op 'onschu ldig' zetten. Helemaal op 'zeke r 
onschuld ig ' zetten kan niet, omdat in dat geva l niets de wijzer nog van 
zijn plaats zou kunnen krijgen. Kennis nemend van de aangeboden be
wijsmiddelen en oordelend over hun diagnostische waarde bewegen zij , de 
wijzer naar rechts. Naar links kan ook, zij het dat ontlastende inform atie 
zich zeld en in het dossier bevindt. Maar ontlastende informatie, bijvoor
beeld een alibi , kan door de verdediging worden aangedragen. Daar zal 
de rechter niet ongevoelig voor zijn. A ls zowel het openbaar ministerie 
als de verdediging al hun informatie hebben aangedragen, dan contro 
leert de rechter de dan ontstane stand van de wijzer en oordeelt of die 
links dan wel rechts van het punt gelegen is dat hij beschouwt als het punt 
dat overeenkomt met 'wettig en overtuigend bewijs', waar hij dat punt 
dan ook legt, want daar zegt de wet niets over. 18 

Zo, dat wil zeggen bayesiaans, zou men het rechterlijk beslissingspro
ces kunnen beschrijven en daarmee zou de rechter in goed gezelschap 
zijn. Zo wordt namelijk de wetenschap geacht te beslissen. Maar die 
werkwijze zou het eigen lijke probleem nauwelijks oplossen, want hoe be
paal j e de diagnostische waarde van in format ie? In de wetenschap bepa
len onderzoekers de diagnostische waarde van gegevens empirisch: dat is 
de reden waarom zij onderzoek doen . In x procent van de gevallen geldt 
als A dan B. Dit percentage geeft de diagnostische waarde van A voor B 

aan en wel in de vorm van een getal, zo nodig een getal met een fouten
marge (eveneens in de vorm van een geta l) , waardoor men schattingen 
van de onder- en bovengrens van de diagnostische waarde kan maken. 
Wie veilig wil beslissen, gebruikt de ondergrens; wie zich risico kan per
mitteren, gebruikt de bovengrens en wie het midden tussen beide strate 
gieën wil houden, gebruikt het gem idd elde. Maar de bewijsmiddelen in 
het dossier van een strafzaak gaan, uitzonderingen daargelaten, zoals uit
slagen van bloed- en DNA-onderzoek, niet vergezeld van numerieke schat
tingen van hun diagnostische waarde. In het beste geva l zou men zich 
kunnen voorstellen dat de rec ht er beschikt over intuïtieve schattingen 
van de diagnostische waarde van hem aangeboden bewijsmiddelen. Hoe 
hij daaraan komt mag vooreerst een raadsel heten. 

Wij denken niet dat rechters bayesiaans te werk gaan. Nu zou men 
kunnen menen dat, als rechters al niet zo te werk gaan, zij toch zo te werk 
zouden behoren te gaan. Dat was alth ans de mening van Finkelstein en 

18. Amerikaanse juryleden bleken het desg e vraagd rond 90 procent zek erheid van 

schuld te leggen. Zie R . Hasti e, S. Penrod en N. Pennington , Inside the Jury, Cam

bridge , MA: Harvard Univ ersit y Press , 1983. 
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Fairley . 19 In de in de literatuur fameus geworden zaak 'People v. Col
lins' 20 werd een oude vrouw beroofd in een steegje. Het slachtoffer ver
klaarde dat een jonge vrouw met blond haar de dader was . Een andere 
getuige verklaarde dat hij een blanke vrouw met blond haar in een paar
destaart uit de desbetreffende steeg had zien rennen en zien instappen in 
een gele auto, die werd bestuurd door een zwarte man met snor en baard. 
De politie arresteerde enkele dagen later een stel dat aan dit signalement 
voldeed. Tijdens het daaropvolgende proces rekende een statisticus voor 
dat als men aannam dat de roofoverval inderdaad was gepleegd door een 
blanke vrouw met een blonde paardestaart, die de plaats van het misdrijf 
ontvluchtte in een gele auto en in gezelschap van een bebaarde en besnor
de zwarte man - als de beide getuigen dus geacht konden word en de 
waarheid te spreken - het in hoge mate waarschijnlijk was dat het ver
dachte paar schuldig was. In de eerste plaats schatte de statisticus de kans 
op het voorkomen van ieder element van het signalement afzonderlijk, en 
wel als volgt : 

Gele auto 
Man met snor 
Vrouw met paardestaart 
Vrouw met blond haar 
Zwarte man met baard 
Interraciaal paar 

1/10 
1/4 
1/10 
1/3 
1/10 
1/1000 

Vervolgens paste hij op deze afzonder lijke kansen de vermenigvuldi
gings- of conjunctieregel toe: OJ!l de gecombineerde kans van voorkomen 
van al deze kenmerken te berekenen, moet men volgens de klassieke of 
pascaliaanse waarschijnlijkheidsrekening al deze kansen vermenigvul
digen. De uitkomst is een extreem kleine kans, namelijk één op twaalf 
miljoen . 

Tegen deze wijze van redener en zijn allerlei bezwaren aan te voeren, 
maar het eerste het beste, want meest in het oog springende, bezwaar is 
meteen beslissend: waar zijn dez e getal len op gebaseerd? Hoe weten wij 
dat één op de tien auto's geel is, dat één op de vier mannen een snor 
draagt, dat één op de tien vrouwen een paardestaart heeft enzovoort? Als 

19. M .O . Finkelstein en W .B. Fairley, 'A Bayesian Appro ach to Identifi ca tion Evi

dence ', Harvard Law Review, 83, 1970, p. 489-517. Zie voor een verwant pleidooi tevens : 

M.J . Saks en R .F. Kidd, 'Human Inform ation Processing and Adjudication: Trial 

by H euristics' , Law and Society Review, r5, 1980-Br, p. 123-160. 

20. 68 Cal. 2d 319, 438 P . 2d, 66 Cal. Rptr. 497 (1968). 
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wij dat empirisch willen vaststellen, waa r gaan wij dan kijk en: in Lo s An
geles (waar de overval pla atsvo nd) , in Californië, in de Verenigde Sta
ten? Op deze vrage n ontbreekt het antwoord niet toeva llig of tij delijk, het 
is onmogelijk te achterhalen. 21 Dat implice er t dat 'trial by math ema 
tics', zoals Trib e deze werkwijze smalend noemd e, 22 een prim a oplos
sing vormt voor het verkeerde probl eem. 

Trib e, die zoa ls daarn et al bleek een tegenstander is van het math em a
tiseren van onzekerheden in het rechterlijk beslissin _gsproces, betoont 
zich echter alleen teg enst and er op praktische gronden . Als het mogelijk 
zou zijn de waarschijnlijkheden in getallen uit te drukk en , dan zoud en 
volgens Trib e wel deg elijk de regels van de waarschijnlijkheidsrekening 
van toepassing zijn . Een derge lijke kwantificering is volgens hem echt er 
niet mo gelijk zonder de introducti e van ongewenste kunstmatigh eden . 
Daarom heeft mathematis ering van de rechterlijke besluitvorming geen 
toekomst : ' I think it fair to say that the costs of attempting to int egra te ma
th emati cs into the factfinding process of a legal trial outweigh the bene
fits. , 23 

Ook Finkelstein en Fairl ey zijn inmidd els van mening dat het vonnis 
in ee rst e aanleg in 'P eople v. Collins' onjuist was, althans onjuist gemoti 
veerd. Hun bezwaa r treft echt er de gebruikte rekenm ethode , die zij 
' pseudo-st at isti cs' no eme n en die volgens hen nauw elijk s serieus geno
men kan word en. Maar ook hun kriti ek is van praktis che aa rd : 'By the 
explicit use of m athemati ca! theory the data can be cast in a form permit
ting mor e effectiv e use of this evidence [ ... ) . ' 24 Een betere benade
ring zou volgens hen de eerder genoemde bayesiaans e m ethod e geweest 
zijn en in het vervolg van hun artikel demonstrer en zij ho e die metho
de op 'People v. Collins' zou mo eten worden toegepast, een poging 
die door een andere onderzoeker, Edwards, 25 onlangs nog verbeterd 
werd . 

Jon ath an Cohen 26 is de bekend ste onder hen die principiële kritiek 

21. Niettemin werd verdac hte in eerste insta nti e veroor deeld , maar dit vonn is werd 

door het Californische Hooggerechtshof verni et igd, waar bij he t als een van de rede

nen het hi er genoem de bezwaar gaf. 

22. L.H. Trib e, 'Trial by Mathematics ', H arvard Law R eview, 84, 1971, p. 1329-1393. 

23. Ibidem p . 1377-

24. Op. cit. (noot 19), p . 496; cur siver ing toegevoegd. 

25. W. Edwards, ' Influ ence Diagr ams , Bayes ian Imp er ialism and the Co llin s Case : 

An Appeal to R eason', voo rd rac ht tijdens de confere nti e over ' Dec ision and Inf erence 

in Liti gat ion ', Benjamin N. Cardozo School of Law, New York , 24-26 maart, 1991. 

26. L .J. Co hen, The Probable and the Provable, Oxford: Clarendon , 1977. 
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geuit hebb en op de voor stellen van Fink elstein en Fa irley. D e on zeke rh e
den en du s waar schijnlijkh eden va n bewijsmidd elen kunn en naa r zijn 
oor deel nie t beschouwd word en als mathematische waa rschijnlijkh eden 
zoals di e gehanteerd word en in de klass ieke, door hem 'pasca liaa ns' ge
no emd e, waa rschijnli jk heidsleer. 27 To epass ing van die rege ls zou leiden 
tot allerle i juridi sche ongerijmdh eden. Wij illu str eren dit , korth eid sh alve , 
aa n de hand va n één enkel, maa r sprekend voo rbee ld . H et gaat om de 
conjun ctieregel in de klassieke pascaliaanse waarsc hijnlijkh eidsre kening, de 
regel die wij hiervoor al zijn tegengekome n. Moet aan meer dan één voor
waar de worden voldaan en kan men de kans dat daaraan inde rdaad voldaan 
is uitdrukk en in een cijfer , dan schrijf t de conjun ctieregel voor dat de waar
schijnlijkh eden van de afzonderlijk voorwaarden moeten word en verm e
n igvuldi gd om de gecomb ineerd e of tot ale waa rschij nlij khe id te verk rij
gen . Een voorbeeld va n de toepass ing va n de conjun ctierege l is de bere
kenin g va n de kans dat me n met twee dobb elstenen in één wor p dubb el 
zes goo it. Di e kans is r/6 x r/6 = 1/36, ofwel 2,8 proce nt. V erond erstel nu 
dat in een civiele zaa k eiser voor alle voor waa rd en van zijn eis voldo et 
aa n het vere iste da t hij bewijzen moet on the balance of p robabili ties, du s 
moe t aa n tonen dat op ieder punt zijn voorste llin g va n zaken waa rschijn
lijker is clan di e van gedaag de , dan nog kan hij zijn zaa k verlieze n omd at 
het verme ni gvuldi gen van die afzond erlijk e kansen gem akkelijk tot een 
gecombin eerd e waa rschijnlijkh eid van mind er clan 50 pro cent leidt. Ze
ven on afhankelijke voorw aa rd en die ieder een waa rschijnlijkh eid van go 
pro cent hebb en, zijn voldoend e om de gecombin eerd e waa rschijnlijkh eid 
beneden 50 pro cent te br engen . H et omg ekeerd e mag trouw ens ook ni e t 
voorkom en : eiser wee t op alle punt en min één zijn gelijk met grot e waa r
schijnlijkh eid te bewijzen, maa r faalt op één punt. Zulk ee n eiser mag -
daa r zullen jurist en het ove r eens zijn - ni et winn en , als da t ene punt 
tenmin ste essenti eel is. Hij kan echte r ond er toepass ing van de conjun c
tierege l van de klassieke waars chijnlijkh eidsr ekening wel dege lijk win
nen. Op deze en soort gelijke grond en conclud eert C ohen , dat de waa r
sch ijnlijkh eden waa rvan in recht erlijk e besluit vormin g sp ra ke is, ni et va n 
pasca liaa nse aa rd ku nnen zijn . Zij zijn volgens hem va n baco ni aa nse 
aard . H et gaa t er bij ju r idi sch bewijs om dat nagegaa n wordt of de be-

27. Co hen noemt zes pu nte n van kri tiek op het gebruik van de klass ieke waarsc hijn

lij kheidslee r voo r probl emen van juridi sch bewijs. Deze zes pun ten zij n handi g sa

mengevat in N . Pennin gton en R. H astie, 'J uror D ecision-M akin g M odels: Th e Ge 

nera liza tion Gap ', Psychological Bulletin, 89, 1981, p. 246-287 (i.h.b . p . 277 e .v. ). V gl. 

teve ns D.A . Schum , ' A Rev iew of the C ase aga inst Bla ise Pascal and hi s H eirs' , Mi

chigan Law Review, 77, 1979, p . 446-483. 
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wijsm idd elen indu ctieve ondersteun in g (inductive support) geven aan de 
ten laste leg ging . Een aa n Cohen zelf ont leend voorbee ld 28 kan duidelijk 
maken wat daarmee bedoe ld word t. 

W ann eer wij een voetga nger van een stoep zien stappen, ligt h et voor 
de h and te concluderen dat hij de straat wil oversteken. Die conclu sie is 
redelijk omdat het dat is wat mensen meestal van plan zijn als zij van ee n 
stoep stappe n. Co hen no emt die conclu sie 'a uni versal ly acce ptabl e gene 
ra liza tion about hum an int entions ' .29 De genera lisat ie is acce pt abel zo 
lan g zij de kwalificati e 'meestal' bevat. Die laat de moge lijkhe id open dat 
hij in een speciaal geval ni et geldt , bij voorbee ld wan nee r de va n de stoep 
stappende m an ee n tax i wil aa nro epen . Maar dat is ee n (niet zo uit zo n
derlijk e) uit zonder in g op wat er meestal aan de hand is en om aa nn eme
lijk te m aken dat wij h ier met die uit zonder in g te doen hebb en , zo u ee n 
n adere aa nwij zin g gewenst zijn , bijvoorbe eld dat er net ee n taxi aan
kwam. Mensen bero epe n zich in het dag elijkse leven voortdurend op dit 
soort gene rali saties - common-sense presumptions - over het ged rag en de 
bedo elingen van m ense n en over hoe de were ld in het algemeen meestal 
in elka ar zit.Juridi sch bew ijs leve ren houdt clan in dat wij de bewijsmid
delen zo arrangeren, dat we uit die bewij smidd elen en onde r gebruikma
king van com m on -sense presumpt ion s ku nnen besluiten dat de tenl aste 
legg ing waar is . ' In constructing proof [ . .. ] we have to elimin ate in turn 
each leg itim ate reason for doubting what we want to prov e,' zegt Cohen 
elders .30 De taak van de verded iging is het om aa n te tonen dat de door 
het openbaar mini sterie in geroepen common-sense pr esumptions in casu 
niet va n toepassin g zijn . Of dat wat wordt voorgeste ld als een common 
sense pre sumpti on dat helema al niet is . 

Voo r het ogenb lik laten wij het bij de ze karakter iser ing va n Cohens 
standpunt, omdat wij er in ee n lat er stad ium van deze uit ee n zettin g nog 
op zull en terugkom en. Dan zullen wij ook pr ec iezer wo rd en over wat 
common -sense pre sump t ions p rec ies zijn . 

28 . 0/J. cit. (noot 26), p. 34-5 e .v . 

29. Ibidem p. 34-7. 

30. L.J. Co hen, 'The Log ic o f" P roof', Crimina! Law Review, 91, 1980, p. 91-107. Cit aat 

ont leend aa n p. 101. 
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Verha len 

'[T ]he criminal trial is organized around storytelling . ' Deze mededeling 
komt voor op de eerste bladzijd e van een boek van Bennett en Feldman, 
dat eerder al even ter sprake kwam en wa arin ook zij een poging doen 
te reconstrueren hoe bewijs in strafzaken tot stand komt. 31 Hun these is 
dat het bew ijsprobl eem ero p neer komt dat de (feiten)rechter mo et oorde
len over de geloofwa ardigh eid van het verhaal dat het openbaar minist e
rie hem voorlegt of, wann eer uitvo erig verweer wordt gevoerd, moet kie
zen tussen geloofwaardigheid van twee alternati eve verha len, dat van het 
openbaar minist erie en dat van verdachte. Ook wij willen deze benade
ring exploreren, omdat de door ons be stud eer de zake n bij ons het ver 
moed en deden rij zen dat deze benad ering wel eens vruchtbaar zou kun
nen zijn. De gedachte is trouwens niet uniek, maa r komt ook bij andere 
aut eurs voor 32 en is onlangs ook in ons land geopperd door zowe l 
Leijt en 33 als De Wint er. 34 

De kern van de verh aalth eorie - in het Engelse j argon ook wel ' narr a
tive theory' genoemd - is dat bewijs van een ten laste legg ing ni et gele
verd wordt door het aaneenschakelen van bewijsmiddel en , voor ieder 
waarvan wettig en overtuigend bewijs geleverd is, ma ar da t afzonderlijke 
bewijsmidd elen slecht s beteke nis krijg en door hun plaa ts te midd en van 
de andere bewijsmidd elen . Van bewijs kan slechts gesproken worden 
voor het totaal van de bewijsmidd elen, dat wil zeggen voor het patroon 
of weefs el dat zij geza menlijk vormen. De afzonderlijke bewijsmidd elen 
dienen welisw aar op de een of andere wijz e in de werkelijkheid verank er d 
te worden, ma ar 'wett ig en overtuigend bewijs ' kan slechts slaan op het 
verhaal van de tenlastelegging als geheel. D at verhaal kan goed (genoeg) 
zijn of ni et, en dàt bepaalt of veroordeling volgt dan wel vrijspraak. 

Een verhaal is niet enk el een aaneenschakeling van losse med edelin 
gen, m aa r bestaat teve ns en vooral uit - vaa k door de verte ller implici et 
gelaten - ver band en tuss en de afzonderlijke med edeling en. Wij illustr e-

31. Supra noot 7. 

32. D . W . M aynard , 'Na rr at ives an d Narrative Stru ctur e in Plea Bargainin g ' , en 

W .M. O'B arr enJ .M. Co nley, ' Litig ant Satisfaction versus Lega l Adequacy in Small 

C laims Co urt Narratives', beide inj. N. Levi en A .G. Walker (eds.), L anguage in the 

J udicia! Process, New York: Plenum, 1990, resp . p. 65-95 en p. 97-129. Zie ook R . Eggle

ston , Evidence, Proof and Probability, London : Weidenfeld en N icolson , 1983, Ch. 14. 

33. J .C.M. Leijten, We Need Stories, Zwolle: W .E .J. Tjeenk Willink, 1991 (afscheids

college K.U . Nijmegen) . 

34. R . de Wint er , De triviale overheid, Zwolle: W .E.J. Tjeenk Willink, 1990, p. 49 e.v . 
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ren dit eenvoud ige, maar belangrijke feit met behulp van een voorbeeld 

dat wij aan Rumelhart ontlenen: 35 

(1) Margie was holding tightly to the string of her beautiful new balloon. 
(2) Suddenly, a gust of wind caught it. 
(3) The wind carried it int o a tree. 
(4) The balloon hit a branch and burst. 
(5) Margie cried and cried. 

Dit (hartverscheurende) verhaal bestaat uit vijf zinnen, die wij gemaks
halve genummerd hebben. Zin 2 legt expliciet verband tussen de toestand 
beschreven in zin I en die in zin 3: de wind is er de oorzaak van - zo 
wordt beweerd - dat de ballon van Margies hand verhuist naar de tak
ken van de boom. Dat is echter een veronderstelling van de verteller en 
geen onschuldige, want als Margie het touwtje even losgelaten h eeft, 
waarna de wind zijn werk deed, dan zou Margie zelf enige blaam treffen. 
Voor de reactie van haar vader op dit drama zou dat verschi l kunnen ma
ken. 

In zin 4 wordt impliciet een oorzakelijk verband gelegd tussen het ra
ken van de tak en het barsten van de ballon. Dat verband is niet onwaar

schijnlijk, maar het berust niettemin op een inferentie. Dit impliciet leg
gen van een verband zien wij nog duidelijker in zin y iedere toehoorder 
legt automatisch een oorzakelijk of, beter, redengevend verband tussen 
zin 4 en zin y Margie huilt omdat haar ballon gebarsten is. 

Omdat verbanden tussen afzonderlijke beweringen of bewijsmiddelen 
ofwel aan de toehoorder zelf worden overgelaten (het verband tussen zin 

4 en zin 5) ofwel als feiten worden gepresenteerd terwijl het toch om infe
renties van de verteller gaat (het verband tussen zin 2 en zin 3) zit het 
bewijsprobleem niet alleen in de verankering van afzonderlijke elementen 
van de tenlastelegging in wettige bewijsmiddelen, maar ook en voora l in 
het beoordelen van de tussen die elementen - impliciet of exp lici et -
gelegde verbanden van oorzakelijke, redengevende of andere aard . 

Bewijzen is een kwestie van verhalen vertellen, gebruik makend van 
bewijsbare feiten. Nu kan men over wat de feiten in een casus zijn van 

mening verschi llen. Gaan twee partijen niet (geheel) van dezelfde feiten 
uit, dan ligt het voor de hand dat hun beider verhalen over 'wat er ge
beurd is' zullen verschillen. Maar ook als partijen niet over de feiten van 

35. D.E. Rumelhart, 'Notes on a Schema for Stories', in D.G. Bobrow en A. Collins 

( eds.) , Representation and Understanding: Studies in Cognitive Science, New York: Acade

mie, 1975, p. 2n-236 (i.h.b. p. 2n). 

59 



Verhaal en verankering 

m enin g verschill en , is het mogelijk om m et deze lfd e fe iten verschill end e 

verhal en te constru eren. D e Wint er gee ft d aa rv an een , ov erig ens niet 

strafr echt elijk, voorb eeld. D e hoofdp ersoon hee t Hasan en d e ee rst e ver
sie ervan luidt als volgt: 

' Has an werd in r968 gebor en in een Turks dorpj e met een onu itspr eke

lijke naa m . Van af zijn derd e j aa r werd hij opgevoed door zijn oom en 

tant e . Ho ewel .. . In datzelfde ja ar vertrok zijn oom al naa r Nederland 

en vier j aa r lat er ging ook zijn tant e daarh ee n . Het kind kwam toen 

weer ond er de hoede van zijn echt e mo eder ; zijn vad er was inmidd els 
naar West-Duit sland vertrokk en. De moeder was destijds acht ergeble
ven ; zij volgd e haa r echt genoot echt er in 1980. Hasan , die op dat mo 
ment twaalf ja ar was, werd niet meege nom en . Hij bleef in Turkij e en 

werd verd er op gevoed door zijn groo touders. Een j aa r la ter - in 1981 
- stierf zijn grootmo eder en werd hij gea dopt eerd door zijn n aa r Ne

clerlancl vertrokk en oom en tante , om vervo lgens door hen te word en 
meege nomen. ' 

Vol ge ns De Wint er is dit gee n goed , da t wil ze ggen ge loofw aa rdig , ve r
ha al. D e bezorgdh eid van oom en tant e om het lot van H asa n kom t nogal 
onv erwa cht nadat zij hem ee rst aan zijn lot hebb en over gelat en. Maar er 

is ee n tweede versi e van het verhaa l , d ie als volgt luidt: 

' H asa n werd in 1968 gebor en in een Turk s dorpj e met ee n exot ische 

naam . Zijn oud ers ond erhi elden een hechte familieb and met zijn oom 

en tante, die in hetze lfde huis woond en . H asa n was voor bes temd te zij

ner tijd door dit kind erloze echtp aa r te word en gead optee rd. Alleen, 
vóór z' n 4oste kan men in Turkij e niemand adopt eren . Er mo est dus 
nog gewacht word en. M aa r vanaf 1971 kwam H asan toch al bij zijn toe
kom stige adopti efouders wonen. D atzelfde j aa r vertrok zijn nieuwe va 
der om economi sche redenen na ar Ne clerla ncl, terwijl zijn natuurlijk e 

vader een j aa r later om soort gelijke redenen naa r W est-Duit sland ging . 

To en ook zijn pleeg mo eder in 1975 naa r N ederland vertrok , om zich bij 
haar echtgenoot te voegen , mo est H asan noodgedwon gen ac ht erblij ven 
- de adopt ie had imm ers nog niet kunn en plaa tsvind en. Zijn natuurlij

ke moeder nam de opvoedin g va n het kind op dat mom ent clan ook wee r 
op zich . En toen zij vervolgens eve neens, in r980, met haa r and ere kin
deren haar echt genoot achtern a reisde, namen H asan s grootoud ers (die 
eve nee ns in hetzelfde hui_s woond en) haa r taa k over. W as het kind nu 
eind elijk " veilig " gesteld? Eve n leek het erop dat het over lijden va n zijn 

grootm oeder , ee n j aa r la ter, roet in het eten zou gooien. M aa r gelukkig , 
de vereiste lee ftijd voor adopti e was intu ssen bereikt. De verlor en zoon 
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kon worden binnengehaald; eind elijk was het gezin comp lee t! Met z'n 
allen gingen ze terug naar Nederland. ' 

Deze tweede versie acht De Winter geloofw aar di ger, zij het wat zoetsap 
pig . De vraag is nu welke vers ie de recht er za l geloven. Het dilemma 
werd in cassat ie beslist - dat kon wa nt de feite n zijn in beide verhalen 
ident iek en staan vast. De advocaat -generaa l prob eerde de eerste versie 
aa n de Hoge Raad te verkopen opdat Hassan ui tgewezen zou kunnen 
worden, requirant de tweede op dat Hassan in Ne derla nd zou kunnen 
blijven. De Hoge Raad aanvaardde de tweede ve rsie en geloofde daarmee 
in een al voor de adopt ie bestaand gez in sleven in de zin van art. 8 EVRM 

en zo kwam het toch nog goe d voor Hasan en zijn oom en tante. Dezelfde 
feiten - compone nt en - kunnen tot twe e versc hill ende verha len met ra
dicaal ve rschill end e rechtsgevolgen aa neen gevoegd wor den. 

De structuur van het verhaal 

Bewijs in st rafzaken is een kwestie van een goe d verhaal vertellen, dàt 
is onze hypothese. Soms, zoa ls in de zaak Hasan, gaat het daar uit slui
tend om, omdat de feiten ni et ter discussie staan. In de meeste geva llen 
gaat het erom een goed verhaa l te vertellen met behulp van een verzame 
ling feiten die men stev ig in de werkelijkheid weet te vera nk ere n . De 
vraag waarmee wij ons allereerst willen bez ighoud en is: wat is een goed 
verhaa l? 

Voor het beantwoorden van die vraag zijn in de literatuur velerl ei aan 
kn opin gspu nten te vind en , niet omdat de theorie va n het ver h aal als theo
rie omtrent strafrechte lijk bewijs zo populair is , maar omdat onderzoe
kers op and ere terreinen ook in die vraag zijn geïnt eresseerd: lit eratu ur
theoretici, an tropo logen en onderzoekers op het geb ied van de kunstmati
ge int ellige nti e. Zo on twierp de hiervoor al genoemde Dav id Rumel 
hart 36, werkzaam op het geb ied van de kunstmatige intelligentie, ee n 

eenvo udi ge ver h aa lgrammat ica (story grammar), een ve rzame lin g syn 
tact ische en bijpassende semant ische regels waaraan een goed verhaa l 
moet vo ldoen. Die gramma tica moet comp ut ers in staat ste llen verha len 
te begrijpen. De lit eratuurt heoreticus John Robinson 37 ontw ierp zijn ei 
gen verhaa lgrammatica in de vorm van ee n reeks stad ia die in ieder goed 

36. Supra noot 35. 

37. J.A. Rob in son, 'Persona l Narrat ives Reconsiderecl ' , Journal of American Folklore, 

94, 1981, p. 58-85. 
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verhaa l in de juiste volgorde moeten voorkomen. Allerlei andere onder 
zoekers, waaronder onze landgenoot Van Dijk 38 , deden iets soortgelijks . 
Doel van het ontwikke len van dergelijke ver haalgrammatica's is criteria 
te ontwikke len waaraan de structuur van een verhaal kan worden ge
toetst. Voldoet een verhaa l aan zulke criteria, dan is het een goed ver 
haal, voldoet het daaraan niet, dan is het een slecht verhaa l. De officier 
die de strafrechter ervan wil overtuigen dat de ten laste legging juist is, 
moet de bewijsmiddelen tot een goed verhaal componeren, een verhaal 
met een correcte verhaa lgrammatica . 

Het verve lende is echter dat al die theoretici verschillende verhaa l
grammatica's voorstellen. Soms zijn die verschillen alleen maar een 
kwestie van woorden: de een geeft aan een bepaald stadium een andere 
naam dan de ander. Of de een onderscheidt twee stad ia waar de ander 
er slechts één heeft. Maar dat is, jammer genoeg, niet het hele probleem: 
de verhaalgrammatica's van de verschi llende auteurs zijn meestal niet in 
elkaar vertaa lbaar. De meningen over hoe een goed verhaa l in elkaar 
steekt, verschi llen blijkb aar op principiële punten. Nu dat zo is, kunnen 
wij ons maar beter beperken .tot dfe auteurs die hebben geprobeerd een 
verhaa lgrammatica te ontw ikkelen voor een strafrechte lijke context, au 
teurs dus die hun grammatica ontwikkeld hebben met het oog op beoor
deling van de overtu igingskracht van verha len in strafrechte lijke context. 

De eerste interessante poging om een theorie te ontw ikkelen over wat 
in strafrechtelijke context een goed verhaa l vormt, een verhaa l dat kans 
maakt om de strafrec ht er te overtuigen, werd ondernome n door Bennett 
en Feldman - hun boek kwam hiervoor al ter sprake . 39 Deze onderzoe
kers vroegen zich af of mensen in staat zijn om met het blote oog ware 
van niet ware verhalen te onderscheiden. Daartoe deden zij een experi
ment. Zij vroegen achtenvi jfti g stude nt en om elkaar verh alen te vertel 
len. De helft van hen kreeg de instructie om een waar gebeurd verhaa l 
te verte llen , de andere helft om een verzo nn en verhaal te vertellen. Voor 
ieder verhaa l moesten de andere studenten raden of het waar was of ver
zonnen. Resultaat: er was 'no statistical association between the actual 
truth status of stories and their perce ived truth status' 40 . De proefperso
nen konden met het ongewapende oog waarheid niet van verdichtsel on
derscheiden. Dat is een alarmerend resultaat, omdat er volgens de onder
zoe kers wèl een systemat isch verschil is tussen verhalen die door toehoor -

38. T .A. van D ijk, Macrostructures: An lnterdisciplinary Study of Giobal Structures in Discour

se, lnteraction, and Cognition, Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1980 . 

39. Op. cit. (noot 7). 

40. Op. cit. (noot 7), p. 84. 
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ders voor wa ar word en gehouden en verh alen die voor verzonn en word en 
gehoud en , en dat ongeacht hun werkelijke waarheidsgeha lte. En dat bete
kent dat je een verzonn en verh aa l 'waar ' kunt mak en door het goed te 
componeren en een wa ar verhaal 'o nw aa r ' door het slecht te compo
neren . 

Volg ens Benn ett en Feldm an beva t een goed, dat wil zegge n door to e
hoord ers voor waar gehouden en dus overtuig end, verhaa l : 

(a) een gemakkelijk te identifi ceren centrale hand eling (central action); 

(b) een cont ext (setting) die een gemakkelijke interpr etat ie van de cen
trale handeli ng toelaa t. 

De centrale h and elin g vormt de kern van het ten las te gelegde misdrijf: 
wie deed wat ? De int erpr etati eve cont ext gee ft de omstandi gheden waar 
ond er de centra le hand eling zich afspeelde: tijd , plaa ts en overige om
standigh eden. In een 'goe d ' verhaa l mo et de context voldo end e aankno
pin gspunt en bevatte n om m et behulp va n inferenti e de centr ale hand e
lin g aanneme lijk te m aken : waa rom deed de dad er wat hij deed of, anders 
gezegd, war en de omstandigheden zo, dat het misdrijf ' logi sch' was ? Een 
verh aa l waarin alle elem ent en van de con text zo zijn, d at de central e h an
deling aa nn emelijk is, is een 'goe d ' ver h aal. Ontbr eken er elem ent en in 
de cont ex t of zijn er eleme nt en di e niet stroken met de int erpr etati e d at 
de centrale h and elin g ond er de gege ven omst andi gheden ' logisch ' was, 
d an bevat het verhaal - in de woorden va n Benn et t en Fe ldm an - dub
belzinni gheden (ambiguities), di e de geloofw aa rdi gheid van het verhaa l 
aant aste n. Er zijn, vo lgens de aut eur s, twee klasse n van dubb elzinnigh e
den : onvolledigheden en incon sistenti es. Er ontbreekt iets in de beschrij
vin g van de omstandigheden, zodat de toehoorder zich blijf t afvra gen 
wa arom de persoo n die de centrale hand elin g beg in g, hand elde zoa ls hij 
deed . Of de beschrijvin g va n de omstandigheden beva t tege nstrijdigh e
den , die de toe hoord er niet toelate n één enk ele 'logische ' int erpr etat ie 
van het gedra g van de central e persoon in het verha al te geven, wa arin 
alle eleme nt en van de cont ex t een plaa ts krij gen ; het ve rh aal kan slechts 
rond gem aa kt worden doo r een deel van de elem ent en van de cont ex t ter
zijd e te schuiven. Beide anom alieën kunn en natuurlijk ook tegelijk er tijd 
voorkomen. 

' Int erpr etat ie' is een vers lete n woord. W at er in dit verband m ee be
do eld wordt , kan duid elijk word en gema akt met behulp van het hi ervo or 
ve rt elde verh aal va n Margie en h aar ballon: dat Margie huild e omd at 
haar ballon gebarsten was , is een int er preta tie, want dat wordt ni et n a
drukk elijk gezeg d . Eveneens is het een int erpr etatie d at M arg ie een klein 
m eisj e is. Ook dat wordt ni et uitdrukk elijk gezegd. Zou M argie de derti g-
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j a rige mo eder van een klein jongetj e blijken te zijn , voor wie zij de ballon 
eve n va sthi eld , dan ontsta at er een dubb elzinni gheid in het verh aal, in 
het bij zonder een tegenstrijdigh eid: volwas sen vrouw en huil en ni et om 
een gebarst en ball on. M et behulp van tall oze int erpr etat ies m aken wij , 
mees tal on geweten , een verh aal rond. Lukt dat ni e t omd at er gegev ens 
ontbr eken die wij er ni et au tom atisch bij kunn en denk en of omdat wel 
aa nw ezige gege vens ond erling ni et strok en , dan hebb en wij te do en met 
een ' slecht' verha al. 

Go ede verh alenve rtellers vermijd en dubb elzinni gheden in hun verh a
len: alles wat er in het verh aal gebeurt, is logis ch in de gege ven omstan
digh eden of zal ten slotte heel logisch blijk en te zijn. D at laa tst e is de stil
zwijgend e afspra ak tu ssen de schr ijver van een detecti veve rh aa l en zijn 
leze rs: hij m ag zijn ver haal aanv ank elijk vol ambi guït eiten stopp en , mit s 
hij die voo r het slot m aa r allemaal en feilloos oplost ; alles moet klopp en . 
D at is geen gerin ge opgave, maar het voord eel van de detectiv eschrijv er 
is dat hij vrij elijk over fe iten kan beschikk en. Al wat hij nodi g heeft , kan 
hij uit de lu cht grij pen. 41 

In een str afzaa k is de officier van ju stitie als een detec tivesc hrijv er: hij 
moet een 'g oed ' verh aa l vertellen , een ver haa l derhalv e waa rin het ' lo
gisch ' is dat verd acht e deed wat hij deed. D aa rbij heeft hij echt er een 
handi cap: alle comp onent en van het verh aa l moeten met behu.lp va n be
wijsmidd elen ' wetti g en overtui gend ' beweze n word en . Di e eis klink t 
strikt er dan hij is: doo r de bewezen feiten han dig te arr ange ren kan hij ga
ten in zijn ve rh aal opvullen met behulp va n aut omatische inter pr eta ties, 
die toehoorders on gewe ten maken. Ieder mi sdrijf stelt mens rea als voor
waa rd e . D at is een elemen t va n de tenlastelegg ing en moe t naa r de eis 
der wet bewezen wo rden , een bijn a onm oge lijke op gave voor wie de 
kun st va n het gedacht enJezen ni et beheer st . Geen nood: zet feiten ach ter 
elk aar zoals de verteller van het ver haal va n M argie dat deed en iedere 
toeho ord er conclud eert moeiteloos tot groot verdri et in M argie's hart -
een ment aal elemen t - op het moment dat haar ballon barst. 

Goede verh alen verte llen is een kun st die het openb aa r mini steri e tot 
in de per fectie dien t te beheersen . H oeveel inte rpreta ties di e het verh aal 
rond maken daa r va n de recht er in mogen zitte n , zelfs voo r compl ete ele-

41. D at moet hij over igens tijd ig doen . Bij de ontknoping naar willekeur voor de leze r 

nieuwe feiten in trodu ceren , geld t als nauw . Alle releva nt e feiten mo eten lang daar

voor aan de lezer bekend zijn. Bij de ontkn opin g moeten zij slech ts op hun plaats va l

len , het gedrag van de da der moet ond er de gegeve n omsta ndigheden ' log isch ' zijn 

gewees l. Zie P.J. van Kop pen , 'Alleen de tect ives hebben ee n happ y end ' , in lvlisdaad 

boeit, D en H aag : N BLC , 1991. 
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ment en va n de tenl astelegg in g zoa ls het vereiste va n opzet of schuld , is 
een kwest ie va n afwacht en . M aa r j e kunt er met heel wat weg kom en als 
j e ze wee t te verb ergen. In het ver haa l va n M arg ie is de ove rga ng van 
zin 4 naar zin 5 een meesterze t : de geheim e inferenti e gaat er bij de senti
ment ele lezer in als koek . W at zijn de geheime inferenti es waar voor rech
ters gevoelig zijn ? D aa r zullen wij het nog over hebb en . 

N a de publik atie van hun boek hebb en Benn ett en Feldm an , door wier 
werk het bov ensta and e geïns pi ree rd is, ni ets mee r van zich la ten horen. 
D e fakkel werd overgenomen doo r twee and ere ond erzoe kers: Na ncy 
Pennin gton en R eid H astie. 42 O ok zij zijn op zoe k naa r de st ru ctuur 
va n 'het goe de verh aal ' in strafrec ht elijke context. Aan hun ar tike l va n 
1986 ontl enen wij figuur r, d ie naar hun oord eel die stru ctuur in beeld 
br engt. 

Fi guu r r wor dt geac h t de stru ctuu r va n een 'goe d ' ve rh aa l in beeld te 
br engen . Ieder verh aa l begin t met de weergave van een sam enstel va n 
om standi gheden - initiating events zegge n Benn ett en Feldm an - di e de 
aa nleidin g vorm en tot zekere lichamelijke en psychologische toes tand en 
va n de hoofdp ersoon en di e op hun be u rt, rechts tr eeks of via de omweg 
van door de hoo fdp ersoon te vor men doelen , aa nleidin g geve n tot of re
den geve n voor een han delin g, die zeke re gev olgen veroo rzaakt. D e kern 
va n het verh aa l word t gevo rmd doo r de hand elin g en zijn gevo lgen ; in 
strafrecht elijke cont ext het delict en zijn gevolgen . Ee n goe d ve rh aa l 
va n de officier vert elt hoe de gegeve n omstandi gheden verd acht e in zo' n 
gees telijk e en/of lichame lijke toesta nd hebb en gebra cht da t hij een sterk 
moti ef en goe de gelege nh eid had om het delict te plege n . Al s het luk t om 
met behulp van de in het dossier aa nwez ige gegeve ns zo' n verh aa l te 
comp oneren , dan is het halve bewij swerk gedaa n. D e and ere helft va n het 
bewijswe rk bestaa t uit de vera nkerin g van zo vee l m oge lijk comp onent en 
va n het ver haa l in bewijsm idde len , waarove r later meer. 

42. Supra noot 2 en voorts N . Penni ngton en R . Hast ie, 'Exp lanat ion -Based Dec ision 

Ma king : Affects of Memory Structur e on J udgment ' ,J ournal of Experim ental Psychology: 

L earning, Memory, and Cognition, 14, 1988, p. 521-533, en 'A T heory of Exp lanation 

Based Dec ision- Mak ing', in G . Kle in en J. Orasan u (eds. ), Decisiomnaking in Complex 

Worlds, H illsdale, NJ: Ab lex, 1991 (in pre ss). 
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Figuur 1: De stru ctuur van een goed verh aa l. 
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Bij deze eerst e helft va n het werk kunn en zich ten minst e dri e prob lemen 
voordoen . Het ee rst e pro blee m is het eenvoudigst: het verh aa l kan prac h
tig zijn, m aa r de iden titeit van de ho ofdp ersoon , de dader , staa t ni et va st. 
Aan dit probl ee m is hoofdstuk 8 gewijd. H et twee de probl ee m do et zich 
voor wa nn eer de geg even s voor belangrijk e comp onen ten va n het ve rh aa l 
in het do ssier ontbr eken en niet doo r midd el van semi- autom at ische infe
renti e - zoals hiervo or om schr even - kunn en wo rd en aan gevuld . Wij 
hebb en bijvoorb eeld een slachtoff er met ern st ig lich am elijk letsel, ma ar 
over de om standi gheden en de (vermo edelijke) m otieven van de dader is 
nie ts bekend . Zolang dat het geval is klopt het ve rh aa l niet . Mi sschi en is 
er wel helem aa l gee n spr ake van een mi sdrijf en gaa t het om ee n ong eluk . 
Wij acht en het ni et onmog elijk dat dat het geval was in de za ken Rijk 
bloem , G raa nh out en H elder in on ze ve rza meling. H opeloos is zo ' n zaa k 
over igen s niet , wa nt mensen beschikk en ove r een a rsenaa l aa n sce nario's 
voo r h et ontst aa n va n geweldpl eg ing - p rovocat ie, j aloez ie, de behoe fte 
tot imp oneren enzovoor t - en de officier kan zijn ve rh aa l p ro beren a f 
te m aken door eenvo udi g één daa rv an te kieze n . Om da t wij m et dergelij
ke scenario ' s zee r ve r tro uwd zijn , is het niet uit geslot en da t de rech te r een 
toevallig gekozen scenario onn adenkend acce ptee rt . 
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Een derde probleem is dat het mogelijk is om op basis van dezelfde ge
gevens verschillende 'goede' verhalen te componeren. Wij zagen dat 
hierboven al bij het v_er h aa l van Hasan. Maar de mogelijkheden zijn rui
mer, omdat voor verschillende verhalen een andere selectie uit de gege
vens in het dossier ook is toegestaan. Pennington en Hastie 43 hebben dit 
aan de hand van een aan de Amerikaanse jurisprudentie ontleend geval 
gedemonstreerd. In ee n treffen met FrankJohnson verloor Alan Caldwell 
het leve n . Verklaringen van vijf ooggetuigen en een deskundigenbericht 
van een patholoog-anatoom zijn beschikbaar. Een aantal proefpersonen, 
'randomly sampled from a pool of more than 200 volunte ers in the Mas
sachusetts Superior Court jury pool', ziet een gefilmde weergave van het 
proces tegen verdachte Johnson. Vier kwalificaties zijn mogelijk: moord 
(first-degree murder), doodslag (second-degree murder), dood door schuld 
(manslaughter) en noodweer (seif defense). Alle vier deze kwalificaties wor

den na kennisname van de bewijsmiddelen door een deel van de proefper
sonen gekozen. Desgevraagd blijken alle proefpersonen zelf een verhaal 
over het gebeurde gecomponeerd te hebben. Alle verhalen bleken de in 
figuur I weergegeven structuur te hebben, maar proefpersonen die tot 
verschillende kwalificaties kwamen, bleken die structuur met andere be
wijsmiddelen ingevuld te hebben. Alle proefpersonen die tot dezelfde 
kwalificatie kwamen, bleken hetzelfde verhaal - identieke componenten 
op gelijke wijze ge ran gschikt - gecomponeerd te hebben. Proefpersonen 
daarentegen die tot verschi llende kwalificaties kwamen, bleken dezelfde 
verhaalstructuur IT-l_et een verschillende selectie uit de bewijsmiddelen ge
vuld te hebben. Ofte wel, in de woorden van de onderzoekers: ' [V] ariab i
lity in the story construct ion stage is systematically related to verdict 
choice. ' 44 

Dat klinkt onwaarschijnlijk: was er dan zo' n overvloed aan bewijsmid
delen dat er vier radicaal versch illende verha len uit konden worden sa

mengesteld? Dat was niet het geva l , maar de lezer zal zich herinneren dat 
dergelijke verhalen niet alleen uit bewijsmiddelen hoeven te worden op

gebouwd, maar tevens uit inferent ies omtrent de verbanden tussen be
wijsmiddelen. Bij het maken van inferent ies hebben de proefpersonen 
een veel grotere vrijheid. En dat is wat er in dit geval gebeurde . De door 
de proefperspnen gecomponeerde verhalen bleken voor slechts 55 proc ent 
te bestaan uit componenten die in de vorm van getuigenverklaringen 
door anderen waren geleverd. De overige 45 procent van de verhaalcom
ponenten - gedrag ingen, mentale toestanden en doelen - bestond uit 

43. Op. cit. (noot 2 , 1986). 

44. Ibidem p. 253, cursivering toegevo egd. 
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Tabel 1: Percentag es _veroordelingen naar wijze van prestatie (naar Penning
ton en Hastie, op. cit., (noot 3, 1986). 

Verdediging 

Openbaar ministerie Willekeurige volgorde Verhaalsvolgorde 

Willekeurige volgorde Groep 1 63% Groep 11 31 % 

Verhaalsvolgorde Groep 111 78% Groep 1v 59% 

door de proefperson en zelfstandig gemaakte inferenti es om het verhaal 
rond te maken .45 Als j e de helft van de gegev ens ' mag' verzinnen, is de 
flexibilit eit bij het verzinnen van plausibele verhalen natuurlijk aanmer
kelijk groter dan wann eer j e je strikt aan door anderen verschafte gege
vens moet houd en. 

Een 'goede' opbouw van het verhaal is, zeiden wij, bij strafrechtelijk 
bewijs de helft van het werk. In een ander onderzoek, maar gebruikma
kend van hetzelfd e geval: de dood van Frank John son, demo nstr eerden 
Pennington en H ast ie dat treffend. Zij pr esent eerd en de beschikbar e be
wijsmiddelen in de vorm van getuigeverklaringen in vier verschillende 
volgord en. Een deel van de pro efpersonen - groep m in tab el 1 - kr eeg 
de bewijsmidd elen van de officier in verhaalsvolgorde (story order) te ho
ren , dat wil zeggen in zulk een volgorde dat er een 'g oed' verhaal ontstaat 
en leidend tot de kwalificat ie 'moord', terwijl zij de bewijsmiddel en van 
de verdediging , gericht op de kwalifi cati e ' noodw eer' in witness order te 
hor en kr egen, dat wil zegge n in de betr ekkelijk willekeurige volgorde 
waarin de getuigen tijd ens het echt e proces aan het woord gekome n wa
ren. Van deze pro efpe rson en veroordeelde 78 procent verdachte voor 
moord. Van de groep pro efperso nen die de bewijsmiddelen va n het open
baa r ministerie in willekeurige volgorde te hor en kr eeg en di e van de ver
dediging in verh aalsvo lgord e - groep n - kwam slechts 31 proc ent tot 
de conclusie dat er sprake was van moord. Let wel, beide groepen kreg en 
materieel pr ecies dez elfde bewijsmidd elen te hor en, alleen de volgord e 
van de presentati ë verschilde. Een derde groep - groep 1v - kr eeg beide 
kanten van de zaak in verhaalsvolgorde te hor en; in die groep sprak 59 
procent het schuldig uit. Groep 1, ten slotte, kr eeg beide kant en in wille
keurige volgorde te hor en; in die groep oordeelde 63 procent verdachte 
schuldig aan moord. Niet de hoevee lheid en betrouwbaarheid van de be-

45. Ibidem p . 249. 
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wijsmidd elen geven de doorsl ag , ma ar de behendi gheid waarme e zij tot 

een verhaal word en gem ont ee rd. H et verh aa l is het h alve bewijs! Wat is 
de and ere helft va n het bewij s? 

Verankering 

D e and ere helft van het bewij s is de verank ering va n het verh aal in de 
werk elijkheid door midd el van bewij smiddel en. W ant ho e goed een ve r
haal ook gec ompon ee rd is, als er ni et s and ers dan het wo ord van de offi
cier is da t het gegaa n is zoals vert eld, dan kan , zo m ag m en aa nn em en , 
to ch gee n veroord eling volgen . H oewel . . . z ie ho ofdstuk 4. H et verh aa l 
mo et te n minst e ten dele word en op gebouwd uit comp on en ten di e in 
vorm van bewij smidd elen besc hikb aa r zijn en voor de rest uit inferenti es 
die d aaruit redelijk er wij ze kunn en word en afgeleid. 

Ho e da t in zijn werk zou kunn en gaa n , leggen wij uit aa n de hand van 
ee n ve rzonn en voo rb eeld . V erond er stel: wij zijn doce nt aa n een univ ersi
te it en ee n stud ent wendt zich tot ons m et het verzoek de inl eve rt ermijn 
voor een schrif telijk werk stuk met twee weken te mo gen ove rschrijd en . 
Voor zulk soort ve rzoe ken zijn erva ren univ er sita ire do cent en allergis ch . 
All een ee n zee r goed verh aa l kan tot toe stemmin g leid en . W elnu , d a t 
vormt gee n probl eem, wan t in het verzinn en van verh alen hebb en de 
me es te st ud ent en een gro te geoefendh eid .'16 On ze stud ent komt m et het 
volge nd e ve rha al : 

Onl angs is er in het hui s van goede vriend en van mijn oud ers brand uit
gebrok en . Deze mensen , die ik erg goed ken en die ik sind s ja ar en dag 
' oom ' en ' tante' noem , kon ik in het uur van hun no od onmo gelijk aa n 
hun lot overla ten . H et gaa t om oud e mensen , die kind erloo s zijn . D aa r
om viel mij de vrij wel onontko omb are plicht toe om er voor te zor gen 
dat er noodvoor zieni nge n werden getroffen en dat de zaa k met de ve rze
kerin g geregeld werd. De schade was aanzienlijk en de verzekerin gs
maa tschappij deed m oeilijk . H et heeft mij daaro m vele dage n gekost om 
ord e op zaken te stellen. Du s kon ik niet voldoend e tijd aa n mijn 
werkstuk besteden : overm acht. 

Dit is gee n slecht ve rh aa l: stud ent verli est in period e waa nn hij ee n 
werk stuk mo et m aken tijd aa n het help en van m en sen in n ood. W aa rom 

46 . D at is geen loze beschuldi ging. Zie L. Saxe , ' Lying ' , American Psychologist, 4 6, 1991, 

p . 409-415 (i.h .b. p. 413). 
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het 'logisch' was dat juist hem die taak ten deel viel, wordt in het verhaal 
keurig uitgel egd . Had dit laatste ontbrok en en was de student er des
gevraagd niet mo eiteloos in geslaagd het aan te vullen, dan was het ver
zoek van de student waarschijnlijk enkel daaro p al stukgelopen: een vitaal 
elem ent , het motief van de hoofdp ersoon , zou ontbroken hebb en. Dat 
is nu niet het geval. Blijft de vraag of dit 'goede ' verhaal waar is. Laat 
ons inform eel eens nag aa n ho e onze doc ent daarover zou kunn en be
slissen. 

Onz e docent zou kunnen overwegen: 'Als het erom gaat onder stud iever

plichtingen uit te komen, liegen studenten vry·wel alty·d. ' Als on ze doc ent gelooft 
dat die rege l inderd aa d meestal geldt, dan kan hij meteen beslissen: ver
zoek afgewezen. Dat is echter een onveilige beslissing , en wel om twee 
red enen . De eerste is dat de reg el zoa ls geformuleerd misschi en niet waar 
of geldig is . De tweede is dat zelfs als die regel wèl geldt, de rege l zelf de 
mog elijkh eid van uit zond er ing en noemt: 'vrijwel altijd', dus ni et 'altijd'. 
Toch zou onze do cent kunnen besluit en om ond er die reg el te beslis sen 
en wel om pra kti sche redenen, want het alternatief zou ing ewikkeld en 
tijdrovend worden, zoals zal blijk en .47 

Op ditzelfde niv ea u - de reden van dit woordgebruik wordt in het ver
volg duid elijk - kan de docent ook tot de tegenovergestelde beslissing 
kom en. Hij kan zich lat en verl eiden door de uit zond erlijkh eid van het 
verhaal en overwegen: 'Ve rzonnen verhalen z ijn meestal stereotiep,· ingew ikkelde 

en uitzonderly'ke verhalen zy ·n meestal authentiek.' Als ook die reg el geldt en de 
docent tevens besluit dat dit verhaal ing ewikkeld en uitzond erlijk is, dan 
kan hij onder de gegeven reg el besliss en. Ook deze rege l laat weer uitzon
dering en - 'meestal' - toe, maa r de doc ent kan , opnieuw om prakti
sche redenen, besluit en dat ri sico maar te nemen . 

Als de doc ent toepassing van de genoemd e, zeer globale regels te on
veilig acht, kan hij ' bewijs' van ( onderdelen van) het bewee rd e vergen. 
Hij zou om schriftelijke bevestiging van onderdelen van het gebe urd e 
door de ouders van de student kunn en vragen, en wel van die onderdelen 
die de oud ers uit eigen waarneming of wetenschap kenn en . De docent 
vraagt derhalve om een schriftelijke getuigenverklaring, waarmee hij 

47. Dit kwamen wij al in hoofdstuk I tegen bij ons onderzoek naar rev isiezaken bij 

de Hoge Ra ad . Veel van de revisieverzoeken hebbe n betrekking op veroorde lin gen 

die plaatsvonden op grond van de eenvoudi ge mededeling van de dader dat zijn naam 

die va n de ver dacht e was of op gro nd van de eenvoudi ge mededeling van de verzeke

rin gsmaa tschap pij. Voor de ove rtr edin gen en lich tere misdrijven waa r het in die za

ken om ging, is het kennelijk het efficiënt st om op die mededelingen af te gaa n en een 

bepe rk te hoevee lheid rechterlijk e dwalingen voor lief te nemen. 
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n aa r een niv ea u onder het oorspronkelijke verhaal afdaalt. 48 Dat lost 
echt er alleen iets op als de do cent een nieuw e algemene reg el geldi g acht: 
' Ouders van studenten liegen meestal niet, ook al zou dat in het belang van hun kind 
zi.fn.' 

Bij het aa nv aa rd en va n die rege l als beslissingsgrondslag doen zich dri e 
problemen voor. D e eerst e twee daarv an kenn en wij al: de reg el ho eft 
( empiris ch) ni et waar te zijn en hij staat bov endien zelf uit zondering en 
toe. Ma ar er is een extra probleem. Stel , onze student komt m et de ge
vraag de schriftelijke verk larin g van zijn ouders op de propp en . Dan rij st 
de vraag: is deze verk larin g wel auth enti ek? In het ve rvalsen van bri efjes 
van ouders verwerven sommige kinder en al tijd ens hun middelbar e
schoo ltijd een zekere geoefendheid. 

Dat wete nd zou onze docent weer een stap di eper in de acht ergrond 
van het ver haa l kunn en afdalen. Hij zou kunn en beslui ten dat hij de ou
ders van zijn student in persoo n wil hor en om door middél van een krui s
verhoor de authentic iteit van de schrifte lijke verk laring te toets en. Dat 
heef t echt er alleen zin als de docent gelooft in de geldi gheid va n de alge
mene regel: ' Oog in oog met een docent wagen de meeste ouders het niet om te liegen, 
ook als dat in het belang van hun kind zou zijn.' Opnieuw duik en de al genoem
de probl emen op. Geldt de rege l zoa ls geformuleerd? Is dit geva l ni e t een 
van de uit zondering en die de rege l zelf toelaat? Zijn de person en die voor 
mij verschijn en ind erdaad de ouders van deze student of zijn het bedri e
gers die speciaal hi ervoor zijn ingehuurd ? Als de do cent besluit dat het 
nu welletjes is geweest en dat hij, na zijn verhoor van de ouders, nu ein
delijk kan en mo et be slissen, dan kan hij het probl eem van mog elijk be
drog laten ru sten -·als hij bere id is de volgend e algemene rege l te acce pt e
ren: 'Er z ijn grenzen aan de moeite die studenten bereid zijn zich te getroosten om 
onder een studieprobleem uit te komen. Derden bij zulk bedrog inschakelen ligt voorbi.f 
die grens, zeker als die derden er niet als medestudenten mogen uitzien. ' Wil hij di e 
rege l niet als beslissin gsgronds lag aanvaarden, dan zal hij naar een nog 
diepere laag mo eten- doorstot en , bijvoorb eeld door de identit eit van de 
ouders te control eren met behu lp van paspoort en , vingerafdrukken of 
nieuw e getuigen. Da arbij za l hij telkens weer komen te sta an voor de 

48. Ook and ere compo nenten va n het verhaal van de stud ent komen voo r zo' n toet

sing in aa nm erkin g. Zo zou hij om ee n verk lar ing va n de verzeker in gsm aatsc happ ij 

kunn en vrage n , inh oud end e dat het ind erdaad de desbetreffende stude nt geweest is, 

die de be langen van het gedup eerde echtp aa r heeft waargenomen. Of (ook) ee n ver

klar ing va n het gedup eer de echtp aar zelf, waa rin zij dat deel van het ver ha al ·beves ti

gen waa rva n zij ken nis hebben. Ook een verklar ing van de plaatse lijke br andweer 

waar in zij plaats en tijdstip van de brand bevestigt, zou gevraagd kunnen worden . 
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Figuur 2: Verankering van het verh aa l van de stud ent. 

Verhaal 

î 
'Kennis van de wereld ' 

in de vorm van regels die meeslal gelden 

Niveau 0: Oorspronkelijk verhaal van de student 

Niveau 1: Schriftelijke bevestiging door ouders, 
verzekering, brandweer, etc. 

Niveau 2: Kruisverhoor van ouders, etc. 

Niveau 3: Controle identiteit van ouders. etc. 

vraag of hij een algemene rege l als geldi g voor d e meest e geva llen zal wil
len aa nva arden. 

In figuur 2 hebb en wij geprob eer d om bov enst aa nd e an alyse m eta fo

risch in beeld te br eng en. Wellicht helpt de ze wat primiti eve figuur som
mi ge leze rs. Wij zoud en de anal yse van dit - h et zij toegegeven, wat on
no zele - voorbeeld no g eni ge tijd kunn en vervo lgen , maar het voo rgaa n

de volstaat om enkele e igenaar dighede n van het pro ces op te sommen: 

( 1) Ver hal en bestaa n blijkbaar uit hiërarc hieën van in elkaar geneste lde 
deelver hal en . Dat geldt ook voor bewijsm iddl en als docum ente n en ge

tuig enverklar ing en : bij ieder bewijsm idd el hoort een verhaa l, dat infor
m at ie bevat over de bewijskracht erva n. 

(2) Het staat de beslisser vrij om op ieder niv ea u van de hiëra rchie van 

dee lverh alen te beslissen of hij dat verhaal en alles wat daa rbo ven ligt 
als waar zal aa nv aar den dan wel verwerpen . 

(3) H et als waar aanvaarden va n een (deel)verhaal gebe urt door een al

gemene regel voor waar te houden , waaro nd er het als waar te aanvaa r

den (deel)verhaal gesub sum eerd kan wo rden . Di e algemene regels 
vorme n de ankers van het (dee l)verhaa l; het subsumeren van een con
creet (deel)verhaal onder zulk een regel vormt de verankering erva n. 
(4) Ho e dieper de beslisser afdaalt in de hiërarc hie van deelver halen, 

hoe specifieker de algemene regel wordt die als ank er mo et dienen. 
(5) Hoe spec ifieker de algemene regel waarvoor men voor anker gaat, 
hoe ve iliger de vera nkeri ng, dat wil zeggen hoe meer vertrouwen men 
mag heb ben in de beslissing om die rege l als waar te aa nvaarde n of als 

te onwaarsc hijnlijk te verwerpe n . 
(6) Tegen een aldu s genomen beslissing kan degene die bij een and ere 
beslissing dan genomen belang heeft, zich op twee manieren verwere n: 
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ofwel de algemene geldigheid van de regel die tot anker dient aanvech 
ten , ofwel argumenteren dat het in casu om een door de regel zelf mog e
lijk geachte u itzonder ing gaat . 
(7) Ho e hoger het nivea u va n de hiëra rchie van deelver halen waarop 
men beslist , hoe algemener de algemene rege l waarvoor men voor anker 
gaat en hoe onvei liger of riskanter de beslissing. 

D eze lijst van eige naardi ghede n, afgeleid uit de an alyse van ee n eenvou
dig voorbeeld en geïnspireerd door de lit era tuur , kan voor het ogenblik 
als ni et meer dan ee n lijst hypoth ese n gez ien word en , hypoth ese n echt er 
die , als men ze aanvaardt, hee l wat eigenaar digh eden blijken te kunn en 
verk la ren in de afhand elin g van concrete strafr echt elijk e geval len . 

De algemene regel 

H et beslissingsproc es zoals gesc hetst in de vorige parag raa f, mog e som
mig en verrassend voorkomen, het beva t ten min ste éé n ve rtrouwd ken
merk: wij stellen de bew ijsbeslissing voor als een subsumptie van het con 
crete geval onder ee n algem ene reg el, als een dedu ctief reden ee rpro ces 
derha lve. H e t deducti eve kara kter van de gebruikte logica is echter gro 
tende els schijn: u itg angspunt va n het denkproc es is niet de algemene re
gel, uitgangspunt is het co ncrete geval of een de el d aa rva n. Vervol gen s 
vraagt m en zich af of er ee n genera lisering te bed enk en is waarvan het 
concrete geva l ee n voorb ee ld zo u kunn en zijn en waarva n men de geldi g
heid kan vertrouwen. D aar in zijn m ense n zee r bedr eve n: h et is de wij ze 
waarop wij allerle i onverwachte gebeurtenissen die ons overkomen of di e 
wij waarnemen, verk lare n . Mensen houd en niet van een onbegr ijp elijk e 
were ld. Du s zoe ken èn vind en zij meestal voor alles ee n ve rk laring in de 
vorm va n een m ee stal geldend e regel. Bij di e generaliseringen gaat het 
om wat Jon a th an Cohen, zoa ls eerd er aa ng egeve n, 'common -sense pr e
sumpt ion' no emd e over m enselijk gedra g en de wereld waar in he t zich 
afspeelt. ' [O] ver a lifetime most peo ple tacitly invok e enormo us numb ers 

of such generalizations abo ut hum an int enti ons, at titud es, emotions , or 
ac tions, and about num erous other matt ers,' zegt Cohen. 49 Vroeg of 
laa t (in de hiërarchie van in elka ar geneste lde dee l verha len) veranke 

ren wij een ( deel)verhaal in 'ro ughl y qu alified genera lizat ions or rebutta
ble presumptions' omtrent mense lijk gedrag en de ge bruik elijke ga ng van 
zaken in de were ld , dat wil zegge n 'f eiten en omst andigh eden van alge-

49 . Ibidem p. 247. 
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mene bekendheid' di e, overeenkomstig lid 2 va n art. 339 Sv, 'gee n 6ewijs 
behoeve n '. D eze laat ste mededeling is voor onze hypoth ese van het 
groots te belang. Bewijzen houdt in dat men het verhaal van het openbaar 
minist er ie of delen daa rvan via één of meer tuss ens tapp en verankert in 
feiten en omstandigheden van algemene beke ndh eid, die geen (verd er) 
bewijs beho even. M en kan daa rbij heel precies te werk gaan en diep in 
de hi ërac hie van verh alen afdalen door voor ieder aa ng evoer d bewijsmid
del nader bewijs te vragen. Maar aa n dat doorvrag en moet natuurlijk 
ooit een ein de kom en , vroeg of laat moet men voor één of meer feiten van 
algemene bekendh eid voor anker gaan. Ho e vroeger men dat do et, ho e 
riskanter de beslissing. Een extra ri sico ontstaat doord at mensen zich 
meestal niet uitdrukk elijk rea liseren hoe de algemene rege l waarvoor zij 
voor anker gaan pr ecies luidt . Die blijft meestal onuitgesproken en daar 
om meestal ook ondoordacht. W an neer de do cent in ons voorbeeld op ni
veau o wil beslissen, dient hij te geloven dat studenten mees tal liege n als 
het om onvervulde studieverplichtingen gaat en dat zij da ar nog goed in 
zijn ook. Dat is nogal een generalis atie , maar als j e hem ni et uitspr eekt , 
valt dat niet zo op. Ook een recht er , geconfront eerd met een goed verhaal 
van het openbaar ministerie, kan op niv ea u o beslissen: 'Ja, dat soort 
mensen doet da t soort ding en met grote rege lm aat.' In het geval van een 
Surinaamse jong eman die door de politie van handel in verdovende mid
delen verdacht wordt , zou de rechter voor zo' n feit van algemene bekend
heid voor anker kunn en gaan (zie de zaa k Hui sm ann). Tenminste, als hij 
eve n ni et beden~t voor wat voor generalisati e hij pr ecies voor anker gaat. 
Zou hij zich dat uitdrukk elijk realiseren , dan zou hij ongetwijfeld door
vragen, bewijs vergen en wellicht ook bewijs voor het bewijs. 

- 'Is er iema nd die zelf gezien heeft dat verdachte in verdovende mid-
delen handelde?' 

- '] a, er zijn twee getuigen .' 
- 'W ie zijn dat dan wel?' 
- 'Twee drugsverslaafden, die van hem kochten . De pro cessen-verbaal 

bevinden zich in het dossier.' 

Op dit punt wordt het gevaarlijk: twee getuigen voldoen aa n het wettelij
ke bewijsminimum . Als de recht er zich daarmee tevreden stelt - en dat 
kan , want ni em and, ook de Hoge Ra ad ni et, kan hem daarvoor ter ver~ 
antwoording roepen - dan moet hij voor ank er voor de algeme ne regel: 
'Ge tuig en spreken meestal de waa rh eid, zelfs als zij vers laa fd zijn aan 
verdovende midd elen .' AGht de rechter de ze regel te riskant als anker , 
dan zal hij naar het verhaal achter deze getuigenverklaringen moeten af
dalen of elders een mind er risk ant anker moeten vinden. 
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Ankers worden vastgelegd aan feite n van aigem ene bekendh eid , di e 

geen bewijs beho eve n . In de praktijk van het strafproces duik en derge lijk 
' fe iten en omstandigheden va n algemene beke ndh eid ' voortdurend op: 

(a) Getuigen onder ede liegen zelden. 
(b) Getuigen die belan g hebb en bij liegen , doen dat dikwijls ook. 
(c) Getuigen die alle tijd en gelegenheid hebb en gehad om een misdrijf 

waar te nemen , verg issen zich meestal niet. 
(d) Wanneer twee getui gen onafhanke lijk van elkaa r hetzelfde verkla

ren , spreken zij meestal de waarheid. 
(e) De meeste geestelijk gehandicapt en kunnen niet liege n . 

· (f) · Verdachten die op-en ig moment een bekent enis aflegge n , spreken 
meesta l de waarheid. 

(g) Soms is een bekent eni s van een verdachte onwaar. 
(h) Op spor ingsam bt enaren zijn betrouwb aa rder getuigen dan gewone 

mensen . 

(i) Op hun sterfbed liege n mensen zelden. 
(j) Eens een dief, altijd een dief. 
(k) Wie het moordw ape n in zijn bezi t heeft, is meestal de dader . 
(1) Nette mensen dra gen geen pistol en bij zich . 
(m) Wi e aa n drugs vers laafd is, verkrijgt het da arvoor nodig e geld 

meestal uit vermogensdelicten. 
(n) Geweldsdelicten worden meestal door jong e mann en gep leegd. 
( o) Mensen met aa nzienlijk e ma atschapp elijke posities mak en geen 

seksuee l misbruik van hun kind eren. 
(p) De meeste rechters slaan hun vrouw niet. 

(q) Vrouwen die bewere n verkracht te zijn , liege n zelden. 
(r) . Oude mensen zijn niet meer geïnteresseerd in seks. 
(s) Na armate get ui gen zich zelfverzekerde r uitl ate n , zijn hun verkla-

ring en geloofwaardig er . 
(t) H et Gerechtelijk Laboratorium maa kt zelden fouten. 
(u) De politie fraudeert zelden bij het opstellen van pro cessen-v erbaa l. 
(v) D e meeste Marokkaanse jong ema nn en maken zich bij her halin g 

schuldi g aan delicten . 
(w) Wi e bevr iend is met beweze n bankrov ers , maakt zich vrijwel zeker 

zelf ook daaraa n schuldi g. 
(x) H et openbaa r -mini sterie vervo lgt zelden zond er c!at ·daarvoor een 

goede rede n is . 
(y) Voor latere herkennin g maakt het weinig uit of j e ieman d en face 

of en profil gez ien hebt. 
(z) Orth opedagogen zijn meestal heel goed in staa t om uit te maken 

wan neer kind eren de waarheid spr eken of maar wat verzinnen. 
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Verhaal en verankering 

Wij zoud en deze lijst van bij gelegenh eid voor 'fe iten van algemene be
kendheid' gehouden beweringen ad libitum kunnen uitbr eiden , ware het 
niet dat wij door de letters van het alfabet heen zijn. In deze betrekkelijk 
willekeurige verzame lin g algemeenheden vallen enke le dingen op. 

Sommige van deze generalisaties vinde n steun in de wet. Dat is het ge
val voor de beweringen a, d, gen h. Bewering a nemen wij weliswaar met 
een korrel zout, maar toch houden wij str ikt de hand aan het formele ver
eiste dat get uigen onder ede gehoord moeten worden. Schending van dit 
vereiste leidt tot vernietiging van het vonn is. Blijkbaar geloven wij toch 
dat beëdiging de kans op liegen verkleint. Bewering d berust op lid 2 van 
art 342 Sv; bewering g op het bepaalde in lid 4 van art. 341 Sv. Bewering 
h vormt de grondslag van het bepaalde in lid 2 van art. 344 Sven is voorts 
empirisc h onjuist gebleken. 50 Voor de aardigheid voegen wij toe dat be
wering i door de Amerikaanse Rules of Evidence voor waar gehouden 
wordt en bewering f door het Engelse bewijsrecht. Diezelfde bewering f 
mag volgens het Nederlandse bewijsrecht ni et voor abso luu t waar gehou
den worden, m aar wordt dat door de meeste strafrechters wel. 

Al deze beweringen zijn gekwalificeerde beweringen: zij worden niet 
als abso lut e waarheden geponeerd, maar als soms, vaak of meestal gel
dend e ervar ingsr ege ls, waarop men, tegenbewijs daargelaten, kan afgaan 
overeenkomstig de aard va n de gegeven kwalificering. 51 Omdat al deze 
beweringen gekwa lificeerd zijn , is het logi sch mogelijk om onderlinge te
genstri jdi ghe id , zoa ls die tussen de beweringen a en b, en die tussen de 
beweringen feng, te tolereren: men kan beide beweringen voor (gekwali
ficeerd) waar houd en zonde r met zichze lf in logische tegenspraak te ko
men. 

Hoewel voor ieder van deze beweringen waarschijnlijk wel empirisc he 
ondersteuning aan te voeren is, kan men over de geldigh eid ervan van 
mening verschillen. Iedere lezer zal wel enke le beweringen kunnen aa n
wijzen, die hij in geen geva l voor eigen rekening zou willen nemen. Dat 
tast hun bruikbaarheid voor strafrec ht elijke bewijsvoering niet aan: de of
ficier hoeft een rechter of rechterlijk college er slechts toe over te halen 
dat de genera liseringen waarvoor hij met de aangevoer de berwijsmidde
len voor anker gaat voor het moment niet onredelijk en zelfs heel aanne 
melijk zijn. Dat lukt des te gemak kelijker omdat dergelijke genera liserin-

50. M.M. Woodhouse, A.D. Baddeley en D .C.V. Simmons, 'On Training People 

to Recognise Faces', Ergonomics, 22, 1979, p . 333-343. 

51. De kwalificering van de regel is een grove aandu idin g van de diagnostische waa rd e 

van het bewijsmiddel dat onder de regel wordt gesubsummeerd. Meer daarover in 

hoofdstuk 5. 
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gen in zijn requisitoir onuitgesproken kunnen blijven. Zij vormen - zo 
wil hij de rechter overtuigen - de open deuren die niet nadrukkelijk en 
telkens opnieuw hoeven te worden ingetrapt. Rechters, die dezelfde 
'wor ld knowledge' 52 hebben als officieren van justitie, raden moeiteloos 
de onuitgesproken generalisaties waaraan officieren hun bewijs veranke
ren. De verdediging komt aldus in de wat absurd istische positie met het 
openbaar ministerie in discussie te moeten gaan over wat iedereen geacht 
wordt te weten. Is de verdediging vasthoudend, dan draait de discussie 
ten slotte over de vraag wat nu precies feiten van algemene bekendheid 
zijn. Dat is raar, want daarover wordt immers geen discussie mogelijk 
geacht. Daarom behoeven zij ook geen bewijs . 

In het vonnis komen de feiten van algemene bekendheid waarvoor de 
rechter stilzwijgend voor anker is gegaan, al evenmin voor: dat bevat 
slechts een opsomming van de bewijsmiddelen, bijvoorbeeld de medede 
ling dat volgens proces-verbaal twee getuigen verdachte als de dader heb 
ben geïdentificeerd. Die medede ling is slechts van belang als wij geloof 
hechten aan de generalisaties a, c, den u, maar dat wordt niet uitdrukke 
lijk vermeld, ook niet als de verdediging geprobeerd heeft twijfel te wek 
ken aan de geldigheid van een van deze generalisaties in het algemeen of 
in het concrete geval. In het vervolg van dit boek zullen wij zien dat ge
vallen waarin het bewijs verankerd is in zeer discutabele en somÏ; zelfs 
ronduit onware generalisaties, geenszins zeldzaam zijn in de Neder landse 
strafrechtspraktijk. 

Tot zover de theorie, die, hoewel geworte ld in een deel van de vaklite
ratuur en min of meer aannemelijk gemaakt met behulp van argumenten 
en voorbeelden, niet meer dan een hypothese is. Wij zouden haar op dit 
moment nog aanmerkelijk kunnen verfijnen, maar zien daarvan af om 
dat verfijningen beter aangebracht kunnen worden met behulp van ana
lyses van de concrete strafzaken die wij hebben verzameld en bestudeerd. 
Onze pretentie is dat onze theorie allerlei eigenaardigheden van deze 
strafzaken inzichtelijk zal maken, die anders bizar en onbegrijpelijk zou
den blijven. Naar de mate waarin onze theorie daarin zal slagen, claimen 
wij er empirische ondersteuning voor. 

52. Term van Pennington en Hastie, Op. cit. (noot 2, 1986), p. 254. 
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Ankerloos bewijs 

'Een goed verhaal van het openbaar minist er ie is het halve bewijs,' zo be
weerden wij in het vorig e hoofdstuk; de andere helft wordt gevormd door 
verankering van elem ent en van dat verhaal in de werkelijkh eid met be
hulp van bewijsmidd elen . Dit hoofdstuk hand elt over de eerst e helft van 
deze bewe ring , nam elijk dat een goed verhaal het halve bewijs is en soms 
het hele bewijs lijkt te zijn . 

Een goed verhaal, zo beweerden wij op gezag van P ennington en 
Hastie, beschrijft niet alleen hoe het delict werd gepleegd en door wie, 
ma ar leg t ook uit ho e de dader onder de gegeven omstandigheden in een 
zodanig e 'licham elijke en geestelijke toestand' kon komen dat hij het de
lict pleegde. Op het eerste gezicht en op zichzelf genomen mag dat gedrag 
van verdachte raar lijken en in ieder geval ontoelaatbaar, . gegeven de per 
soon die hij is en de omstandigheden waarin hij zich bevond , is zijn ge
drag bij nad er inzi en voor de hand liggend : 'Dit soo rt mensen doet onder 
dit soort omstandigheden dit soort din gen .' De officier van justiti e die 
zijn verhaal zo weet te verte llen dat de rechter ' logisch' roept, heeft een 
groot deel van het bewijs geleverd. Wij illustr ere n dat aa n de hand van 
enk ele voorbeelden. 

De onmogelijke dader 

D anny Rijkblo em is een drieëntwintigjarige, werkloze Surinamer, van 
wie bekend is dat hij zijn bij stand suitk erin g aanvult met de opbrengsten 
van diefstal len . D at weten wij omdat hij een aanz ienlijk e straflijst heeft, 
die aa nving toen Rijkbl oem vijftien j aa r oud was. Logis ch dat de ouders 
van de twintigj ar ige Nicole Lamm erts, een eerzame warm e bakk er en 
zijn echtgenot e, er bezwaar tegen hebb en dat hun do cht er met Rijkblo em 
samenwoont. De docht er is blijkba ar niet geheel ongevoelig voor de be
zwa ren van haa r ouders, want op 7 juni verlaat zij het huis waa r zij met 
Rijkblo em samenwoont en begeeft zich naa r het vakantiehuisje van haa r 
ouders. Op 12 juni melden Nicole en haar oud ers zich bij Rijkblo em om 
de kleren van Nicole te halen. De familie Lamm erts maakt hem duidelijk 
dat het ui t moet zijn met de verhouding. Er ontstaat ruzie, die e indi gt 
met de dood van warme bakker Lamm erts . 



D e onmogelijke dader 

De politie die , gealarmeerd door Rijkbloem, kort na het gebeurde ter 
plaatse verschijnt, krijgt twee verschi llende verhalen te horen. De vrouw 
en de dochter van het slachtoffer verte llen een eenvoudig verhaa l : tijdens 
de ruzie trok Rijkbloem een pistool, legde aan en schoot vader Lammerts 
door het hoofd. Rijkbloems verhaal luid t anders: het was moeder Lam
merts die een pistool uit haar handtas haa lde, een klein model da
mespistool dat geen hul zen uitw erpt en dat haar man enige tijd geleden 
voor haar zou hebben aangeschaft nadat hun winkel overva llen was. 
Rijkbloem sloeg tege n de hand waa rin mevrouw Lamm erts het pistool 
hield; dat ging af en de kogel trof haar man in het hoofd , een ongeluk dus. 

Rijkbloem rent naar het nabijg elegen Vrijheidsplein om in ee n tele
fooncel het alarmnummer te bellen. Bij de telefooncel aangekomen, blijkt 
die bezet. Rijkblo em vraagt de vrouw haar gesprek te ond erbreken en de 
politie te bellen. Dat doet zij en belt het alarmnummer. Dat gesprek is 
geregistreerd. Het gebeurd e bij de telefoonce l wordt later door de desbe
treffende vrouw bevestigd, maar zij is een bekende van Rijkbloem en dat 
maakt haar verklaring, gez ien het milieu waarin Rijkbloem gewoonlijk 
verk eert, niet betrouwbaarder . 

Als de politie arriveert, wijzen moeder en dochter Rijkbloem als de da
der aan. De politie doet een aanta l dingen: zij onderzoekt de hand en van 
Rijkbloem op kruitsporen , maar vindt di e niet; zij zoekt naar patroonhul
zen, maar vindt die niet; zij fouilleert Rijkbloem, maar vindt geen 
pistool; zij zoekt de route van het huis van Rijkbloem naar de telefooncel 
zorgvuldig af, maar vindt ook daar het pistool niet. De politie doet ook 
een aanta l dingen niet: zij gaat ·niet in op het voontel van Rijkbloem om 
de handen van de moed er op kruitsporen te onderzoeken; zij fouilleert 
noch moeder, noch docht er. Rijkbloem wordt in de boeien geslagen. Het 
moordwapen wordt nooit gevonden. 

Het bov enstaande illustr éert de rol die een goed verhaal kan spe len. 
Het openbaar ministerie heeft in dit geval een prima verhaal : zo~gzame 
vader probeert dochter uit de klauwen van crim ineel te redden, maar be
koopt die poging met zijn leven. Dat welopgevoede, maar onnoze le doch
ters op de verkeerde mannen vallen, houdt nogal wat vaders uit hun 
slaap. Als zij dan hun dochters tegen zichze lf proberen te beschermen -
en oppassende vaders kunnen dat niet laten - dan komt daar onvermij
delijk ruzie van. En als zo'n ruzie dan maar genoeg uit de hand loopt -
een kwestie van tijd - dan lost zo 'n crim ineel dat op gehee l eigen wijze 
op, aldus met terugwerkende kracht, zij het wat laat, aantonend dat pa 
altijd al gelijk had . 

Dit scenario is zo sterk dat allerlei daarmee niet klopp end e details, 
waaronder het feit dat het moordwapen niet gevonden wordt, daarbij 
verbleken. Het zou natuurlijk prachtig zijn geweest als het moordwapen 
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er wèl was, maar de afwez ighe id ervan kan gemakkelijk wegverklaard 
worden: Rijkbloem heeft het, bijvoorbeeld op weg naar de telefooncel, 
weggegooid. De politie heeft er-weliswaar naar gezoc ht , maar misschien 
niet goed genoeg. Want hoe goed is goed genoeg? 

Het verhaal dat Rijkbloem daartegenover stelt, is welbeschouwd te gek 
om los te lop en: een nette burgerdame bezit een pistool - . van een over
val van de bakkerij is de politie niets bekend - en is zelfs bereid om er
mee te schiete n. Dames hebben geen wapens. En schieten doen ze al hele
maal niet. 

Maar allerlei details kloppen niet met het verhaal van de politie. N iet 
alleen ontbreekt het moordwapen - Rijkbloem kan het toch hebben 
weggegooid of de vrouwen, die immers niet gefoui lleerd zijn, kunnen het 
hebben meegenomen' - ook de patroonhuls is weg . z;ou Rijkbloem die 
hebben gezocht en op weg naar de telefooncel hebben weggegooid? Dat 
zou wijzen op een zeer grote tegenwoordigheid van geest. Verrassend zou 
dan bovendien zijn dat de beide vro uwen van dit zoeken naar de huls 
geen melding hebb en gemaakt. Kruitsporen ontbreken niet alleen op de 
handen van Rijkbloem, maar ook op het hoofd van het slachtoffer. Als 
het waar is wat beide ooggetuigen zeggen, namelijk dat Rijkbloem het 
slachtoffer van een afstand van 50 centimeter neerschoot, dan zoude n 
dergelijke sporen er zeker moeten zijn. Het ontbreken van kruitsporen op 
het hoofd van het slachtoffer strookt wèl met het verhaal van Rijkbloem, 
die beweert dat de koge l uit het pistool van moeder de vader trof van een 
afstand van meer dan 2 meter. Ook de hoek waaronder de kogel is bin
nengetreden in het hoofd van het slachtoff er, strookt niet met de versi e 
waar in Rijkbloem rechttoe rec htaan op het slachtoffer schoot, maar wel 
met de bewering dat het pistool afging nadat de hand die het vasthield 
naar beneden was geslagen. Al deze details stroken met de vers ie van 
Rijkbloem. Zij zijn onverenigbaar met de versie van de twee ooggetui 
gen. Maar het blijven details. Als verhaal is de vers ie van de twee vrou
wen beter dan die van Rijkbloem. 

Wat doe je als rechter met zo' n geval? Het goede verhaa l geloven en 
proberen over al die niet kloppende details niet wakker te liggen? Dat is, 
naar het schijnt, waar de rechtbank voor koos: zij veroordeelde Rijk
bloem tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Die ging vervo lgens in appe l 
bij het hof. De behandeling in appe l hebben wij zelf bijgewoond en op
nieuw werd ons duidelijk dat het bewijs tegen Rijkbloem slecht s bestaat 

1. Een andere mogelijkh eid is dat Rijkbloem het moordwap en aan de hem bekende 

vrouw in de telefooncel gegeven heeft. Deze vrouw werd noch door de rechtbank, 

noch door het hof als getu ige opgeroepen. 
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ui t de verklarin gen van twee bela nghebb end e en ond erlin g ni et onafha n
kelijke get ui gen , di e ni et stro ken met allerlei deta ils. D e vraag waa r 
bijv oo rb eeld het wapen gebleven is, werd ook door het hof ni et geste ld , 
laa t staa n bea ntw oord. H et hof vero ord eelde Rijkbl oem tot zeve n j aa r 
met T BS. 

Thaise delicatessen 

Wi e tege no ver het verh aa l va n het openb aar mini ste rie zijn eigen verh a al 
wil stellen , mo et wel me t een goed verh aa l kome n. D at rea lisee rd e de ve r
dacht e in de zaa k H enk emans zich , zij het wat laa t. H enk em ans is ee n 
veer tigj arig e free-lance journ alist , die zijn beroep in Bangkok uito efent. 
Op 14 oktob er 1988 reist hij va n Bangkok naa r Am sterd am , waa rbij hij 
voor een kenni s in Bangkok, een zekere Kito , een ta s met spull en m ee 
neemt om die aa n twee C hin eze n- in Zo ete rm eer te overh andi gen. Hij 
huurt een kamer in het H ya tt Hot el, waa r de ta s ind erd aa d door tw ee 
Chin eze n wordt op gehaald. Dat alles ond er het oog va n de politi e, di e n a
melijk een anoni eme tip gekrege n hee ft dat die tas heroï ne beva t. D e poli
tie volgt de twee C hin eze n met de tas naa r een adres in Zoeterm ee r. 
W ann ee r enige tijd la ter een va n hen het hui s wee r verlaa t , houdt de poli
tie hem aa n en door zoekt het hui s, dat als safe house blijkt te zijn ingericht , 
dat wil zegge n m et speciaal in gebouwd e bergplaa tsen. Zij vindt er zesti en 
kilo hero ïn e. 

O ok H enk em ans word t vervo lgens aa ngehoud en en beschuldigd van 
heroïn esmokk el. H enk em ans ontk ent dat: de van Kito gekr ege n tas zou , 
voor zover hij wist , slechts Th aise delicatessen bevat hebb en . Hij heeft 
zijn vriend Ki to een dienst willen bew ijzen , in ruil over igens voor ee n 
vliegreto ur Ban gkok-Am ste rd am, dat Kit o, als werkn emer bij een lu ch t
vaar tm aa tschappij , voor een pr ikje kon krij gen . Bove ndi en ontv in g hij 
van Kit o een bedrag van 3 000 guld en voo r deze vr iend endi enst (ho e de 
politi e dit te weten kwa m , weten wij ni et) . 

Afgezien van aller lei details, is dit he t verh aal waa rm ee de zaa k voor 
de rechtb ank komt. H enk em ans' verh aa l kan niet di enen als tege nv er 
haa l tege n dat van het openb aar mini sterie, het past daa r int egend eel 
naa dloo s in en versterkt he't. H et is het klassieke verh aal van iedere be
tra pte d r ugssm okkelaa r , zo vaa k vert eld dat het een cliché gewor den is . 
De rechtb ank herk ent het ook als zodani g en veroo rdeelt H enkem an s su
biet to t vier j aa r geva ngeni sstraf. 

En toc h zit deze zaa k vol kleine bewij sprobl emen . Wij laten die hi er 
grot end eels onb esprok en ond er verwij zing naa r de bijl age . H et is het ver
volg van deze gesc hiedenis die ons nu int eressee rt. H enk em ans ga at n a-
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melijk in appel en, nadat hij daar opnieuw veroordeeld is, nu zelfs tot vijf 
jaar, in cassatie. Op dat moment realise ert hij zich dat zijn verhaal tot 
dan toe niet goed genoeg geweest is. Op de onschuldige versie van het 
verhaa l , die inhoudt dat hij daadwerkelijk delicatess en vervoerde - een 
versie die strikt genomen waar kan zijn, want het is ni et concreet vastge
steld dat de tas die, op het moment dat hij in het bezi t van Henkemans 
was, niet beva tte - komt hij niet meer terug. Hij concentreert zich op 
de naïeve vers ie: 'Misschien vervoerde ik ind erdaad contrabande, maar 
dat wist ik dan niet.' Met die versie lijkt in strijd dat Henkemans een wel 
erg hoge beloning voor zijn eenvoudige vriendendienst ontving. Hij 
schrijft een lange bri ef na ar het openb aa r minist eri e om dat probl ee m 
weg te verk laren. Uit die brief citeren wij enkele passages: 

'N iet over het hoofd gezien moet worden, dat in een oosterse cultuur 
het gemeenschappelijk leven (voora l door de temp eratuur ing egeve n) 
veel int ensiever is dan hier in Europa . Men leeft veel buit en . Gaat veel 
uit, ontmoet elkaar in clubs, bars, verenigingen, en heeft bijgevo lg veel 
kenniss en. ' 

Met deze en soortge lijke zinnen voert H enkemans ons naar een exotische 
context, een context waar 's rechters Hollandse intuïties niet werk en . In 
die context leerde hij Kito kennen, die hem een vliegticket naar Amster
dam aanbood in ruil voor het meenemen .van de tas. De brief vervolgt: 

' Het kan geen kwaad hier voor de duid elijkheid op te merken , dat het 
meenem en op reis van bepaalde delicatess en ook volstrekt normaal is in 
dat soort landen. Dat doe je gewoon voor elkaar. [ ... ] Ik weet boven
dien uit eigen ervaring, dat wekelijks vele Nederlandse diplomaten in 
het weekend naar Schiphol vliegen, alleen om Nederlandse delicat essen 
op Schiphol in te slaan, koffers vol , om aans lui tend naar hun stand
plaats terug te keren. ' 

In dez e passage maakt Henkemans een gevaarlijke wending: zijn wij al 
bereid te aanvaarden dat de mensen er in Bangkok andere gewoonten op 
na houden, dat verhaal van die Ned erlandse diplomaten klinkt twijf elach
tig. Het zou bovendien min of meer controleerbaar zijn, zij het dat nie
mand dat heeft geprobeerd. Henkemans vervolgt: 

'Geen moment heb ik er derhalve aan gedacht mog elijk gemanipuleerd 
te zijn toen ik inging op het aanbod naar Nederland te vliegen.' 

Het voor Kito goedkope vliegticket moge daarmee min of meer aanneme-
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lijk gema akt zijn, de belonin g van 3 000 guld en wordt d aa rm ee nog ni et 
wegge po etst. In zijn bri ef kom t dat bedr ag d an ook ni et vo or. In plaa ts 
da arv an produc ee rt hij een tegenb ewijs uit het on gerijmd e. D a t gaa t als 

volg t: 

'Nimm er heb ik het bedr ag, dat gezien de verondersteld e hoeveelheid 
dru gs om en nabij de 50 ooo guld en had mo eten liggen , getou cheerd . 
Een koerier wordt , naa r verluid t, op zijn laa tst bij afleveren van waa r 
betaald . Dan is imm ers zijn rol afgelopen . Er is geen enkel bedr ag va n 
enige imp ort anti e op mij aa ngetro ffen .' 

Afg ez ien van het feit dat H enk em ans hi er een voor hem gevaa rlijk e ken
nis va n de hand elsgewoont en in het dru gsmili eu dem onstr ee rt, kl inkt zijn 
verw ee r ook hi er ni et erg overtui gend . H et komt bo ve ndi en te laat: de 
Ho ge R aa d verw erpt het cas sati ebero ep , echt er m et behulp van art. rora 
RO , dat wil zeggen zond er motiv ering, zod at wij ni et weten waa rom . 
M aa r het voorg aande demonstr ee rt dat H enkemans in ziet ho e goed het 
verh aa l van het openb aa r mini steri e eige nlijk wel was en da t zijn tege n
verh aal ni et allee n niet goed gen9eg was, m aa r dat van het op enb aa r mi
nist erie ze lfs leek te ve rsterk en. Verv olgens prob ee r t hij zijn ve rh aal in 
ee n radi caa l and ere , de rech te r onb ekend e, cont ext te pl aat sen . ' W at in 
wes terse cont ext ee n slecht verh aal lijkt , kan in ee n ex oti sche con tex t best 
een goe d ve rh aa l zijn ,' zo luidt H enk em ans' boods ch ap . T everg eefs . 
En toch kan men zich a fvrage n wa t n ou pr ecies het bewij s in deze 
zaa k was .2 

De· beroepsboef 

Str afza ken spelen zich no gal ee ns af in wat voor de gemidd elde N eder
land se recht er ee n ex oti sche cont ext m oet zijn: het crimin ele mili eu . D a t 
mili eu wordt bevolk t door lieden met een levensstijl di e de gemidd eld e 
opp asse nd e bur ge r bi za r voork om t. Wordt een lid va n dat mili eu ver
dacht van ee n misdrijf , dan lijkt de recht er , zo is on ze indruk, ni et zoz ee r 
bewij s , d an wel steunb ewij s te ve r gen . D at lieden in zulk mi lieu voortdu 
rend delicten begaan, wee t iederee n en lijkt door de recht er aa nv aard te 
word en als een feit va n algem ene bekendh eid , dat gee n bewij s beho eft. 
Aanv aar dt m en di e ged acht e , dan zou men kunn en m enen d a t voor ee n 

2 . Voo r een ve rwa nt geval en de wijze waaro p ook daa r een beroep op naïv iteit faal de, 

zie H R 25 nove mb er 1986, NJ 1987, 493 . 
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ten last e gelegd concreet delict nog slechts steun- of indirect bewijs nodig 
is . Wij geven een voorbeeld. 

In Amsterdam was er een grote groep van allochtone jong elieden die 
hun zakgel d via bankov erva llen plachten te verwer ven. Sydney N ee
ringh, achttien j aar oud, behoord e tot deze groep. Hij verkeerde ond er 
lieden die in het verleden voor dergelijke overvallen veroordeeld zijn. 
Op zeke r mom ent wordt ook Neeringh ten laste gelegd aan vier ove rval
len te hebb en deelgenomen. Die zijn allemaa l gepleegd door twee perso
nen met bivakmuts en op. Antonie Wond er , ee n van di e vrienden van 
Neeringh, heeft zelfs bekend aan één daa rva n te hebb en deelgenom en . 
Da arb ij heeft hij Neeringh ech ter niet als zijn medeplichtige genoemd. 
N eeringh zeg t met geen van de vier overvallen iets te m aken te heb ben 
gehad. 

De rechtbank in Amsterdam spreekt Neeringh vrij van twee van de 
vier hem ten las te gelegde overvallen. Waarom weten wij niet, want 
vrijspraken worden gewoonlijk niet gemotiveerd. 3 Voor de twee andere 
wordt hij veroordeeld to t een gevangenisstraf van vijf j are n. Wij beper
ken ons hier tot het bewijs in een van die twee zaken . Bij dez e overval 
waren er tien getuigen: twee per soneelsleden van de bank, vier klant en 
en vier voorbijgangers. D aarva n worden er dri e4 gebruikt voor ident ifi
catie van Neeringh: de filiaa lhoud er van de bank en twee voorbijgangers. 
Di e identific aties vormen de kern van de zaa k omdat de overvallers bi
vakmutsen dro ege n . Neeringh wordt te zamen met vier jongem ann en 
van ' Noordafrikaanse afkomst', die toevallig in hecht enis zate n en dus 
bes chikba ar waren, in een zoge na am de Oslo-confrontatie geplaats _t, zon
der bivakmuts op. De filiaalhouder en een van de voorbijgangers 'menen' 
Neeringh als een van de daders te herkenn en, nadat zij en ander e getui
gen eerder verklaard hadd en dat het om jong ema nnen met een donk ere 
huidskl eur en een Surinaamse tongv al ging. Hun taak kw am er dus op 
neer de enig e creool onder vijf donk ere lieden aan te wijzen. Dat zij zich 
da arb ij niet geheel zeker va n hun zaak toonden, mag verbazingwekkend 
het en , zij het dat zij ermee toonden hun verantwoordelijkheid ern st iger 
te nem en dan de politie blijkbaar deed . 

Met de tweede voorbijgangster is iets bij zond ers aan de hand . Zij heeft 
enk ele ur en voor de overval aan de achterzijde van de bank een jongem an 

3. Zie in dit verb and: G. Knigge, Beslissen en motiveren, Alph en aan den Rijn : H.D. 

Tjeenk Willink, 1980, p. 137 e .v. 

4. Althans, van drie iden tificat ies word t vers lag gedaa n in het dossier. Als er in werke 

lijkh eid meer identifi cat iepogi ngen zijn ondernomen, zou dat een geva l zijn waa rin 

negatieve identificaties eenvoud ig worde n verzwege n. Daarover meer in hoofdstuk 6. 
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- zonder biv akm uts op! - gezie n bij een Suzuki. Bij de Oslo-confronta
tie verklaart zij in Neeringh die jongeman met zekerheid te herkennen. 5 

Dat plaatst Neeringh enke le uren voor de overval in de buurt van de bank 
èn verbindt hem met een auto, die later gesto len blijkt te zijn en die mo
gelijk als vluchtauto gediend heeft. In die auto, die later elders onbeheerd 
wordt aangetroffen, vindt de politie een haar die, volgens het Gerechte
lijk Laboratorium, 'afkomstig zou kunnen zijn' van Neeringh en tevens 
een geurspoor dat met behulp van politiehonden met Neeringh in ver 
band kan worden gebracht. Dat de au to inderdaad als vluchtauto door 
de overvallers gebruikt is, is echter niet zeker: de verklaring van de twee
de voorbijgangster, die zelfs het nummer van de door haar geziene Suzu
ki noteerde, maakt dat overigens wel waarschijnlijk . Dat het echter Nee
ringh was die zij bij de auto zag, steunt op een gebrekk ig ingerichte Oslo
confrontatie. Daaraan nam en immers te weinig en verkeerd gekozen fi
guranten deel (zie daarvoor hoofdstuk 8) . De in de auto gevonden haar 
en het geurspoor verklaart Neeringh door toe te geven dat hij wel eens 
in gestolen auto's scharrelt. Dat is niet geheel onaannemelijk, want in 
zo' n milieu doet ieder een met grote regelmaat wat God verboden heeft. 

Het bewijs tegen Neeringh in deze zaak is zwak. H et bewijs in de ande 
re zaak waarvoor hij veroordee ld werd, was nog zwakker: geen van de 
getuigen had de daders zonder bivakmuts gezien. H et zal de rechtbank 
ook niet ontgaan zijn dat er van de gehouden Oslo-confrontatie wein ig 
deugde . En dan nog, slechts één getuige heeft Neeringh zonder bivak
muts gezien en dat was enkele uren vóór de overval, niet tijdens de over 
val of bij het verlaten van de bank. De sporen van Neeringh in de veron 
derstelde vluchtauto vormen op zichze lf geen sterke elementen en kunnen 
bovendien wegverklaard worden. Toch duiken deze gegevens, zonder 
verdere verklaring of toelichting, op a ls bewijsmiddelen in het vonnis. 
Het is alsof de zwakte van de bewijsmiddel en de rechtbank niet kan sche
len nu zij op andere gronden - Neeringhs lidm aatschap van een bekende 
crim inele groep - de overtuiging van zijn schu ld gevormd heeft. Nee
ringh is ongetwijfeld een criminee l - ten aanzien van zijn gescharre l met 
gesto len auto's geeft hij dat ook toe - maar dat hij deelnam aan deze 
concrete bankoverval is naar ons oordeel niet overtuigend bewezen. Het is 
echter wel wettig bewezen. De beoordeling van de bewijsmiddelen staat 

5. Blijkens het pro ces-verbaa l zou zij gezegd hebb en: 'Hij dro eg een biv ak muts , maar 

ik heb zijn gezicht door de opening van de muts goed gezien.' Dat kan zij echter niet 

gezegd hebben, want op het moment dat zij hem zag dro eg hij natuurlijk geen bivak

muts. De vraag hoe dit door getuige ondertekende proces-v erb aal dan tot stand kon 

komen, komt in hoofdstuk JO aan de orde. 
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de rechter immers vrij. 6 Het staat hem vrij zwakke en zelfs waardeloze 
bewijsmiddelen te accepteren en aan zijn vonnis ten gronds lag te leggen. 
Ook wij achten het, na zorgvuldige bestudering van het dossier, ni et uit
gesloten dat Neeringh een van de daders was. Dat hij wel eens een bank
overval heeft gepleegd, lijkt ons vrijwel zeker: het zou ons verbazen als 
hij in zijn vriendenkring de enige was die daaraan nooit heeft meege
daan. Maar dergelijke overwegingen, hoe voor de hand ligg end ook, vor
men niet voldoende bewijs voor dit concrete geva l. 

Dissociatie van overtuiging en bewijs 

Wij werpen de hypothese op dat er in dit voorbee ld sprake is van wat wij 
de 'd issociatie van overtuiging en bewijs' zou kunnen noemen. Wat dat 
inhoudt werd onlangs treffend onder woorden gebrac ht door de Bossche 
advocaat -generaa l na afloop van het appel inzake de in Roermond ge
pleegde IRA-moorden. Bijzonderheden over deze zaak in de bijlage. Wel
licht ten overvloede, want de zaak is in de media uitvo er ig aan de orde 
geweest. De veroordeling in eerste aan leg van Carroll, een van de vier 
verdachten, berustte uitsluitend op de identificatie door twee niet onaf
hankelijke get ui gen - de twee getuigen spraken elkaa r op dit punt overi
gens tegen - die hun identificatie bovendien uit voerden nadat zij foto's 
van de verdachten op de televisie en in de kranten hadden gezien. In de 
vrees dat het Hof Den Bosch in appe l dit bewijs als onvoldoende zou be
oordelen, betoogde de advocaat -generaal in zijn requisitoir: 'De overt ui
gin g is er dat de vier betrokken zijn geweest bij de aans lag. Probleem 
voor het hof is da~ ook wettig bewezen te achten. ' 7 

In een gesprek met een Ams .terdamse rechter spraken wij over de vraag 
of volgens haar dissociatie tussen overtuiging en bewijs wel eens voor 
komt. Zij ontkende dat: 'Eerst kijk je of het wettige bewijs er is, dan 
vraag j e je af of je er ook door overtuigd wordt.' In de IRA-zaak ging de 
advocaat-generaa l omgekeerd te werk : zijn overtuiging berustte op gron
den die hij niet als wettig bewijs naar voren kon brengen, omdat zij niet 
bewezen dat Carroll op de bewuste avond in Roermond was en al hele-

6. Zie M.J. Grapperhaus en H.J.I.M. de Rooij, 'Bew ijsverweren: een overzicht', in 

J.G.M.P.F . van der Meijs en G.A.M . Strijards (red.), De derde rechtsingang nader beke

ken: opstellen aangeboden aan C. Bronkhorst, Arnhem: Gouda Qu int, 1989, p. u5-135 (i .h.b. 

p . 120). Dat geldt trouwens ook voor de selectie ervan, waarover later meer. 

7. Citaat ontleend aan NRC Handelsblad van 24 juni 1991. (De krant geeft het citaat ook 

tus sen aan halingst ekens .) 
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maal niet dat hij een van de schutters was geweest. Toch drong hij aan 
op veroorde ling met de hiervoor aangehaalde woorden: ' De overtuiging 
is er [ ... ] . Probleem [ . .. ] is dat ook wettig bewezen te achten.' Voor 
een van de vier verdachten waren er twee getuig enverklaringen van 
slechte, zo niet waardeloze kwaliteit, maar zij waren er en twee getuigen
verklaringen vormen wettig bewijs . Ontleende de rechtbank daaraan de 
overtuiging die tot zijn veroordeling in eerste aan leg leidde? Of ont leende 
de rechtbank zijn overtuiging aan andere zaken, di e echter niet als wettig 
bewijsmidd el konden gelden en veroord eelde hij die ene verdachte waar
voor wel, zij het gebrekkig, aan het wettelijk bewijsminimum voldaan 
was? Dat zou dan een gaaf voorbeeld van de dissociatie van overtuiging 
en bewijs zijn. Het hof op zijn beurt weig erde zo'n dissociatie en hield 
de juiste volgorde aan: eerst het bewijs, dan de vraag of dat bewijs de 
overtuiging van schuld kan drag en. Alle verdachten werden vrijg espro
ken, hoewel toch ook het hof over de verk laringen van die twee getuigen 
beschikte en wel niet geloofd za l h ebben dat de vier verdachten de arge lo
ze toeristen waren waarvoor zij zich uitgaven. Daar ging het echter niet 
om: de vraag was of zij de gezochte moordenaars waren . 

Ook in de zaak O'Flynn liet de procureur-generaal zich in de kaart kij

ken. Het ging daarbij om ee n Ierse za kenma n die in Ned erland via een 
escort-service in contact kwam m et ee n vrouw en haar twee docht ertjes 
van vier en zeve n jaar . H em werd verkrachting van, alth ans ontucht met 
deze twee m eisjes ten laste gelegd. Op deze zaa k kom en wij nog terug. 
Voor het moment int eress ee rt ons wat de procur eur-gen era al in zijn re
quisitoir ze i; Wag enaar, die bij de behandeling in hoger beroep aanwezig 
was, notul ee rd e het zo goed en zo kwaad als het ging: 

'Het wettig bewijs is zeer mage r, dat geef ik toe . De omstandigheden 

waarin de meisjes zijn verhoord en de verslaglegg ing daarva n waren 
verre van ideaal. Maar het staat niet op voorhand vast dat deze verkla
ringen volstrekt waardeloo s zijn en daarom kunnen zij als wettig bewijs 
worden aanvaard. De overtuiging is er ook. Die is afkomstig uit het feit 
dat de verdachte kinderporno in zijn bezit had, dat hij gebr uik maakt e 
van een escort-s ervice , dat hij geprobeerd had met meisjes uit een be
paalde leeftijdsgroep in contact te komen , dat hij plots elin g va n hotel 
wisselde en dat hij betrokk en raakte bij de zaak Och alek . [In deze zaa k 
was verdachte op dat mom ent al vr ijgesproken, omdat er geen enkel be
wijs voor de tenlastelegging was .] H et bewijs houdt niet over, maar 1s 
er wel.' 

In deze passage zegt de procureur-g eneraal precies wat wij bedoelen met 
dissociatie van overtuiging en bewijs. Hij probeert het hof te verleiden 
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tot handel en in strijd met de wet, in het bijzond er art. 338 Sv. Dat artikel 
bepa alt uitdrukkelijk dat de rechterlijke overtuiging 'door de inhoud van 
de wettige bewijsmidd elen ' moet worden bepaald. Andere gronden zijn 
in str ijd met de wet. En toch werd O 'F lynn in eerste aa nleg veroordeeld. 

Zowel in de Neer ingh- zaa k als in de O'Flynn- zaa k is er e igenlijk geen 
bewijs. Wat er aan wettig bewijs is, is zeer gebrekkig. Wij kunnen ons 
niet voorstellen dat de rechtb ank dat niet gezien heeft. Als dat juist is, 
dan zijn de vonnissen van de rechtb ank in deze zaken slechts te verklaren 
met behulp van on ze hypoth ese dat er soms een dissociatie van overtui
ging en bewijs optre edt, waarbij een niet op de aanwezige bewijsmidd e
len steun end e over tuiging de overhand krijgt. Dat gevaa r is er vooral als 
het verhaal van het openbaar ministerie zich afspeelt in een crimineel mi
lieu , een mili eu dus waar het begaa n van delicten de dago rd e uitma akt. 
'Dus waarom dit ook niet?' is dan een verleidelijke overweging. 

Omdat ee n disso ciati e van overtuiging en bewijs in st rijd met de wet 
is, zal on ze hypoth ese, vermo eden wij, in recht erlijk e kring ni et op veel 
bijv al mog en reken en. Omdat ons er veel aan gelegen is de lezer erva n 
te overtuigen dat het niette min voorkomt, bespr eken wij no g een ander 
geval dat zich eveneens in een milieu van boeve n afspeelt en dat daarom 
gevoe lig is voor deze kun stfout. H et gaa t -om de zaak Schn eider. 

Ook Schneider verkeert in een milieu waarin iederee n steelt, liegt, 
overmatig drinkt en drugs gebruikt. Zijn strafblad is dan ook aanz ienlijk , 
waaruit bov endien blijkt dat hij een eigen specialisme heeft : inbraken in 
bej aa rd ent ehuizen . Op geweld daa rbij is hij echt er nog nooit betra pt. Op 
29 juni 1986 sluipt hij een bejaard ent ehuis binn en en maakt een kluis 
open. Hij wordt echter gestoord en hij mo et zonder buit vluchten. Tw ee 
dagen later wordt in dezelfde kamer in het bejaar dentehuis opnieuw inge
brok en, nu door twee man nen . De aa nwezige bejaard e wordt na een 
worsteling bedwelmd en geboeid . Deze keer wordt de kluis ontdaan van 
een muntenverzameling. Schneider en zijn vero nderst elde medeplichtige 
Att eveld worden aangehouden. Schneider bekent de eerste inb raa k, maar 
ontkent de tweede. At teve ld bekent de tweede inbr aa k en wijst Schneider 
als zijn mede plichtig e aan. 

Nu mag de verkl ar ing van Atteveld volgens art. 341, lid. 3 Sv niet tegen 
Schneider gebruikt worden. Borst en Nijboer merken daarover op: ' [H et] 
is [ ... ] met het stelsel van de wet onverenigbaar medeverdachten in el
kaars strafzaak te hor en ,' maar zij voegen daar wat mistroostig aan toe 
dat het ' in de pr aktijk helaas zeer frequent gebeurt '. 8 Zo ook hier. Maar 

8. W.L . Borst enj .F. Nijb oer, Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht, Nijmegen: Ars 

Aequi Libri, 1990 (3de druk), p. II7. 
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de zaak ligt ni et zo eenvo udi g als tot nu toe leek. D e bej aa rde verklaart 
dat het deze lfde man was die hem traangas in het gezicht spoot en hem 
boeide. Att eveld zegt echt er dat hij zelf spoot, maar dat Schneider de be
jaarde man bo eide. Di e twee verk lari ngen stroke n derh alve ni et . Vr eem
der dan het feit dat de rechtbank, die Sch neider in eerste aan leg veroor 
deelde voo r béide inbrake~, daar niet over va lt, is het feit dat beide ver 
klaringen, die van het slacht offer en die van Atteve ld , letterlijk als be
wijsmiddelen worden opgenomen in het vo nnis. 

Er zijn bov endi dn twee getuigen die de inbr ekers het bej aar dent ehuis 
hebben zien verlat en. Aan een van hen worden veerti en foto's getoo nd, 
waarbij hij Schneider en . .. Wetering aa nwij st, di e ook al tot het ge
noemde mili eu behoort , m aar niet als ver dacht e in deze zaa k beschouwd 
werd. Toch heeft de politi e een anon iem te lefoo ntj e ontvangen (van Att e
veld?), wa arin Schn eider en Wetering als de daders werden genoemd. 
Dat kan niet waar zijn pmd at Atteve ld zijn aa nde el imm ers heeft bekend . 

Voor beide get ui gen "':ordt een Oslo-confrontati e georgan iseerd , waar
in één keer Schn eider en één keer W ete ring naas t een· aan tal figurant en 
voor komen. Noc h Schn eider, noch Wetering worden geïde ntific eerd . Bij 
de Oslo-confron tat ie met Schneider wijzen beide getuigen twee (blijkbaar 
is er een onjuist e in struct ie gegeven, zie hoofdstuk 8) figurant en aan; bij 
di e met Wet ering wijst de ene get uige een figura nt aan, de andere nie
mand . Blijft het feit dat ee~ van deze getuigen zowel Schne ider als W ete
ring bij een fotopr esent a tic/r'herkend heeft. Maar daa rbij is het probl eem 
dat j e niet tege lijkertijd de herkenning van Schn eider kan geloven en de 
herkenning van W eterin g qfwijzen . En dat laa tste zou mo eten als j e dit 
gegeve n tot bewijs gebruik ~, wa nt Atteve ld is in ieder geva l één van de 
daders . 

Voor Schn eiders aa nd eel in de tweede inbra ak zat de rec htb ank dus 
met een inconsi stenti e en voorts met verk laringen van de boef Atteve ld 
en va n allerlei , tot nu ~oe ongenoemd geb leven, andere boeve n , di e • 
echt er voortd ur end verand eren en die dus ten minst e ten dele als gelogen 
beschouwd mo ete n worden. To ch veroo rd eelde de R echtb ank Schn eider 
in eerste aan leg voor béide inbraken. W aarom? Omd at Schn eider een be
kend inbr eker is, di e de eerst e inb raak heeft beken d en omdat het ' lo
gisch' is dat hij teru gging om het onafg ewerkt e karwei af te mak en? Om
dat het verhaa l over de tweede inbr aa k naa dloos pas t in de 'co nt ext' van 
het milieu waar in Schn eider verkee rt en de ' psycholog ische toesta nd ' 
waar in hij na de ee rste inbraak kan geac ht worden ver keer d te hebb en ? 
Als dat jui st is, dan is ook deze zaa k een goe de illu stra tie va n onze hypo
these va n de di ssocia tie van overtu iging en bew ijs. Wij voege n toe dat het 
hof Schn eider in hoger beroep vrijsprak. 
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Het wettig bewijs 

Alle besprok en gevallen hebben gemeen dat er weliswaar voldoende wet
tig bewijs is, m aa r dat de kwaliteit van (delen van) dat bewijs naar ons 
oordeel ontoereikend is om de rechterlijk e overtuiging te dr age n . Toch 
werd in al dez e gevallen een veroordeling uitgesprok en, althans in eerste 
aanleg. In geen van deze gevallen staat het vast dat er sprak e is van rech
terlijke dwaling. De versie die het openbaar ministerie van h et gebeurde 
gee ft, is niet onredelijk, al kan niet ontkend word en dat die redelijkheid 
nogal eens bere ikt wordt door selectief m et de gegevens om te springen. 
Gegevens die niet in het verhaal passen , worden genegeerd, waar door het 
aan de recht er aa ng eboden verhaal aanmerkelijk bete r lijkt dan h et is . Zo 
kan in de zaak Rijkblo em alleen een goed verhaal ver teld word en als men 
allerlei details weglaat. Wat verdachte tegenover het verhaal van het 
openbaar minist erie weet te stellen, is dikwijl s niet beter van kwalit eit , 
maar ook ni et opvallend slechter. De verklaring die Neeringh geeft voor 
in de vermeende vluchtauto gevonden sporen is daa rvan een voorbeeld. 
Daarbij mo et word en aa ng etek end dat het de taak van het openbaar mi
nist er ie is om het ten last e gelegde te bewij zen. Verd acht e is niet verplicht 
daa r iets tege nov er te stellen, maar do et er overigens wel verstandig aan 
een eigen, onschuldige verklaring te geven voor aanwezige gegevens. 
H enk em ans prob eer de dat te doen, zij het pas nad at hij in hog er beroe p 
wa s veroordeeld . 

In veel gevallen is er , vermoeden wij , sprake van een dis soc iatie van 
overtuiging en bewijs , dat wil zeggen dat de rechter zich door het verhaal 
va n het openbaar ministerie, de voorg eschi ede nis van verdachte en de 
context waa rin het delict geplaatst wordt zozeer laa t verleiden, da t hij aan 
de zwa kh eid va n de aa nw ezige bew ijsmidd elen ni et zwaa r tilt. D e m ee s
ten van deze verd achte n hebb en het probl eem dat zij verkeren in milieu's 
waarin een delict als het ten laste gelegde heel gewoon is. 

D at verdachten worden veroordeeld zonder dat een minimum aa n wet
tig e bewij smidd elen voorhanden is, komt in ons land weinig vo or. Als 
voorbeeld zou kunn en dienen de zaa k waarbij een stiefvader werd veroor
de eld voor seksueel misbruik van zijn docht er enk el op grond van de ver
klaring van het slachtoffer. 9 Als steunbewijs werd aa ng evoerd dat de va
der had toegegeven in het verleden wel eens alleen met zijn dochter thuis 

9. Deze zaa k, die wij verder niet behande len, bracht het tot de H oge Raad . Zie HR 

8 nov ember 1988, nr. 83 887 (niet gep ubli ceerd) , bespro ken door C .J. va n Bavel en 

R.P .G.L.M. Verbunt , ' Slachtoffer /get uig in zede nzaken en ve rhoor ter zittin g', Ne

derlands juristenblad, 65, 1990, p. 1399-1404 (i.h .b. p. 1399-1400). 
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te zijn geweest en de verklaring van de huisarts van de dochter dat zij, 

inmiddels meerderjarig, op dat moment geen maagd meer was. Naar ons 
oordeel kunnen deze twee gegevens onder geen enkele definitie van de 
term gezien worden als steunbewijs. Niett emin veroordeelden zowel 
rechtbank als hof de verdachte . De Hoge Raad weiger de vervolgens te 
casseren omdat het om een feitenkwestie zou gaan. Een wat laf stand
punt , menen wij, omdat de vraag wat nog als steunbewijs kan gelden best 
als een rechtsvraag gezien kan worden, zij het dat de Hoge Raad op dit 
punt in het verleden al zo soepel is geweest, dat een nieuwe standpuntbe
paling ter zake slechts zou kunnen leiden tot een beperking van het begrip 
en daarom strijdigheid m et het eerder ingenomen standpunt. 

Be wij sverweren 

Men kan zich afvragen waarom, althans in eerste aanleg, de rechter in 
al deze gevallen, waarin het bewijs zo zwak is dat het verhaal en zijn con

text de besliss~nde factor worden, het tegenverhaal van verdachte zonder 
uitleg terzijde schuift. W at moet dez e eigenlijk doen om niet op een mooi, 
maar nauwelijks verankerd verhaal veroordeeld te word en? Formeel luidt 
het antwoord: een bewijsverweer voeren. Bewijsverweren, d at wil zeggen 
' beweringen ter terechtzitting, door of namens verdachte, wa arin bestr e
den wordt dat de recht er met het voorhanden bewijsmateriaal het ten 
laste gelegde bew eze n mag verklaren', kom en volgens Grapperhaus en 
De Rooij 10 in twee soorten voor: betog en die de waarde van het be
wijsmat eriaal aanvechten (feitelijke verweren) en betogen die de juistheid 
van het ten laste gelegde bestrijden (juridische verweren). Wie een be
wijsverw ee r voert moet da t ten eerste uitdrukkelijk doen. Men kan in cas
satie over het stilzwijgend passeren van een bewijsv er weer slechts klage n 
wanneer uit het proces-v er baal van de ter echtzitting blijkt d at het ver
weer gevoerd is. Dat zo'n verweer daadwerkelijk in he t proces-verbaal te
rechtkomt , is ni et vanzelfsprekend , want derg elijke proc esse n-verbaal ge
ven het te berde gebrachte dikwijls zeer summi er en onvolkomen 
weer. 11 Verdachte kan van het in art. 326, lid 2 Sv bepaalde gebruik ma-

JO. Gr app er ha us en De Rooij, Op. cit. (noot 6) , p. u5. 

11. Vgl. het geval in HR 15 no ve mb er 1983, NJ 1984, 312, waarin verzoeker erove r klaag

de dat in het proces-v erb aal slec ht s was vermeld: 'Verdacht e voert het woor d te r ver

dediging . ' In zijn conclusie me rkt advo caa t-gener aa l Leijten da arover op: ' Het aantal 

str afza ken waarin volstaan wordt m et ee n med edelin g als hi er in p.-v. opgenomen, 

is leg io. ' D e Hog e R aad verwierp de klacht. 
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ken om een verw eer woordelijk in het proces-verbaal te doen opnemen, 
maar te vaak gebruik maken van dat recht zal de verstandhouding met 
de rechtbank ni et ten goede komen. Een alternatief is het verweer uitvoe
rig in de pleitnotiti e behand elen en deze vervo lgens overlegge n, opdat zij 
tot de gedingstukken gaat behoren. Maar dan moet er opnieuw op wor 
den toeg ez ien dat het overleggen van de pleitnota wordt vermeld in het 
proces-verbaal van de zittin g. Niet erg duidelijk is hoe verdachte of de 
verdediging daarop toezicht moet houden: zij kunnen bezwaa rlijk over 
de schouder van de griffier gaan meekijken . 12 

Erg belangrijk is dat alles inmidd els niet , want voor de meest e bewijs
verweren geld t dat zij in cassatie geen kans van slagen hebben wanneer 
zij gericht zijn tegen de geloofwaardigheid van het bewijsmateriaal. 13 De 
rechter is 'vrij in de waard ering en select ie' van de bewijsmidd elen. 14 

Hij hoeft daarvoor geen redenen te geven. V erdacht e of zijn raadsman 
kunnen er ter zitting nadrukke lijk op wijz en dat de aangevoerde be
wijsmiddelen zwak of zelfs waardeloos zijn, er bezwaar tegen maken dat 
bepaald e, met de tenlastel egg ing strijdige gegevens door het openbaar 
ministeri e over het hoofd worden gezien of wegge moffeld en erop toezien 
dat al die bezwar en in het proces-verbaal van de zitting of in de bij de 
ged ingstukken gevoegde pleitnotiti e voorkomen, de rechter kan di e ver
weren in zijn vonnis niet temin stilzwijgend passeren . Hij somt in zijn 
von ni s - dat dikwijls door het uitknippen en achter elkaar plakk en van 
fragmenten uit de stukken van het dosssier tot stand komt - de aa n het 
vonnis ten gronds lag gelegde wettige bewijsmiddelen op, hoe zwak en ge
brekkig ook, en daarmee is de kous af. 'De bewering [van verdacht e] dat 
het voorhanden bewijsmateriaal onvoldoende is om tot een veroord elin g 
te komen wordt [ . .. ] verworpen - en weerlegd - doordat de rechter 
- gemotiveerd (m et behulp van die opsomming derhalve) - het ten 

laste gelegde bew eze n verklaart ,' zo luidt het forme le antwoord, 15 een 

12. In zijn conclusi e inzake HR 15 november 1983, NJ 1984, 312 zegt Le ij ten dat verdach

te daarbij vaa k 'aa n de waakzaamheid en het plichtsbesef va n griffiers en rechters [is] 

overgeleverd'. 

13. Bewijsverweren van juridis che aa rd kunn en alleen gemotiv ee rd verworp en wor

den . De belangrijkste daaronder zijn de beroe pen op straf- of schu lduits lui tingsgron

den . Wij late n deze onb esprok en omd at dergelijke ve rwere n in de in di t ho ofdstuk be

sproken geva llen niet aa n de orde zijn . 

14. HR I februari 1977, NJ 1977, 230 en HR 22 j anuari 1980, NJ 1980, 293, bespr oke n door 

Grapperhaus en De R ooij, Op. cit. (noot 6), p. 120. 

15. Citaat van Grapperhaus en De Rooij , Op. cit. (noot 6), p. 121. H et argum ent is ont

leend aan: HR 27 april 1976, NJ 1976, 454 en HR 20 november 1979, NJ 1980, n8. 
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antwoord dat wij een gevat sofisme achten . In alle hiervoor besproken ge
vallen was het verweer van feitelijke aard. In geen van de vonnissen wer
den die verwer en gemotiveerd ·verworpen . Dat hoefde ook niet, zo weten 
wij nu. In geen van deze zaken is cassatieberoep bij de Hoge Raad m et 
kans op succes mogelijk. 

Er zijn enke le soorten bewijsverweren die, naar staande jurispruden
tie, bij verwerp ing door de rechter wèl motiv ering beho eve n. De belang
rijkste daarond er wordt gevormd door de zoge na amd e Me er en V aa r~
ver.weren. 16 Zo 'n verweer houdt in dat de gebezigde bew ijsmidde len een 
met de bew eze nverklaring onverenigbare mogelijkh eid open laten. 17 In 
HR 5 februari 1980, NJ 1980, 342 ging het om een geva l waarin verdachte 
veroordeeld werd voor het bezit van heroïn e, die in de dakgoot van zijn 
zolderkamer gevonden was. Zijn verweer luidd e dat hij een kam ergenoot 
had die de heroïn e evenzeer in die dakgoot verborg en kon hebben, een 
verweer dat de recht er stilzwijgend pass eer de . Welnu , dat mocht ni et va n 
de Hoge Raad. Een Meer en Vaart -verweer mag alleen gemotiveerd wor
den verworpen. H et is echt er lang niet altijd duid elijk wann eer pr ec ies 
sprake is van een M eer en Vaart-geval. · 

Men kan zich afvragen of in de door ons hiervoor besproken gevallen 
of delen daarvan geen ' M eer en V aa rt- achtig e bewijsverweren ' 18 zijn 
gevoerd. Ne er ingh voert aan dat de in de vermeend e vluchtauto gevon
den sporen verkl aa rd kunn en word en doordat hij in gesto len auto's 
scharre lt. De enige betrouwb are getuige plaatst hem enig e ur en voor de 
overva l in de buurt van de bank , maar niet tijdens de overva l 'in de bank ; 
de getuigen di e bij de overva l aa nwezig waren, zijn in hun identificatie 
zee r onzek er. Is dat geen M eer en Vaart-a chtig geval? Ni et volgens de 
rechtbank die zijn verweer stilzwijgend terzijde schoof. 

Henk emans beweer t dat hij geen hero ïn e, ma ar Thaise delicatessen 
vervoerde. Ni et is vastgesteld dat zich in het huis van de Chinezen - het 

16. Andere categor ieën zijn: het geb ruik van verklaringen van anonieme getuigen, het 

gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs en het geb ruik va n een deskundi gerap 

port dat met kr acht van argum enten is bestreden . Z ie hierov er : G.P. M.F . Mo ls, 'Ge 

motiveerde ve rwerpin g van verweren, commentaar bij HR 5 feb ru ar i 1991, nr. 88 526', 

Advocatenblad, 71, 1991, p . 441-443. Grapperhaus en De Rooij noeme n tevens het ge

bruik van ' kenn elijk leugenachtige' verklaringen tot bew ijs van het tegendeel van het 

beweerde. 

17. HR I febru ari 1972, NJ 1972, 450. 

18. De uitdrukkin g tussen aanha lin gstekens is ontleend aa n de concl usie van Leijten 

inzake HR 15 novem ber 1983, NJ 1984 , 312 en duidt ero p dat ook Leij ten er n iet altijd 

zeker van is wa nn eer er sprake is va n een M eer en Vaart-geval. 
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safehous e - geen Thais e delicatess en bevond en. Laat dat niet een met 
het ten last e gelegde onverenigbare mogelijkh eid op en? Is dat dan geen 
M eer en Vaart- achtig geval? Niet volgens de rechtb ank en het hof , die 
zijn verweer stil zwijg end ter zijde schoven . 

Rijkblo em beweert dat het pistool dat het slachtoff er het leven kostt e 
niet van hem was, maar van de echtgenot e van het slacht offer. Deze le
zing wordt volg ens hem ond er meer ond erst eund door het feit dat het 
pistool niet gevonden is, hoewel hij toch gefouill eerd is en zijn ga ngen 
tuss en de dood van het slachtoff er en het mom ent waarop hij gefouill eerd 
werd door de politi e zorgvuldig zijn nag egaan . Is ni et een heel wel mog e
lijke verkl aring voor het ontbr eken van het pistool dat het door een van 
de vrouw en van de plaats van het misdrijf - de plaa ts van het on geluk , 
in de lezing van Rijkblo em - is meegenomen ? Is dit ni et ook een M eer 
en Vaart- achtig geval? Ni et volgens de rechtb ank die zich in zijn vonnis 
no ch over dit verwe er , noch over het onv erkla arb are ontbr eken van het 
wapen uitli et. 

Conviction intime 

Wi e het met on s eens is dat een deel van de hiervoor besprok en gevallen 
de bewijsmidd elen de recht erlijk e overtui ging niet voldo end e kunn en 
dra gen en wie bov endi en constat eert dat men , na ar staand e jurispruden
tie, daa rov er niet met succes in cassatie kan klagen, 19 ontk omt naa r ons 
oord eel niet aa n de conclusie dat er iets fout is. Als on ze hypoth ese over 
de diss ociat ie van over tui ging en bewijs enig e grond heeft - en dat heb
ben wij geprob eerd in dit hoofd stuk aann emelijk te m aken - dan mo et het 
niet zo kunn en zijn dat de recht er bezwaren tegen de geloofwa ardi gheid 
van tot bewijs gebruikt e gegevens on gemotiv eerd terzijde kan stellen . De 
motiv erin gsplich t, vas tgelegd in art. 12 1 Gw en uit gewerkt in art. 357 e .v. 
Sv , lijkt in menig op zicht een formali teit geword en te zijn . De knip- en 
plakvonni ssen waa rvan wij hiervoor gewaagd en , het gebruik van stan
daa rdmoti verin gen en de kop/ staa rt-vonniss en , al lang in gebruik , m aa r 
binn enkort wettelijk gelegitim eerd (wetsontw erp 19 488, wij bespr eken 
dat in hoofd stuk 17), hebb en de recht erlijk e motiv erin gspli ch t gem aakt LoL 
lege formul e . De convi ction raisonn ée als bewijscrit erium is de fac to ver
vangen door de con viction intim e, waa rbij de recht er soeverein over de 
feiten oord eelt en da arover aa n niem and verant woo rdin g verschuldi gd 

19. D at kan natuurlij k wel in appel en niet altijd zond er succes, zoa ls het geva l was 

in de zaken Ca rroll, O ' Flynn en Schn eider . 
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is. 20 Een conviction intim e ho eft niet onberedeneerd te zijn . H et is bo
vendien mog elijk da t zij steunt op me er dan een goed verhaa l allee n , zelfs 
tevens op een verankering van dat verhaal. M aa r di e vera nkering kan 
dan bereikt worden met behu lp van gegevens di e niet als wettige be
wijsmiddelen genoem d mogen en dus kunn en worden: het gegeve n dat 
de echtg enot e van het slachtoff er in de zaa k Rijkblo em een keurig e in
druk m aak t , dat Neeringh crim inele vrienden heeft en Schneider een ge
oefend bejaar denhuisk raker is. Dat soort gegevens zorgt weliswaar voor 
vera nk er ing van het ver haal, maar het gaa t om onwettige verankering . 

Zol ang de feiten voor zichzelf spreken - zoa ls , het zij toegegeven, in 
de meerd erh eid van de strafzaken het geva l is - kan men vrede hebb en 
met een summiere motivering van strafvo nni ssen . Ma ar wat wanneer ze 
dat, zoa ls in de besprok en gevallen, ni et zond er meer doen? D an krij gt 
men vonnissen waarvan, ook na zorgv uldi ge dossierstudie , eigenlijk ni e
mand weet of zij terecht zijn en men er slech ts het beste van kan hopen . 

20. Ond er die omstand igheden spre ken over 'e isen te stellen aa n een bewij sbes lis

sing', zoa ls P .J .H.M. Brouns do et (Delikt en delinkwenl, 17, 1987, p. 487-501), klinkt da n 
niet helemaal oprec ht . 
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Alleen maar een goed verhaal zal meestal ni et geno eg zijn , behoort dat 
alth ans niet te zijn . De wet eist bewijsmidd elen voor een veroord eling. 
W elisw aar wordt in de wet pr ecies beschrev en waaruit die bewijsmidd e
len kunn en bestaa n, ma ar ni et hoe zulke bewij smidd elen iets mo eten be
wij zen . Een getuig env erkl aring is bijvoorb eeld een wettig bewij smidd el. 
Een verkl aring waarin een getuig e zegt de verd acht e als dad er van een 
bankov erval aan zijn gezicht te herkenn en terwijl de overvaller gem as
kerd was, vormt derhalv e een wetti g bewijsmidd el , ook al is onduidelijk 
wat zo 'n verklarin g nu bewijst. In de zaken H aaknat , Rotw eiler en N ee 
ringh werd en dergelijke getuig enverklarin gen in het vonnis als be
wij smidd el opg evoerd. D at betekent dat de recht er zich heeft laten over
tuig en door mensen die beweren personen te herkenn en die zij ee rd er al
leen gem askerd hebb en gezien. Ho e zo'n ove rtui ging tot stand komt , is 
allerminst duid elijk . M aar de recht er ho eft dat niet uit te legge n en de 
H oge R aad gunt deze recht ers hun eigenaardigh eden. H et eni ge crit eri
um voor een beweze nverklaring is de recht erlijk e overtui gin g: als de 
recht er overtui gd is, is daa rm ee de kou s af. Logic a is ni et vereist, gezo nd 
verstand ook al ni et en uitl eg acht eraf nog veel mind er. 

To ch kunn en wij niet aann emen dat recht ers zom aa r wat in het wild e 
weg geloven . M en mag aa nn emen dat recht ers era an hecht en dat hun 
conclusi es op de een of and ere wijze als 'jui st' gekwalifice erd kunn en 
word en. Maar ho e stelt de rechter vast wat juist is? In hoofdstuk 3 opp er
den wij dat de recht er dit doet door het verhaal net zo lang te verfijn en 
en uit te diepen totd at aan sluiting wordt gevond en bij een voor hem alge
meen geldend e rege l , dat wil zeggen dat het verh aal vera nk erd kan wor
den in zaken die iedereen weet , in feiten van algem ene bekendh eid . Als 
hij gelooft dat oogget uig en zich nooit vergi ssen of nooi t liegen , dan is hij 
in het geva l van de gemask erd e banko verv aller ga uw klaar: getui gen zeg 
gen de verd acht e te herkenn en, du s is de ver dacht e de dader. W ann eer 
de recht er de zaa k ni et vert rou wt en door vra ag t , zou de getui ge kunn en 
uitl eggen dat hij de ogen en mond van de dader heeft gez ien en dat hij 
di e ' nooit za l vergete n ' . Gelooft de recht er da t mensen in het alge meen 
aa n ogen en mond herkend kunn en word en , dan zal hij de her kennin g 
verd er wel vertrou wen . Gelooft de recht er dat j e mensen nu jui st ni et al
leen aa n oge n en mond kunt herkenn en , dan zal hij de herkennin g ni et 
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voor het bewijs gebruiken. In beide geva llen heeft de waardering van het 
bewijsmiddel plaatsgevonden door verankering in een algemene rege l di e 
de rechter tevor en al voor waar hie ld, een over tuiging die, denkt hij, an
deren met hem delen. Wanneer de rechter zich inspant om zijn beslissing 
juist te doen zijn, dan houdt dat in dat hij zal proberen het verhaal van 
de tenlastelegging zo veilig mogelijk te verankeren in algemene regels 
waarin hij zo heili g gelooft, dat hij zich nauwelijks kan voorstellen dat een 
zinnig mens eraan zou twijfelen. Ho e echter in het algemeen de wereld 
in elkaar steekt en hoe in het bijzonder mensen me estal zijn, is hee l wat 
minder zeker dan wij voor het gemak dikwijls aannemen. Dat is een van 
de reden en waarom verankering van een tenlastelegging in de werkelijk
heid met behulp van bewijsmidd elen een zee r subjectief proces is. Een 
twe ede reden is dat nerge ns in de wet staat hoevee l van zulke verank erin
gen er nodig zijn voor een bewe zenverklaring. 

Toch zegt de wet op enke le plaats en hoevee l bewijsmidd elen er mini
maal nodig zijn. Zo is één enkele getuigenverklaring ni et genoeg; ook één 
bekentenis is niet genoeg (zie resp. art. 342, lid 2 en 341, lid 4 Sv). Ma ar 
dat betekent niet dat daarmee ook ten minste twee verank eringen worden 
gevraagd. Het blijkt gemakkelijk om aan een goed verankerde getuigen
verk laring een ander bew ijsmidd el toe te voegen dat geen enkele veranke
ring geeft. Naast een herkenning door een ooggetuige (ni et voldoend e) 
kan er bijvoorbeeld een ambtsedige verklaring zijn dat het slachtoffer in
derdaad dege ne is waarvan in de tenlastelegging sprake is. Dat brengt het 
aantal verklaringen op twee; voldoende dus. Maar het tweede bewijs is 
niet verankerd in enige algemene regel waaruit de betrokkenheid van de 
verdachte valt af te leiden. Voor die betrokk enhe id is er nog steeds maar 
één bewijsmiddel. Maar over zulke details laat de wetgev er zich niet uit 
en de Hoge Raad al eve nmin . Twe e verklaringen zijn voldoende. 

De wet zegt ook iets over wat de rechter voor waar ma g aannemen, 
maar de opsomming is wel heel summier. De rechter mag een ambtsedige 
verklaring voor waar aannemen, maar niet wat een getuige van iemand 
anders gehoord heeft en wat een medeverd achte beweert. 1 Daarmee is 
het lijstje comp leet. Verder mag hij de meest idiote ding en geloven: dat 
een acht maanden oude baby een verklaring kan afleggen over seksueel 
misbruik of dat een moordenaar tegelijkertijd als 'opvallend gedrongen 
en propp er ig' en 'lang en heel erg dun ' kan worden beschr eve n. Van de 
algemene regels waarop de acceptatie van de ze bewijsmidd elen gebaseerd 
is, kunn en wij ons geen enkel e voorstelling mak en . De betrokken rechters 

1. De laatstgenoemde twee dingen do et hij inmidd els niettemin toch. Z ie de hoofdstuk

ken 4, g en 18. 
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waarsc hijnlijk ook niet, maar dat is gelukki g geen bezwaar want zij ho e
ven het feit van algem ene bekendh eid waarin zij hun beslissing vera nk e
ren, niet in het vonnis te noemen. Nu kan men tegenwerp en dat de rech
ter het vonnis wel dege lijk moet motiv eren: art. 359, lid r en 2 Sv geven 
da ar toe uitdrukk elijk opdrac ht. In de- praktijk komt daar echt er weini g 
van terecht. In vonnissen en arresten wordt mees tal slechts een opsom
ming gegeven van de bewijsmidd elen . Ho e zij bewijzen wat zij word en 
geac ht te bewijzen wordt aa n de verbeeldin g van de lezer overg elaten. 
Di e schiet daarbij niet zelden te kort . 

Ov er de veranker ing van bewijsmidd elen is in de Nederl ands e wet 
niets gerege ld. To ch is vera nker ing de enige mani er waarop een be
wijsmidd el logisch kan bijdrag en tot bewijs. De ving era fdruk van een 
verda cht e is een wettig bewijsmidd el, ma ar bewij~t alleen wer kelijk iets 
door midd el van verankering in de regel dat een vin gerafdruk bewijst dat 
iemand op een bepa alde plaats aanwezig was of een bepa ald voorwerp in 
hand en heeft gehad . Om logische redenen is dat niet altijd en absoluut 
waar: een ving erafdruk op de balie van een bank ho eft nie t te bete kenen 
dat een verdachte tijdens de overval in de bank was. De vingerafdruk van 
een verdachte kan op een vuurwapen terec ht zijn gekom en zon der dat hij 
degene is die het wapen heeft afgevuurd . Er is geen wette lijke rege lin g 
waarin de log ische bete kenis van een vingerafdruk, een herkenning , sor
teerpro ef, bloedond erzo ek of beken ten .is is vastg elegd . Vandaar dat een 
louter e opsomming van bewij smidd elen een groot gat open laat: het is niet 
duide lijk wat die midd elen bewijzen en hoe zij dat do en. 

Signaaldetectietheorie 

De kwali teit va n de veranker ing hangt af van het inzicht, zo u wilt de goe 
de smaak, van de recht er. Ov er het geb ruik vari persoonlijk inzicht bij 
beslissingen is uit psychologisch onderzoek inmidd els heel wat bekend . 
Een van de oudste theor ieën beschouwt beslissing en als detec tie van sig
nal en . Ho e vreemd dat ook moge klink en , deze theorie kan ee n aa nt al 
probl emen van het recht erlijk oordeel op uitn eme nd e wijze belicht en . 
Wij bespr eken die theorie daarom in detail en kunn en er niet omheen om 
met enkele wat abstra cte voorbee lden te beginn en . 

De theorie van de signaa ldetect ie2 gaat ervan uit dat er twee soor ten 
stimuli zijn : signal en en niet -signa len. Het is de taak van de signaa ldetec -

2. Vg l. D.M . Green en J .A. Swets, Signa/ Deteclion Theory and Psychophysics, New York: 

W iley, 1966 . 
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tor - de beslisser - om tu ssen die twe e te ond ersch eiden. Da arbij kun
nen twee soort en fout en word en gemaakt : ee n ni et-si gna al aa n zien voor 
ee n signaa l (een ' fout-positi ef') en een signa al aan zien voor ee n ni et
sign aal (een zogen aa md e 'miss er' of ' fout-n egati ef') . Beide fout en wor 
den in de th eori e ook wel fout en van respecti evelijk de 'ee rst e soort ' en 
de 'tw ee de soort ' geno emd. In de re chtspra ak zou m en de schuldig en als 
signalen kunn en opv atten en de onschuldig en als niet-signal en. H et is de 
taak van de recht er om bij zijn beslissing over het bewij s schuldig en van 
onschuldig en te ond ersch eiden. Als hij een onschuld ige veroorde elt, is 
dat een fout-po sitief of een fout va n de ee rst e soort; het vrij spr eken van 
een schuldig e is een mis ser of een fout va n de twee de soort. D e th eori e 
zegt verd er da t de m ate waa rin de beslisser er zeker van is of het nu om 
een signaal of een ni et- signaal ga a t - bij de recht er om ee n schuldige of 
onschuldi ge - op een continuüm ligt dat loopt van 'ze ker ons chuldig' 
na ar 'ze ker schuldig '. Zo 'n crit erium zijn wij ook bij het bays iaan se 

· besliss en in ho ofdstuk 3 al tegeng ekom en. D e beslissin g wordt genom en 
door op dat continuüm een beslissingscriterium te defini ëren . R echts van 
het crit erium besluit m en tot schuld van de verd acht e en link s tot on
schuld. D a t geven wij wee r in figuur 1. 

De kw aliteit van de beslissing wordt door twee factor en bepaa ld: door 
de mat e wa arin ons chuldig en en schuldig en op elka ar lijk en en door de 
plaats van het beslissin gscrit erium . 

In figuur 2 levert de toepa ssing van het beslissin gscrit erium ee n perfec
te sch eiding van on schuldi gen en schuldig en, omd at de twee groe pen 
kenn elijk geheel ve rschill end e kenm erken hebb en en bov endi en het 
beslissing scrit erium goe d is gekozen. 

Mind er goed lukt de sch eidin g in het voorb eeld in figuur 3. O ok hi er 
lijk en on schuldi gen en schuldi gen in het geheel niet op elkaa r , m aar het 
crit erium is ni et h andi g gekozen, zod at sommi ge onschuldi gen word en 
veroord eeld. H et p ro blee m wo rdt and ers wa nn ee r onschuldi ge n som s 
hetzelfde gev oel va n zekerh eid opro epen àls schuldi ge n ; zie figuur 4. 

Ho e wij ook m et het crit erium schui ven , ee n per fec te scheiding tu ssen 
on schuldi gen en schuldi gen is ni et te verw eze nlijk en . W e kunn en het 
crit erium n aa r link s ve rschuiv en , dan lat en wij mind er schuldi ge n lopen , 
m aa r de fout -po siti even nem en dan in aa nt al toe , zoa ls in figuur 5 . 

Wij kunn en h et cri te rium ook na ar rechts verschuiv en , dan ve roord e
len wij mind er on schuldig en, m aar het aantal schuldig en dat de dans ont
sprin gt nee mt nu toe , zoa ls in figuur 6 . 

D e recht er kan de ove rlap tu ssen onschuldi gen en schuldig en beïnvlo e
den door het stellen van de juist e vrag en. M aa r ee n perfec te sch eiding 
wordt nooit bereikt : schuldig en willen nog al een s on schuldi g lijk en en an
dersom . Da ardoor kan de recht er ni et foutloos oord elen. W ann ee r hij 
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Figuur 1: Beslissing volg ens signaal-d etectietheorie. 
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Figuur 2 : Perfecte scheiding van schuldi gen en on schuldig en. 
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Figuur 3: Imperf ecte scheiding van schuldig en en on schuldig en door onjui st 

geko zen beslissin gscrit erium. 
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Figuur 4: Imper fecte scheiding van schuldigen en on schuldigen door gelijk e

nis van beide gro epen. 
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Figuur 5: V erschuiving naar link s leidt tot vee l fout en van de eerst e soort 

(r = fout van de ee rste soort). 
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Figuur 6: V erschui ving naa r recht s leidt tot vee l fout en van de tw ee de soort 

(2 = fout van de tweede soor t) . 
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De overtuigingsparadox 

fout-p osit ieve n pe r se wil ver mijd en, zal hij daa rd oo r mee r schuldi gen 

vrij spr eken ; als hij gee n schuldi gen wil mi ssen , za l hij daa rd oo r ex tra vee l 
on schuldi gen veroo rd elen . H et is de recht er du s niet aa n te rekenen d at 
hij af en toe fou ten m aa kt. M aar de rec ht er kan zichzelf wel mind er of 
m ee r zekerh eid versc haffe n doo r het beslissin gscri teriu m te ver pl aa tsen. 
D at h eeft dir ec t te ma ken m et vera nkerin g, m et ho evee l ank ers de rech te r 
eist en hoeve r hij doo rvraag t om vera nk erin g in ve ilige alge mene rege ls 

te bereiken . 

De overtuigingsparado x 

D e theo rie va n sign aa ldetect ie spr eekt zich ook ui t ove r de fac toren di e 
in vloe d ui toe fene n op de m ate va n zekerh eid die de beslisse r zich we n st. 
Ve rond ersteld wo rd t da t beslissin gen win st en ve rli es m et zich m ee br en
gen : ee n goe de bes lissin g leve rt winst op , ee n fout e ve rli es. In het geva l 
va n de recht spraak zijn winst en ve rlies im agin air , m aa r vor m en voo r de 
recht er wel ee n subj ec tieve rea liteit. Hij wil nu eenmaal graag de schuldi 
gen ve roord elen , de on schuld ige n vr ij spr eken en gee n fou ten m aken . Zo
wel ee n terecht e veroor delin g als een terech te vrij sp raa k vor m en een 
plui m op de ho ed va n de recht er . Beide soor ten_ fout en daa rent ege n do en 
sch ade aa n perso nen en de samenlevin g in haa r geheel , di e de recht er 
zich aa ntr ekt. 

D e signaa ld etect ietheo rie verond erstelt dat de rec ht er een beslissin g 
nee mt di e minim ale koste n veroo rzaa kt. M aa r het probl ee m is da t de kos
ten no oit zeker zijn. Als de ve rd achte word t veroor deeld , kan de op
bre n gst positief zij n om d at de ve rd acht e ook inde rd aa d schuldi g was. D e 
opbr engst ka n ook negatie f zijn omd at de ve rd acht e onschuldi g was. 
Som s blijkt dat ach teraf, maa r mees tal blij ft da t onduid elijk . De theo rie 
zeg t d at in die on zeke re situ at ie beide soo rten kosten in aa nm erkin g mo e
ten wor den ge nom en , ieder gew ogen m et de bij be h orend e zekerh eid s
graa d. W ann eer de rech te r du s vrij wel zeker is va n de schuld van de ver 
dacht e, wor dt de pos itieve opbr en gst zwaa r meegete ld en de mo gelijk e 
nega tieve uitk oms t slecht s m et een heel klein gewich t. In het alge m een 
wo rd t vero nd ersteld dat de kosten van een fout va n de eers te soo r t - het 
vero ordelen van een on schuldi ge - door de rech te r heel h oog wor den ge 
schat, omd a t hij h et in-dubio-pro-reo-bef:î"in sel fund ament ee l acht. V ero n
derst el d at de kos ten va n een fout van de eer ste soor t tw inti g m aa l zo 
gro ot zijn als de kosten van een fout va n de twee de soo rt. In d at geval 
za l ze lfs een tamelij k kleine ka ns op een onjui ste veroo rd elin g be lan grij
ker zijn dan een aa n zien lij ke kan s op een onjui ste vrijl at in g. De recht er 
spr ee kt dan vr ij , zelfs al is zijn tw ijfel ni et erg groot. D a t is de wijze waa r-
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op het in-dubio-pro-reo-beginsel vorm krijgt. 
Maar er zijn ook gevallen waarin het vrijlaten van de schuldige heel 

kostbaar geacht kan worden, bijvoorbeeld wanneer het een man betreft 
die misschien kinderen heeft verkracht of ervan wordt verdacht bomaan
slagen te plegen. Als hij schuldig is, kan hij na vrijlating zijn gruwelijke 
werk voortzetten. De kosten daarvan kunnen hoger geacht worden dan 
het leed van één onschuldige veroordeling. 

Hts:t is niet onredelijk om te veronderstellen dat de subjectieve ( of ge
schatte) kosten van een fout van de tweede soort (onjuiste vrijspraak) 
nauw samenhangen met de ernst van het ten laste gelegde en dat daarom 
ook het beslissingscriterium per geval anders moet zijn. Maar uiteindelijk 
kan het criterium zozeer in de richting van veroordeling verschuiven, dat 
er van het in-dubio-pro-reo-beginsel niets meer over is. Toch is rekening 
houden met de kosten van alle· mogelijke uitkomsten een rationele werk
wijze, die bijvoorbeeld in .het zakenleven verdedigbaar is. Het is dan ook 
allerminst evident dat de rechter met het oog op de bescherming van de 
samenleving tegen ten onrechte vrijgelaten criminelen geen rekening zou 
mogen houden met de kosten van foutèn. 

Maar deze wijze van denken leidt wèl tot een paradox, die al eerder 
door een van ons is opgemerkt: 3 hoe ernstiger het delict, hoe minder be
wijs er vanuit dit gezichtspunt nodig is voor een veroordeling. Bewijs is 
immers nodig om de zekerheid van beslissen te vergroten . Maar omdat 
de zekerheid wordt gebruikt als factor om de kosten te wegen, zijn zeker
heid en kosten uitwisselbaar. En dat betekent dat bij zeer hoge kosten 
slechts weinig zekerheid vereist is voor een veroordeling. Pascal gebruikte 
hetzelfde argument in zijn fameuze stelling over het geloof in een hierna
maals: zelfs als de kans op het bestaan van een hiernamaals maar heel 
klein is, doet men er goed aan erin te geloven omdat de beloning voor 
geloof erin oneindig groot is: het gaat immers om de eeuwigheid. Zelfs 
als er geen enkel bewijs voor een eeuwigdurend hiernamaals is, is het ver
standig erin te geloven, vond Pascal. Welnu, op analoge wijze kan je het 
verstandig oordelen om te geloven in de schuld van sommige verdachten 
zelfs al is er geen enkel bewijs, omdat de prijs van een foute beslissing zo 
hoog is. 

De wet maakt veroordelen zonder bewijs onmogelijk door een mini
mum aan bewijsmiddelen te eisen. Maar over de minimale verankering 
zegt de wet niets. De rechter kan heel dicht bij het absolute nulpunt ko
men door bewijsmiddelen te aanvaarden die op geen enkele manier zijn 
verankerd en die daarom de schuld van de verdachte eigenlijk niet bewij-

3. W.A. Wagenaar in NRC Handelsblad op 7 juni 1991 na het IRA-proces. 
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zen. M en kan dat zien als een trav estie van het rec ht, maar daaro m 1s 
het nog ni et een travestie van de redelijkheid, omdat er, zoa ls wij hebb en 
gezien, ee n rationele rechtvaardiging voor bestaat: de kosten van vrij
spraak-bij-vergissing zijn eenvoudigw eg te groo t. 

Een aa n de praktijk ontleend voor beeld van die wijze van denk en kan 
men vinden bij Wagenaar. '1 John D emj anjuk werd erva n verd acht 
850 ooo mensen te hebben vergast in het vernietigingskamp Treblinka. 
Verscheidene acht ensw aa rdi ge person en arg um ent eerde n dat men een 
dergelijke verdachte altijd moet veroordelen, ongeacht de verdediging, 
omdat men ni et het risi co m ag lopen dat hij schuldi g is en toc h wordt vrij
gesproken. Omd at de ze redenering een zekere rationaliteit niet ont zeg d 
kan worden, wordt de psycho log ische druk op de verdediging - en op 
desk undi gen die zich kriti sch uitl ate n over het beschikbare bewijs - bui
teng ewoo n groot. 

Dit is een extree m geval, maar toont ni ettem in aa n dat in het algem een 
geldt dat de recht er bij de keuze van het beslissin gsc rit er ium rekening 
mó et houd en met de koste n en opbr engste n van de moge lijk e uitk omsten. 
De theori e zegt dus dat de rechter meer of minder verankeringen moet 
eisen en meer of minder kwaliteit van die verankeringen, afhankelijk va n 
de ernst van het delict en de kans op recidiv e . De wet kan geen uniform 
en stabiel crit erium opleggen. Maar het zou wèl mogelijk zijn om een mi
nimaal aa nt al verankeringen te vergen en om eisen te stellen aan de alge
mene rege ls waaraa n vera nk erd kan word en . Da arvoo r zou het nodi g zijn 
dat die algemene regels in de motivering van het von ni s exp liciet worden 
geformuleerd. 

De verhouding tussen schuldigen en onschuldigen 

Een andere kwestie waarover de theorie van de signaaldetectie zich eve n
eens uitl aat, is de verh oud ing tussen de aanta llen sch uldi gen en onschul
digen. De verzameling ver dachten waartegen het openbaar ministerie 
vervolging ins te lt best aat, zo mag men aan nemen, voo r omtrent go pro
cent ui t schuldi gen . D at is weergegeven in figuur 7. 

Als de recht er het beslissingscrit er ium iets naar rechts verschuift om 
geen onschuldigen te veroorde len , vermij dt hij een klein aantal fouten van 
de eerste soort , maar veroorzaakt daa rm ee een groot aantal fouten van de 
tweede soort. Om te voorko men dat hij onschuldige verdachten veroor 
deelt, mo ete n in het voorbeeld voor elke dri e onschuldigen vijftien schul-

4. W.A. Wagenaar, H et herkennen van I wan, Lisse: Swets en Ze itlin ge r, 1989. 
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Figuur 7-' T oepa ssing van het beslissingscriterium op een reële verdeling van 
schuldi gen en onschuldi gen . 
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digen word en vrijgesprok en. Door de scheve verhouding tu ssen schuldi 
gen en onschu ldigen die de recht er voor zich krij gt , is het aa nt rekkelijk 
om het crit erium enigszin s ter link erzijde van de schaa l te kieze n , dat wil 
zegge n ni et al te veel zekerh eid te eisen . Do or de ho ge zogenaa md e base
rate van schu ldigen is er niet zo vee l extr a bewijs nodi g om van de schu ld 
va n een bepaa lde verd acht e over tuigd te raken. 

In de litera tuu r zijn echt ér aa nwij zingen te vind en dat mensen in het 
algemeen geneigd zijn te weini g reken ing te houd en met base-rat es . 5 Als 
bijvoorb eeld de stud ent T om W . wordt beschr eve n als no gal humorloo s 
en stijf en men vraag t mensen te raden of hij not ariaa t dan wel p sycholo
gie stud eert , kieze n de meeste mensen voor notariaa t zond er er rekenin g 
mee te houd en dat de base -ra te voor not ar iaa t lage r is dan die voor psy
cholog ie: er zijn aa nm erkelijk mind er stud ent en die not ariaa t stud eren 
dan stud ent en di e psychologie stud eren . D e kans da t een willekeu r ige stu
dent no ta riaa t stud eert is du s aa nm erkelijk kleiner dan de kans dat hij 
psycholo gie stud ee rt. O m het gegeve n van de base -r ate te comp enseren , 
moetj e noga l wat releva nte inform atie hebb en . D at iemand dro og en hu
morloos is, is dan gee n sterke en nauw elijks releva nt e inform atie voor de 
ke uze va n een studi er ichtin g. O ver de neiging va n mensen om base -ra tes 
te nege ren , herh aa ldelijk aa ngetoond in de literatuur, is no gal wat te 
doen gewees t. 6 H et ziet ern aa r uit dat het effect beperkt blijft tot specia
le oms tandi gheden. Di scrimin at ie, waa rbij men mensen .eigenschapp en 
toe dicht op grond va n het feit dat ze tot een bepaa lde bevolkin gsg roep be
hore n , lijk t nu ju ist het tege nd eel van het nege ren va n base- rates. Me n 
ver wacht bijvo or beeld dat elke Ethiopi ër wel hee l hard za l kunn en lop en 

5. Zie A. Tversky en D,,.)ia hneman, 'Evidential Impact of Base Rates', in D. Kahne
man, P. Slovic en A. Tverksy (eds.), J udgement under Uncertainty: H euristics and Biases, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 

6. Vgl. M. Bar-Hillel, 'The Base-Rate Fallacy in ProbabilisticJudgeme nts', Acta Psy

clwlogica, 44, 1988, p . w -233. 
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omdat er zo veel goede hardlopers uit Ethiopië komen. Discriminatie be
ru st op een overmatig belang hechten aan base-rate-informatie, die dan 
bovendien tegen personen wordt gebruikt. De wijze waarop mensen met 
base-rate-informatie omgaan, is dus wat verwarrend . 

Base-rates kunnen op verschi llend e manieren ee n rol spe len in de 
rechtspraak. In het geval van Rijkbloem - de Surinam er die ervan ver
dacht werd de vader van zijn vriendin doodgeschoten te hebben, terwijl 
hijzelf beweerde dat het om een door de vrouw van het slachtoffer veroor
zaakt ongeluk ging - bestaat het gevaar dat men Rijkbloem voor een 
moordenaar houdt omdat hij zwart is en een lange straflijst heeft, en niet 
omdat het bew ijs tegen hem sterk is. Dat zou dan een goed voorbeeld van 
het gebruik van base-rate-informatie zijn waarbij specifieke informati e 
grotendeels ontbreekt. Moet in een geval van gewe ldpl eging de politie 
kiezen tussen een man en een vrouw als dad er - zoals zich voordeed in 
de zaak Rabout - en kiest zij daarbij blind voor de man als dader, dan 
is dat opnieuw een voorbee ld van het gebruik van base-rate-informatie 
tegen een verdachte. En kan het in de beoordeling betrek ken van het feit 
dat een verdachte een straflijst heeft niet gezien word en als het gebruik 
van base-rate-informatie? In het vervolg van dit boek zullen wij zien dat 
base-rate-informatie nogal eens een rol blijkt te spelen bij het kiezen van 
verdachten. En eveneens lijkt base-rate-informati e nogal eens een rol te 
spe len bij de vorming van de rechterlijke overtuiging in gevallen waarin 
het bewijs zwak is. Uit de motivering van het vonnis blijkt dat overigens 
nooit: de recht er kan moei lijk toegeve n dat hij ee n verdachte schu ldi g 
acht omdat hij zwart is of al een strafb lad heeft. Ba se- rate-informatie is 
een van de belangrijkste gronden waarop de in het vorige hoofdstuk be
sproken dissociatie van overtuiging en bewijs zich kan vo ltrekken. 

Het is een juridisch beginsel dat een rechter zich van base-rates niets 
moet aantrekken. Ied er geval moet apart bezien worden en wel op grond 
van specifieke en feitelijke inform atie omtrent het individuele geval. 
Maar base-rate-informatie is in het dagelijkse leve n in veel gevallen 
!>ruikbare informatie en onder de juiste omstandigh eden rea liseren men
sen zich dat. Dat soort informatie ook te gebruiken in strafrechte lijk con
text is verleidelijk, omdat ze juist prachtige veranker ingen biedt in de 
vorm van rege ls waarin veel mensen geloven: de man is zwart, dus zal hij 
wel drugs gebruiken; de man heeft al een strafblad, dus zal hij het deze 
keer wel weer hebb en gedaan; uit onderzoek blijken heel wat vrouwen ooit 
het slachtoffer van incest geweest te zijn / dus zal deze aanbrengster ook 

7. Dertig procent volgens N. Draij er , Seksueel misbruik van meisjes door verwanten, Den 

Haag : Ministerie van Social e Zaken en Werkg elege nheid , 1988. 
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wel misbruikt zijn. Logisch zijn dat geen ontoelaatbare, zij het riskante in
ferenties, juridisch zijn zij ontoelaatbaar als bewijs, want een schending 
van de presumption of innocence. 

Het ultieme voorbeeld van een in het strafrecht verleide lijke base-rate 
is het feit dat bijna alle verdachten schuldig blijken te zijn. Een rechter 
die zou besluiten op die grond iedereen die voor hem verschijnt te veroor
delen, maakt zeer weinig fouten. Het zal hem niet meevallen om op 
grond van andere informatie minder foute beslissingen te nemen. En toch 
verbiedt de presumption of innocence hem zulke base-rate-informatie te 
gebruiken. De menselijke natuur is daarbij niet behulpzaam. Het is daar
om van belang dat de wet speciale voorzieningen treft om het gebruik van 
base-rates tegen te gaan. Een voorbeeld daarvan is het in de Verenigde 
Staten geldende verbod voor de feitenrechter om kennis te nemen van 
een psychiatrisch rapport en het strafblad voordat de schu ldv raag beant 
woord is. Maar zu lke voorzieningen kennen wij in ons land niet. Integen 
deel, de Nederlandse _ procesorde maakt het juist onvermijdelijk dat de 
rechter kennis neemt van base-rate-informatie voordat hij besluit over de 
schu ld van de verdachte, hetgeen dissociatie van overtuiging en bewijs 
uitlokt. 

Diagnostische waarde 

Wij zeiden al da~ de rechter ook de overlap tussen onschuldigen en schul
digen kan verkleinen door de juiste vragen te stellen . De mate waarin de 
aldus verkregen bewijsmiddelen schuldigen van onschu ldi gen onder
scheiden, wordt de 'diagnostische waarde' van die bewijsmiddelen ge
noemd. Als schuldigen en onsch uldi gen erg op elkaar lijken, zeggen de 
bewijsmiddelen kennelijk niet zo veel over de schuldvraag. Dat betekent 
dat de bewijsmiddelen dan weinig diagnostische waarde hebben. De 
rechter kan daar in beperkte mate iets aan doen en wel door te zoeken 
naar bewijsmiddelen die diagnostisch zijn en door niet·diagnostische .be
wijsmiddelen niet in aanmerking te nemen. 

Doet de rechter dat dan niet? Dat staat allerminst vast zolang wij niet 
weten hoe diagnostisch de verschi llend e soorten bewijsmiddelen eigen lijk 
zijn. Een goed voorbee ld is de bekentenis. De Amerikaanse rechtsgeleer 
de Wigmore 8 zei daarover dat er niets zo diagnostisch is als een beken
tenis . (Waarom hij niet gelijk heeft, bespreken wij in hoofdstuk 7.) Het 

8. J.H. Wigmore , Evidence, Vol. 3, Boston: Little Brown, 1970 (revised by J .H. Chad

bourn). 
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Diagnostische waarde 

Tabel 1: Fout en bij geloof hechten aan bekentenissen en ontk ennin gen. 

Werkelijkheid 

Schuldi g 

On schuldi g 

Verdachte 

Bekent en wordt 
veroordeeld 

Corr ect 

Fout va n de eerste soort 

On tkent en wordt 
vrijgesproken 

Fout va n de tweede soo rt 

C orrec t 

gaat er dus om dat hij meend e dat bekenteniss en een heel goede scheiding 
van ons chuldi gen en schuldig en mog elijk maken : bekenn end e verda cht en 
zijn meestal schuldig. Als hij iedere bekennende verd achte veroord eelt, 
maakt de rechter volgens Wigmore weinig fouten van de eerste soort. De 
Am erik aa ns e wettelijk e regeling gaat daar ook van uit en bepaalt dat een 
bekent eni s volkom en bewijs vormt . M erkw aa rdig erwijs gaa t de N eder
landse wet daar nu juist niet van uit: bij ons vormt een bekent enis nooit 
voldo end e bewijs (art. 341, lid 4 Sv). De Am erikaans e en de N ederlands e 
wetgevers verschill en blijkb aa r radi caal van menin g over de diagnosti
sche wa ard e van bekentenissen. 

Als de recht er ee n bekent eni s gelooft, dan kan hij maa r één soort fout 
m aken: de fout van de eerste soort. -Als de recht er een ontk ennin g gelooft, 
kan hij alleen een fout van de tweede soort mak en (zie tabel 1). 

De dia gnosti sche wa ard e van een bekent enis ho eft niet gelijk te zijn aa n 
de diagn ostische waa rd e van een ontk ennin g. H et is mo gelijk dat de rech
ter weinig fout en maa kt als hij bekentenissen altijd gelooft, omd at on
schuldi gen zelden bekenn en. Als hij alle ontk ennin gen gelooft, za l hij veel 
mee r fout en m aken, omd a t er veel schuldig en zijn die ontk enn en . In het 
signaald etectiemodel ziet dat laa tst e eruit als in figuur 8. 

In figuur 8 zijn dege nen die volgens het crit erium ' bèkent eni s' schuldi g 
word en gevo nd en, allemaa l schuldi g; maa r degenen die wege ns het on t
br eken van een bekent eni s on schuldig word en geac ht , zijn niet allem aa l 
werkelijk ons chuldi g. De bekent enis is dan zeer di agnostisch, m aa r de 
o·ntk ennin g niet. Wij mo eten dus voor bekent eniss en een and ere di ag 
no stische waa rd e aa nn emen dan voor ontk enning en . _Wigmor e m ag de 
diag nostisch e waa rd e van bekent enis sen heel groot acht en , wij weten niet 
of dat in de pr aktijk ook zo is . Wat wij erov er weten - en in hoofdstuk 
7 bespr eken - stemt niet optimistis ch en ond erst eunt Wigmor es oord eel 
allerminst. Er is daa rom alle reden om de diagnosti sche waa rd e van aller
lei and ere bewijsmidd elen kriti sch te bezien. 
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Verankering 

Figuur 8: Beslissingscriterium waarbij alle ontkenners worden geloofd. 

Werke lijkheid 

Onsc huldi gen : 

Schuldigen: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000 

~==== Ontke nners======--li= Bekenners= 
Beslissings-

cr iterium 

B erekening van diagnostische waarde 

Alvorens verder in te gaa n op de diagnostisch e waarde van bew ijsmidd e
len , legge n wij uit hoe de diagnostische waarde wordt berekend, omdat 
daarove r misv erst and en bestaa n . H et mod ern e en redelijk toegankelijke 
tekst boek van Yates 9 is op dat punt bijvoorb eeld nog al verwarrend. Wij 
gebruik en opni euw het voorbeeld va n bekenn en en ontkennen. Er zijn 
roo verdachten; daarvan zijn er go schuldig en 10 onschuldig. Verder ge
dragen ze zich als weergegeven in tabel 2. 

Als tabel 2 een acc urat e weergave is van de werkelijkheid, zou het ero p 
kunnen J.ijken dat de bekent enis zeer di agnostisch is : van de 71 bekenn er s 
zijn er 70 ook werkelijk schuldig. De diagnostis che waa rd e wordt bere
ken d door het aantal juist e diagnoses te delen door het aa ntal onjuiste. 
In ta bel 2 is de diagnostische waarde va n beken nen dus erg hoog: 70/r = 
70. Maar die weerga ve is misleidend: het diagno stisch e effect van beke n
nen wordt mede bepaald door het feit dat er maar zo weinig onschuldigen 
zijn . Er is namelijk een ande r gegeven verstopt in de matrix, dat heel 
di ag nosti sch is : het feit dat de verd achte wordt vervolgd door het open
baar ministerie. In de bevolkin g als geheel zijn er veel meer onschuldige 
burgers dan delinquenten; bij de deelgroe p va n verdachten is de base
rate juist and ersom . Maar het feit dàt iema nd ver dacht is , mag de rechter 
niet als aanw ijzing geb ruik en, omdat hij dan in een cirkelr edener ing te
recht komt; hij moet imm ers vaststellen of iema nd terecht wordt vervo lgd. 

De vreemde gevo lgen va n vermenging met de base- rate van schuld 
wor dt duidelijk als men op dezelfde wijze de diagnostische waarde van 
een ontkenning berekent. De mate waar in een ontke nnin g op schuld zou 
wijze n , is volgens tabel 2: 20/9 = 2,2. Dat wil zegge n dat een bekentenis 
zeer dia gnostis ch is voo r schuld ( diagno stisch e waarde = 70) en een ont
kenning matig diagnostisch voor schuld ( di agnost ische waarde = 2,2), 

9. Zie J .F. Yates, Judgment and Decisionmaking, New York: Pr enti ce H all, 1990. 
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Diagnostische waarde 

Tabel 2: Diagnostische waarde van bekennen en ontkennen. 

Werkelijkheid 

Schuldig 

Onschuldig 

Bekent en wordt 

veroordee ld 

70 

Verdachte 

Ontkent en wordt 

vrijgesproken 

20 

9 

Tabel 3: Berekening diagnostische waarde van bekennen en ontkennen zon
der base-rate-informatie . 

Werkelijkheid 

Schuldig 

Onschuldig 

Bekent en wordt 
veroordeeld 

78 

10 

Verdachte 

Ontkent en wordt 
vrijgesproken 

22 

90 

maar beide wijzen op schu ld. Dat kàn niet kloppen. Wij moeten daarom 
de diagnostische waarde van een bekentenis los van de base-rate van 
schuldigen beoordelen. Dat doe je door eenvoudig het aantal onschu ldi
gen gelijk te maken aan het aanta l schuldigen, bijvoorbeeld ieder roo, zo

als in tabel 3. 
Van de 88 bekennende verdachten zijn er nu 78 schuldig en ro onschul

dig. De diagnostische waarde is de ratio tussen de goede en foute beslis
singen en is in dit geval dus 7,8. De mate waarin een ontkenning dia
gnostisch is voor schu ld , is nu veel kleiner: 22/90 = 0,24. Een diagnosti
sche waarde beneden de waarde r,o wijst erop dat het gegeven dia

gnost isch is voor het tegendeel; in ons geva l is een ontkenning dus dia
gnostisch voor onschuld. De diagnostische waarde voor het tegendeel bere
kent men eenvoud ig door de ratio om te draaien: de mate waarin een ont
kenning diagnostisch is voor onschuld, is 90/22 = 4,1. Een diagnostische 
waarde van precies 1,0 betekent dat het gegeven niet diagnostisch is, noch 
voor schu ld , noch voor onschu ld. Benadrukt moet echter worden dat de 
als voorbee ld gebruikte getallen fictief zijn: hoe diagnostisch bekentenis
sen en ontkenningen precies zijn weten wij niet. De reden daarvoor laat 
zich gemakkelijk raden: over de twee cellen in de matrix waarin fouten 
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Verankering 

Tabel 4: Th eoretische mat rix voor de diagnostische waard e van bekentenissen 
(niet gecorri geerd voor base-rates) . 

Verdachte 

Werkely"kheid Bekent Ontk ent Totaal 

Schu ldig 88-x 7 +x 95% 

On schu ldig X 5-x 5% 

Totaa l 88% 12% 100% 

van de eerste en tweede soort staa n, kom j e m aa r zeld en iets te weten . 
Ho e Wi gm or e ond er die om sta ndigh eden kan zegge n dat bekent eniss en 
di agnosti scher zijn dan and ere bewijsm idde len blijft raadselachti g . 

D e tip van de sluier kan iets verd er word en opgelicht door gebrµik te 
maken van eni ge empiri sche gegevens en enkele zee r ruw e verond erst el
lin gen . V an der Boor 10 von d in een aselecte steekpro ef va n 233 str afdo s
siers dat 88 proce nt va n de ver dachten had bekend . W ann eer wij verd er 
aa nn emen dat 95 pro cent van de verd acht en werkelijk schuldi g is, krij gen 
wij de gegevens in tabel 4, waa rin slechts één onb ekend e staa t : x, het aan 
tal valse bekent en issen per 100 zaken . 

Laten we nu eens aa nn emen dat x gelijk is aa n 1. D at wil zegge n , in r op 
de 100 recht zaken is er een ons chu ldig e verda cht e die om de een of and ere 
reden bekent. De di agno stische waa rd e van een bekente ni s is dan slechts 
4 ,6 , omd at ee rst no g gecor rigeer d mo et wÖrd en voor base-rate s. D eze uit
kom st is veel lage r dan de di agno sti sche waa rd e va n een herkenning in 
een O slo-confr ont atie , die wij hiern a behand elen . M aa r het aa nt al van 
87 jui ste bekent eni ssen op een totaal va n 88 sugge reer t een grote betrou w
baa rh eid . H et voorb eeld illustreert dat de opm er kin g van Wi gmor e, en 
het alge mene vertrouw en in bekent eni ssen , wellicht ee rd er gewe ten m oet 
word en aan het kleine aa nt al onschuldi ge ver dachten dan aa n de di a
gno stische wa ard e van bekent eni ssen. 

D e diagnostis che waa rd e van een on tkenning is veel gevoeliger voor de 
gekozen waard e van x en is daa rom nog mo eilijk er te schatt en . M aa r in 
de situ atie van 95 pro cent schu ldigen en x = r heeft ontk ennin g een een 
di ag nostische waa rd e van 9,5. D at wil zeggen dat een ontk ennin g di a-

10 . L. E.C. van der Boor , Over getuigen, confrontatie en bewi_js, M inisterie van Ju stitie: 

W ete nschappelijk O nderzoeks- en Docum enta tiecentrum , 1991. 
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Diagnostische waarde 

Tabel 5: Di agno stische waa rde van herkenning in een correct uit gevoerde 
O slo-co nfrontati e. 

Verdachte 

Werkelijkheid Is herkend Is niet herk end 

Schuldig 75% 25 % 

Onschuldig 5% 95 % 

Diagnostische waarde 15 3,8 

Tabel 6: Andere voorbeelden va n di agnost ische waarde. 

Test 

Uitslag poppentest 

Seksueel misbruik 
Geen seksueel misbruik 

Uitslag leugendetector 

Verdachte liegt 
Verdachte spreekt waarheid 

Uitslag statement validity analyis 

Aanbrengster spreekt waarh~id 
Aanbrengster liegt 

Diagnostische waarde 

4 ,5 

8,0 

1,5 

2,7 

4, 0 

7,3 

gnostischer is dan een bekent eni s . D at is in tege nspraak m et h et gebruik 
om ontkennende verdachten ni et te geloven. Die gewoonte kan echt er 
ni et -gemakkelijk word en verdedigd met behulp van een bewee rd e la ge 
di ag nostisch e waarde van ontkenningen. 

Uit empirisch ond erzoek is met iets grotere zekerheid wat te zeggen 
ov er de diagnostisch e waarde van sommige and ere bew ijsmidd elen. Zo 
blijkt de herkenning van een verdacht e door een oogg et ui ge, bij ee n cor
rect uit gevoerde herk enningst est e.en diagnostische waard e van ongeveer 
15 te hal en. Dit blijkt uit de m a tri x in tabel 5. 11 

11. Afkomstig uit W.A. Wagenaar en N. Veefkind, 'Comparison of One-Person and 
Many-Person Lineups: A Warn ing against Unsafe Practiccs', in Proceedings of the Se

cond European Coriference on Law and Psyclwlogy, in druk. 
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Verankering 

M aa r tegelijkertijd 1s niet-herk ennin g wem1g diagno stisch voor on
schuld : 3,8. Een mi slukt e herkenning betekent du s ni et dat de verd acht e 
ook ind erd aa d ons chuldi g is. Een herkenning in een eenp ersoon sconfron
tatie is veel mind er di agno stisch: 3,4 tegen 1. And ere voorb eeld en va n 
di agnosti sche waard e zijn weergeg even in tabel 6 . D eze bewijsmidd elen 
word en besprok en in hoofd stuk r4. 

Vermenigvuldiging 

H et is handi g als de di ag no stische wa ard e van bewijsmidd elen gekwanti
ficee rd kan word en , omd at dan ook wat gezeg d kan word en over de dia
gnostische waa rd e van het bewijs in een zaa k als geheel. D aarvoor hebb en 
we een combin atieregel nodig en die is in on s geval heel eenvoudi g: wij 

verm enig vuldi gen de diagnostische waa rd en van de verschill end e be
wij smidd elen om de di agno stische waard e van het tot ale bewijs te verkrij
gen . Deze verm eni gvuldi ging volgt regelrecht uit de theori e van Bayes. 
W eliswaa r hebb en wij al bea rgum enteerd dat baysiaa ns beslissen geen 
opti e is die de recht er opensta at , maar ho e de recht er ook redeneert, de 
gecombin eerd e diag no stische waa rd e geeft een soor t m ax imum waa rvan 
het nutti g is die in het oog te houd en . Als tege n een verd acht e het bewijs 
bestaat dat hij is herkend in een ee np ersoonsconfront atie en dat hij daa r
na met behulp van een leugendet ector tot leug enaa r werd bestempeld , 
dan is de di ag nostisch e waa rd e van het total e bewij s 3,4 x 1,5 = 5,1. Door 
combin atie van deze twee bewijsmiddelen is het ie ts meer dan vijf maal 
zo waarschijnlijk geword en dat hij schuldig is. W ann eer er vier oogg etui
gen zijn wa arv an twee de verd acht e in een O slo-confront atie herkenn en 
en twee niet , is de tot ale di agno stisch e waa rd e van de herk ennin gen : 15 
x 15 x r/3,8 x 1/3,8_ = 16. D at betekent dus dat twee niet -herkennin gen één 
herkennin g neutrali seren . 

Een voorw aa rd e voor de verm enigvuldi gin g is echt er wel dat de twee 
bewijsm idd elen on afhankelijk van elka ar zijn. D at is niet altijd zo. Het 
is bijvoorb eeld mog elijk dat een ve rda cht e bekent omd at hij herk end is 
en meent daa rom in ieder geval veroord eeld te zullen word en. De beken
teni s zou dan ten doel kunn en hebb en een mild ere straf te krij gen. Maar 
in dat geval is de bekent enis ni et m eer onafh ank elijk van de herk enning, 
zij is een herhaling van de herk enning in and ere term en . Er is dan geen 
spr ake meer van het extr a bewijsmiddel dat de wet naa st een her kenning 
door één getuige eist. Op dezelfde manier kunn en wij ni et van twee on af
ha nkelijke getuig en spr eken wann eer de eerst e getui ge de and ere vertelt 
wat hij bij de Oslo- confront atie he eft gez ien (zie bij voorb eeld de zaak 
C arroll). 
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Diagnostische waarde 

Hoe groot moet de diagnostische waarde zijn? 

Hoe groot moet de total e diagnostische waarde van het bew ijs zijn om tot 
een veroordeling te besluit en? De vraag klinkt wat vreemd, omdat zij er 
van uit lijkt te gaan dat rechters ind erdaad rekend erwijs met bewijzen 
omgaan. Dat is natuurlijk niet zo. Laat ons niettemin voor het gemak 
nog even op de ze gedacht e voortborduren; de kritiek daarop komt in de 
volgende paragraaf aan de orde. 

De wet zegt dat een verklaring van één getuige niet voldoend e is, maar 
van twee wel. Als het gaat om herkenningen in een Oslo-confrontatie 
wordt een diagnostische waarde van 15 kennelijk niet voldoende geacht, 
maar een van 15 x 15 = 225 wel. Maar twee herkenningen in een eenper
soonsconfrontatie vormen ook voldoende bewijs; dat is te samen een 
diagnostische waarde van 12 tegen 1. De eisen die geste ld worden aan de 
diagnostische waarde van het totale bewijs , wisselen blijkbaar met de 
aard van de aanwezige bewijsmiddelen. 

Men kan de e is voor de tota le diagnostische waarde ook afleiden uit een 
door Wigmor e geformu leer d doel: de kans op een fout van de eerste soort 
- onschuldig veroordelen - altijd twintig maal zo klein houden als de 
kans op een fout van de tweede soort - ten onrechte vr ijspr eken. Van 
der Boor 12 heeft in een steekproef van 233 dossiers gevonden dat in 91 
procent van de geva llen een veroorde lin g wordt uit gesproken. Wanneer 
wij opnieuw aannemen dat 95 procent van de verda chten ook inderdaad 
schuldig is, kunnen wij de hypothetisch e matrix in tab el 7 opst ellen. 

Wigmor es eis ste lt ons in staat de enige onbekend e - x, het aantal on
schu ldi g veroordeelden - te vind en: 4 + x mo et 20 maal zo groot -zijn 
als x. Daaruit volgt dat x ongeveer 0 , 2 is. Als men x = 0 , 2 invult , blijkt 
de diagnostisch e waarde die nodig is voo r een veroorde lin g, na correctie 
voor base-rat es, ongeveer 24 te zijn. Dat wil zeggen: uitg aa nde van een 
1 tegen I overtuiging - een gelijke kans op schu ld en onschuld van de ver 
dachte - moet he t aangevoerde bewijs een tota le diagnostische waarde 
van 24 hebb en . Maar de recht er kan gelijke kans en voor schuld en on 
schu ld niet als uitgangspunt nemen; hij dient uit te gaan van de pr esump
tion of innoc ence: zolang _er geen bewijs is, wordt de verdachte voor on 
schuldig gehoudeo. Het is daarom niet onrede lijk de beg inverhouding 
van schuld en onschu ld te stellen op zoiets als I tegen 10. Dan is er 10 maal 
zo vee l diagnostische waarde nodig om tot veroorde lin g te komen , dus 
een waarde van 240 of meer. En dat komt pr ecies overeen met tw ee posi
tieve herkenning en in ee n goed uitgevo erd e Oslo-confrontatie. 

12. Van der Boor, Op. cit. (noot 10). 
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Tabel T Th eoretische matrix voor de totale diagnostische waa rde van veroo r
delingen (niet gecorrigeerd voor base-rat es). 

Verdachte 

Werkeli:fkheid Veroordeeld Vrijgesproken Totaal 

Schuldig 91 - X 4+x 95 % 

Onschuldig X 5-x 5 % 

Totaa l 91 % 9% 100% 

Dit alles lijkt no gal theoretisch en weinig toepasbaa r. Ma ar de redene
ring leidt toch tot een aa nt al sugg esties die het overwegen waard zijn. Bijc 
voorb eeld dat twee herkenning en in een Os lo-confrontati e ind erd aad vol
doend e diagno stische waa rd e kunn en hebb en (15 x 15) en twee herk ennin
gen in een eenp ersoon s-confronta tie niet (3,4 x 3,4). En ook dat men 
naas t de uitsl ag van een popp ent est, een leugend etector of een statement 
validity analysis wel heel erg veel extra bewijs nodig heeft , omd at hun dia
gnos tische wa ard e maa r heel weini g bijdraagt aa n het in tot aa l benodigde 
bewijs. 

La at ons een aa n de pr aktijk ontle end voorb eeld bekijk en. D aar voor 
kieze n wij een zaak die in hoofd stuk 4 al ter spr ake is gekom en : ee n vader 
die ond anks hardn ekkig e ontk ennin g is veroord eeld wegens seksu eel mi s
bruik van zijn doch ter . In tabel 8 geven wij de diagno stisch e waa rd e va n 
de afzond erlijk e feiten in die zaa k weer . De tot ale diagnosti sche waa rd e 
van het bewijs kan berekend word en door verm enigvuldigin g en komt uit 
op 1,05. De advoca at-genera al bij de Hog e Ra ad Leijten oms chr eef in zijn 
conclusi e het bewijs als zwak, maa r de Hog e R aa d verwierp niettemin het 
beroe p van de ve rd acht e. De H oge R aa d motiveerd e di t met de stellin g 
da t zij zich niet kon uitl ate n over een feitenkw estie . D aa rmee is zo' n 
zwa kke bewijsconstru ctie no g niet gesa nction eerd en dat is m aa r goed 
ook, want de dia gnostis che waa rd e van dit bewijs is zelfs mind er dan die 
van een slecht ui tgevoerd e identifi catietest met één enk ele getuig e , bewijs 
da t de wet als onvoldo end e afwijst. Inmidd els ziet het ernaar uit dat ei
genlijk nog nooit goed is nagedacht over de diagnostische waa rd e va n be
wijsmidd elen . 

H et voorb eeld demonstreert ook een probl eem waaro p wij in hoofdstuk 
15 uitv oerig zullen teru gkomen : het effect van selectie van bewij s. In de 
geno emd e zaak werd en als bewijsm idd elen alleen de eer ste dri e feiten ge
bruikt : het feit dat de vader ontk end e, kwam in de moti ve rin g van het 
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R ekenende rechters 

Tabel 8: Diagnostische waa rde van bewijsmidd elen in H R 8 novemb er 1988, 

nr. 83.887 (niet gepubli ceerd). 

Feit 

Beschuldi ging van do chter 

Dochter is geen m aag d meer 

V ader was mee rmal en alleen thui s met dochter 

Va der ontk ent 

Diagnost ische waarde 

10" 

119,Y 

a. D e meest reali sti sche schat tin g is dat op de hond erd aa ngiften van seksueel mi s

bruik er tien onwaa r zijn . 

b. Ee n d iag nostische waa rde van 1 geef t aa n dat dit gege ven niets zegt over de schul d 

of on schuld va n de verd achte . 

c. O nze schattin g van diag nosti sche waa rde van ontk ennin g. 

vonni s (n atuurlijk) niet voor. M aa r in de praktijk is het moge lijk een gro
te hoevee lheid bel astend e feiten te verzamelen di e allem aal ge rin ge di a
gnost ische waa rd e hebb en , maa r die doo r verm enigvuldi ging van geno eg 
factor en gezam enlijk op elk gewenst nivea u van diagno sticiteit gebra cht 
kunn en word en. Logis ch verzet niets zich daarteg en, mits ook alle èmt
la stend e feiten word en opg espoord en verdi scont eerd . Een evenwi chtig e 
beschouwing van alle relevant e feiten vereist dat de recht er ook ontl as ten
de gegeve ns betr ekt in de berekenin g va n de total e di ag nostisch e waa rd e 
van het bewijs. D aa rom namen wij de di agnostis che waa rd e van de ont
ke~nin g van de vader ook in de berekening op . In een va n de door on s 
bestud eerd e gevall en , de zaa k Kluiv er , was bekend dat de docht er di e 
haa r va der van seksu eel mi sbruik beschuldigd e, om and ere redenen al
lang me t haar va der gebro uill eerd was. D at feit had ertoe mo eten leiden 
dat een extra fac tor met een di ag nost ische waa rd e kleiner dan 1,0 in de 
beschouwing werd opgenom en. M aa r de recht er selectee rd e alleen gege 
vens met een diagno stische waa rd e grot er dan 1,0 , wat de di agno stische 
waa rd e van het total e bewijs in de richting van schuld vert ekent. 

Rekenende rechters 

Di agno stische wa ard e is slecht s één manier om over de krac ht van be
wij smidd elen te redeneren. Wij stellen ons natuurlijk niet ech t voor dat 
recht ers de di agnos tische waa rd en van alle bewijsmidd elen kwa ntifi ce ren 
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en vervolg ens vermenigvuldigen. D at zou ook tot allerlei mo eilijkh eden 
leiden . 13 Ma ar de hi ervoor gegeven kwantjt atieve redene ertrant heeft 
on s wel een aant al zaken geleerd. Ten eerst e dat wettig bewijs ni et het
zelfde is als di agn ostisch bewijs . Bewijs heeft alleen di ag nostis che wa ard e 
als kan word en bea rgum ente erd dat een dergelijk belastend feit vak er 
wordt aang etroff en in geval van schuld dan in geval van on schuld . All een 
dan is vàn een werkelijke verank ering sprak e. Voort s hebb en wij geleerd 
da t wetti ge bewijsmidd elen niet allemaal deze lfde di agn osti sche waa rd e 
hebb en en bov endi en dat wij de diagnostis che wa ard e van veel soort en 
bewijsmidd elen ni et (goed) kenn en . Sommi ge wetti ge bewijsmiddel en 
hebb en zelfs geen enk ele dia gno stisch e waard e. V ervolg ens hebb en wij 
gez ien dat het opst apelen van bewijsmidd elen alleen zin heeft wan neer zij 
on afhankelijk van elkaar zijn en dat bij het bepal en van de di agnos tische 
waa rd e van het bewijs als geheel evenzee r rekenin g mo et word en houd en 
met feiten di e in het voord eel van de ver dacht e pleiten als met feiten di e 
tege n hem pleiten. T en slot te hebb en wij gezien dat de wet impli ciet een 
minimum eis voo r de geza melijke diagnosti sche waarde va n het bewijs 
stelt , die in sommig e zaken aa ntoonb aa r ni et wordt bereikt. 

Ee n and ere manier om over diagn ostische waar de van bewij smidd elen 
te denken , is door te bez ien op welke wijze feiten verank erd word en in 
regels . Ee n ' bekent enis ' heeft slechts diagnosti sche waa rd e als wij geloof 
kunn en hecht en aa n de algemene regel dat een on schuldi ge vrijwel nooit 
een mi sdrijf zal bekenn en . D e moeilijkh eid zit natuurlijk in de woo rden 
'vrijw el nooit '. Als dat echt heel weini g voork omt, is de inferenti e veilig 
en een beke nt enis di agno stisch . Als er echt er in feite noga l wat bekenn en
de onschuldi gen zijn, is de inferenti e onveilig en een bekent eni s ni et di a
gnost isch . 

Me n kan de di agno stische waard e van een bewij smidd el du s schatt en 
aa n de hand va n het aa nt al uit zond ering en dat de rege l waa rv oor men 
voo r anker gaa t toelaa t. Ho ewel recht ers bijn a nooit in kwa ntit atieve ter
men over de di ag nost ische waa rde van bewijsmidd elen denk en , kunn en 
zij zich wèl afvrage n welke regels zij stilzwijgend gebruik en en hoevee l 
uit zond erin gen zij denken dat daarop bestaa n : ni et- of zwak-di ag nosti
sche bewijsmiddel en zijn vera nk erd in rege ls me t vee l uit zond er ingen . 

Een voorbeeld heeft betr ekking op de di ag nosti sche waa rd e van een 
deskundi genr app ort over kind eren die m ogelijk seksueel zijn mi sbruik t 

13. Ve rgelijk L .H. T ri be, 'Tr ial by Mat hemat ics', H arvard Law R eview, 84, 1971, p . 

1329-1393, en W. A. W age naa r , 'W aar logica faalt en ver halen overtui gen : een be

schouwing ove r str afrec htelijk bewijs', Onze A lma Mater, 41, 1991, p. 256-278 ( orat ie 

K atholieke Uni versiteit Leuven) . 
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(vergelijk hoofdstuk 4). De rechter zou zich in zo'n geva l moeten afvra 
gen hoeveel uitzonderingen er vermoedelijk zijn op de regel dat alleen 
misbruikte kinderen zulke symptomen opleveren als uit het onderzoek 
blijken. Had hij dat in de besproken geva llen serieus gedaan, dan had hij 
zich wellicht gerealiseerd dat ieder kind, misbruikt of niet, in zo'n onder
zoek dezelfde antwoorden had gegeven, eenvoudig omdat de onder
zoeksters geen andere antwoorden toelieten; de ondervragingsprotoco llen 
laten zien dat ontkennende antwoorden door de onderzoeksters eenvou
dig niet geaccepteerd werden. 

De algemene regels 

Signaaldetectietheorie zeg t iets over de hoeveelheid verankering die no
dig is om de bewijsb eslissin g te nemen. Gegevens over diagnostische 
waarde zeggen iets over de bewijskracht van diverse soorten bewijsmid
delen . Maar de waardering van een bewijsmiddel hangt in een concreet 
geval ook af van het verhaal dat erbij hoort. De diagnostische waarde van 
bijvoorbeeld een herkenning bij een Oslo-confrontatie ligt in het alge
meen in de buurt van de waarde 15, maar dat getal onts laat de rechter 
niet van de verplichting om de herkenning door middel van een redene
ring te verankeren aan een algemene regel. Het verhaal dat bij een Oslo
confrontatie hoort, is dat de getuige de verdachte, als die onschu ldig is, 
nooit eerder gezien heeft en dus niet kàn herkennen. Herkent de getui 
ge hem wel, dan moet hij de verdachte dus ee rd er hebb en gezien en 
de enige gelege nh eid waarbij dat gebeurd kan zijn, is tijdens het door 
de verdachte gepleegde misdrijf. De recht er zou kunnen menen dat hij 
op dit verhaal blind kan vertrouwen omdat anders het openbaar ministe
rie de uitslag van de Os lo-confrontatie niet als bewijs zou hebben aan
gevoerd . De ervaring leert echter dat zo'n vertrouwen naïef is en dat 

de rechter er verstand ig aa n doet nadrukkelijk te onderzoeken of de 
getuige verdachte misschi en niet ergens anders van kent. In de IRA

zaa k had ten minst e één van de twee getuigen voor de confrontatie 
al een foto van de verdachte in de krant gezien. Het openbaar ministerie 
hield hardnekkig vol dat dit van geen belang was en rea liseerde zich blijk
baar niet dat het verhaal dat bij deze herkenning hoort , daardoor 
drastisch veranderde. Nu was verankering van dit bewijsmiddel slechts 
mogelijk door te geloven dat de herkenning diagnostisch is omdat de 
meeste getuigen best weten waarvan ze iemand herkenn en . Maar die re
gel is vrijwel zeker niet waar: soms weten getuigen dat, maar vaak weten 
zij dat niet. De diagnostisch e waarde van het bewijsmidd el wordt aan 
merkelijk kleiner wanneer de getuigen de verdachte mog elijk op de plaats 
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van het misdrijf hebb en gez ien, maar zeke r ook nog bij een and ere gele
genheid. Wij leggen dit in hoofdstuk 8 nog eens uit. 

Wie meent dat in dit voor beeld het bewijs toch geleverd is, mo et aan 
de geldigheid van ten minste één van de volgende algem ene rege ls geloof 
hechten: 

'Os lo-confront at ies die door het openbaa r minist er ie als bewijs worden 
aangevoer d, zijn altijd volgens de regels uit gevoerd ' of 
'Get uigen vergissen zich niet, ook al hebben ze de verdacht e bij een an
dere gelegenheid gezien.' 

Merk op dat fede r bewijs tot dergelijke algeme ne rege ls moet worden te
rugg evoerd: zond er zulke vera nk er ing hebbe n zij log isch geen enke le be
wijskracht. H et probleem zit hem dus niet in het feit dàt de rechter zulk e 
algemene regels als ankers gebruikt, maar wèlke hij da arvo or gebruikt. 
In en kele gevallen zegge n de wet of de jurisprud ent ie impli ciet iets pver 
de onde rligg end e algemene regels: de wet verbiedt dat medeplichtigen 
getu igen omdat blijkbaar de reg el dat med eplicht igen dikwijls liege n , 
voor waar wordt gehoud en ; de wet laat een veroordeling toe op de enk ele 
verkla rin g van een opspori ngsam btenaar omdat blijkbaar de regel dat 
opsporingsambtenaren vrijwel no oit liege n , voor waar wordt geho ud en . 

Die regels behor en tot de overtuiging van de wetgever. Andere overtui
gin gen van de wetgever blijven onduidelijk; alleen deze twee kunnen 
worden afge leid uit de wet. Dat is weinig in vergelijking met bijvoorbeeld 
de Verenigde Staten, waar het aan tal bewijsregels waa ruit men de over
tuiging en van de wetgever kan afleiden, aa nm erkelijk grote r is . Daar 
kent men, zoa ls gezegd, de regel dat het strafb lad van verd acht e aan de 
jur y ni et bek end gemaakt mag worden : dat zou bevooroordel end (pre.Judi
cia[) werken. De Amerikaanse wetgever hecht geen geloof aan de regel 
'Ee ns een dief, altijd een dief. ' 14 In N eder lan d geloven wij blijkbaar wel 
in die rege l. Sterker nog: door de recht er te verplicht en om kennis te ne
men van het strafblad van verdac ht e moedigen wij hem aa n om die regel 
te geloven en bij de vo rming van zijn overtuiging te gebrui ken . Bij de 
opsporing heeft de politie inmidd els ook een voorkeur voor mensen met 
een strafblad . Aan slachtoffers van misdrij ven word en routin ematig fo-

14 . M en is d aa r ove rigens niet gehee l consequent in : als de verdachte in zijn eigen pro

ces als get ui ge optreedt, mag zijn strafb lad wèl in het ged ing worde n gebracht en wel 

omdat het strafb lad geac ht wordt iets te zegge n over de geloofwaa rdi gheid van de ge

tui ge/ver dacht e. Men gelooft kennelijk wèl in de rege l: 'Ee ns een dief, altijd een leu

genaa r. ' 
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to's getoond van mensen die al eerder met de politie in aanrak ing zijn 
geweest. De kans om als onschuldige maar met een strafb lad verdacht te 
worden, is daardoor groot. Gebru ikt vervolgens dan ook de rechter het 
strafblad als grondslag voor zijn overtuiging, dan wordt de cirk el geslo
ten: ver dacht e is schuldig omdat hij verdacht is. 

Een groot gedeelte van dit boek handelt over de vraag welke algemene 
regels de rechter impliciet gelooft, welke van die regels echter afgeweze n 
moeten worden en hoe dat in de praktijk bereikt zou kunnen worden. Een 
voor de hand ligg ende manier zou zijn het invo eren van meer bewijsre
gels. D e Engelse jleeting glance-regel zou dan in aanmerk ing komen. Die 
regel houdt in dat wanneer een getu ige de dader slechts 'v lu chtig' heeft 

gezien, een lat ere h erkenn ing door zo'n getuige niet als bewijs kan wor
den gebruikt. Dat dwingt de rechter om aa n het verhaal van herke nnin
gen de eis te stellen dat de getuige meer heeft gezien dan een fleet ing glan
ce. In de IRA-zaak hadden de twee kroongetuigen de dader 's nachts ge
durende één à twee seconden gezien. De rechter in eerste aan leg geloofde 
de lat ere her kenning van Carroll als de dader en verbond daaraan -
want ander bewijs tegen Carroll was er niet - een vonnis van achttien 
j aar. Dat betekent dat hij geloof moet hebben gehecht aa n een regel die 
zegt datj e 's nacht s in minder dan twee seconden best een man goed kan 
waarnemen. De Britten gebruiken de fleet ing glance -r ege l om te besliss en 
of een bewijsmiddel aan de jury mag worden voorge legd. Bij fleeting 
glance-identificaties mag dat niet, omdat ze niet betrouwbaar geacht 
worden én omdat men bang is dat de jury niet verstandig genoeg is om 
zich dat te realiseren. In Nederland acht men zo'n voorzorg niet nodig 
omdat wij aannemen dat professionele rechters niet zo onvoorzichtig zul
len zijn om twijfelachtige herkenninge n te gebru iken als enige grondslag 
voor een vonnis van achtt ien ja ar . Maar dat bleek in dit geva l een misre
kening. Misschien zou er een eenvoudig verbod als de fleeting glance
regel moeten komen. 

Inmidd els geloven wij echter dat de rechter zich zeld en bewust is van 
de regels waaraan hij zijn oordelen verankert en dat hij in veel gevallen 
anders zou oordelen wanneer hij op de een of andere wijze gedwongen 
zou zijn deze regels onder woorden te br engen. Uitsluitend de verplich
ting om een vonnis te motiveren, voorziet hierin niet, omdat ook in een 
motivering de verankeringen impliciet gelaten kunnen worden. Een pr e
cisering en uitbr eid in g van de motiveringsverplichting zo u daarom een 
tweede middel kunnen zijn om het gebruik van onveilige rege ls in te dam
men. Zo'n maatregel - hoe die dan ook geformuleerd zou moeten wor
den, want dat zal niet eenvoudig zijn - zou in één keer een groot aanta l 
onveilige algemene regels treffen, omdat de verplichting ze onder woor
den te brengen in de motivering van vonnissen en arresten ve le van de 
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th<;1ns implici et gehante erde regels al onder het kritische oog van de rech
ter zelf zou doen sneuve len. Het alternati ef, een uitputtende opsomming 
van verboden want onvei lige regels, lijk t bij voorbaat tot mislukk en ge
doemd : wie had kunn en voorz ien dat een rechter de verklaring van een 
acht ma and en oud~ baby over seksueel misbruik zou geloven, zoals in de 
zaak Caste lyn gebeurd e? 

Validiteit en betrouwbaarheid 

De kwaliteit van de verank ering komt tot uitdrukkin g in de mat e waa rin 
de recht er de bewijsvraag correct bea ntwoor _dt. Voor dit proble em zijn 
twe e begrippen releva nt: va lidi teit en betrouwb aar heid . H et is van be
lang di e twee scherp te onderscheiden. 

Validit eit is de mate waarin een oordee l overeenkomt m et de werke lijk
heid. Wij mog en verwachten dat naar mat e de recht er gebruik m aa kt van 
dia gnos tischer bewijsmidd elen, zijn eindoord eel ook va lid er za l zijn. En 
omgekeerd: n aar m ate de bewijsmidd elen mind er diagnostisch zijn , za l 
het uiteind elijke oordeel ook mind er valide zijn . De vraag hoe va lid e het 
oord eel van de rechter is, hangt ten nauwst e same n m et de vraag naar 
de frequ enti e van rechterlijke dwalingen. H et antwoord op di e vraag ken
nen wij niet omdat wij er niet zeker van zijn da t alle dw alin gen uit eind e
lijk aa n het licht kom en. Toch is het van belan g om op zijn min st een 
schatting van hun frequentie te maken: de hi erna vo lgende bespr eking 
van de m anier waarop verhaa l-en-v era nk ering in de praktijk uitwerken, 
suggereert dat het proces niet erg va lide is. Als dat waar is , dan zou dat 
toch zelfs uit een eni gsz ins ruw e stat istiek blijk en . Alvorens daar meer 
over te zegge n , moeten wij eerst het begrip 'betro uwbaarh eid ' in trodu
ceren. 

D e betro uwbaarh e id van een oord eel is de m ate waarin versc hill end e 
onafh an kelijk e beoorde laars het met elkaar erge ns over eens zijn. D e be
trouwb aa rh eid van een beslissing is in princip e onafhanke lijk van de va li
diteit erv an: alle beoor deelaars kunn en dez elfde fout mak en, waardoor 
hun oord eel zee r betrouwb aa r is, ma ar zond er validiteit. Het omgekeerde 
kan echter ni et: zeer onbetro uwb are beslissin gen kunnen ni et va lid e zijn . 
Wann ee r imm ers versch illend e beoo rd elaa rs het m et elkaar oneens zijn , 
kunn en ze nu eenm aal ni et allemaal gelijk hebben . Statistisch kan wor 
den beweze n dat uit de betrouwb aa rh eid (B) een maximale waarde van 
de va lidi te it ( V) kan worde n afgeleid en wel met behulp van de formule: 
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De werk elijk e validit eit kan wel kleiner zijn dan Vmax, m aa r ni et grot er. 
V:,rnx kunn en wij gebruik en om een ru we sch at tin g va n va lidit eit va n ju
ridis che oord elen te verkrij gen : wij meten de betrouwb aa rh eid , bereke
nen Vmax en weten dan d at de va lidit eit kleiner mo et zijn . 

Schatting van validiteit 

H et geheim van de raa dk ame r m aa kt dat wij ni et weten of recht ers altijd 
eensgez ind tot deze lfde conclusi e kom en. M aa r het is ni et waa rschijnlijk 
da t , wann ee r de dri e leden van een meervoudi ge kam er zond er ove rl eg 
hun oordeel zoud en geve n , de beslissing en altijd hetze lfd e zoud en zijn . 
Op zichzelf is zo ' n exe rcitie echt er ni et int eressa nt , omd at een m ee rvou
dig e kam er jui st m eervoudi g is om de va lidit eit van de beslissin gen te ver 
hog en . Een vergelijkin g tu ssen twee m eervoudig e kam ers zou m ee r ter 
zake zijn. Di e kunn en wij ve rkrij gen door de uitsp ra ken van rechtbank en 
te ve rgelijk en m et de uit sp ra ken van gerecht shov en ove r deze lfd e zaken . 
D aarbij zijn er echt er allerlei factor en di e de vergelijking vert roe belen . 
Zo is het mo gelijk dat er bij de beh and elin g in app el ni euw e inform atie 
op tafel komt ; dan is het ni et meer helem aa l deze lfde zaa k . D at leid t er 
d an toe da t de indruk van betrou wbaa rh eid ten onr echt e verkl eind wor dt. 
Een tweede factor die de vergelijkin g vertro ebelt, is het feit d at h et hof 
de uit spra ak van de rech tbank ken t, zodat ni et gesprok en kan word en 
va n twee onafh an kelijk e oo rd elen. In de pr aktijk wo rd en vonni ssen va n 
rechtb ank en in 95 pro cen t va n de geva llen doo r het hof bevestigd . D at 
gee ft op zich zelf een indruk van grot e betrou wbaa rh eid. Du s zo u ook de 
validit eit groot kunn en· zijn . Wij kenn en echt er beroe md e geva llen va n 
gerecht elijk e dwa ling 15 waa rbij de ve rschill end e rec ht erlijk e in stanti es 
het ro erend m et elkaa r eens waren , juist door dat zij zond er een on afhan
kelijk e herh alin g van het ond erzoe k elkaa rs opini es overn am en . Ond er de 
zaken waa rin rech tbank en hof het met elkaar eens zijn , zijn er dus waa r
schijnlijk een aant al waar in deze lfde fout gem aa kt wo rd t. Di e zaken be
palen nu jui st het verschil tu ssen bet rou wbaa rh eid en va lidit eit. 

Een ve rg elijkin g van wer kelijk onafhan kelijk e juridi sche beslissin gen 
werd m oge lijk doo r Ame rik aa nse recht ers in za ken di e zij voo rza ten tij 
den s het jur y-b eraa d te vrage n wat zij zelf over de ten laste legg in g dach
ten : beweze n of ni et bewezen ?16 H et gaa t in deze stud ie om 3576 va n 

15. Zo als rece nt in En geland de geva llen van de ' Birm ingham Six', ' M aqui re Seve n ' 

en 'G uildfor d Four ' . 

16. H . Kalven Jr. en H . Zeisel, The Am erican jury, Bosto n : L ittle Brown, 1966. 
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Tabel 9: Schat tin g van validiteit van rechterlijke beslissingen over het bewijs 
in strafza ken. 

Werkely"kheid 

Schuldig 

Onschuldig 

Veroordeling 

81 

Vonnis 

Vrij spraak 

9 

9 

zulk e vergelijkin gen . In 78 pro cent van de gevallen waren recht er en jury 
het m et elk aa r eens. In de overig e 22 pro cent verschild en zij van menin g 
en had dus of de recht er of de jur y het mis . Door de hi ervoor gegeve n 
formul e te gebruik en leren wij dat V max = 0 ,87. Bij b eslissing en over 
voogdijdi sput en door vers chill end e rechters (899 gevall en) werd een over
eenstemmin g van 80 pro cent gevond en met een waa rd e voor Vmax van 
0 ,89. Een sch attin g van een va lidit eit va n rond de go pro cent lijk t op het 
eerste gez icht tamelijk gunstig voor de kw alit eit van de rechtsspra ak, ze
ker wann ee r men in rekening br engt dat waa rschijnlijk slecht s ro pro cent 
van de verd acht en ons chuldig is. Daardoor wordt het aa nt al recht erlijk e 
dw aling en , de fou ten van de eerste soort, verd er ge reduc eerd tot één op 
hond erd . D at is in tabel g weergege ven. D eze sch atting komt di cht in de 
buurt van R attn ers schatting van 0,5 proc ent recht erlijk e dw alin gen. 

M aa r wij mo eten on s reali ser en dat een validit eit van go pro cent een 
schatting is van het m ax imum: het kan ook mind er zijn. Wij m oe ten on s 
ook rea liseren dat I pro cent rechterlijk e dwalin gen toch tam elijk vee l is 
als wij weten dat de schuldvraag in ong eveer 88 pro cent van de stra fzaken 
geen probl eem vormt. Wann eer slechts in twaa lf va n d e hond erd zake n 
echt over de schuldvr aa g mo et word en nag edach t en één van di e twaa lf 
leidt tot ee n rechte rlijk e dwalin g, dan is er toch iets grondig mi s. Deze 
berekenin g, toegev oegd aa n de casuï stiek van de door on s verza melde ge
va llen, zou voor wetg ever en H oge Raad reden mo eten zijn om het th an s 
nogal on gec on trol ee rd e denken van de rechter ove r bewij skwesties kri

tisch te overwege n . 
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IJverige politie 

Niet alleen rechters laten zich bij hun beslissingen leiden door het verhaal 
van het misdrijf dat zij in hun hoofd hebben, dat geldt ook voor politie
en andere opsporingsambtenaren . Op elk moment van het opsporingson
derzoek hanteren zij hypothesen over wat er aan de hand geweest zou 
kunnen zijn en op grond daarvan nemen zij beslissingen over de richting 
van het opsporingsonderzoek. Zo worden zij ook geïnstrueerd. Het Hand

boek voor de recherche basis cursus meldt daarover: 'Nadat de politiefunctio
naris [ . .. ] de hem beschikbare informati e heeft bewerkt, za l hij moeten 
proberen een hypothese te formuleren. Wat kan er volgens hem gebeurd 
zijn, uitgaande van de hem beschikbare informatie? De hypothese kan 
worden gezieri als het eerste resultaat van de informatiebewerking. Als 
datgene wat uit de nadere verificatie, eva lu atie en ana lyse van de onder
zoeksgegevens naar voren is gekomen.' 1 De aanvanke lijk e hypothese 
van de politie oefent een belangrijke invloed uit op het vervo lg van de 
strafzaak. De zaak Rabout laat dat zien. 

Franklin Rabout is door zijn vrouw Irene het huis uitgezet. Dat ge
beurde nadat hij haar met een volle whiskyfles op het hoofd had geslagen . 
Geweldpleging is al eerder in dit huwelijk voorgekomen. Twee jaar gele
den heeft hij haar gestoken. De straf daarvoor heeft hij erop zitten. Na 
zijn vrijlating is hij weer bij Irene ingetrokken. 

Ook deze keer is Irene nog niet van hem af, want twee weken nadat 
zij hem de deur wees, komt Franklin opnieuw opdagen om zijn kleren te 
hal en. Ir ene wil hem niet binnenlaten. Franklin slaagt erin het balkon 
van de flat te bereiken, slaat het raam van de balkondeur in en staat even 
later in de woonkamer. Irene sluit zichzelf op in de badkamer. Franklin 
op zijn beurt gooit een steen door de ruit boven de badkamerdeur, waar
op Ir ene de deur toch maar opendoet. Er ontstaat een worsteling . 

Wat er tijdens die worsteling precies gebeurd is moet de politi e, die 
- gewaarsch uwd door de buren - even later ter plaatse arr iveert, uit

zoeken . Verspreid over de hele flat zijn er bloedspatten te vinden. Irene 

r. Projectgro ep Recherche Basi s Cursus , Reclzerclze(le)ren: handboek voor de recherche basis 

cursus, Deel 1, Zutphen: Rechercheschool Zutphen, Opleidingsinstituut voor Crim ina

liteitsbeheersing, 1988, p. 68. 
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he eft een wond in haar rug ond er het schoud erblad . Maar ook Franklin 
is gewond en wel aan zijn arm . De politie vindt een beblo ede sch aa r. Ir e
ne beweert dat Fr anklin haar met een scha ar in de rug gestok en heeft. 
En ind erd aa d, zij heeft een scheur in haar blou se en een wond vlak ond er 
haa r schouderblad . Franklin beweert echt er dat Ir ene met een schaar in 
haa r hand de badk amer uit kwam en hèm stak. En ook dat zou kunn en 
klopp en want hij had een wond aan zijn arm. Maar beide lez in gen kun
nen niet waa r zijn : wie had die schaa r nu , Fra nklin of Ir ene? De politi e 
lost dat probl eem ( onnad enkend ?) op door de hypothes e te stellen dat 
Franklin wel gestok en zal hebb en . Di e hypoth ese berust waars chijnlijk op 
de algemene regel dat mannen nu eenm aal vaker geweld plege n dan 
vrouw en , wellicht aa ng evuld met de regel dat wie al eens eerd er veroor
deeld is voor een steekpartij , zich daa r waars chijnlijk wel vaker schuldi g 
aa n za l mak en . D at de politi e deze hypothese voo r de meest waa rschijnlij
ke hi eld , blijkt uit haa r gedr ag : de hevig tege nstribb elend e Fr anklin 
wordt in de boeien geslag en en schaa r en blouse worden in beslag geno
men . Ir ene word t ongemoeid gelaten . Fr anklin wordt pogin g tot 
doodslag ten laste gelegd . 

Later in deze zaa k bleek echt er dat verdacht e het helem aal ni et gedaa n 
kon hebb en. Dat bleek uit het rapp ort over het bloedond erzoek va n het 
Gerecht elijk Lab oratorium: het bloed op de schaa r was volg ens dat labo
ra torium niet van Ir ene, ma ar van Fr anklin afkomstig . H et laboratorium 
heeft bov endi en de blouse van Ir ene aa n een nader ond erzoek ond erwor
pen. Daa rbij bleek dat steken met een scha ar geheel and ere scheuren ver
oor zaken dan er in de blou se za ten . H et rapport van het Ger echt elijk La
bor ator ium had nogal een tijd op zich laten wacht en . Fr anklin had toen 
al dri e m aa nden in voor arr est geze ten. En Ir ene werd nooi t vervolgd. 

H et naj agen en volhoud en van een onjui ste hypoth ese door de poli tie 
komt no ga l een s voor. V an Str aten2 beschrijft de zaa k Gi esen -Ni euw
kerk, di e zich afspeelt in de j aren twintig , en waarbij de station schef va n 
het station Gi esen-Ni euwk erk om het leven kwam. M aa nd enlang pro
beerd e recherch eur De Jong het bewij s rond te kr ijgen tege n twee ve r
dacht en , T euni ssen en Klund er, die echter de moord ni et gepleeg d kon
den hebb en . Ni ettemin leidd e De Jong s va sthoud endh eid tot een ve roor
delin g van beide verd acht en tot vijfti en ja ar gevan genisstraf. Een her
zienin gszaa k was nodig om hen , dri eëneenh alf j aar later , alsnog vrij te 

krij gen . 
Er is ni ets tege n een ijverige en vas thoud end e politi e; een óve rijv eri ge 

2. H . va n St ra ten , Moordenaarswerk: Nederlandse moordzaken die de experts verbijsterden, Am

sterdam: A rbeiderspers, 1990 (2de herziene dru k) , p . 62-66. 
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politi e risk eert recht erlijk e dwaling en. Ho e vaa k komt d at voor? D aa r
over valt weinig te zeggen , omd at het lan g niet zeker is da t alle recht e rlij
ke dwalin gen te enig er tijd aa ri het licht kom en . R attn er ond erzocht de 
oor zaken van 205 beweze n recht erlijk e dwalin gen . Hij gee ft een overzicht 
van de ond eugd elijk e bewij smidd elen op grond waarv an de ve rd acht en 
in deze zaken veroord eeld werd en . In de helft van de zaken blek en fout e 
id entifi ca ties van de dad ers door oog getui gen het belangrijkst e be
wij smidd el. Als belangrijkst e oorzaak van recht erlijk e dwaling en no em t 
R attn er echt er het klim aa t wa arin h et op sporin gsond erzoek werd uit ge
voerd : 

' If a single reaso n has to be isolated that pervades large number s of 
these cases, it could prob ably be descr ibed as police and persecutorial 
overzealou sness: the eage rn ess or ur gency to solve a case, and the con se
qu ent ease with which one having such feelin gs is willin g to believe, on 
mod est evid ence of a negligible natur e, that the culprit is in hand . '3 

Een and ere ond erz oeker , Woffind en , voegt daa raan to e d at recht erlijk e 
dwalin gen vaak ont staa n do or een ' shared delusion ' bij de politi e. 4 Hij 
schetst een beeld van de politi e die hardn ekki g de verk ee rd e als verd acht e 
n aj aa gt en de zaa k da ardoor ni et mee r in het juiste perspectief kan zien . 
De politi e bleek in de door W offind en besprok en gevallen vaak een zo 
groot belan g te hebb en bij het volhard en in een onjui ste versie - h etzij 
om te ve rblo em en da t er fout en waren gem aa kt, hetzij omd at zij een be
langrijk e zaak kost e wat kost rond wild e krij gen - dat zij zelfs ni et teru g
schrok voor bedro g . Ook J usti ce, de Brit se afdeling van de Intern a tion al 
Commi ssions ofjurists , no emt mi sdra gin gen door de politi e ond er de be
lan grijk ste vijf oor zaken van rec ht erlijk e dwa ling en . 5 In de zaken di e in 
het rapp ort va n Ju st ice in deta il besprok en word en , is daa rva n dan oo k 
een aant al m alen spra ke . Ook wij vond en zulk e gevall en, di e lat er in dit 
hoofdstuk aan de ord e kom en . Voor eerst pon eren wij de stellin g d at 
het opsporin gsond erzoek een aa nt al stru ctur ele elem ent en bevat , d at on
der omst andi gheden tot een ve rhoo gd ri sico op recht erlijk e dwal in gen 
leidt, een stellin g di e adstru ctie beho eft. 

3. A. R attner , ' Co nvicted but Inn ocent: W rongful Co nviction and the C rim ina] 

Ju stice Syste m ' , Lawand H uman Behavior, 12 , 1988 , p . 283-293, (i .h .b. p . 289). Zie oo k 

tabel I in ho ofdstuk 1. 

4. B . Woffind en , Miscarriages of J ustice, Londo n : H odd er en Stoughton , 1987, p . 342. 

5. Sir Geo rge W aller (chair), Mi scarriages of J ustice, Lond on: Ju stice, 1989. 
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Opsporing en bewijs 

Politieambtenaren zijn opsporingsambtenaren. In die hoedanigheid hou
den zij zich bezig met het opsporen van strafbare feiten en van de daders 
daarvan. Net als de rechter laten ook de politie en het openbaar ministe
rie zich bij beslissingen in die fase leiden door bewijs en overtuiging. 
Maar aan besliss _ingen van _de politie en het openbaar ministerie worden 
minder hoge eisen gesteld dan aan die van de rechter. Een redelijk ver
moeden dat een verdachte een strafbaar feit heeft begaan, is voor de poli 
tie voldoende om tot aanhouding over te gaan; de recht er moet om een 
schuldigverk laring uit te spreken daarvan overtu igd zijn. In het eer der 
genoemde Handboek is een groot deel van de tekst gewijd aan de verschil
lende manieren waarop een dader gevonden kan word en. Men komt ook 
te weten wat rechtmatig verkregen bewijs is en welke eisen worden ge
steld aan de legitimit ei t van het politieoptreden; de eisen waaraan over
tuigend bewijs moet voldoen krijgeri echter minimale aandacht. Het ver
zame len van bewijs is ook niet de eerste taak van de politie, maar omdat 
de politie werkt onder toezicht van de officier van justitie, die op en ig mo
ment zal moeten besluit en of het beschikbare bewijs voldoende is om tot 
vervolging van een verdachte over te gaan, is de politie ook daar groten
deels mee belast. 6 Maar dat is voor de politie kennelijk van later zorg. 
Haar eerste taak is de boef te pakken. Het vinden van de boef en het be
wijzen dat hij de boef is, zijn echter verschillende dingen, zoa ls in de hier
na te beschrijven gevallen zal blijken . 

Opsporing en het verzamelen van bewijs hoeven niet altijd strijdige ac
tiviteiten te zijn . Als de politie op de plaats van een delict vingerafdruk
ken vindt die ook voorkomen in het dactyloscopisch bestand van de Cen
trale Recherche Informatiedienst ( CRI), dan vallen opspor ing en bewijs
verzameling samen. Dikwijls is dat echter niet het geval. De politie heeft 
het opsporingsonderzoek namelijk slechts in beperkte mate zelf in de 
hand. Niet alleen komt de politie in de meeste gevallen slechts door een 
melding uit het publiek te weten dàt er een misdrijf is gep leegd,7 maar 

6. Tijdens het gerec htelijk vooronderzoek dat op het opsporingsonderzoek volgt , kan 

ook de rechter-commi ssaris opdrachten aan de politi e verstrekken. 

7. Dav id Steer meld t dat in Engeland 82 pro cent van de mi sdrijv en door een melding 

uit het publi ek aan de politie bekend wordt, Sell in en Wolfg ang meld en 73 procent , 

Black 87 procent en Bottoml ey en Co leman 86 pro cent. Zie respecti eve lijk D. Steer, 

Uncovering Crime: The Police Role, London : Her Maj esty 's Stationary Office, 1980 (Re

sea rch study no. 7 for the Roy al Commission on Crimina ! Proc edur e), p. 67; T. Sellin 

en M.E. Wolfg ang , The M easurement of Delinquency, New York: Wile y, 1964, p. 169; 
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ook de identite it van de dader wordt vaak door anderen aan de po litie be
kend gemaakt. Er icson meldt dat in Ca lifornië de po litie slechts bij 41 pro
cent van de aangehouden verdachten door eigen onderzoek achter de 
identite it van de dader komt. 8 Steer geeft voor Eng eland een gedetai l
leerder bee ld, dat wij in tabe l I overnemen. 

Om dat de po litie voor de opspor ing en de bewijsvoer ing zo sterk afhan 
kelijk is van het pub liek, is vaak voordat de zaak in handen van de po lit ie 
komt al vee l bew ijsmater iaa l verni etigd of beschadigd. Daarb ij gaat het 
niet alleen om de n ijv ere hu isvrouw die de plaats van ee n de lict grondig 
kuist voor de po litie komt. Bij zedenzaken doet zich het prob leem even
eens voor. Vrouwen die verkracht zijn, gaan zelden met een naar de po li
tie, maar doen dat gewoon lijk pas dagen later en op aandringen van an
deren. Omdat dan in ieder geval sporen op en aan het lichaam van het 
slachtoffer verdwenen zijn , wordt de bewijsvoering een stuk lastiger, 
waardoor in dit soort zaken niet zelden het woord va n de verkrachter te 
genover dat van het slachtoffer komt te staan. 9 

Hetzelfde prob leem doet zich noga l eens voor in za ken waarbij sprake 
is van seksuee l misbru ik van kinderen of van geeste lijk gehandicapten. 
Dat is nauwe lijks te voorkom en. Door aanvanke lijk nogal omfloerste ver
halen van het slachtoffer dr ingt slechts langzamerhand het besef door dat 
er sprake van seksueel misbruik zou kunn en zijn. Ouders of verzorg ers 
nemen in dat stad ium meesta l de rol van verhorende polit ieagenten op 
zich . Vaak wordt daarbij lan gdur ig teg en het kind of de gehand icapte 
aa ngepraat, zodat la ter werkelijkheid en door ouders of verzorgers geïn
duceerde fictie niet me er te scheide n zijn. 

De zaak Wa lters kan als voorbee ld di enen. Wa lters is groepsleider in 
een tehu is voor geeste lijk gehandicapten. Hij wordt beschu ldigd van 

D.J. Black, 'T he Social Org a nisation of Arr est' , American Sociological R eview, 23, 1970, 

p . 1087-1m, (i .h .b. p. 1091); en A .K. Bottom ley e n C.A. Co leman , 'C rim ina! Sta tist ics: 

The Po lice Ro le in the Di scove ry and Detect ion of Crime' , Internationaljournal of Cri

minology and Penology, 4, 1976, p . 33-58, (i .h.b . p. 45) . 

8. R.V. Ericson, Making Crime: A Study of Detective Work, Toronto : Butt erworth s, 1981, 

p . 136. 

9. Niet metee n aang ifte doen is zo typisch voo r slachtoffers va n verkrachting, dat me n 

van het invo eren van een wette lijke verp lichtin g voor verdac ht en in ver krachtin gsza 

ken om zich te onderwerpen aa n een DNA-onderzoek nau welijks ee n ver beterin g van 

het op lossingspercentage mag verwachten. Vgl. J. Monahan en L. Wa lker , Social 

Science in La w : Cases and M aterials, Westbury , NY: Th e Found ation Press, 1990 (2nd 

ed .), p . 410 e .v . ; en ook: C.J . van Bave l en R.P.G.L.M. Yer bunt , 'S lachtoff er/get ui

ge in zedenzak en en ve rhoor ter zitt ing', Nederlands ju ristenblad, 65, 1990, p. 1399-1404. 
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Tabel 1: Hoe de verdachte wordt gevonden. 

Betrapping op heterdaad 

Onderzo ek ter plaatse en in omgeving 

Identite it van meet af aan bekend 

Signalement 

Buurtonder zoek 

Geleg enhe id of sterk mot ief 

Huiszo eking 

He lers e. d . 

Dader geeft zichzelf aan 

Observati e 

Valstrik 

Routinecontro le 

Tip 

Bekende van de plaa tselijke politie 

Ving erafdrukk en 

Fotoalbums 

Bekende relatie met andere verda chte 

Verhoor in andere zaak 

Modus opera ndi 

Verklikk er 

Bron: Steer, op. cil . (noot 7), p. 97, tabe l 4:2. 

percentage 

29 

8 

10 

7 

2 

6 

6 

4 

0,6 

5 

4 

0,6 

0,6 

0,3 

0,3 

12 

seksuele omgang m et tw ee van zijn pupi llen. Tuss en de d ag dat de broer 
van ee n van d e pupi llen zich wendt tot de le idin g van h et tehuis m et het 
verhaa l dat er vo lgens hem sprak e is van seksuee l misbruik en het mo

m ent waa rop het best uur van het tehuis aa n g ifte do e t bij de po liti e, is er 
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meer dan een maand verlopen. In die period e heeft zowat ied ere 
groepsleider van het tehuis èn de huispsy choloog met de twee pupill en 
over het gebeurde gesproken. In welke vorm die gesprekken gevoerd zijn, 
is later ni et meer te achterhalen. De lat ere getuigenverklaringen van de 
pupill en worden daa rdoor dubi eus . 

Ho e zoiets kan verlop en , wordt beschreven door de Amerikaanse psy
chologe Elizabeth Loftu s. 10 Het gaat om de zaa k Tony Herr erez, die be
gint als de mo eder van Kathy D ave nport haar docht ertj e oph aalt na een 
dagj e kamperen. In de auto op weg naa r huis zegt de vijf jaar oude Kathy 
plotseling: 'Mommy, did you know that "<lick" is anoth er word for " pe
nis "?' Moeder schrikt en ondervraagt ha ar docht er. Het enige dat zij er 
verd er uit krijgt , is dat de kinder en tijdens het kamp eren ' funny movi es' 
gezien hebben. In een tekenfilm droeg een van de figur en een puntig 
hoedj e, dat op een penis leek . De verdenking van de moeder richt zich 
op de enige m an nelijke bege leid er van het kind erkamp , Tony H erre rez. 
Aanvank elijk ontkent K at hy echter dat er iets met Tony gebeurd zou 
zijn, maar dri e weken later, na lang aandringen van haar mo eder , zeg t 
zij dat Tony zijn penis op haar hoofd legde en daarna in haar mond stak. 
Mo eder doet aangifte . D e advocaat van H er rerez weet de hand te legge n 
op het dag boek van de mo eder van Kathy . Daar in wordt he el pr ecies be
schreven hoe de gespr ekken tuss en moed er en docht er verliepen gedur en
de de drie wek en dat mo eder Kathy ondervroeg. Als Kathy ontkende dat 
er iets met Tony was gebe urd , werd zij naa r haar kamer gestuurd; gaf 
zij toe, dan kr eeg zij een koekje. Uit het dag boek blijkt dat zich tuss en 
moed er en do cht er een pro ces heeft afges peeld , dat in de psychologie be
kend staat als 'op era nt e conditionering' . Operante condition er ing houdt 
in het aa n- of afleren van gedrag do or het manipul ere n van gevolgen. Ge
drag dat steeds gevo lgd wordt door straf of afke uring, wordt afgeleer d; 
gedrag dat steeds gevolgd wordt door beloning of goedkeuring, wordt 
aange leerd . K athy 's mo eder heeft dat zonder erover na te denken ge
daan : zij he eft gedurend e drie weken Kath y het ontkennen afge leerd en 
haar geleerd te erk enn en dat er iets onoirbaars gebeurd is . In hoofdstuk 
14 wordt een soortgelijk geva l nauwkeurig beschreven. 

In de zaak H erre rez, maar ook in de door ons bestud eer de zaa k Wal
ters, deed de politie geen enk ele poging om het bew ijsmat er iaa l nader
hand te relativer en of te repareren. Waarom zou zij ook? Er was een da
der en er war en getui genv erk larin gen. De ver klar in gen kunn en zo nod ig 
ter terechtzitting opnieuw worden afgelegd. Dat get ui gen in de period e 

JO. E. Loftus en K. Ketcham , Witnessfo r the Defense: The Accused, the Eyewitn ess, and the 

Expert who Puts Memory on Trial, New York : St . Mart in , 1991. 
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tussen misdrijf of, beter, aangifte daarvan en het opnemen van de verkla
ringen van slachtoffers door een verbalisant en anderen op velerlei ma
nier beïnvloed kunn en zijn , zeker als getuigen kinderen of geestelijk ge
handicapten zijn, vergeet men gema kshalv e. Voor het waarderen van 
dergelijk e verklaringen is het essenti eel dat zo goed mogelijk gereconstru
eerd wordt wat er in de tuss enligg ende periode met de getuigen is ge
beurd. Opsporingsambtenaren, gefixeerd als zij zijn op het oplossen van 
strafzaken, hebb en echt er een begr ijpelijke, m aa r daarom no g ni et ver
standige, weerzin tege n ieder e stap die hen van hun do el, het oplossen 
van het misdrijf, weg zou kunnen voeren. R elat ivering van aanvankelijk 
sterk ogend bewijs is in strijd m et hun instin cten . Trouw ens, de wa ard e
ring va n het bewijs is de taak van de recht er. 

Ond er de zaken die wij bestud eerd en vonden wij ook een - relatief groot 
- aa nt al gev allen waa rin de politi e door ha ar opsporingsactiviteiten zelf 

het verzam elen van bewijs bemo eilijkt e. Dat kan op twee mani eren ge
beur en . Soms is de politi e zó ijver ig op zoek na ar bewijs da t zij en passa nt 
bew ijs dat zij al had, vernietigt. Ook onderzoekt de politie bepaald e gege 
vens soms niet omdat het result aat wel eens tege n de gev ormd e hypoth ese 
zou kunnen spreken. Beide fouten ontstaan doord at de politi e lijdt aan 
een shared delusion. Wij zullen dit toelichten aa n de hand van voor
beelden . 

D e logi ca van een O slo-confront at ie houdt in dat een ooggetuige de 
verdachte alleen kan kenn en van de plaats van het misdrijf. Maar dan 
mo et de politi e ervo or zorge n dat de ooggetuigen de verdachte pa s tijd ens 
di e confront atie voor de eers te keer weerzien. M aa kt men daar bij een 
fout, dan is zo'n ge tui ge voorgoed onbruikbaar voor identifi cat ie gewo r
den: slecht s één keer kan de eerst e keer zijn. In de IRA-zaak (Carroll) had 
de politi e een aantal verdachten aa ng ehoud en en verspreidde vervolgens 
hun foto 's via de media met het verzoek aa n getuigen zich te melden . Op 
dat moment beschikt e de politi e echt er al over en ige get ui gen die de d a
ders h add en gezien. Zij had ervoor mo eten zorg en da t deze get ui gen eerst 
aa n een foto- of O slo-confront atie deeln ame n , voo rd at de foto's in de 
krant werden gezet. Maar in haar ijve r om zo veel mogelijk get ui gen te 
verzamelen in deze belangrijke zaa k struikelde de politie over h aa r eigen 
benen en m aa kte de getuigen die zij al had voorgoed onbruikbaar. Na de 
publik at ie va n de foto's in de medi a kon imm ers niet m eer vastgeste ld 
worden of de getui gen de l ere n herkend en van de plaats van het delict 
of van hun foto's in de kra nt. To t over m aa t va n ra mp gebruikt e de politi e 
ook no g deze lfde foto's voor de krant en voor de fotoconfrontati e. Zo'n 
identifi catie ontbeert bewijskracht, een conclusi e die het gerechts hof tij
dens het appe l in deze zaa k dan ook trok. 
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Een vergelijkbar e fout werd gema akt in de zaak Speckm an . Er war en 
twee bankov erva llen gepleeg d en de modu s operandi wees op deze lfde da
der. Bov endi en waren er van beide overvallen door de autom atische ca
mera's in de bank en vid eo-opnam en gemaak t. Eén daar va n was echt er 
van slecht e kwaliteit , de and ere wa s beter. To ch liep het ond erzoek dood 
en de po liti e besloot ten eind e raa d de op nam e van goede kwa li teit te 
doen verton en in het televisieprogr amma Opsporing verzocht. D e dader 
werd door meer mensen herkend , ond er wie zijn eigen vrouw . Dus leek 
de zaak rond. D e politie vermo edd e dat Speckman nog vier and ere over
vall en gepleeg d zou kunn en hebb en . Ma ar de mees te ooggetui gen van 
die overv allen hadd en ook de televisi euit zending gez ien. To ch werd en zij 
voor een Oslo -confront a tie gebru ikt. D eze confront a ties hadd en uiter
aa rd gee n waa rd e. Nu had de politi e opn ame va n deze zaa k in het pro
gramm a Opsporing verzocht mo eilijk acht erwege kunn en late n, omd at zij 
zond er di e uit zend ing imm ers in het geheel geen verd acht e had. M en kan 
daar begrip voor hebb en . N iet ech ter voor het feit da t de po liti e vó ór de 
Os lo-confront a tie de videoband van die uit zending vertoond e aa n de eni 
ge twe e oogge tui gen d ie de uit zendin g niet gez ien hadd en , waa rdoor ook 
die getui gen voo r een .confr ont atie onbruikb aa r werd en . Di e hand elwij ze 
getuigt van vergaa nd wanb eg rip voor de essent ie va n Oslo-confront at ies, 
wanb egrip dat waar schijn lijk uit over-enthous iasm e geboren is. D e recht
bank toond e hetzelfde wanb egrip en veroord eelde Speckm an voor alle zes 
overva llen tot een geva ngenis straf van zes jaar. 

D e politie zaa it zelf noga l eens twijf el over het bewijs door de m anier 
wa arop verd acht en word en aangeho uden als ze op heterd aa d betr apt 
word en. Id ea li ter mo et dat op of zo di cht mo gelijk bij de plaa ts van het 
delict gebeure n en op een wijze die altern atieve verk lar in gen of altern a
t ieve verd acht en uit slui t. Ee n gaa f voorb eeld va n een gev al waar in de po
liti e op dit punt wer kelijk alles fou t deed , is de zaa k Hui sm ann. 

D e po lit ie beslu it half nov emb er om te gaa n ob serve ren bij wink elcen
trum Wijk ersloot in R ijswijk. Da ar verzamelen zich dage lijk s mensen , 
voornam elijk Sur inamers, d ie erv an verd 3:cht word en in drug s te hand e
len . Ook op 14 en 15 novemb er wordt er geob serv eerd . Twee agent en ver
stoppen zich in een woonhui s dat uitzicht biedt op het pleintj e waar de 
tr an sacti es pla a tsvinden. Z ij maken notities over wat zij zien, maar géé n 
vid eo-opn ame va n wat er zich op het pleintj e afspeelt. Of dat vee l ui tge
m aa kt zou hebb en , is ni et duid elijk want de age nt en zien ni et da adw erk e
lijk pakjes of iets dergelijks va n eigenaa r wisselen. Zij ob ser veren slecht s 
da t tersluiks onduid elijke hand eling en word en verr icht. 

Als een van de geob servee rd e personen in aa nm erkin g komt om aa nge
houden te word en , geven de ob serverend e agent en di ens signalement per 
portofoon do or aa n and ere age n ten , die dan bui ten het pl ein tj e de aa n-
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houding verrichten. Door gebrek aan mankracht kunnen niet alle ver
dachten worden aangehouden en in alle gevallen verloopt er tussen mel
ding en feitelijke aanhouding geruime tijd, soms wel tien tot vijftien mi
nuten . Op de desbetreffende dag blijkt geen van de aangehouden perso
nen hard-drugs bij zich te hebben . Ook Huismann niet, maar die blijkt 
wel hasjiesj bij zich te hebben, een feit dat echter niet in het proces-ver
baal van aanhouding wordt vermeld. 

In deze zaak had de politie zelf de opsporing gehee l in handen. En toch 
is de werkwijze gebrekkig: er werden geen video-opnamen gemaakt, de 
plaats vanwaar geobserveerd werd bood een slecht uitzicht op het plein
tje en de aanhouding werd knullig uitgevoerd. Huismann bleek op het 
moment van aanhouding dus geen hard -drugs in zijn bezit te hebben. 
Maar de politie suggereerde dat hij zich er tussen het verlaten van het 
pleintje en de aanhouding van had weten te ontdoen. Als de politie hem 
direct had aangehouden, had men daarover zekerheid gehad. Dat zou de 
zaak veel sterker hebben gemaakt. Zoals de zaak nu was aangepakt, 
schaadde dit ook de verdediging, omdat afwezigheid van hard-drugs bij 
aanhouding immers evengoed zou kunnen betekenen dat Huismann die 
ook niet had gehad. Voor de bewijsvoering moest het openbaar ministe
rie zich nu verlaten op andere verdachten die op diezelfde dag waren aan
gehoude n en die beweerden dat zij van Huismann hard-drugs gekocht 
hadden. Het ging om junks, getuigen van twijfelachtige kwaliteit. 
Iets soortgelijks deed zich voor in de zaak Henkemans, die werd verdacht 
van het smokkelen van cocaïne . Voordat Henkemans op Schiphol landt, 
is de politie hem al op het spoor. De dag ervoor had de politie hierover 
een tip gekregen, met naam en toenaam . De politie houdt Henkemans 
niet direct op Schiphol aan, maar volgt hem en ziet dat hij met twee Chi
nezen contact legt en hen ontvangt op zijn kamer in het Hyatt Hotel. Als 
zij naar buiten komen draagt een van de Chinezen een tas die lijkt op de 
tas die Henkemans bij aankomst op Schiphol bij zich had. De Chinees 
stapt in een auto en rijdt naar Zoetermeer. Hij gaat een huis binnen en 
komt vijfendertig minuten later weer naar buiten met de tas. De Ch inees 
wordt aangeho ud en en de politie doet een inval in het huis. Het huis 
blijkt een 'safe house' te zijn, speciaal verbouwd om verdovende midde
len te verbergen. De politie neemt daar 16 kilo heroïne in beslag en twee 
pistolen. Pas daarna wordt Henkemans in het Hyatt aangehouden en 
hem wordt smokkelen van 16 kilo heroïne ten laste gelegd. 

Of Henkemans daadwerkelijk 16 kilo heeft gesmokke ld , is - naast een 
aantal andere problemen in deze zaak - later niet meer vast te stellen. 
Het huis was immers een safe house en het is heel goed mogelijk dat zich 
in het huis al cocaïne bevond vóór de Chinees er met de tas arriveerde. 
Inmiddels is wel duidelijk waarom de politie Henkemans niet meteen 
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aanhield: zij wilde achter zijn contacten in Nederland komen. 11 Maar 

de zaak tegen Henkemans wordt er niet sterker door. 
Bij aanhoudingen van meer verdachten dienen de verdachten ook di

rect gescheiden te worden. De van smokkel in verdovende middelen ver
dachte Gonzalez en de man die men ervan verdacht zijn controller te zijn, 
Colombo, werden tegelijkertijd en in dezelfde ruimte tot op de huid ge
fouilleerd. Bij het weer aankleden na de fouillering is een overhemd dat 
het laatst was gedragen door Gonzalez, maar eigendom was van Colom
bo, in de koffer van Gonzalez terechtgekomen, waarin zich ook heroïne 

bevond. Zo kon het gebeuren dat later een speurhond dat overhemd en 
dus de koffer met heroïne niet aan de laatste drager koppelde maar aan 
Colombo. Er zijn van die zaken waarbij de politie zelf haar eigen ergste 
vijand lijkt te zijn. 

Verificatie en falsificatie 

In een aantal gevallen acht de politie een zaak kennelijk rond zodra er 

een verdachte is aangehouden en tegen hem enig bewijs is verzameld. 
Men heeft een verdachte en meent daarom zijn tijd beter te kunnen 
besteden. Aldus wordt nogal eens nagelaten om tegenbewijs te onderzoe
ken. Dat is ook niet gemakkelijk, want het hangt samen met het probleem 
van verificatie en falsificatie. 

Het opsporen en verifiëren van tegenbewijs valt de politie moeilijk, zo 
blijkt uit door ons bestudeerde gevallen. De politie neigt ertoe zich te be
perken tot het verzamelen van bewijs tegen de verdachte, dus tot het veri
fiëren van haar eigen hypothese. Het verifiëren van andere mogelijkhe
den - dus het falsifiëren van haar eigen hypothese - rekent de politie 
niet tot haar taak. Zoals een rechercheur tegen ons zei : 'Daarvoor heeft 
de verdachte een advocaat.' Uitleggen wat er nu zo onverstandig is aan 
die werkwijze, vergt een wat abstracte uiteenzetting. 

Het toetsen van een hypothese is net een slag ingewikkelder dan op het 
eerste gezicht lijkt. Het vergt een aantal deducties of afleidingen. Ten 
eerste moet men zich afvragen welke feiten in de werkelijkheid waar moe 
ten zijn als de hypothese juist is. Als die feiten gevonden worden, bete
kent dat verificatie van de hypothese .. 

Maar met verificatie is de toetsing van een hypothese niet voltooid. Zij 
dient te worden aangevuld door een poging tot falsificatie. Wij leggen dit 
uit met behulp van een voorbeeld dat in experimenten werd gebruikt 

n. Het lukte de politie echter slechts één van de twee Chinezen aan te houden. 
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Figuur 1: Ex periment van Wason en J ohnson-L aird . 

E K 4 7 

door W ason en J ohnson-Laird .12 Zij legden aa n proe fperson en vier 
kaar ten voor . Elke kaart heeft een letter op de ene zijde en een cijfer op 
de and ere zijde . De pro efpersonen zagen hetgeen in figuur I is weerge
geve n . 

De proef personen kregen nu de taa k om de volgend e hypothese te toe t
sen : 'Al s een kaa rt een klink er heeft op de ene zijde, dan staa t er op de 
and ere zijd e een eve n getal. ' De pro efperson en diend en aa n te geve n wel
ke kaa rt en zij zoud en omk eren om de hypothese te toe tsen . D at m ocht en 
er echt er ni et méér zijn dan strikt no odzakelijk. De meeste pro efpersonen 
gaven te kenn en dat zij in dat geval de kaa rt met de E en de kaa rt met 
de 4 wild en omk ere n . Dat antwo ord is m aar gedeeltelijk jui st. De meeste 
pro efperson en zien kenn elijk dat het omdr aa ien van de kaart met de K 
niet nodig is om de hypoth ese te toetsen , omd at de hyp oth ese zich im 
mers niet uitl aa t over wat er aa n de keerzijde van een kaa rr met een me
deklink er staat . Om dezelfde reden heeft het ook geen zin om ·de 4 om 
te dra aien , omd at de hypoth ese imm ers ook niets zeg t over wat er op de 
keerz ijd e van een even getal staat. T och stellen velen voo r om ook de 4 
om te keren. M aa r ook als aan de and ere zijde een medeklink er staat, is 
de kaa rt irr elevan t voor de hypoth ese. Als aa n de and ere zijde van de 4 
een klink er staat, wor dt de hypothese overigens wel ond ersteund , maa r 
ten overvloede. W at strikt nodi g is om de hypoth ese te beves tigen , is een 
mislukt e pogin g tot falsificat ie: als op de acht erzijde van de ka art met de 
7 geen klink er staat, dan is de hypothese bevestigd , is dat wel het geval , 
da n klopt de hypothese niet. H et jui ste antw oord - E en 7 - werd door 
slechts vijf van de 128 pro efpersonen van W ason en J ohn son- Laird gege-

12. P .C. W aso n en P.N. J ohn son-Laird , Psychology of R easoning: Structure and Content, 

Lo nd on: Bats ford , 1972 (met name hoofdstuk 13). 
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ven. D e logica va n het toetsen va n een hypot hese is kenn elijk mo eilijk er 
dan het lijk t. 

Bij het toetse n van een hypoth ese is het dienstig een zogenaamd e alter
nat ieve hypoth ese te formul eren, die het tegen deel van de hypoth ese in
houdt. Als de hypot hese bijvoorb eeld is dat de verda cht e de dad er is, dan 
houdt de alternat ieve hypoth ese in dat de verdacht e nfet de dader is. Fal
sificat ie van de hypothese is ni ets anders dan verifi cat ie van de alt ernati e
ve hypoth ese. In het voorb eeld van de kaarten is de alternati eve hypoth e
se dat er kaart en zijn met op de ene zijde een klink er en op de andere 
zijde een oneven geta l. We lnu , er zijn twe e kaa rt en, waarmee deze alter 
natieve hypot hese geverifieerd kan worden : E en 7. 

Er is een belan grijk versc hil tussen het voorbee ld met de ka ar ten en de 
praktijk van bew ijsvoe rin g in het strafrec ht. D at verschil is gelege n in het 
uni versum van mog elijkh eden . Bij de kaart en zijn de mo gelijkh eden zeer 
beperkt. Door het omdraaien van een beperkt aa nt al kaarten kunnen wij 
abso lu te zeker heid verkr ijgen over de juisth eid of onju istheid van de hy
pothese. Bij bewijsvoering in het strafr echt is dat slechts bij uitzond erin g 
het geva l. Bov endi en hebben wij in het strafr echt ni et met zekerh eden , 
maa r met graden va n waarschijnlijkheid te maken. Ges laag de pogi ngen 
tot ver ificat ie va n de hypot hese dat de verdachte de dader is, hebb en dan 
niet tot gevo lg dat de hypothese voor juist kan word en gehouden, m aa r 
alleen dat de jui stheid va n de hypot hese waarsc hijnlijk er wordt . Een 
geslaagde poging tot fals ificat ie - ofwel verificati e van de alternat ieve 
hypoth ese - ho eft al eve nmin tot de zekere conclu sie te leiden dat de hy
poth ese onjuist is. To ch zijn voor het opsporingsonderzoek poging en tot 
falsificati e va n de hypoth ese van even groot belang als po gingen tot verifi
cat ie. Door m islukt e po ging en tot falsificatie wordt de juisth eid van de 
hypoth ese nam elijk waarsch ijnlijk er. Omd at pogingen tot falsificatie 
meesta l gebaseerd zijn op and ere feiten dan de po ging en tot verificatie, 
hebb en mislukt e pogin gen tot falsificatie tot gevo lg dat de juisth eid van 
de hypoth ese waarsch ijn lijker wordt, onafhankelijk van de po gin ge n tot 
verificatie. 

Hoe poging en tot ver ificat ie en falsificatie in de opspor ingspraktijk 
zoud en kunn en werken, kan gedemo nstreerd worden aa n de hand va n de 
zaak Greme lin g. In de period e 1984-1990 werd er in het dorpj e D e Rijp 
eenenv eert ig keer br and gest icht. In geen van die geva llen ontstonden 
grote brand en . M eestal wer d brand end pap ier in bri eve nbu ssen gestopt, 
maar ook enkele ca ravans en een vouwwag en vatten vlam, evenals twee 
con iferen , wasgoed, vlagge n , zonn escher men en de spat lapp en van enk e
le auto's. D e politi e vermoe dt da t deze brandj es gesticht werden door een 
aa ngeschot en café bezoeker op weg naar huis . Gremeling - een vijfen
dert igjar ige beton vlecht er di e nog bij zijn ouders woo nt en in he t dorp 
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bekend staat als een wat onnozele zonderling - wordt van meet af aan 
van het stichten van de brandjes verdacht. Men houdt hem in de gaten, 
maar het lukt nooit hem te betrappen. Tot men hem op een avond met 
een brandende aansteker bij een voordeur ziet scharrelen. Observ ere nde 
agenten vatten hem in de kraag, waarna blijkt dat het om de voordeur 
van zijn eigen ouderlijk huis gaat, waar hij met de aansteker en een zat
te kop het sleutelgat probeert te vinden. 'Hij staat nogal gemakkelijk met 
de aansteker klaar,' concludeert de politie niet zonder ( ongewild) gevoel 
voor humor. Overdadig drinken doet Gremeling regelmatig, maar bij 
voorkeur op zaterdagavond. Op zondagavond mag hij van zijn vader niet 
gaan stappen, want de volgende ochtend moet er weer gewerkt worden. 
Dat drinken is problematisch, want Gremeling heeft een ernstige allergie 
en als hij daarvoor pillen slikt, mag hij niet drinken . Dat doet hij toch. 

Van al die brandjes zijn er twee die door twee andere verdachten be
kend zijn; het gaat om de twee caravans. Er zijn dus ten minste nog twe e 
andere brandstichters in dit kleine dorpje . De politie verhoort Gremeling 
over de andere branden . Vijf verhoren volgen elkaar op en Gremeling be
kent geleidelijk aan zevenentwintig van de branden gesticht te hebben, 
zo blijkt uit de process en-verbaal van die verhoren. Zes daarvan worden 
hem uiteindelijk ten laste gelegd, maar als het zover is he eft Gremeling 
al zijn bek entenissen weer ingetrokken . 

Hoe die vijf verhoren verlopen zijn, is achteraf niet meer te reconstrue
ren. Heeft men hem de lijst van brandstichtingen voorgelezen met plaats 
en datum en wellicht nog andere bijzonderheden erbij, waarna Greme
ling eenvoudig 'ja' of ' nee' hoefde te zeggen? Of is hij op eigen kracht 
met informatie gekomen? De politie beweert het laatste , maar in iede r ge
val voor de zes ten laste gelegde branden geldt dat Gremeling nerg ens de
tails geeft die alleen aan de brandstichter zelf bekend zouden kunnen zijn. 
Voor zover hij details geeft, zijn zij aantoonbaar onjuist. 

Gremeling is niet alleen een zonderling, hij heeft tien jaar geleden ook 
een ernstig ongeluk gehad, heeft toen geruime tijd in coma gelegen en 
he eft sindsdien last van geheugenverlies. En toch zou hij in staat geweest 
zijn om zich zevenentwintig delicten , in een period e van zes j aa r ge
pleegd, te herinn ere n met datum, plaats en bijzond erheden . D at lijkt zeer 
onwaarschijnlijk. Wie de zaak in zijn geheel overziet komt tot de conclu
sie dat de meest waarschijnlijke gang van zaken bij de verhoren is ge
weest, dat de politie de zaken afriep en Gremeling bekende ze gepleegd 
te hebben , eerst een paar, lat er steeds meer. Illustratief is de volgende 
passage uit een van de processen-verbaal: 'N u ik de foto's zie, her ken ik 
het pand weer waarin ik de br and heb gesticht.' Vijf lang durig e verhoren 
waren er nodig om het aa nt al tot zevenentwintig te late n groe ien. 

Ook de politi e en in iede r geval het openbaar ministeri e moet en ver-
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mo ed hebben dat die bekent eni ssen probl em atisch waren . H et openb aa r 
minist erie legt ten slott e slechts zes van de zeve nentwinti g zaken waarin 
Gr emeling bekend heef t ten laste. W aa rom de and ere eenen twinti g zak en 
ni et? H et bewijs was in di e zaken ni et zwakker. Ook de politi e voelde nat
tigheid, getui ge de volgend e passage in een van de pro cesse n-v erb aa l: 
'H em werd aan gezeg d dat het geen verzin sels mo ch ten zijn , waa rbij door 
ons [ de verbalis an ten] werd ingeschat dat verdach te m oge lijk een gedan e 
bekent eni s zou in trekken.' M aa r diep ging die bezorg dh eid ni et , want de 
politi e prob eerd e de hypoth ese dat Gr emelin g de dader was ni et te falsi
fiëren , ho ewel dat ond er de gege ven om standi gheden toch heel gem akke
lijk geweest zou zijn : verzin zelf enk ele extr a b ra nd en en kijk of Gr eme
ling er met deze lfde midd elen toe te br eng en zou zijn om ook di e te be
kennen . Ni et aan gedacht ? Of wild e de verb alisant en het ri sico ni et lop en 
om in het zicht van de haven te str and en? 

Ook in de in een eerd er hoofdstuk uit voeri g besprok en zaa k Rijkblo em 
liet de poli tie iedere pogin g tot falsifica tie va n de eigen hypoth ese na ter 
wijl dat toch heel gem akkelijk gewees t zou zijn : de twee aa nw ezige vrou
wen fouill eren en ook hun hand en op kruit sporen ond erzoeken . En dat 
ter wijl de alt ern atieve hypoth ese do or Rijkbl oe m zelf ter pl aatse werd 
aa ngereikt. Iets soo rt gelijk s deed zich voor in de eve neens al ee rd er be
sprok en zaa k H enk em an s. In beide gevallen zou een geslaag de falsific a
tiepogin g de zaa k tege n ve rd acht e weliswaa r hebb en ve rni etigd , m aa r 
een mislukt e falsificat iepogin g zou ijzersterke za ken gem aa kt hebb en 
va n wat nu zee r zwakke zaken zijn . D e (ond oord acht e) wee rzin va n de 
politi e tege n pogin gen om de eigen hypoth ese te falsifiëren is daa rom 
ni et terecht : de eigen hypothese kan er verster kt uit te voorsc hijn kom en . 

In de zaa k Speckm an ond ern am de politi e wel een falsificat iepog in g . 
D e pogin g misluk te en ond ersteund e daa rm ee de hypo these va n de poli 
tie: ' Speckman heeft door bankoverv allen zijn vele geld verkr ege n .' 
Speckm an bra ch t dir ect in het begin va n het opspo ring sonderz oek een al
tern atieve hypoth ese n aa r voren : hij zou zijn aa nn emers papieren voor 
65 ooo guld en aa n een zekere V riesm an en voor bij elkaar 80 ooo guld en 
aan een zekere Lansing hebb en verhuurd . D at werd doo r beiden ont
kend ; de falsifica tiepoging mislukt e du s. M aar beide ge tui gen zoud en om 
voor de hand ligg end e redenen - als zij het hur en va n Sp eckman s papi e
ren zoud en erkenn en , maa kte n zij zich eve neens schuldi g aa n een straf
baa r feit - kunn en liege n . De politi e ond ern am du s nog een fal sificati e
poging : zij vro eg aa n h et Sociaa l Fond s Bouwnij ver heid hoevee l een der
gelijke verhuur gewoonlijk opbr engt. Ook die falsifica tiepog ing mislukt e 
en ond erst eund e du s de hypoth ese van de polit ie, wa nt het bl eek niet 
m eer dan IOo tot 5 00 guld en pe r week te zijn . 
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De eigen hypothese 

De eigen hypothese van de politie is vrijwe l altijd afge leid van het soort 
feiten van algemene bekendheid waarover wij in de vorige hoofdstukken 
spraken, zoals het feit dat geweldplegers bijna altijd mannen zijn. Juist 
omdat zij van algemene bekendheid worden geacht, worden ervan afge
leide hypotheses gemakkelijk en meestal voetstoots geloofd . Een beetje 
extra informatie dat in de richting van zo'n hypothese wijst, is dan al sne l 
voldoende om de po litie van iedere onzekerheid over de juistheid ervan 
te verlossen. Maar zelfs als geloof in de achterliggende algemene regel ge
rechtvaardigd is, dan nog laat zo'n algemene regel zelf uitzonderingen 
toe. Elke conclusie op basis van die algemene regels draagt de onzeker 
heid van de uitzonderingen op de regel in zich. Door uitdrukkelijk te on
derzoeken of er in casu wellicht sprake is van zo'n mogelijke uitzondering 
- door een poging tot falsificatie derhalve van de hypothese van de poli
tie - onderbouwt de politie door mislukte falsificatie juist de eigen hypo
these krachtiger dan zonder die poging het geval zou zijn. Hoe meer 
mislukte falsificatiepogingen, hoe sterker de eigen hypothese wordt. Po
gingen tot falsificatie van de eigen hypothese zijn dus geenszins tijdverlies 
of in strijd met de eigenlijke taak van de politie. 

Falsificatiepogingen zijn zeker geboden als de alternatieve hypothese 
nogal sterke papieren heeft. Maar niet elk alternatief verhaal van een ver 
dachte is zo sterk als bijvoorbeeld dat van Rijkbloem. Wij bespreken de 
zaak Haaknat. 

Twee mannen overvallen een bank. De gealarmeerde politie arriveert 
net iets te laat en ziet de daders in een auto vluchten. Er volgt een wilde 
achtervolging, waarbij de politie de vluchtauto uit het oog verliest. Kort 
daarna houdt zij Haaknat aan in een slotgracht in Nieuwegein. Hij is 
drijfnat. Haaknat vertelt de rechter-commissaris dat hij die bewuste och
tend had afgesproken met een blanke man, een zekere Bennie, die hem 
300 gulden zou teruggeven. Haaknat weet Bennies achternaam niet, noch 
zijn adres of telefoonnummer. Daarbij ontstond volgens Haaknat ruzie 
tussen Bennie en hem, waarbij Bennie een mes trok. Haaknat rende weg 
en kwam toen politie tegen. Hij vermoedde dat de politie hem zocht van
wege die vechtpartij, ging er daarom vandoor en sprong in de slot gracht. 

Haaknat wordt zonder meer niet geloofd. Zijn verhaal is ook niet erg 
waarschijnlijk: de gemiddelde Nederlander leent geen geld aan iemand 
van wie hij achternaam noch adres kent. Misschien is dat gewoon in 
de kring waarin Haaknat verkeert, maar dat zou ons verrassen. De poli
tie doet echter ook geen enke le poging om dit verhaal nader te onderzoe
ken, al was het alleen maar door Haaknat nader aan de tand te voelen: 
'Waar heb je die Bennie dan voor het eerst ontmoet? Waarom heb je hem 
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geld geleend? Waarvoor had hij het nodig naar zijn zeggen?' Zelfs het 
stellen van deze eenvoudige vragen vindt de politie niet nodig: zij weet 
met de ogen dicht dat het verhaal van Haaknat een histoire à dormir debout 
is, zoa ls de Fransen dat treffend uitdrukken. Toch zo u een en igszins se
rieuze, maar mislukte poging om het verhaal van Haaknat te verifiëren 
en dus de hypothese van de politie te falsifiëren, de zaak tegen Haaknat 
sterker gemaakt hebben, zeker nu het overige bewijs tegen hem wat zwak 
was. Natuurlijk was Haaknat een van de inzitt end en van de vluchtauto, 
dacht de politie , maar niemand heeft hem in die aut o of bij het verlaten 
erva n geïdent ificeerd. Haaknat is een vent met een nat pak en een slecht 
verhaal in de buurt van waar men een auto met bankovervallers uit het 
oog verloren heeft. Dat is alles . 

In vrijwel alle door ons bestudeerde zaken laat de politie na een poging 
te doen om de eigen hypothes e te falsifiëren en het verhaa l van verdachte 
te verifiëren. Castelyn werd verdacht van grof seksueel misbruik van 
twee kinderen op wie hij paste. De moeder bracht de kinderen bij hem 
onder nadat zij hen in grote haast bij een ander oppas-adres had wegge
haald. Dat and ere oppas-adres werd echt er nooit onderzocht. Waarom 
haa lde de moeder de kinderen daar zo haastig weg? Werden de kinderen 
daar misschien verwaarloosd of seksuee l misbruikt, hetgeen de gezwollen 
geslachtsd elen van de kinderen zou kunnen verk laren? Kwamen de kin
deren wellicht al verwaarloosd of misbruikt op dat eerste oppas-adres 
aan? Het bewijs tegen Castelyn bestond grotendee ls uit de verklaring van 
de moeder, die zelf ook e-ven verdacht werd. Waarom nam de politie de 
moeite niet om daar op bezoek te gaan en wat vragen te stellen? 

In de zaak Akirya beweert de verdachte dat zij niet bij de ten laste ge
legde ontvoering aanwezig was, maar bij een vriend in. Die vriendin is in
middels al naar Turkije vertrokken. De politie ondernam geen enke le po
ging om met die vriendin in contact te treden, terwijl de moderne com 
municatiemiddelen zo'n contact toch betrekkelijk eenvo udig maken . 
Waarom niet? Uit angst dat die vr iendi n het alibi van verdac ht e zou be
vestigen en aldus een bewijsprobleem zou veroorzaken? 

Misdrijfgeleid en verdachtegeleid bewijs 

De noodzaak om pogin gen tot falsificatie te ondernemen, wordt groter 
naarmate het bewijs dat gebruikt wordt ter ver ificatie van de hypothese 
onveiliger is. Dat han gt samen met de diagnostische waarde van de ge
hanteerde bewijsmiddel en. Vingerafdrukken hebben als bewijsmiddel 
een hoge diagnostische waarde en vormen dus een vrij vei lige vorm van 
bewijs . Als vingerafdrukken van de verdachte op de plaats van het delict 
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worden aangetroffen, kan men er in hoge mate zeker van zijn dat hij daar 
geweest is. Voor de hypothese dat de verdachte op de plaats van het mis
drijf aanwezig is geweest, zijn in zo'n geval falsificatiepog ingen vrijwel 
- maar nooit helemaal - overbodig. De noodzaak tot falsificatiepogin
gen neemt toe naarmate het bewijs onveiliger is. Indirect bewijs is een 
bijzonder onveilige vorm van bewijs. Als de politie vaststelt dat de ver
dachte goede redenen had om het slachtoffer om het leven te brengen, is 
het van groot belang om nauwkeurig te onderzoeken of ook an deren zul
ke goede of nog betere redenen hadden. 

De diagnostische waarde van bewijsmiddelen - de mate waarin zij 
veilig zijn - hangt af van de kracht van de algemene rege l waarop het 
gebruik van het bewijsmiddel is gebaseerd. Vingerafdrukken zijn een vei
lig bewijsmiddel, omdat de algeme ne regel luidt : 'Als de dactyloscopische 
expert vastste lt dat vingerafdrukken gevonden op de plaats van het delict 
van de verdachte zijn, dan is dat vrijwe l altijd juist.' De algemene regel 
voor het gebruik van een motief als bewijsmiddel luidt daarentegen: 
'Verdachten met een sterk motief het slachtoffer te doden, doen dat af en 
toe ook.' Hoe meer uitzonderingen de algemene regel toelaat, met andere 
woorden hoe onzekerder de algemene regel, hoe onveiliger het gebruik 
van het bewijs dat aan aanvaarding van die regel zijn bewijskracht ont
leent. 

De mate waarin een algemene regel uitzonderingen toelaat en dus de 
mate waarin bewijsmiddelen veilig zijn, hangt samen met de manier 
waarop het bewijs in het opsporingsonderzoek wordt opgebouwd. Daar
bij maakt het uit hoe het verband tussen verdachte en misdrijf in het 
opsporingsonderzoek is gelegd. Dat kan op twee manieren gebeuren . De 
ene manier is dat gegevens over een misdrijf wijzen in de richting van een 
bepaalde verdachte: misdrijfgeleid bewijs. Bij de andere manier wordt er 
een misdrijf gevonden bij een dader: verdachtegeleid bewijs. De eerste 
manier is een aanmerkelijk veiliger vorm van bewijsvoering dan de twee
de, zoa ls een aantal van de door ons bestudeerde zaken laat zien. Wij de
monstreren dat om te beginnen aan de hand van een verzonnen ver
haal. 

In zijn grote landhuis wordt de bekende antiekverzamelaar en miljonair 
De Wit vermoord. Hij is door het hoofd geschoten terwijl hij voor de 
open ha ard in zijn studeerkamer zijn avondb lad zat te lezen. De dader 
is het landhuis binnengekomen door in de keuken een ruit in te slaan. 
Vastgesteld wordt dat dit geluid in de studeerkamer niet te horen is ge
weest. Als er, afgezien van het lijk en het gebroken glas, weinig sporen 
door de dader zijn achterge laten, is de kans gering dat de politie met deze 
gegevens een dader bij het misdrijf, dus misdrijfgeleid bewijs za l vinden. 
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Dus kan de politie ni et veel and er s doen dan proberen een verdachte te 
koppelen aan het misdrijf, dus verdachtegeleid bewijs te zoeken . De 
meest voor de hand ligg ende manier zou in dit geval zijn om zich af te 
vragen: wie profiteren er van de dood van De Wit? Veronderstel dat er 
zeven erfgenamen zijn. Die hebben dus allemaal een motief en worden 
aldus allemaal verdachten . Diegene onder hen die voor het moment van 
de moord geen sluitend alibi heeft, loopt een aanmerke lijk risico veroor
deeld te worden, zeker als hij ook nog de pech heeft in de buurt te wonen 
en hij ooit in het bijzijn van getuigen hooglopende ruzie met De Wit heeft 
gemaakt. 

Een vergelijkbaar geval komt in onze verzameling voor. Helder is een 
homoseksuele man die tegen betaling de verzorging op zich heeft geno 
men van mevrouw Kempers. Zij is een vermogende vro uw . Helder treedt 
met haar in het huwelijk en vijf weken later overlijdt zij. De arts die na 
haar overl~jden erbij wordt gehaald, belt de volgende ochtend de politie 
omdat hij de omstandigheden van het overlijden verdacht vindt. De pro
cedure voor de rechtbank en later voor het hof draait grotendee ls om de 
vraag of mevrouw Kempers nu een natuurlijke dood is gestorven of door 
een overdosis alcohol, toegediend door Helder, in combinatie met de me
dicijnen die zij slikte. De rechtbank vond het ee rst e, het hof het tweede 
en veroordeelde Helder voor moord tot twaalf ja ar . In de redenering van 
het hof vormt het motief - zoa ls wij zagen, verdachtegeleid bewijs - het 
centrale element: 

'Overwegende aangaande het door de raadsman gevoerde verweer: 
dat door de verdediging is betoogd dat niet geconcludeerd kan worden 
dat er oorzakelijk verband bestaat tussen de ten laste gelegde en bewe
zen verklaarde gedragingen van verdachte en de dood van Kempers 
omdat - kort samengevat - het uit erst onwaarschijnlijk is dat de ge
bruikte medicijnen op de dag van overlijden in combinatie met het 
waarschijnlijk geac hte alcoho lgebruik de directe doodsoorzaak kan zijn 
geweest en afgezien daarvan de in deze zaak gehoorde deskundigen ie
der tot de conclusie komen dat absoluut niet met zekerheid is vast te 

stellen dat de doodsoorzaak het gevolg is geweest van de combi nati e van 
alcoho l en medicijnen; 
dat het hof bij de bespreking van dit verweer het volgende vooropstelt: 
a) verdachte heeft in ieder geval vanaf het moment waarop hij consta
teerde dat Kempers over een aanzienlijk vermogen beschikte gezocht 
naar een weg die ertoe zou leiden dat hij (een deel van) dat vermogen 
verwierf; 
b) met het oog op dit laatste heeft hij niet alleen een huwelijk met de 
tweeënzeventigjarige Kempers gesloten maar ook bij herhaling en na-
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drukk elijk met Windt en Rahm at besprok en op welke wij ze nadien haar 

dood bewerkst elligd zou kunn en word en ; 

c) Kemp ers , van wie niet aa nn emelijk is geword en dat zij - zoals door 

de verd edigin g is aa ngevoerd - voor de komst van Windt reeds een 
grot e ho eveelheid witt e wijn had gedronk en , is niet plotselin g en ona an
gekondigd overl eden maa r ong eveer dri e kwarti er of m eer nadat ver

da cht e op 4 nov emb er 1983 om streeks 22.30 uur tegen Windt en , bij een 
telefoong espr ek , tegen R ahm at had geze gd dat het volgens hem een af

lop end e zaak was , terwijl verd acht e in die tussenli ggend e period e niet 

get racht heeft hoewe l dat zonn eklaa r gebod en was, doktershulp in te 
roepen maar wel een mengsel van wijn , gin en palmboomrum met een 

zee r hoog alcoholp erce n tage aa n Kemp ers te drink en heef t gegeve n; 

dat het hof uit deze, in de bewijsmidd elen meer gedetaillee rd weergege
ven gang van zaken afleidt dat verd acht e de dood van K emp ers gewild 

heeft en , daarv an uit gaa nd e, ond er de gegeven omstandi gheden _het te 
eten geven van soep met daarin palmboomrum, het te drink en geven 

van bovengenoemd mengsel en het acht erwege laten van medi sche hulp 
aa nm erkt als uitin gen van verd achtes wil de do od van K emp ers te be

werk stelligen; 
da t uit de in de bewijsmidd elen opgenom en verkl aring en van de des
kundi gen Braaksm a en Abel volgt dat de dood van K emp ers medi sch 

gez ien zeer wel het gevolg kan zijn van de gecombin eerd e werkin g van 
de door Kemp ers gebruikt e medicijnen en de haa r toegediend e alcohol ; 

dat als fe it van algemene bekendh eid geen bewijs behoeft dat de mo ge
lijkh eid dat die combin atie fataa l uitw erkt wordt vergroot door het ach

terwege laten van medi sche hulp wann eer die , zoals in dit geval, drin

gend gebod en lijkt ; 
dat door de deskundi ge Braa ksma als enig e mogelijk e and ere do odsoor

zaa k geno emd is acut e har tdood , al dan niet ten gevolge van psychis che 

spanning en; 
dat het hof, mede gelet op de omstandigh eid dat K emp ers eerst rela tief 

geruim e tijd nadat verd acht e had gezegd dat het een aflop end e zaa k wa s 

is ove rleden , de kan s dat zich een acut e hartdood heeft voorg edaa n no g 
voordat de aan verd acht e verweten gedra ging en het beoogde gevolg 
kond en hebben menselijkerwij s gesprok en zo onw aa rschijnlijk acht , dat 

geconclude erd mo et word en dat de ond er c) genoemd e gedr ag ingen van 
verd acht e te zam en genomen als juridi sche relevant e oor zaa k van de 

dood van Kemp ers mo eten word en aan gemerkt; dat die dood ook het 
redelijkerwijs te verwachten gevolg van die gedr ag ingen was en du s als 
zodani g aan ver dachte moet word en toege rekend. ' 

D eze redenering van het hof in de zaak H eld er is om tw ee red enen uit-
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zo nd erlijk: het is een van de weini ge arresten waarin de bewijsb eslissing 
wordt gemotiveerd 13 èn de kern van de opgevoerde bewijsmidd elen be
staat uit verda cht ege leid bewijs. H et hof redeneert als volgt: de patho
loog-anatoom Braa ksma geeft twee mog elijke dood soorz aken op : de com
binati e van alcohol en medi cijnen en een acuut hart infar ct; hij ach t de 
eerste wat waars chijnlijk er. Bij de keuze uit di e twee mog elijke oorzaken 
laat het hof zich ni et door een waarschijn lijkh eidsoorde el van de deskun
dige leiden, maar neemt als centraa l element: Held er heeft haa r dood ge
wild en dus is mevrouw Kemp ers aan de combinati e: van alcoho l en medi
cijnen overled en . 

In een aanta l andere door ons bestud eerd e zaken was het bewijs even
eens vrijwel uitsluitend verd achtegel eid en om die reden probl ematisch. 
Een voorbeeld daarv an is de zaa k Chape lle . Tw, ~e wek en voordat het 
misdrijf plaatsvond, beschikte de politie over inform atie dat een groep 
van vijf bekend e jong e crimine len wat van plan was. D e politi eage nten 
die lat er bij de hieronder beschreven achtervolging betrokken war en, 
hadden zelfs foto's van de vijf verdachten op zak. 

Op 23 december 1988 wordt een bank beroofd . Vrij snel wordt alarm 
geslagen en survei llancewagens krijg en de opdracht uit te kijken naar de 
vluchtauto, een donk ergroen e Merced es. Een van de surv eillancewagens 
ziet inderdaad een donkergro ene Mercedes rijden. Tijd ens ee n wilde ach
tervolging kijkt een van de politieagenten - zijn codenaam is BRZIO -

bij deze auto naar binnen en later beweert hij dat hij daarbij Chapelle, 
een van de vijf jonge criminelen, als de chauffeur van de Mercedes her
kend he eft. 

De herkenning is problematisch omdat de auto's op het moment van 
herkenning ongeveer IOO kilometer per uur reden en BRZIO juis t bezig was 
de vluchtauto tegen de vangrail te drukken . Het was bov endien donk er 
en de vluchtauto had zonwerend glas. (Daarop komen wij in hoofdstuk 
8 nog terug.) Wa ar het hier om gaat is dat de herkenning in deze zaak 
verdachtege leid is. BRZIO heeft een foto van Chap elle in zijn zak en het 
bericht dat Chapelle en de zijnen iets in hun schi ld voerden in zijn hoofd. 
Hij wist wie hij mo est herk ennen. 

Ook in de hi ervoor al uitvo erig beschrev en zaak Gremeling is de kern 
van het bewijs verdachtege leid. De analyse van de plaats en en tijden van 
de brandstichting en de ed de politie vermoeden dat de brandstichter zijn 
werk deed na sluitin gstijd op weg van een bepaald e kro eg naar huis in 
een bepaalde wijk van het dorp. In die wijk woont Grem eling , maar ook 
allerlei andere mensen . Hoe kwam men nu juist aa n de naam van Gr e-

13. Wij komen da arop no g terug in hoofd stuk 17. 
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meling? Omdat Gr emeling in het dorp bekend staat als een rar e, de 
dorpsidioot . 

Uit onderzoek van Steer blijkt dat 21 pro cent van de ver dacht en om 
te beginn en op een verdachtegeleide m ani er aa n het misdrijf wordt ge
koppeld. 14 Dat bet ekent niet dat in al die zaken uit eind elijk niet ook nog 
andere bewijsmidd elen tegen de verd acht e kond en word en aangevoerd, 
maar men kan zich niettemin afvrage n of politi e, openb aa r minist erie en 
rechter zich wel altij d bewust zijn van de onveiligheid van verdachtege 
leid bewijs. 

De probl emen van verdachtege leid bewijs kunn en zich zelfs heim elijk 
opstape len , ook als bij de opspor ing de juist e pro cedur es worden gevo lgd. 
Neem een roofoverval op een bank, waarb ij er vijf getu igen zijn die de 
dad er voldoende gezien hebb en om hem later weer te kunn en herk enn en . 
De politie gebruikt één va n de getuigen om foto's te bekijken in het ge
automatiseerde herkenningssyst eem (HKs). De daarin opgenomen foto ' s 
zijn van in de regio bekend e crimine len . De politi e bewaa rt , zoals het 
hoort, de overige getuigen voor een latere Oslo-confront at ie. De eer ste 
getuige wijst de foto van een crimin eel aa n , die dus uitsluit end om die 
reden verdachte wordt . Deze wordt aangehouden en ook de overige vier 
getuigen wijzen hem aa n in een Oslo- confront atie. Als ander bewijs ont 
breekt, wordt met behulp van deze weliswaar correct uitgevoerde pro ce
dure enke l vastgesteld dat de verdacht e crimin eel lfjkt op de dad er van 
de roofov erval , niet dat hij de dader ls. De eerste getu ige wees hem im
mers aa n omdat hij sterk op de dad er leek en dat werd door de overige 
vier getu igen bev estigd. Als de dad er geen uit er lijke kenm erken heeft die 
hem volstrekt uni ek mak en - bijvoorb eeld een opva llen d littek en in het 
gelaat - dan kan ni et worden uitges loten dat er and ere n bestaan d ie 
evenzeer ster k op de dader lijken. Als d ie anderen de pech zouden hebb en 
gehad eveneens in het HKS te zitten, dan zouden zij op dezelfde wijze zijn 
herke nd. 

De ze situatie is niet denkb eeldig. In de zaak Speckman, die wij eer der 
in dit hoofdstuk bespraken , besloot de politi e Speckman na zijn aan hou
ding ook te verdenken van vier andere overval len. Di e verdenking rees 
vooral op gro nd van zijn uit erlijk. Als getuigen hem vervo lgens aanwij 
zen in een Oslo-confront atie , bevestigen zij daarmee alleen dat hij ind er
daa d op de dader van de vier andere overval len lijkt , iets wat de politi e 
zelf al geconstateerd had. 

14. Zie tab el 1; Supra (noot 7). H et gaat hier om de categor ieën signalement (7%), 

buurtond erzoe k (2% ), gelegenh eid of sterk motief (6 % ), helers e .d . (4 % ), fotoalbums 

(o,6%), bekende relat ie met andere verd achte (o,6%) en modu s opera ndi (0,3%). 
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De gevaren die zijn verbonden aan deze manier van rechercheren wer
den gedemonstreerd door Samuel Gross. 15 Hij verzamelde tweeënne
gentig gevallen waarin een verdachte veroordeeld werd op grond van 
identificatie door ooggetuigen terwijl lat er kwam vast te staan dat de ver
dachte onschuldig was . In 60 procent van die zaken (52 stuks) was de ver
dachte in eerste instanti e verdacht geworden door zijn uiterlijk. Bij een 
doorsnee van de zaken zoals door Steer onderzocht (zie tabel I in dit 
hoofdstuk) , blijkt slechts 7,6 procent van de verdachten door hun uiterlijk 
verdacht te worden , namelijk de categorie 's ignal ement' plus de categorie 
' fotoalbum'. Het hog e percentage van dat soort zaken bij bewezen rech
terlijke dwalingen bev est igt onze stelling dat dit soort verdachtegeleid be
wijs onveilig is . 

Het HKS is een bijzonder geavanceerd computersysteem. De politie kan 
daarmee in zeer korte tijd een aantal foto ' s van bekende criminelen 
oproepen die voldoen aan het signal ement van de dader zoa ls dat is opge
geven door een ooggetuig e. Dat gebeurt door zoekcriter ia in te br engen, 
zoa ls een minimum- en maximumleeftijd , het ras van de dader, haar 
kleur enzovoort. De bov enstaande bespreking laat zien dat, ondanks de 
geavanceerdheid van het systeem, een herkenning door een ooggetuige 
van een foto ui t dat systeem alleen zou mogen meewege n in het bewijs 
als andersoortig bewijs aanwezig is . Het HKS heeft echt er ook een techni
sche fout, die zo snel mog elijk zou moeten worden opg elost: het is met 
het systeem ni et mogelijk een lijstje te maken van de foto's die aan een 
bepaalde getuige zijn getoond. M en kan wel later deze lfde zoe kcriteria 
weer inbr engen en kijk en welke crim inelen gevonden word en. Problemen 

15. S.R. Gross, ' Loss of Inn oce nce : Eyewitness Id entifi cat ion a nd Proof of Guilt ', 

Joumal of L egal Studies, 16, 1987, p. 395-453. Gross gebruikt e als cr iteria voor de rechter

lijke dwalin gen die hij in zijn verzame lin g opnam: (1) de verdachte mo et niet ee nvou 

digweg zijn vrijgesproken, maa r zijn onsc huld mo et onomstote lijk zijn vastges teld en 

(2) het openbaa r mini steri e dat in ee rste aanl eg de verdachte vervo lgde , mo et eve n

ee ns overtu igd zijn geraakt van diens onschuld. D aa rn aas t verzamelde hij a lleen za 

ken waarin de oorspronke lijke. veroorde lin g was gebaseerd op identificati e door oog 

getu igen . De verzamelin g van Gross bestaat voor een deel uit deze lfde zaken als zijn 

onderzocht door Ratnn er (Supra noot 3). De genoemd e tweeë nvijftig za ken va llen in 

dri e ong evee r eve n gro te ca tegor ieën uit een. In nege nti en za ken werd de verd acht e 

- na ar later bleek ten onrechte - aange wezen door een oogge tui ge uit een aa ntal 

mo gelijke verdachten, hetzij op foto's, hetzij uit ee n rij verdachten; in twintig zaken 

werd de verdachte herkend nadat een compos itiefoto van de dader was gemaakt; en 

in vijftien geva llen her kend en ooggetu igen de verdac hte als de dader bij een toeva llige 

ontmoeting. 

145 



Ijverige politie 

over de herkenning worden echter gewoonlijk pas na enige tijd te berde 
gebracht door de advocaat van de verdachte en dan zijn er inmiddels fo
to's van criminelen verwijderd en toegevoegd. Hoe belangrijk zo 'n lijstje 
is - en nogmaals hoe gevaarlijk verdachtegeleid bewijs is - laat de zaak 
Edelschat zien. 

Edelschat wordt verdacht van twee overvallen: een op het reisbureau 
Vliegende Vleugels en een op een voorbijganger. Op grond van overeen
komsten in signalement - een lange tengere blanke man van ongeveer 
vijfent _wintig jaar met donkerblond haar - en de overeenkomst in doel
wit wordt daaraan toegevoegd een overval op het reisbureau Tour Com
fort. Edelschat wordt van de eerste twee overvallen vrijgesproken, maar 
de rechtbank veroordeelt hem voor de toegevoegde overval tot twee jaar 
gevangenisstraf. 

Omdat het signalement de belangrijkste overeenkomst is tussen de drie 
overvallen, bestaat bij voorbaat een grote kans dat de ooggetuigen van 
de overval op Tour Comfort Edelschat als dader zullen aanwijzen. Zon
der andersoortig bewijs is een veroordeling voor de overval op Tour 
Comfort op grond van deze herkenningen dus onveilig, zelfs als de identi
ficaties procedureel juist zijn uitgevoerd. Maar dat zijn zij niet. De dader 
van de overval was niet gemaskerd, maar droeg wel een bril. Op de dag 
van de overval laat de fotoherkenningsdienst op het hoofdbureau foto's 
zien aan de twee medewerkers van het reisbureau. Wij weten niet welke 
foto's zij te zien kregen, want het geavanceerde HKS kan daarvan geen 
lijstje produceren. Wij weten zelfs niet hoeveel foto's elk van de getuigen 
te zien kreeg. Vaststaat dat Edelschat wel in het systeem zat en de kans 
is groot dat hij aan de getuigen getoond is, want hij voldeed aan het door 
hen opgegeven signalement. Vanwege dat signalement kwam de politie 
later ook op het idee Edelschat van deze overval te verdenken. Wij mogen 
dus aannemen dat beide getuigen enige uren na de overval Edelschat niet 
konden aanwijzen als de dader. Twee maanden later doen zij dat wel, als 
de politie in een enkelvoudige confrontatie Edelschat aan de getuigen laat 
zien. Waarom die enkelvoudige confrontatie zo erg was, komt in hoofd
stuk 8 aan de orde. Wij zullen nooit meer weten of zij hem aanwezen om
dat zij hem tijdens de overval gezien hebben of in het HKS. De rechtbank 
dacht het eerste, want enig ander bewijs was er niet. 

De stopregel 

Als bij het opsporingsonderzoek de suggestie gevolgd zou worden dat de 
hypothese niet alleen geverifieerd moet worden, maar ook een poging 
moet worden gedaan hem te falsifiëren, dan zou dat in nogal wat zaken 
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ongetwijfeld meer werk voo r de politie betekenen . D at is waarsc hijnlijk 
de reden waa rom dat bij vee l va n de door ons bestud ee rd e gevallen n iet 
is gebeurd. Op zeker moment vindt men dat men de zaak rond heeft. An
der werk ligt te wa cht en . 

D at ro ep t de vra ag op wann eer de politi e vind t dat een zaa k ro nd is 
en het ond erzoek kan word en afgesloten. In gespr ekken met rechercheur s 
hebb en wij gevr aa gd of zij een soort stopr egel hant eerd en . Dat bleek ni et 
het geval. In de lit era tuur vond en wij wèl een stopr egel : de bekent eni s. 16 

O ok uit on ze verzame lin g za ken ont staa t de indruk dat als de politi e de 
ver moedelijke dader eenm aal heeft gevo nd en en d ie ver dachte een beken
teni s hee ft afge legd , het opspor ingso nd erzoe k als afge rond wordt be
schouwd . 17 D aa r zou niets tege n zijn als het verza melen va n bew ijs in 
een daa rn a volgend e gerech telijk voo rond erz oek in volle omv an g zo u 
word en voo rt geze t. Ni et al tijd volgt echt er een gerecht elijk vooro nd er
zoe k en bov endi en komt het niet vaa k voor dat de recht er-commi ssa ri s 
in het gerec ht elijk voorond erzoe k gege vens op het spoor komt en ond er
zoe kt di e in het op sporin gsond erzoek in het geheel niet naa r vor en waren 
gekom e n. 

D e polit ie verk eert noga l eens in de verond erstellin g dat met de afslui
tin g va n het opsporin gson derzoek ook het bewijs rond is. Sand ers ste lde 
vas t dat de politi e vaa k vas th oud t aa n haa r eigen indru k dat ver dacht e 
de dader is, ook als de rech ter la ter tot het tege nd eel besluit. D an zit de 
recht er fout volgens de politie . D at blee k ook uit het feit dat na vrij spr aak 
va n een verd acht e het ond erzoek zd den werd hero pend . 18 D e politi e 
ach tte het dan blijkb aar ni et zinv ol om nog naa r een and ere dader te gaa n 
zoe ken : W at haa r betr eft, was die al bekend . Alleen in de uit zond erlijk e 
geva llen waa rin tijd ens het proces een and er de dader bleek te zijn , werd 
het ond erzoek tege n die ni euwe verd ach te herop end . 

16. P . So ftley, Police l nterrogation: An observational Study in Four Police Stations, Lond on: 

H er M aj esty's Sta tionery Offi ce, 1980 (resea rch Stud y No. 4 for the R oya l Co mm issi

on on C rimina! P roce dur e). 

17. Dat het hante ren van de bekent enis a ls sto pr ege l bij zonder onversta ndi g is, zullen 

wij in hoo fdstuk 7 bespr eken. 

18. W.B. Sa nd ers, D etective Work: A Study of Crimina[ l nvestigations, New Yor k: Free 

Pr ess, 1977, p . 80-81. 
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Het teleurstellende onderzoek 

Niet ieder opsporingsonderzoek verloopt zo succesvol als de politie zich 
aanvankelijk voorstelde. Dat de politie zich dan extra inspant om de zaa k 
toch rond te krijgen, ligt voor de hand. De vraag is hoe ver men bereid 
is te gaan en welke wegen men dan bereid is te bewandelen. Enkele van 
de door ons bestudeerde gevallen laten zien, dat men daarbij te ver kan 
gaan. Wij vonden daarvan twee vormen, die wij hieronder bespreken. 

De sleepnetmethode 

In een aantal geval len werd een onderzoek begonnen, waarin veel tijd en 
mankracht werd gestoken omdat men kennelijk veel resultaat verwachtte. 
Een voorbeeld kwam al eerder in dit hoofdstuk ter sprake: de zaak 
Huismann, die zou zijn geseponeerd als er al niet zo veel tijd en energie 
in gestoken was. Iets soortgelijks deed zich voor in de zaak Schudde
boom. 

Bij verkiezingen is het in de provincie Limburg kennelijk gebruikelijk 
dat er geromme ld wordt met volmachten. Bij iedere verkiezing haalt dit 
probleem weer de landelijke pers. Er worden Kamervragen gesteld en de 
minister van Binnenlandse Zaken belooft dat een onderzoek za l worden 
ingesteld. Zo ook na de gemee nt eraadsverk iez ingen van 1986. In Bruns
sum stelde de rijksrecherche een onderzoek in. Het richtte zich op 
twee aspecten: valsheid in geschrifte bij het invull en van de volmacht
formulieren en het doen van beloftes door politici voor hun verkiezing. 

Het ronselen van volmachtstemmen is een heel werk, want niemand 
mag meer dan twee volm achtstemmen uitbrengen. Er moeten dus niet al
leen volmachtgevers, maar ook volmachtnemers gezocht worden. Het 
vermoeden bestaat dat daarbij wordt geknoeid. Het zeer uitvoerige on
derzoek levert uiteindelijk twee verdachten op: wethouder Schuddeboom 
en Hol. Hol zou de handtekening van zijn vrouw op een formulier ver
valst hebben en dat zou gebeurd zijn in het huis van Schuddeboom. 
Schuddeboom zou daarbij aanwezig zijn geweest en van het resultaat ge
bruik gemaakt hebben. Om onduidelijke redenen wordt Hol echter niet 
vervolgd. Maar Schuddeboom wel, als enige uit een aanvankelijk veel 
grotere groep verdachten. 

De zaak tegen Schuddeboom blijkt later echter zo zwak, dat hij in hoger 

beroep wordt vrijgesproken. Ook hier kan men zich met recht afvragen 
of deze zaak zou zijn doorgezet als er om te beginnen niet zo vee l tijd in 
was gestoken. 

Ging het in de zaak Schuddeboom om een relatief sterke verdachte, in 
twee andere zaken bleven juist de sukkels in het sleepnet van een massaal 



Het teleurstellende onderzoek 

politieonderzoek hangen. Begin 1987 doet de politie een inval in het casino 
te Geldrop omdat zij vermoedt dat dit een nest van zwartwerkers en uit
keringsfraudeurs is. Alles wordt overhoop gehaald en een groot aantal ge
tuigen wordt gehoord. Wat levert dat alles op? Verdachte Bakoven, een 
wat domme reus met een uitkering. Getuigen bewer en dat hij in het casi
no werkt en dus wordt hij vervolgd voor valsheid in geschrifte bij het aan
vragen van zijn uitkering . Maar later verklaren getuigen dat Bakoven 
geen werknemer was, maar een verwoed speler. Hij was voortdurend in 
het casino aanwezig en kre eg gratis koffie en eten. Ook kreeg hij wel eens 
jetons, maar dat is voor vaste klanten niet ongebruikelijk. Casino's voor
zien vaste klanten wel vaker van gratis koffie en eten en zij krijgen, als 
zij alles hebben verloren, zogenaamde 'katjes', jetons die hen in staat 
stellen om verder te spelen . 

In de zaak Bakoven was het niet begonnen om dit wat zielige geval: 
de eigenaars werden verdacht van massale fraude van allerlei aard. Daar
voor werd geen bewijs gevonden en Bakoven ble ef achter in het sleepnet 
van de gefrustreerde politie. Dat overkwam eveneens Martens, wiens va
der zegt dat hij, ondanks zijn vijfendertig jaren , ni et op eigen benen kan 
staan . 

Martens drijft een ambulante handel in groente en wordt daarbij ge
holpen door zijn vader. Soms koopt hij groente bij de Groente en Fruit 
Veiling Twente BV ( GFVT). Het is tege n deze GFVT dat het onderzoek van 
het Fiscaal Fraudeteam Tw ente (FFT) gericht is . Het onderzoek is zo 
grootschalig, dat het zelfs een eigen naam krijgt: Actie Rauwkost. Mar
tens is slechts een van de velen di e bij de GFVT zwart groente zou hebben 
ingekocht. 

De zaak tegen de hoofdverdachten loopt met een sisser af. De zaak te
gen één van hen wordt geseponeerd en de GFVT krijgt een boete van 25 ooo 
gulden. De beide directeuren kom en er met boet es van rooo en 500 gulden 
af. Alleen de zaak tegen Martens wordt doorgezet. Hem wordt een boete 
van 70 ooo gulden opgelegd. Maar ook deze zaak blijkt ten slotte zo zwak, 

dat het hof hem in hoger beroep vrijspreekt. 
De in deze grootscheepse onderzoeken gebruikte werkwijze kan men 

karakteris eren als sleepnetonderzoeken: m en gooit een groot net uit en er 
blijven altijd wel een paar vissen in hangen. En dat is maar goed ook, 
want anders zou al die energie verloren zijn.Jammer dat het vaak juist 
kleine visjes zijn, die in het net blijven hangen. 

Liegende opsporingsambtenaren 

Een onderzoek kan voor de politi e zó teleurstellend aflopen dat de politie 
kennelijk de verleiding ni et kan weerstaan om de waarheid een handje te 

149 



Ijverige politie 

helpen. Daarvan hebben wij onder de door ons bestudeerde gevallen twee 
varianten gevonden. De eerste variant bestaat uit gevallen waarin de po
liti e er oprecht van overtuigd is dat verdachte het gedaan heeft, maar het 
bewijsmateriaal niet erg mee wil werken. Dat bewijsmateriaal wordt dan 
gefabriceerd, met de beste bedoelingen, maar frauduleus. De tweede va
riant houdt in dat de politie gemaakte fouten probeert weg te poetsen. 19 

Op beide varianten komen wij terug in hoofdstuk JO. 

Ook in een ons al bekend geva l probeerde de politie het bewijs een 
handje te helpen. In de zaak Huismann, die werd verdac ht van hande l 
in hard-drugs, werden bij zijn aan houd ing géén hard-drugs aangetroffen, 
maar wèl hasjiesj. Voor de verdediging is dat belangrijk, want zij beweert 
dat het dàt was waar Hui smann op het pleintje in handelde. In het 
proces-verbaal meldt de politie dat bij zijn aanho udin g 'op hem niets ter 
zake doende werd aangetroffen'. Pas na lang aan dring en van zijn advo 
caat komt de hasjiesj boven water. 

In de zaak Hendrix is de gehele bewijsvoering zelfs gebaseerd op een 
gelogen proces-verbaal, opgemaakt door sociaal rechercheurs met opspo
ringsbevoegdheid. Hendrix heeft een bijstandsuitkering. Hij is al eens 
eerder veroordeeld voor het niet opgeven van inkomen. Deze keer wordt 
hij erva n beschuldigd zwart verdiend te hebben met het steken van asper
ges. Dat is een bezigheid die op specia le tijden moet worden uitg evoerd: 
binnen en ige ur en na zonsopgang, anders verliezen de asperges aan kwa
liteit. 

In het proces-verbaal, opgemaakt door de sociaa l rechercheurs Balle
gooyen en Uytvinders, staat het volgende: 'Op dinsdag 12 mei 1987 zagen 
wij omstreeks 07.00 uur dat de ons bekende Hendrix met zijn auto vanaf 
de woning wegreed in de richting van Schijndel. Door ons werd een ach

tervolging in geste ld en zagen wij (sic) dat hij even later zijn auto naast 
een aspe rgeve ld , gelegen aan de Hooghemertseweg te Boxtel, tot stilstand 
bracht. Dir ect hierna zagen wij dat Hendrix aldaar asperges ging steken. 
In de maand mei 1987 werd door ons praktisch iedere dag, zowe l 's mor
gens vroeg en op latere tijdstippen 20 nabij het aspergeve ld te Boxtel con
trole gehouden. Hendrix werd door ons steeds tijdens de contro le op h et 
aspergeveld werkend aangetroffen.' 

Er zijn echt er nogal wat mensen die beweren dat Hendrix nooit asper
ges heeft gestoken, maar dat zijn vrouw dat wèl deed. Dat beweert zijn 

19. Zie ook T. Barker en D. Carter, 'F luffin g up the Evidence and Covering you r Ass: 

Some Conceptual Notes on Police Lying', Deviant Behavior, II, 1990, p. 61-73. 

20. De verbalisanten weten blijkbaar niet dat asperges alleen 's morgens vroeg gesto

ken worden. 
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vrouw ook en zij wordt staa nd e de zittin g van de rechtbank voor di e be
wering in hecht enis genom en wegens meineed . H endri x word t veroor
dee ld voor steunfraud e en zijn vrou w voor meineed. In hoge r beroep 
blijkt ee rst da t het verh aa l va n de recherc heur s wat mind er sterk is dan 
het leek: zij hebb en het aspergeve ld slecht s van grot e afstand geobs er
veer d en kunn en ni et verkl aren waarom zij H endri x ni et dir ect en ter 
plaa tse hebb en aang ehoud en. Trouw ens, zij blijk en ook ni et op alle in het 
pro ces-ver baal geno emd e dage n gecont ro leerd te hebb en en ook ni et al
tijd met zijn tweeë n , zo als zij beweerd en. In ho ger beroe p heeft H endri x 
een ni euw e adv oca at en di e lukt het om voor vijf van de door de recher
cheur s genoemd e dat a sluit end e alibi ' s te produc eren . Eén daa rv an wordt 
zelfs geleve rd do or de politi e, omd at H endri x op di e dag 's ocht end s 
vro eg op het politi ebur ea u aa ngifte deed van di efstal va n een aut o. H en
dri x wordt in appel vrijg espro ken . En wa t gebeurt er met de kenn elijk 
leugenachtig e sociaa l recherc heur s? W ord en di e , net als mevrouw H en
dri x eerd er , vervolgd wege ns meineed? N ee . 

H et is gee nszins on gebruik elijk dat er vrage n rij zen over de jui sth eid 
va n pro cesse n-v erba al. In de zaa k Bakoven - de kleine vis di e in het 
sleepn et van het casin o-onderzoe k bleef hangen - zijn de verkl ar in gen 
van getui gen zó eenvormi g, dat men de indruk krij gt dat de verh orend e 
ambt enaren en later de recht er-commi ssar is de waa rh eid een handj e ge
holpen hebb en . Een va n die get ui gen , Steller , zeg t na het intr ekken va n 
zijn eerd ere ver klar in g dat hij ond er druk is gezet en in ruil voo r koffie 
en sigar et ten zijn ve rkl ar ing heeft afgelegd . O ok bij de ve rkl arin gen van 
de verd acht en in de zaa k G remelin g ( de br and sticht er ) en de zaa k Caste
lyn ( de kind erverkra ch ter) kan niet worden uit geslote n dat zij ond er druk 
zijn afgelegd . In de zaa k Caste lyn komt het zelfs tot een on derzoe k doo r 
de rijk srecherc he, di e echt er conclud eert dat op di t pun t gee n str afbare 
feiten zijn begaa n. 

Dit soo rt p roblemen zou voork omen kunn en word en do or ve rh oren 
va n get ui gen en ver dacht en alt ijd op audioband op te neme n . Een and ere 
manier om te voo rkomen dat opsporin gsa mb tenare n me t de waar heid 
een loopj e nemen , zou zijn de steun weg te nemen di e de politi e na ge
con stateerd e fraud e en apert e fou ten soms krijgt va n het openb _aar mini s
terie en de recht er . Ond er de door ons bestud eerd e gevallen komt het 
voor dat het openb aa r mini ster ie en zelfs de rech ter derge lijk ont oelaa t
baa r gedr ag van de politi e met de mant el der liefde dekt. T oen in de zaa k 
H endri x onom stotelijk kwa m va st te staa n dat ni et diens vro uw , maa r de 
opspor ingsa mbt enaren hadd en gelogen, liet de rech te r de laats ten onge
mo eid . In de zaken tege n Hui sm ann en Du C roq laa dt de rechtb ank de 
verd enkin g op zich mee te werken aa n fraud e va n de poli tie doo r - in 
het licht van het gepleeg de de lict - zulke lage straffe n op te legge n , dat 
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de verdachten het ns1co van hoger beroep niet willen lopen en het er 
maar bij laten zitten. Het belang op korte termijn om de politie geen ge
zichtsverlies te laten leiden, wordt door openbaar ministerie en rechter 
soms blijkbaar groter geacht dan het belang op lange termijn om dergelij
ke politiepraktijken resoluut uit te bannen . Alle waarborgen die men zou 
kunnen bedenken, helpen echter niet meer als de politie in één zaak het 
hele scala van trucs uit de doos haalt, zoals zij deed in de zaak O'Flynn. 
Maar zie daarover hoofdstuk 10. 

Komplotten tegen en zelfs mèt de verdachte 

In twee van onze zaken werkten alle betrokkenen , inclusief de verdachten 
en hun advocaten, mee aan het beperken van gezichtsverlies van de poli
tie. Rabout zou zijn vrouw met een schaar hebben gestoken, maar het 
rapport van het Gerechtelijk Laboratorium liet onomstotelijk zien dat 
zijn vrouw hèm had gestoken. De politie had niet alleen de verkeerde 
aangehouden, maar Rabout was ook ten onrechte drie maanden in voor
arrest gehouden. In het proces-verbaal van de zitting bij de rechtbank -
want geseponeerd werd er niet - is één zin opgenom en als verklaring 
van de verdachte : ' Hij geeft toe dat hij zijn vrouw heeft gebeten en dat 
zij daarv an een blauwe plek overhield.' En daarvoor wordt hij vervolgens 
tot vier maand en gevangenisstraf veroordeeld. Maar in het hele dossier 
is het woord 'bijten' nergens te vinden : ver dachte heeft dat nergens toe
gegeven. Ook heeft zijn vrouw hem daarvan niet beschuldigd. De recht
bank legt dus een niet bestaand bewijsmiddel aan zijn vonnis ten 
grondslag. In hoger beroep ma akt het hof aan deze gênante vertoning een 
einde door op technische gronden het openbaar ministerie niet-ontvanke
lijk te verklaren. 

In de zaak Donker wordt een tachtigjarige oude heer ervan beschul
digd zijn kleindochter en een buurmeisje onzedelijk betast te hebben. Na 
zijn aanhouding weet de politi e hem onder grote druk en met behulp van 
misleiding iets dat op een bekentenis lijkt te ontfutselen ter zake van het 
buurmeisje , terwijl er bovendien aanwijzingen zijn dat m et het proces
verbaal van dit verhoor is geknoeid . Zijn kleindochter wordt door een or
thopedagoge aan een absurd int erview onderworpen, dat iedere bewijs
kracht ontbeert. Ondanks het ontbreken van iets dat op bewijs lijkt, zet 
de officier van justitie door. Pas bij de aanvang van de zitting verrast het 
openbaar ministeri e de aanwezigen door te beginnen m et de mededeling 
dat hij de zaak met het buurmeisje alsnog seponeert. Blijft over de zaak 
met de kleindochter, gebaseerd op het rapport van de orthopedagoge. Als 
de verdedig er in zijn pleidooi het rapport van de orthopedagoge vermor -
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zelt, stelt het openb aa r mini sterie voor ook deze zaak alsnog terug te tr ek
ken, m aa r daarvoor is het dan form eel te laa t. Vrijspr aa k zou du s in de 
rede gelegen hebb en , m aar zo liep het niet: in een vol str ekt mi spl aat ste 
po ging om het op enb aar mini sterie te sauveren , stelt de recht er voor om 
het openb aa r minist er ie alsno g niet -ont vank elijk te verkl aren omdat ... 
de afhand eling van de zaa k inmidd els te lan g geduurd heeft. D e raad s
man stemt daarm ee in, zodat op a D onk er de rest van de schaa rse dagen 
die hem re sten kan besteden aa n het repar eren van zijn door deze zaak 
volstr ekt verziekte fami lieband en en uitl eggen aa n zijn omg eving dat hij 
ni et de oud e vieze rik is waa rvoor men hem houdt sinds de dag waarop 
de vers chrikkelijk e verd enkin g voor het ee rs t werd uit gesprok en. 
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Beken te nissen 

D e theorie van verhaal en verankering voorspelt dat een bekenten is van 
de verdachte vrijwel zeker tot een veroordeling zal leiden . Do or een be
kentenis wordt het verhaal van de officier van justitie stev ig verankerd 
aa n de werke lijkh eid via de eenvoudi ge algemene regel dat niemand zo 
dom is om onschuldig een misdrijf te bekennen. Als die regel waar is, 
vraagt een tenlastelegging na bekentenis geen enke le extra vera nker ing 
meer en vormt een bekentenis volkom en bewijs. Formeel is weliswaar 
aanvu llend bewijs nodig (art. 341, lid 4 Sv), maar vaak beschouwt de 
rechter die rege l als een formaliteit. D at is niet terecht, want de algeme ne 
regel kent wel degelijk uit zonder ingen: sommige bekennende verdachten 
zijn onschuldig. 

Een groot deel van het opsporingsonderzoek en van het gerechte lijk 
vooronde rzoek is erop ger icht veran keringen te leveren voor het verhaal 
dat aa n de rechter zal worden gepresenteerd. Na een bekentenis is dat 
niet nodig, omdat die zelf al voldoende veranker ing biedt. De bekentenis 
bevat een veranker ing voor elk van de drie deelvragen die wij in hoofd
stuk I al bespraken: wie is de dader, welke strafbaar feit heeft hij begaan 
en is er sprake van opzet of schuld ? De theorie voorspe lt daarom dat er 
een neiging zal bestaan om na een bekenteni s het onderzoek te stoppen. 
Dat is ind erdaad geconstateerd door Morris en door Softley. 1 Voor zo
ver men al naast de bekenten is nog naar ander bewijs zoekt, dan nog za l 
men er niet spec iaa l op uit zijn om te zoeken naar extra ondersteun ing 
va n de bekentenis , omdat men daarvoor de verankering voldoende solid e 
acht. 

Als de verdac hte in de loop va n het onderzoek zijn bekentenis her
roept, maar niet vervangt door een verhaal dat even goed of zelfs beter 
vera nkerd kan worden, gelooft de rechter de herroe pin g eenvo udi gweg 
niet. Een bekentenis en een latere herro ep ing compenseren elkaar blijk-

1. Z ie P. Morris, Police lnterrogation: Review of lit erature, London: H er Majesty ' s Statio

nery Office, 1980 (researc h Study No. 3 Royal Commiss ion on Crimina! Procedure); 

P . Softley, Police lnterrogation: An observational Study in Four Police Stations, London : Her 

Majesty ' s Stationery Office, 1980 (research Study No . 4 for the Royal Commiss ion 

on C rimin a! Procedure). 
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baar niet. Na een bek ent enis is er een goed tegenv erh aal nodig dat nu 
ni et alleen verklaart dat verdachte het misdrijf ni et begaa n kan hebb en , 
maar ook nog hoe h et kwam dat hij aa nv ank elijk bekend e. Bov endi en 
mo et dat teg enverhaal beter verank erd zijn dan de bekent enis . D at is in 
de m ees te geva llen voor de verda cht e geen eenvoudige opgave, want het 
geloof in bekentenissen is ijzerst erk. De verd acht e h eeft weinig keus als 
hij wil uitl egge n waa rom hij bekend e: 'De politi e heeft me ond er druk ge
zet , ik was hel em aa l in de war, ik wild e iem and bescherm en ,' dat zijn zo 
ongeveer de mog elijkhed en. M aar zulk e verk laringen zijn in de ogen van 
de recht er mind er goed vera nk erb aa r dan de eenvoudig e overweging dat 
de verd acht e probe ert de d an s te ontspringen. Bov endi en bevat de oor
spronke lijk e bekent enis, in de vorm waarin zij de recht er bereikt - n a
m elijk een proc es-ver baal va n zijn ve rho or - vaak een verkl aring di e zul
ke uitvlu cht en ont zenuwt , zoa ls bijvoorb eeld in de zaa k Gremeling: ' Ik 
heb mijn ver klaring in volledig e vrijheid kunnen afleggen en heb gee n en 
kele klacht over het optreden van de politi e ofwel de verhorend ambte
naar Boerma. ' 

In dit hoofdstuk wordt bea rgum ent ee rd , dat de algemene rege l d at ni e
mand zo dom is om onschu ldi g een misdr ijf te bekenn en , te veel uit zon
der ing en kent om te kunn en dienen als de absoluu t vei lige verankering 
waarvoor ve len hem houd en. De pra ktijk wijst uit dat e r no ga l wat rede
nen zijn waa rom men sen va lse bekent eni ssen aflegge n en d at het aa ntal 
gevallen waa rin dit als reë le mo gelijkh eid mo et word en ond erzoc ht tame
lijk groot is . Bekenteni ssen behoeve n daaro m aa nvullend e vera nk er in g 
met behulp van ondersteunend bewij s. Dat heeft de N ederland se wetge
ver, anders dan bijvoorb eeld de Amer ikaa nse, in lid 4 van a rt. 341 Sv hee l 
goed gezien. Is zulk ondersteunend bewij s niet beschikb aar, dan h eeft 
men een prob leem , want niet do or and er bewijs ondersteunde bekent e
ni ssen hebb en een twijf elachtig e diagnostische waarde. In de pra ktijk 
wo rd t da t probl eem echt er no ga l lichtv aar di g opgevat, zoa ls we zullen il
lu str eren aa n de hand va n enk ele van on ze geva llen ; het blijkt dat het 
rotsvaste geloof in bekent eniss en voo r een groot deel de gedra gin gen van 
ambtenaren en magistrat en bepaa lt. Alle verschijnse len die de theorie 
voorspe lt do en zich ind er d aa d voor. Wij stellen voor om daa r wat tege n 
te do en . 

De tortuur 

T ege n het eind e van de Midd eleeuw en was overa l op het Europese conti
nent het godsoorde el in de recht spr aa k afgesc haft en ve rvange n doo r een 
systee m van bewijsvoer ing waar in de tortuur een belangrijke plaa ts in-
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nam .2 De nieuwe bewijsr ege ls waren afkomsti g van het Romeins e en 
het canonieke recht. Zij vervingen het oordeel van God over de schuld 
va n de verdachte door het oordeel van m ensen . M en vond echt er dat m en 
het beoo rd elen van bewijs alleen maar aan gewone stervelingen kon over
lat en als daaraan zeer strenge eisen werden gesteld. D aarom werd slechts 
een bepe rkt aantal wettig e bewij smiddelen toege lat en: 

(1) De rechter kon veroor delen op basis van de verkl arin g van twee ge
tuig en die het misdrijf hadden waargenomen. 
(2) Als er niet minim aal twee ooggetuigen waren , kon alleen veroor
deeld worden op basis van een bekentenis door de verdac hte. 
(3) Indir ect bewijs, hoe overt uigend ook, kon nooit tot een veroordeling 
leiden. 

Tw ee ooggetuigen of een bekentenis lever den dus volkomen bewijs op. 
Omdat ooggetuigen vaak niet beschikb aa r zijn, was de beken tenis van de 
verdachte van cru ciale betekeni s in het bewijsrecht. Als de verdachte ni et 
spontaan bekend e, kon de bekent eni s door foltering worden afge dwon
gen . D e mog elijkh eid om met behulp van de tor tuur bewijs te verzame
len, was echt er beperkt to t erns tige delicten, die kond en worden bestraft 
met de dood of m et verminkin g. Voor licht ere vergrijpen , delicta levia, kon 
de rechter veroordelen op gron d va n zijn overtuiging, die hij kon base ren 
op onvolkom en, indir ect bewijs , een rege lin g die tortuur voor licht e ver
grijpen over bodi g maakte . 

Behalve da t het om een ernstig delict mo est gaa n , was het geb ru ik van 
tortuur aan extra voorwaarden gebonden. T egen de ver dacht e moest 
reeds zogenaamd h alf bewijs voo rh and en zijn. D at halve bewijs kon bij
voorbeeld bestaan uit één oogge tuig e of voldo end e zwaa r indir ect bew ijs. 
Men was zich er ui teraar d van bewust dat onder zwa re foltering vrijw el 
iedereen bereid is alles te bekennen. De bekent eni s n a foltering kon daar
om alleen gebruikt word en als de verd acht e inti eme kenni s demonstreer
de : feiten di e alleen de dade r kon weten. H et was de folteraar verboden 
sugg estieve vragen te ste llen of de vere iste inti em e kennis aan de ver d ach
te te verschaffen. D e gege vens die de foltering opleverde, moes ten zo veel 
mogelijk uit and ere bron worden geve rifi eerd. En dan nog gold de onder 
tortuur afgelegde bekent eni s zelf ni et als bewijs , m aar een 'vrijwillige' 
her h alin g erva n in de recht szaa l. De vrijwilligh eid van die herhaling wa s 

2. Een overzicht va n de geschiedenis van de tortuur wor dt gegeve n door J .H. Lang

be in , Torture and the L aw of ProoJ-Europe and England in the Ancien R égime, C hicago : Un i

versity of Chicago Pres s, 1977. 
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betrekkelijk, omdat de verdachte wist dat hij opnieuw gefolterd kon wor
den als hij ter terechtzitting zijn bekentenis introk. 3 

Deze bewijsregels leverden een systeem op, waarin voor vrije waarde
ring van bewijs door de rechter geen ruimte was. Via een omweg ontwik
kelde zich dat echter wel. De rechter kon namelijk op grond van verzwa
rende of verlichtende omstandigheden van de wettelijk voorgeschreven 
straf afwijk en door zogenaamde poena extraordinaria op te legge n . Deze 
werden ook opgelegd als tegen de verdachte geen volkomen bewijs was 
verzameld, doordat de verdachte zelfs onder tortuur bleef ontkennen of 
doordat niet voldoende indir ect bewijs bestond om de tortuur te recht
vaardigen. De grondslag voor de op te leggen straf was dan niet het gele 
verde bewijs, maar de verdenking tegen de verdachte. De poena extraor 
dinaria waren dan wel altijd lager dan de straf die voorgeschreven was 
bij wel volkomen bewijs. En zo ontwikkelde zich op den duur ook voor 
ernst ige delicten een systeem van vrije waardering van bewijs door de 
rechter, zoals dat al bestond voor delicta lev ia. Deze ontwikkeling werd 
gestimu leerd doordat leken rechte rs stee ds meer werden vervangen door 
beroepsrechters, voor wie een strak wettelijk bewijssysteem minder nodig 
werd geacht. Nadat dus via de omweg van de poena extraordinaria zelfs 
bij ernst ige delicten de tortuur overbod ig was geworden, werd zij in de 
18de eeuw vrijwel overal in Europa ook formeel afgeschaft. 

In Engeland heeft de tortuur nooit bestaan. Daar werd de vrije waar 
dering va n bewijs overgelaten aan een jury, die daarom geen tortuur no
dig had . De jury had en heeft overigens enige trekjes van de godsoorde
len, omdat een ad hoc samengestelde groep van personen un an iem en 
zonder motivering oordeelt. Nog steeds ontbreken in de Angelsaksische 
landen regels die voorschrijven hoe bewijs gewaardeerd moet worden; 
des te meer regels bestaan er over het bewijs dat wel en dat niet aan de 
jury mag worden voorgelegd. 4 

'De pijnbank wordt afgeschaft voor de Gantsche Republiek,' bepaalde 
art. 36 van de Staatsregeling van 1798 voor Nederland. Maar de andere, 
bijbehorende bewijsregels zijn niet gehee l verdwenen. Nog steeds vormen 

3. Dit is de rege lin g volgens de Duitse Const itu tio Cr imin alis Carolina van 1532. Z ie 

J .H. Langbein, Prosecuting Crime in the Renaissance: England , Germany, France, Cambr id

ge, MA: Harvard University Press, 1974, p. 26!-308. Er waren uiteraard loka le ver

schi llen in de regeling . 

4. Zie over de Enge lse jury R . Cross en C . Tapp er, Cross on E vidence, London: Butt er

wort hs, 1990 (7th ed.), p. 177 e.v. en over het functioneren van de Amer ikaanse jury 

P. Klik en P.J . van Koppen , 'De democratie van de jury: theori e en pr aktijk in de 

Verenigde Staten', Nederland s jun"stenblad , 66, 1991, p. 767-778. 
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twee getuigen volkom en bewijs (art. 341, lid 4 Sv). Maar voor de bekent e
nis van de verda cht e is wel wat verand erd. Aan de bekent enis wordt niet 
meer de eis gesteld dat zij blijk geeft van inti em e kennis . Vóór 1926 was 
dat wel het geval; toen moest en bekent enissen nog ' verg ezeld [gaa n] van 
eene bepaalde en nauwk eurig e opg ave van omst andigh eden ' .5 D e rech
ter kan tegenwoordig echt er ook de ontk enning van de verd acht e laten 
bijdrag en aan de bewezenv erklarin g, als hij ten minste di e verkl arin g als 
kenn elijk ong eloofwaardi g of leug enachtig bestemp elt. 6 D aa r sta at te
genov er dat een bekent enis zond er aa nvull end e bewijsmidd elen ni et mee r 
tot volk omen bewij s kan leiden. D aa rto e is ook alle reden . To en in de j a
ren der tig de Lindb ergh-baby ontvo erd was, bekend en zo vee l mens en 
die ontvo ering gepleegd te hebb en , dat het verschijn sel van valse bekent e
nis sen tot de algemene ontwikk eling is gaa n behor en. Sommi ge mensen 
zijn kenn elijk wèl zo gek om een mi sdrijf te bekenn en dat zij ni et hebb en 
gepleegd . 

D e N ederland se wetgever rea liseerd e zich dat : een bekent enis vormt 
geen voldo end e bewijs. De bedoelin g van deze uitdrukk elijke en opm er
kelijke bepaling - er zijn imm ers maa r heel weini g bewijsr ege ls - kan 
niet and ers zijn dan om valse bekenteni ssen zo veel mo gelijk uit te slui
ten. M aa r de wetgever heeft nag elaten te bepalen waa ruit het bijkom end e 
bewijs dan wel mo et bestaa n . D at staa t ter vrij e beoord elin g van de rech
ter. 7 Doord at de recht er daa rbij met een minimum genoege n kan ne
men , is de bet ekeni s van de rege l in feite uit gehold. Zo is het mog elijk 
geword en om een bekent eni s en de aa nwezigheid va n een lijk of een be
kent eni s in combin atie met een goed moti ef, j a zelfs een bekent enis in 
combin atie met een getui ge aa n wie di e bekent enis ee rd er gedaa n is , als 
voldo end e bewijs te aa nv aard en . H et is bijvoorb eeld ni et on gebruik elijk 
om de bekent eni s va n de verd achte ter terech tz ittin g aa n te vullen tot vol
kom en wettig bewijs met behulp van het pro ces-verb aal va n de opsp o
ring sambt enaar , waa rin uitsluit end de bekent eni s is op genom en die de
zelfde ver dacht e eerd er tegenover hem aflegde .8 Zo' n geva l is de zaak 
Eyunlu (moord op de Turk se vakbond sman). Eyunlu word t aa n gehou-

5. Art. 403 Sv, 1886. Zie W .L. Borst , De bewijsmiddelen in strafzaken, Arnh em: Go ud a 

Quint, 1985, p. 121. 

6 . Zie W .L. Borst en J .F . Nij boer , Inleiding tot het strafreclzteli_jk bewij·sreclzt, N ijm ege n : 

Ar s Aequi Libri , 1990 (3de herziene druk ), p . u5-n6. 

7. Z ie bij voo rbeeld hr 8 juni 1931, W 12458, NJ 1932, p. 1550 en hr 16 nove mb er 1976, 

DD 77 020. 

8 . Zie Borst en N ijboer , Op. cit. (noot 6), p . 47 e.v., die zo' n constru ctie 'o ngeoo r

loofd ' noeme n , en Borst, Op. cit. (noot 5), p . 24 e.v. 



D e tortuur 

den op grond van een tip : Eyunlu had aan de tip gee fster vert eld dat hij 
de moord had gepleegd. D eze tip vormd e sam en met de herro epen be
kent eni s de voll edig e bewij sconstru ctie. 

Het bewij srecht is door afschaffing van de tortuur weliswaar mind er 
barbaars geword en , maa r de form ele waa rb orgen om veroord elin gen op 
grond van valse bekent eni ssen te voorkom en, zijn tegelijkertijd aa nm er
kelijk verzwakt. 9 Dat zou verholp en kunn en word en door aan het voor

geschrev en aa nvull end e bewij s de eenvoudi ge en voo r de hand liggend e 
eis te stellen dat dat bewijs aa nn emelijk maa kt da t de bekentenis nfe t val s 
is. Maar de wet stelt die eis ni et met zo veel woord en , al zou men kunn en 
menen dat deze logisch geïmpli cee rd is omd at and ers de ratio aa n art. 
342, lid 4 Sv zou kom en te on tvallen. Ho e dring end het is dat di e e is wèl 
gesteld word t, zal in het vervolg no g ter spr ake kom en ; wij ond erzoeken 
eerst of va lse bekent eni ssen daa dwerkelijk een probl eem vorm en . 

Rattn er meldt dat er in zestien van 2 05 door hem ond erzocht e, Am eri
kaa nse gevallen van recht erlijk e dwaling en sprak e was van afgedwong en 
bekent enis sen. 10 Hij meldt gee n gevallen waa rin de ve rda cht e spont aa n 
een valse bekent eni s aflegd e . D at is verr asse nd omd at het, gez ien de erva
rin gen in de on tvoerin gszaa k va n de Lindb ergh-b aby, onwa arschijnlijk 
is dat spont ane valse bekent eniss en in de V ereni gde Staten ni et zoud en 
voorkom en. W ellicht zor gt het in dat land ver doorg evoerd e syst eem van 
plea-bargaining - het m aken van prakti sche afspr aken tu ssen advo caat en 
officier van justiti e over door verd acht e af te legge n bekent eni ssen 11 

-

ervoor dat dergelijke geva llen ni et aa n het licht komen . J ustic e, de Brit se 
afdeling van de Int ern ation al C ommi ssion of J uri sts, di e opkomt voor de 
belang en van ons chuldi g ve roord eelden , no emt valse bekent enis sen als de 
op één na be langrijkst e oo rzaa k van recht erlijk e dw aling en , 12 m aa r 

9. Ond er de tortuur war en de form ele waa rborgen tege n een va lse bekent enis groter 

dan de .pra ktij k vaa k liet zien. Z ie Langbein , Op. cit. (noot 2), p . 8 e.v. 

10. Zie hoo fdst uk I en A . R att ner , 'Co nvicted but Inn ocent : W rongful Co nvict ion and 

the Crimin a! J ustice System ', L aw and H uman Behavior, 12, 1988, p . 283-293. 

11. Zie J. Balclwin en M. M cCo nville, Negotiatedj ustice: Pressures to Plead Guilty, Lon

clon : Rob ertso n , 1977; M. H eum an , 'Plea Barga inin g Syste ms and P lea Barga inin g 

Styles : Altern ate Pa ttern s of Case R eso luti on in C rimin a! Co urt s' , in S. Go ldm an en 

A. Sara t (eds .), Am erican Court Systems: Readings in j udicia[ Process and Behavior, Sa n 

Francisco : Freeman , 1978; en J .A. Lach man en W .P . Mac Laughlan, ' M ode Is of Plea 

Bargainin g', in S .S. Nage l (ed .) , Modeling the Criminal j ustice System , Beve rly Hill s, 

CA: Sage, 1977, 

12. Na onjui ste identifica ties. Z ie: Sir Geo rge W aller (chair ), M iscarriages of J ustice, 

Lonclon: Ju stice, 1989. 
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noemt in haar rapport geen cijfers. Voor dat laatste zijn twee redenen: 
de organisatie is afhanke lijk van welke zaken bij haar worden aangeme ld 
en zij past bovendien op de aangeme lde zaken een zware selectie toe. Dat 
biedt onvoldoende grondslag voor een schatting van de frequentie van 
voorkomen. Maar dat zij voorkomen, blijkt ook uit ons eigen onderzoek 
naar succesvolle herzieningsverzoeken ( dat wij in hoofdstuk I bespraken). 

Bekentenissen spelen in veel strafzaken een belangrijke rol. De Engelse 
onderzoekers Baldwin en McConville vonden dat 13 procent van de door 
hen onderzochte misdrijven zonder de bekentenis van de verdachte niet 
aan de jury zou zijn voorgelegd. In nog eens 4 procent van de gevallen 
zou de jur y zonder de bekentenis niet hebben veroordeeld. 13 Dat bete
kent dat in Engeland en Wales 17 procent van de veroordelingen berust 
op de bekentenis van de verdachte. Bij de opsporing lijkt de bekentenis 
een grotere rol te spelen doordat op basis van de bekentenis de politie an 
der bewijsmateriaal vindt. Zimbardo suggereert dat zelfs 80 procent van 
de zaken wordt opgelost door de bekentenis . 14 Hoe vaak die bekentenis
sen vals waren, weten wij niet. 

Sommigen gaan ervan uit dat valse bekentenissen geen probleem vor
men. De Amerikaanse rechtsgeleerde Wigmore acht een bekentenis zelfs 
het meest diagnostische bewijsmiddel. 15 Dit is, zelfs uit zo'n gezagheb
bende bron, een verbazingwekkende uitspraak. Waarom zou een beken
tenis diagnostischer zijn dan op heterdaad betrappen of een vingerafdruk 
op een moordwapen? Het beschikbare empir ische onderzoek is wederom 
afkomstig uit de Verenigde Staten. Kassin en Wrightsman stellen tegen
over Wigmore's opinie en ige eenvoudige cijfers: in Los Angeles wordt in 
47 procent van de zaken door de verdachte bekend, in New York City 
in 68 procent. 16 Het verschi l is opvallend: heeft men in Los Angeles 
minder coöperat ieve boeven, een slechter opsporingsapparaat, een min-

13. J. Baldwin en M. McCon ville, Confessions in Crown Court Trials, London: Her Ma

jesty ' s Stationary Office, 1980 (Report no . 5 for the Royal Commission on Crimina! 

Procedure) . Zie ook het ond erzoek van David Steer dat in hoofdstuk 6 besproken . 

werd. 

14. P.G. Zimbardo , 'Co ercion and Comp liance: The Psychology of Police Confes

sions' , in R. Perrucci en M. Pilisuk (eds. ), The Triple Revolution Emerging, Boston: 

Little , Brown , 1971. 

15. J.H. Wigmore, Evidence, Vol. 3, Boston: Littl e Brown, 1970 (revised by J .H. Chad 

bourn). 

16. Zie S.M . Kassin en L.S. Wrightsman , 'Conf ession Evidence ', in S.M . Kas sin en 

L.S. W rightsman (ed s.) , The Psyclzology of Evidence and Trial Procedure, Beverly Hill s, 

CA: Sage, 1985, p. 67-94. 
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der strenge selectie van zake n die aa n de jur y worden voorgelegd of min 
der pressie bij de verhor en , dan in New York? In ieder geva l trekt 20 pro
cent van de verdachten later wee r de bekentenis in ;' 7 dat komt nee r op 
9 tot 14 proc ent van alle strafzaken. Nu zijn betw iste bekenteniss en welis
waar no g geen valse beke nt en issen, m aa r de geta llen wekken toch twijfe l 

aa n de juisth eid van Wi gmor e's uitspraak. Maar over de di ag nostis che 
waar de van bekent eniss en is meer te zegge n , niet door naar de feitelijke 
diagnostische waarde te kijk en, maar do or een schatting te maken van de 
gewe n ste diagnostische waard e. 

De diagnostische waarde va n bekentenissen 

In hoofdstuk 5 liete n wij zien dat de diagnostische waarde van beke nt eni s
sen ni et pr ec ies kan word en vastgesteld. Tevens ste lden wij vast dat de 
di ag nostis che waar de van het bewijs als geheel in de buurt van 200 moet 
ligge n. Als wij veronderstellen dat het gehele bew ijs uitsluit end bestaa t 
uit een beke nt eni s - zoa ls in Nederla nd vaak voorkomt - dan kunnen 
wij met behu lp va n en ige emp ir ische gegeve n s en een enk ele, ruwe aa n
name de m atr ix samenstellen die in tabel I is weergegeven. Het emp iri
sche gegeven is afko m stig va n een ond erzoe k van Van der Boor , 18 waar
ui t blijkt da t in ee n aselecte stee kpro ef van 233 strafzaken 88 procent van 
de verdachten bekend e. Verder nemen we aan dat 95 procent van de ve r
dacht en sch uldi g is. Ten slotte eisen we dat de diagnostische waarde va n 
de bekentenis gelijk is aa n 200, om dat onder de gemaa kt e veronderste l
lin g de bekenten is als eni g bewijs mo et gelden . Al deze uit ga n gsp unt en 
worden bearg um enteerd in hoo fdstuk 5. 

Na correc tie voor ba se-rates ziet de tabe l eruit als in tabel 2 . De di a
gnostische waarde van een bekentenis kan vo lgens di e ta bel gelijk zijn 
aa n 200, m aa r de freq uenti e van va lse bekentenissen moet daarvoor zéér 
laag zijn : ongevee r I op 4300 zake n . Dit bevestigt de vui strege l die aa n 
het slot va n hoofd stuk 5 werd gefor mul eer d : een bewijsm idd el is allee n 
zeer diagnostisch, wanneer het is veran kerd in een rege l di e maar weinig 
uit zond erin gen toelaat. In dit geva l mo et de rege l dat onschuldige ve r
dachten niet bekenn en in 4299 van de 4300 geva llen waar zijn. D e eni ge 
aanna m e in deze bere kenin g is dat 95 procent van de ver dach ten schuldig 
is. Gaat dit percentage omlaag, dan wordt de eis die men aan de diagnos-

17. H. K alven en H. Zeise l, The Am erican j ury, Bosto n : Litt le Brown, 1966. 

18. L.E.C. va n der Boor , Over getuigen, confrontatie en bewijs , Ministerie va n Ju st iti e : 

Wetenschapp elijk Onderzoeks - en Documentat iecentrum , 1991. 
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Ta bel J: De frequenti e van valse bekenteni ssen die nodig is om aa n beken te
ni ssen een diagnostische waa rde van 200 te geven (niet gecorrig eer d voor 

base-rat es) . 
Verdachte 

Werkelijkheid Bekent Ontk ent Totaal 

Schuldig 87,9 77 7,023 95 % 

Onschuldig 0,023 4,977 5% 

Totaal 88 % 12% 100 % 

Tabel 2 : De frequenti e van valse bekentenissen die nod ig is om aa n bekente
ni ssen een diagnostische waa rde van 2 00 te geven (na correctie voo r base
ra tes) . 

Werkelijkheid 

Schuldig 

Onschuldig 

Bekent 

92,61 

0,46 

Verdachte 

Ontk ent 

7,39 

99,54 

Totaal 

100 % 

100 % 

tische waa rd e va n bekent eni ssen mo et stellen iets mind er st ren g, m aa r hij 
blijf t h oog. Bij go pro cen t schuldi gen bereiken wij bijvoorb ee ld ee n ge
we nst e di agno stische waa rd e bij één va lse bekent eni s op 2000 za ken. 

Tab el 2 laa t ook zien dat de grot e diag nosti sche waa rd e van ee n beken
tenis - di e wordt bereikt als wij ee n lage frequ en tie va n va lse beken teni s
sen aann em en - ni et gepaa rd gaat m et een even grot e diagno sti sche 

waard e van on tkennin gen: die is slecht s 13,4. H et is du s niet onlo gisch om 
aa n bekent eni ssen aa nm erkelijk meer geloof te hech ten dan aa n ontk en
ningen . M aa r daar voor is het wel nodig dat zee r we ini g m ens en valse be
kent eni ssen aflegg en. D e hoge priorit eit die J ustice gee ft aa n het pro
bleem van va lse bekent eni ssen , do et verm oeden dat er in de praktijk gee n 
sprak e is van zulk e lage frequ enti es. 

rfo 



H et effect van een bekentenis 

Het effect van een bekentenis 

Wij vragen on s af waa r Wi gm ore de zekerh eid va nd aa n h aalt dat het aan
tal on schuldi ge ve rd acht en dat bekent verw aa rloosb aa r klein is . E nerz ijd s 
is er gee n ha rd bewij s d at het daa dw erkelijk om vee l mee r d an I op 4300 
geva llen ga at , and erzijds kunn en het er bes t vee l m ee r zijn. De bewer ing 
va n Wigmor e is zor gelijk omd at er een goede kan s is dat jur y's en rech
ters erm ee zull en in ste mm en en aan bekent eni ssen een groter e di ag nos
ti sche waa rd e zull en toe kenn en dan zij ve rd ienen. Di e in stemmin g is er 
ove ri gens oo k zond er Wigmor e: wa t klinkt overtui gend er d an ee n ve r
dacht e die zèlf zeg t da t hij het ged aa n heeft? D at bekent eni ssen op beslis
ser s ee n overweldi ge nd e indruk m aken , word t ond er ste und door de uit
kom sten va n ex per im en ten m et ges imul eer de jur y's. D aa rui t blijk t da t 
ee n bekent eni s m eer in vloed heef t op het oo rd eel dan ee n belaste nd e ve r
klarin g van ee n oogge tui ge. 19 Uit ex perim ent en blijkt d at voo ra l vrijwil
lig afgeleg de bekent eni ssen zee r grot e invloed u ito efenen op h et oo rd ee l. 
D a t is beg rijp elijk. H elaas late n de result aten ook zien da t do or een belof
te of een bedr eigin g afgedwon gen bekent eni ssen no g altijd hee l wat m eer 
effec t hebb en op het oo rd eel dan ontk ennin gen . 20 In de pra ktijk zull en 
vee l gedwon ge n beken teni ssen ove rigens als vrij willig geld en , omd a t de 
recht er ni et wo rdt in gelicht over uit geoefend e dwa n g. 

J amm er genoeg zijn er gee n betro uwbare gege ven s ove r de fr equ enti e 
van va lse bekent eni ssen . D àt zij voo rkome n is goed gedocument ee rd ; het 
ex istentieb ew ijs is gelever d en dat lijk t on s vold oend e reden om aa nd acht 
te schenk en aa n de wij ze waa rop ze to t stand kom en , aa n de wij ze waa rop 
de recht er m e t di e m ogelijkh eid om gaa t en aa n vo orziening en di e het 
voo rk om en erva n zoud en kunn en teru gdrin gen. 

Er bestaat een aa nt al goe d gedo cum ent eerd e geva llen va n valse beken
teni ssen. 2 1 Di e zijn echt er n iet uit N ederland afkom stig. G elukki g: mis
schien hebb en wij er mind er las t va n. J amm er: mis schi en zijn wij ni et 
aler t geno eg en kom en ze bij on s niet aa n het lich t . 

19 . S. M. K ass in en L .S. W r ight sm an , 'Pri or Co nfess ions and Moc kj ury V erd iets' , 

J ournal of Applied Psychology, IO , 1980 , p. 133-146 . 

2 0. Ibidem. 

2 1. In het rapp or t va n Ju stice , Op. cit. (noot 12) , p . 84 e .v . , word t bij voor beeld de 

Broadwate r Farm Ri ot ui tvo er ig bespro ken. Ee n and er fameus geva l, Ives, stam t uit 

1906 . Z ie H . Mü nster berg, On the Witness Stand: Essays on Psychology and Crime, Ga rd en 

C ity, N Y : D oubl eday , P age , 1908. O ok de th ans in Engeland langst gede tin ee rd e 

vrou w, Judi th W ard , we rd in 1974 op gro nd va n een va lse bekent eni s ve ro ord eeld . Z ie 

M . Fa rr ell , ' U nr eliable Co nfess ion s', The Independent lvf agazine, 6 juli 1991. 
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Onder de door ons bestudeerde geval len zijn geen bekentenissen die 
aantoonbaar onjuist zijn, dat wil zeggen gevallen waarin inmiddels een 
andere dader is gevonden . Wel aanwezig in onze verzame lin g zijn geval
len van bekentenissen die twijfel rechtvaardigen: Castelyn, Gremeling, 
Martens, Karakaya, Eyunlu en Franklin. Vooruitlopend op de bespre
king van deze zaken kan alvast worden opgemerkt dat het vrijwe l zonder 
uitzondering mentaal zwakke verdachten betreft. Dat lijkt niet toevallig. 
Bradon en Davies onderzochten zaken waar in verdachten vooral op de 
eigen bekentenis, die later vals bleek te zijn , werden veroordee ld . Zij had
den de indruk dat de betrokken verdachten hetzij weinig intelligent of 
ana lfabeet, hetzij relatief jong, hetz ij psychisch gestoord waren. 22 In on
ze verzame lin g is Castelyn de sukkel uit de buurt; Greme lin g is de dorps
gek; Karakaya is een geheel verdwaa lde en vers uft e Turk; Martens is een 
zwakbegaafde zoon van een vader die achter de scher men het handeltje 
van zijn zoon bestiert; Franklin is een LSD-gebruiker die het onderscheid 
tussen feit en fictie al geruime tijd kwijt is. Alleen Eyunlu lijk t verstande
lijk normaal en heeft ook niet onder pressie bekend, maar - als we hem 
willen geloven - om een ander te beschermen . 

Wat is er tegen methoden die valse bekentenissen uitlokken? 

Sommige mensen zijn zo gek om geheel spontaan een valse bekentenis af 
te leggen. Dat komt voor; onder de geslaagde herzieningsverzoeken von
den wij er vier. Maar, zo mag men aannemen, de meesten leggen een 
valse bekentenis af als gevolg van de methoden die de politie bij het ver
hoor gebruikt. Die methoden bespreken wij hierna. De vraag wat er te
gen is om methoden te gebruiken die valse bekentenissen kunnen uitlok
ken, lijkt tr iviaal: daar is natuurlijk tegen dat valse bekentenissen tot ver 
keerde rechterlijke beslissingen leiden. In zijn art ikel over 'po lice tr icke
ry' 23 stemt White daar maar ten dele mee in. Als representant van Ame
rikaans juridis ch denken plaatst hij niet de dreiging van rechterlijke dwa
lin g op de voorgrond, maar de schending van grondrec hten van de ver
dachte. 24 Die rechten worden geschonden door het geb ruik van onoirba-

22. R. Brandon en C. Davies, Wrongful l mprisonment: Mistaken Convictions and their Con

sequences, London: Allen en Unwin, 1972. 

23. W .S. White, 'Po lice Trickery in lnducing Confessions', University of Pennsylvania 

Law Review, 127, 1989, p. 581-629. 

24. Grondrechten worden in de Verenigd e Staten altijd geformu leerd in termen van 

constitutione le rechten. Zie Klik en Van Koppen, Op. cit. (noot 4), passim. 
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re verhoormethod en. Als die method en vals e bekenteniss en opleveren, is 
dat erg ; als d at op z'n beurt dan weer leidt tot rechterlijk e dwalingen , is 
dat nog erge r ; maar het ergste vindt Whit e dat verdachten hun grondwet
telijk e rechten niet kunn en uitoef enen. Di e recht en zijn: het zwijgrecht 
en het recht op bijstand van een advocaat. 2'' In Nederland heeft de ver
dacht e ook het recht om te zwijgen, 26 m aa r hij hee ft geen recht op bij
stand van ee n advocaat tijd ens het politi everhoor. Wat voor Amerikanen 
constitutioneel gewaarborgde recht en zijn, wordt de Nederlandse ver
dacht e dee ls onthoud en . 27 Uit Rattners onderzoek blijkt dat zelfs de 
constitutionele waarborgen in de Verenigde Staten vals e bekenteniss en 
niet kunn en voorkomen. Maar dat kan voor ons land geen aansporing in
houd en om het m et mind er bescherming te do en. 

Er zijn valse bek ent eniss en in soorten. Justi ce onderscheidt er drie :28 

(1) vrijwillige bekent eni ssen , die geïnspir eer d zijn door zucht na ar publi
cite it of een ziekelijke fantasie; 
(2) vrijwillige bekente nissen , die ingegeve n zijn door een ziekelijk ver
lang en naa r straf ;29 

(3) gedwongen bekentenissen, die veroorzaakt zijn door onjuiste ver
hoormethoden. 

Kassin en Wrightsm an 30 hant eren een and ere driedeling : 

25. Di e rechten worden voo ral geregeld in de beslissing van het Amer ikaa nse federale 

Hoo gge recht shof inzake Miranda v. Arizona (284 U.S. 436, 1966). De bescherming va n 

de verdachte op bas is van die uit spraa k was zeer vergaa nd. In latere beslissingen 

maakte het hof schendin g van de Mir and a-regels mogelijk op gro nd van ' overriding 

considerations of public safety' (New York v. Quartes, 467 U.S . , 1984). In Engeland en 

Wale s kent de ver dacht e eve neens een zwijgrecht (Blunt v. Park Lane Hotel Ltd., 2 KB 

253, 2 All ER 187, 1942). H et recht op de aa nwezigheid va n een (juridi sch) adviseur 

is echt er beper kt tot jon geren, geestelijk gehandi capten en geesteszieken. Zie Cross 

en Tapper, Op. cit. (noot 4), p . 428 e .v . en 622. 

26. Art . 29, lid I Sv. Zie Borst en Nijboer, Op. cit. (noot 6), p. 113 e .v. en Borst , Op. 

cit. (noot 5), p. 101 e .v . 

27. Zie C. Fijnaut , De toelating van raadslieden tot het politiële verdachtenverhoor, Antwerpen: 

Kluw er, 1987. 

28. Zie W aller , Op. cit. (noot 12), p. 12 e .v. 

29. Dit zou bijvoorb eeld kunnen voorkomen bij naas te verwanten van het slachtoffer, 

die zich verw ijten niet beter te hebben opge let . 

30. Op. cit. (noot 16). 
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(1) vrijwillige bekentenissen; 
(2) gedwongen bekentenissen waarin de verdachte zelf niet gelooft; 
(3) gedwongen bekentenissen waarin de verdachte zelf gelooft. 3 1 

Het lijkt mogelijk om deze twee rubriceringen te combineren en te ver
eenvo udigen. We komen dan tot de simpele constatering dat er twee 
soorten valse bekenten issen zijn: vrijwillig e en gedwongen. Beide soorten 
kunnen verder worden onderverdeeld, maar dat heeft weinig praktische 
waarde. Waar het om draait is dat vr ijwillige valse bekentenissen niet 
ontstaan door fouten bij de ondervraging. Nadere regelgeving kan daar
voor geen oplossing bieden . Om het ongenuanceerder te zeggen: vrijwil
lige valse bekentenissen ontstaan niet door trucs van de politie, gedwon 
gen valse bekentenissen wel. 

Om de twee soorten valse bekentenissen op het spoor te komen, moet 
de rechter op verschillende manieren te werk gaan . Vrijwillige valse be
kentenissen komt hij op het spoor door zich te verdiepen in de achter
gronden van de verdachte, gedwongen valse bekentenissen door zich te 
laten voorlichten over de omstandigheden waaronder de bekentenis is ge
daan. Voor beide soorten geldt dat minstens twee aspecten tot twijfe l zou 
den moeten leiden : aanwezigheid van deta ils die niet klopp en - verder 
te noemen ' onmogelijkheden ' - en afwezigheid van details die alleen de 
dader kan weten - verder te noemen 'int ieme kennis' . To ch zijn er ook 
bek entenissen die aan beide criteria voldoen en nog steeds het risico van 
valsheid in zich dragen. 

J usti ce veronderstelt dat vrijwillige valse bekentenissen eigen lijk geen 
probleem vormen, omdat ze gemakke lijk door de politie worden herkend. 
Onmogelijkheden in de bekentenis en afwezigheid van intieme kennis 
zijn daarvoor zeer geschikte middelen. Een beoordeling van de persoon
lijkheid en achtergronden van de verdachte is daarvoor eigen lijk minder 
geschikt. Niet alleen is het beoor del en van persoonlijkh eidsstructuur al
tijd al een hachelijke zaak, maar echte daders willen ook nog wel eens een 
vreemde persoonlijkheidsstructuur hebben. In onze eigen verzameling 

31. Gudjonsson en Ma cKeith noemen deze drie soorten respectieve lijk ' voluntary ', 

'coe rced-compliant ' en 'coerced-internalized'. Zie G.H. Gudjonsson enj.A.C. Mac

K eith , 'R etracted Confessions: Legal, Psychological and Psy chia tri e Aspects', Medica[ 

Science and Law, zB, 1988, p. 187-194. Zie ook G.H. Gudjonsson en H. Petursson, 

'C ustodial lnt errogat ion : Why do Suspects Confess and How Do es it R elat e to Their 

Cr ime, Attitude and Perso nality', Personality and lndividual Dijferences, 1z, 1991, p. 295-

306. 
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zijn de zaken Eyunlu en Karakaya de enig e waarin sprake zou kunn en 
zijn van een vrijwillig e valse bekent enis. 

Eyunlu bekent de Turkse vakbondsleider Okman te hebben doodg e
schoten, maar trekt di e bekent enis late r weer in. Naar eigen zeggen wilde 
hij zijn neef Moham ed bescherm en, maa r toen de politie om andere rede
nen al overtuigd ble ek van Moh ameds onschuld, viel het motief voor een 
vals e bek ent enis weg. 

Karak aya bew eert dat hij de schuld van de moord op een oud e man 
op zich nam omdat hij wist dat zijn vrouw het had gedaan. To en echt er 
bleek dat zijn vrouw hem wild e verlaten, viel ook voor hem het moti ef 
voor een valse bekent enis weg . K ara kaya wordt ervan ver dacht de oude 
Antoon Ekkers te hebb en vermo or d en da arn a he t appartement in brand 
te hebb en gestoken. Hij legt nogal uit eenlop end e verklaringen af. Aan
vankelijk zeg t hij dat hij tegen rr.oo uur van huis is gegaan op weg naar 
het jong erence ntrum D e Pepp el , da t echt er pas om 14.00 uur opengaat. 
Later voegt hij daa ra an toe dat een Algerijn, wiens naa m hij ni et kent, 
hem heeft gevraag d ee n tas en een arm band in het cent rum te verkopen. 
Er wordt daar kenn elijk nogal gehandeld. 

Drie dagen late r komt hij met een and ere versie. Hij had ru zie met zijn 
vrouw Cemile ·over ha ar mo gelijke relaties met and ere mannen , onder 
and ere met Ekkers. K ara kaya zou tot ongeveer 12 . 00 uur hebb en gesla
pen, toen zijn vrouw bovenkwam om te zegge n dat er telefoon was. Zij 
hebben geen telefoo n m aa r gebruiken altijd de telefoon van de een verdie
ping lag er wonende Antoon Ekkers. Da ar aangekomen vindt hij Antoon 
dood met een schroevedraaier in zijn acht erhoofd . Karak aya gaat weer 
n aa r bov en en bedrinkt zich. D an komt Cemile met een tas vol spullen 
van Ekk ers en zegt hem dat hij di e in het jong erencentrum mo et gaan 
verkopen. 

W eer dri e dage n late r produ ceer t Karakaya een derd e versie, waarin 
hij om 10 . 30 uur al ruzi e maakt met zijn vrouw, waarna zij op ha ar beurt 
weer ru zie maakt met Ekkers. 

In een vierde versie vermoordt Karakaya Ekkers om ongeveer 12.30 

uur met een schroevedraaier. Hij sleept hem bij zijn benen naar de slaap
kamer en goo it br and en de lucif ers op het lijk. Vijf dag en late r tr ekt hij 
die bekent enis weer in en nog weer veerti en dage n lat er bekent hij op
nieuw . Nu tilde hij echter het lijk bij broekband en hal s. Ook de ze beke n
tenis tr ekt hij la ter weer in. 

Er blijkt nogal wat aa n de hand met de verklaringen van K arakaya . 
D e eerst e verhoren kunnen - volgens zijn raa dsman - noo it zijn verlo
pen zoals door de politi e weergegeven. Alle verhoren waarin K arak aya 
beke nd e werden afgenomen in het Engels, omdat geen tolk Arabisch be
schikbaar was. M aa r Kar akaya spreekt niet meer dan een paar woord en 
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En gels. Op 2 0 februari ontk ent hij , bijgestaa n door een tolk , bij de rech
ter-c omm issari s. Als hij op 24 febru ari weer in het En gels wo rdt ver
hoord , bekent hij , een bekent enis die hij met een tolk Ar abisch herhaalt. 
Op 2 maa rt ontk ent hij echt er weer , in het Ar abisch. Op 13 ma art wordt 
hij weer in het Engels verh oor d en nu bekent hij weer. D at wordt her
haa ld op 14 maa rt in het Arabi sch. Daa rbij komt dat K ara kaya tijd ens de 
verhor en zodanig ond er de medicijnen zat , dat het zeer waa rschijnlijk is 
dat hij ver van de realiteit afstond . Deze moge lijkh eid wordt do or een 
aa nt al arts en ond erste und. 

V an belang is n iet alleen de steeds wisselend e inh oud van zijn verkl a
rin gen, maa r het grot e aa nt al onmo gelijkh eden daa rin . Zo bewee rt hij 
dat hij het lijk van de ene kamer naar de and ere heeft ve rslee pt en dat 
hij vlak bij het lijk br and heeft gesticht. Er zijn echter sporen die erop 
wijzen dat het lijk gedr agen is en de br and ond er het bed is gestich t. Op 
het eerste gez icht lijk t het vreemd dat K arakaya zijn beken teni s telkens 
wijzigt, maa r bij nadere beschouwin g lopen die wijzigingen parallel met 
de toename van de kenn is van de politie va n het gebeurd e. Aa nva nkelijk 
dacht ook de politi e dat het lijk versleept was, maa r la ter bleek ui t het fo
rensisch ond erzoe k dat het lijk gedrage n was . In de eers te - ove rigens 
in detail stee ds wisselend e - verkl arin gen van K arakaya lijkt het erop 
dat hij wel degelijk inti eme kennis had: hij wist waa r het lijk eerst gelegen 
had en waa r het la ter lag . Hij wist bovendi en dat het moordw apen een 
kruiss chro evedraa ier was. Achteraf kan echt er word en vastgesteld dat de
ze laa tste kenni s, die niet eens jui st hoeft te zij n , door de politi e op hem 
kan zijn overgebrach t. Dat is een belangrijk gegeve n , want als in tieme 
kenni s kan ui tsluit end gelden wa t de verd achte te wete n is gekom en do or 
zijn aa nwezigheid op de plaats van het mi sdrij f. En ook dat is niet altij d 
beslissend : in een la tere vers ie van het verh aa l word t K arakaya kort ná 
de moord doo r zijn vro uw naar de flat van het slach toffer gehaa ld en daar 
helpt hij dan het lijk te verslepen. Zijn inti eme kenni s kan hij du s ook als 
helper hebben opgedaa n . 

De za ken Eyunlu en K arak aya ma ken aa nn emelijk dat er rat ionele re
denen zij n voor een vrij willig valse bekent eni s: men kan een and er willen 
bescherm en32 of verd er ond erzoek prob eren te voo rk omen. D at werk t 
heel goed, want meesta l stopt het ond erzoek na een bekent enis .33 Beide 

32. Gudj onsso n en Petu rsson, Op. cit. (noo t 31), ra pportere n dat 20 pr oce nt van de ve r

dac hten die een aa nva nkelijke bekente nis intro kken , da t als rede n opgave n . In ons 

onde rzoek naa r succesvo lle herzienin gsverzoe ken vielen alle valse beke nteni ssen in 

die catego rie . Zie hoofdst uk 1. 

33. Z ie hoofdst uk 6 en 15. 
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zaken demonstre ren tevens dat de stellin g vanjusti ce dat vrijwilli ge valse 
bekent enis sen gee n probl eem vorm en , betwistb aar is. H et is zee r goed 
moge lijk dat Ey unlu en K ara kaya onschuldi g waren en vrij willig vals be
kend en . Er is echt er gee n enkele manier om daarac hte r te komen . Vrij
willige valse bekenteni ssen vorm en daa rom wel degelijk een probl eem. 

H et pro toty pe va n de gedwongen beken teni s is die welke ond er folterin g 
wo rdt afgelegd . In stri kte zin doen wij34 dat niet meer . M aa r een ver 
dachte die in hechteni s is geno men en di e wor dt ond ervraag d met de ken
nelijke bedoelin g om een stra fvervolging in ga ng te ze tten, zal zich ge
makk elijk bedr eigd voelen. Als dat zo is, hebben we dan geen probl ee m ? 
Dat de politi e een zekere druk uito efent om een bekent eni s te ver krij gen 
lijk t onvermijd elijk. Zond er dat zou een belangrijk bew ijsmidd el ve rlore n 
gaa n . M aa r hoevee l pr ess ie is daa rbij nog toeges taa n ? Whi te 35 bean t
woordt deze vr aag aan de hand van de op dit pun t zee r uit voerig e Am er i
ka anse jurisprud enti e , di e steeds als maa tstaf lijkt te nem en dat de ver
d acht e in voll edi ge vrijh eid gebruik moet kunn en maken va n het rec ht to t 
zwijgen en het recht op bij sta nd van een raa dsman . In het bij zond er gaat 
het om vrijh eid bij de beslissing van die recht en al da n ni et gebruik te 
m aken . H et komt on s voo r da t hetzelfde ook voor N ederland zou m oeten 
gelden voor wat betr eft het zwijgrecht. Zeke r , ook in on s land is de op spo
rin gsa mbt enaa r verpli cht ver dacht e op zijn zwijgrech t te wij zen , de zoge 
naa md e cauti e (a rt. 29, lid 3 Sv) . Maa r di e pli cht heeft weini g bete keni s 
als de verd acht e ni et in volledi ge vrijh eid ove r zijn zwijgrecht kan beslis
sen. Als de verda cht e die beslissing on gehind erd kan nemen, zou daa r
mee het probl eem van onvrijwilli ge val se bekent eni ssen zijn op gelost. 
M aa r die situ at ie doet zich nat uurlijk niet voor: verd acht en staa n na aa n
houding altijd ond er druk , omd at zij imm ers vervolgd dr eigen te wor den . 
D e vr aag of een verd acht e zijn bekent eni s wel in volle vrijh eid heeft afge
legd, is onno zel: dat is noo it het geva l. De werkelijke vr aag is welke om 
standi gheden en ps ychol ogische mechani sme n een voldoend e druk vor 
men voor het afleg gen va n vàlse bekenteni ssen. 

34 . H et hangt er maa r van af wie wij tot 'w ij ' rekenen: men hoe ft niet erg ver te reizen 

om in land en te komen waar wèl gefolter d wordt. 

35. Op. cit. (noot 23). 
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Psychologische mechanismen 

In de literatuur wordt een aantal psychologische mechanismen ge
noemd , 36 die wij in vijf categorieën indelen. Bij elk van de mecha
nismen moet men zich realiseren dat er nogal wat individuele verschillen 
zijn tussen verdachten: de een bezwijkt eerder onder druk dan de ander. 
Die verschillen hangen samen met de intelligentie , de leeftijd, de aan - of 
afwezigheid van psychiatrische stoornissen en de mate waarin de ver
dachte gevoelig is voor suggestieve vragen . 37 

Het eerste psychologisch e mechanisme is het kiezen van de gemakke
lijkste weg in een gegeven situatie. Als een verhoor vele uren duurt, kan 
het voor een verdachte op dat moment de gemakke lijkste weg zijn om 
maar een va lse bekentenis af te leggen. Dat betekent immers het einde 
van het verhoor. Natuurlijk roept zo'n bekentenis nieuw e problemen op, 
maar die problemen worden door de verdachte nogal eens onderschat, 
mede omdat zij in de toekomst liggen: wie dan leeft, die dan zorgt. Ver
dachten verkeren dan in de veronderste lling dat een bek entenis later weer 
gemakkelijk ongedaan gemaakt kan worden, zoals m en ook in het dage
lijkse leven vaak ongestraft op een leugentje kan terugkomen. Deze va
riant lijkt zich te hebben voorgedaan bij de van belastingfraude verdachte 
groenteman Martens , die zijn bek entenis ter terechtzitting intr ekt. Hij 
zegt daar dat hij bij de politi e overstuur was en in paniek . 'Ik weet niet 
waarom ik dat destijds verklaard heb. Ik wilde weg. Ik was blij dat ik 
naar huis kon. H et verhoor heeft drie à vier uur geduurd. Ik wist in prin
cipe niet waarover het ging .' Dat zou kunnen kloppen : uit het dossier 
blijkt dat Martens van de financiële kant van zijn bedrijf weinig snapt. 
Het wordt gerund door zijn vader. Die verklaart dat zijn zoon niet al te 
slim is: ' Hij kan ondanks dat hij vijfendertig jaar oud is niet op eigen be
nen staan.' 

De neiging om met een (tijdelijke) bekentenis de gemakke lijk ste uitweg 
uit een politieverhoor te kiezen , wordt versterkt als tegen de verdachte 
bedr eigingen word en geuit. Daarbij hoeft het niet om bedr eiging met ge
weld te gaan: er kan ook een aanmerkelijke dreiging uitgaan van de sug 
gestie dat men een verband ziet met een aantal zaken waarmee de ver
dachte niets te maken heeft. Ook kan men bekennen voor een verdachte 

36 . Zie G.H. Gudjon sson en N .K. Clark, 'Suggestibility in Police Interrogation: A 

Social Psychologi cal Mod el', Social Behaviour, 1, 1986, p . 83-w4; Kassin en Wright s

man, Op. cit. (noot 16); Gudjonsson en Petursson, Op. cit. (noot 31); en Gudjonsson 

en MacKeith, Op. cit. (noot 31). 

37. Zie Gudjonsson en Clark, Op. cit. (noot 36). 
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aantrekkelijk maken door open lijke of verhulde beloft en, bijvoorbeeld dat 
de verdachte na een bekentenis minder straf zal krijgen. Een typisch 
voorbeeld is d~ belofte : 'A ls je bekent, mag je wat ons betreft naar hui s.' 
Als de verdachte bekent, kan hij niettemin worden vastgehouden, want 
daarover beslist niet de politie, maar de officier van justitie. Het was al
leen maar 'wat ons betreft ' ; een grap je van de politie . Zo'n situatie de ed 
zich voor bij het verhoor van de van brandstichting verdachte Greme
ling. Zijn grote angst was dat zijn aanhouding overa l bekend zou worden 
in het kleine dorp waar hij woonde. Na de loze belofte van de politie dat 
zij de zaak geheim zal houd en - hetgeen natuurlijk niet gebeurde, de be
doeling was juist om een strafvervo lging in gang te zetten - begint Gre
meling met bekennen. H et heeft iets van een sick joke dat de verho rende 
politieambtenaren deze belofte keurig in het proces-verbaal vermeldd en, 
zodat wij lezen: 'Ik leg deze verklar ing in volledige vrijheid af. Mij zijn 
geen beloften of toezeggingen gedaan door de politi e . Ik heb zelf besloten 
schoon sch ip te maken met mijzelf.' 

H et tweede psychologische mechanisme voor valse bekentenissen is het 
kiezen van de enig mogelijk e uitweg. Dit kan gebeuren wanneer de ver
hoorsituatie ondraaglijk wordt. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van 
fysiek geweld, ook psychologisch gewe ld kan ondraaglijke situaties schep
pen. Een bijzonder perverse vorm van zulk geweld doet zich voor als een 
verdachte langdurig eenzaam wordt opgesloten en daarna opeens gezel
schap krijgt van een celgenoot die een verklikker van de politi e is. De be
hoefte aa n menselijk contact kan dan zo sterk worden, dat een bekentenis 
van willekeurige inhoud verkregen kan worden. Een voorbeeld van vèr
gaande psychologische druk is ook het geval van opa Donker. Hij wordt 
ervan beschuldigd twee meisjes, waaronder zijn kleindochter, te hebben 
misbruikt. Donk er vraagt om uitstel van het verhoor : hij moet zijn doch
ter van Schiphol afha len, die na een lang verb lijf in het buit enland voor 
het eerst met haar kind ere n naar Nederland komt. De politie zegt dat hij 
eerst moet bekennen . Zo niet, dan moet hij te zijner tijd maar aan zijn 
dochter uitleggen waarom hij niet op Schiphol was. Opa Donker ziet dit 
als de enige mogelijkh eid om op tijd op Schiphol te zijn. 

Het derde psychologische mechanisme dat tot va lse bekentenissen kan 
leiden, is overtuiging door overwicht. De verdachte kan zich onder be
paalde omstandigheden ervan laten overtuigen dat hij een misdrijf he eft 
begaan, enke l doordat zijn verhoorders dit met voldo ende vasthoudend 
heid en overwicht beweren. Vooral verdachten die geen duidelijke herin
nering van het gebeurde hebben - bijvoorb eeld omdat zij onder invloed 
waren van alcohol of drugs - verdachten die zwakbegaafd of zelfs debiel 
zijn en verdachten die ten gevolge van een misdrijf waarbij zij aanwez ig 
waren in schoktoestand zijn geraakt, zijn gevoe lig voor overtuiging door 
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overwicht. Bij overtuiging door autorit eit spreekt men van 'suggestie'. 38 

Benny Franklin wordt ervan verdacht een kraakpand in brand te hebben 
gestoken . Hij zegt zich niets meer te herinneren omdat hij op het bewuste 
moment onder de invloed van LSD was. Onder die invloed heeft hij zich 
er door zijn makker, Mortimer , van late n overtuigen dat hij het was die 
de brand aa nst ak. Een da g lat er meldt hij zich vrijwillig bij de politie, 
bang, zonder te weten iets te hebben misdaan. Hij is behoorlijk in de war 
en in die toestand komt hij tot een gedeta illeerde bekentenis. Die her 
roept hij later echter weer, naar eigen zegge n omdat hij zich realiseert dat 
Mortimer hem dit alles heeft gesuggereerd. 

Het vierde psychologisch e mechanisme voor va lse bekentenissen is 
hypnotische suggestie. Daarbij gaat het niet om een doelbewuste poging 
de verdachte te hypnotiseren , soms hebben de omstandigheden per onge
luk dat effect. Factoren die tot zo'n effect bijdragen, zijn een vreemde, 
kale verhoorkamer, verhoren die op alle tijden van de dag plaatsvinden, 
het afsnijd en van alle contact - fysiek en sociaal - met de buitenwereld, 
langdurige eenzame opsluitin g voorafgaan d aan het ver hoor. 

Het vijfde psycho logische mechanisme is dat de verdachte niet weet dat 
hij een bekentenis aflegt. De verdachte denkt met iets anders bezig te 
zijn: iemand anders in bescherming nemen of een sterk verhaal verte llen 
en opscheppen. Zulke zelfmi sleid ing kan ontstaan wanneer de verdachte 
denkt dat hij off the record spreekt of wanneer hij helemaa l ni et weet dat 
zijn gesprekspartn er een politiefunctionaris is of wanneer hij denkt dat de 
politiefunctionaris een vriend is die hem uit de problemen wil helpen. Bij 
deze categorie hoort ook het geval waarin een verdachte niet weet wàt hij 
bekent. Hij verkeert bijvoorbeeld in de waan zijn slachtoffer alleen maar 
verwond te hebben, terwijl die in werkelijkheid dood is. 

Politietrucs 

De vijf psychologische mechanismen kunnen worden uitgelokt met be
hulp van een rijk arsenaal van trucs. Let wel, die trucs worden niet aan
bevolen en gebruikt om valse bekentenissen te bevorderen; zij gelden als 
bruikbaar om onwillige, maar schuldige verdachten over de stree p te 
trekken. Daarbij gaat het niet om fysiek geweld of dreigen daarmee. D at 
zou door Nederlandse rechters zonder meer worden afgewezen. Maar za 
ken als isolat ie, langd uri ge ops luiting en na chte lijke verhoren komen in 
ons land wel degelijk voor. In de zaken Castelyn, Gremeling, Karakaya 

38 . I bidem. 
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en Martens werd daarover geklaagd en waarschijnlijk niet in alle zaken 
zonder reden. In de zaak Castelyn leidde dat tot een onderzoek door de 
rijksrecherche, maar de conclusie daarvan was dat er geen sprake was ge
weest van 'strafbaar handelen' door de betrokken opsporingsambtena
ren, bewoordingen die ons niet helemaal gerustste llen. Noch in de zaak 
Castelyn, noch in de andere drie zaken waarin zulke klachten geuit wer
den, heeft de rechter zich bij het onderzoek ter zitting verdiept in de wijze 
waarop verdachte verhoord was. Dat het verkrijgen van bekentenissen 
enige dwang vergt, wordt blijkbaar als onvermijdelijk aanvaard. Toch 
kan de uitgeoefende druk onder omstandigheden zeer sterk worden, zoa ls 
onder andere het geval was in de zaak Gremeling . 

Nadat Gremeling op 5 mei 1990 is aangehouden , verhoort Boerma 
hem. Hij bekent zeven brandstichtingen. De volgende ochtend spreekt 
hij weer met Boerma. Die middag komt ook Dammers bij de verhoren; de 
gehele lijst van 41 brandstichtingen wordt doorgenomen. Gremeling be
kent er dan 27. Hij beweert dat hij onder zware druk is gezet, maar de 
verhorende ambtenaren ontkennen dat. Toch zijn er in de processen-ver
baal aanwijzingen die Greme lin gs lezing steun geven. 

B'lijkens het proces-verbaal zou Gremeling tijdens het eerste verhoor 
hebben gezegd: 'Ik beken deze zaken zonder aanwijzingen van uw kant' 
en bij het tweede verhoor: 'Ik heb mijn verk laring in volledige vrijheid 
afkunnen leggen en heb geen enke le klacht over het optreden van de _poli
tie ofwel de verhorend ambtenaar Boerma.' Bij het derde verhoor zegt 
hij volgens het proces-verbaal: 'Ik leg deze verk laring volledig in vrijheid 
af. Mij zijn geen beloften of toezeggingen gedaan door de politie . Ik heb 
zelf besloten schoon schip te maken met mijzelf. ' Bij het vijfde verhoor 
ten slott e zegt hij: ' Ik heb deze verklaringen in vrijheid afgelegd. Ik heb 
uit einde lijk zelf gekozen om opening van zaken te geven. Wat ik tot op 
heden verklaard heb, is de waarheid en twijfel hierover is niet mog elijk . 
Ik ben door niemand gedwongen om verklaringen af te leggen. ' De lezer 
vraagt zich bij het lezen van deze passages af waar Gremelings preoccu
patie met de vrijwi lligh eid van zijn bekentenissen vandaan komt. Waar
om hamert hij daar zo op? Of maakten de verhorende ambtenaren zich 
daar specia le zorgen over? En waarom dan? Omdat zij zware druk op 
Gremeling uitoefenden en zij zich tevo ren tegen een klacht daarover wil
den indekken? Trouwens, welk doel moeten deze passages in de proces
sen -verbaa l dienen? Verwachten zij dat deze passages de rechter gerust 
zullen ste llen? Dat zou dan wel een heel naïeve rechter moeten zijn . 

White 39 noemt in zijn artikel over politietrucs een aanta l methoden 

39. Zie White , Op. cit. (noot 23). 
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die de politi e kan hant eren om één of meer van de bov engeno emd e vijf 
psychol ogische mechanism en in werkin g te zetten . Alle tru cs impli ceren 
dat de verdacht e bedro gen wordt. Wij bespr eken ze kort. 

'D it is geen verhoor' 

De politi e kan de verd acht e in de waan br engen of laten dat hij zijn ver 
klaring niet in een verho or aflegt. Er is een aant al vorm en waarin dit kan 
geschieden: de politi e laa t de verd acht e uitho ren doo r een zogenaa md e 
celgenoot of bui ten het politiebur ea u door een op sporin gsamb tenaar die 
zich niet als zod ani g bekend maa kt. Ontk ent de verd ach te la ter de gedane 
bekent eni s, dan wordt de celgenoot of opsporin gsa mbt enaa r als getui ge 
gehoord . 

Een wa t subti elere vorm van dezelfde truc kwam en wij tege n in de za ak 
Gr emeling . Voor een van de vele bra nd en in het dorp werd en twee and e
ren aa ngehoud en. Een van hen werd aanvank elijk als getui ge gehoord . 
Va n dat verhoor bestaa n twee versies. Eén keer als getui ge, één keer als 
verda cht e. Beide ver hor en zijn op pr ecies hetzelfde tijdstip gehoud en en 
hebb en pr ecies dezelfde tekst. Dat wil zeggen : er was slechts één verh oor. 
Er is een klein verschil : bij het verho or als verd,acht e is er ee n alin ea toe 
gevoeg d waa rin de cautie wor dt gegeve n . Een van de twee ve rh ore n is 
in strijd met de rege ls uitgevoe rd en fra udul eus weergegeve n ; of men 
heeft een getui ge gehoord na het geven van een cauti e, en dat kan niet 
want de getui ge heeft geen zwijgrecht ; of men heeft een verd acht e ge
hoord zond er cautie door hem in de waa n te b rengen dat hij getui ge was 
in een strafzaa k tege n iem and and ers . Dat moe t de politie wel handi g 
geleken hebb en . 

'U moet meewerken' 

O ok al geeft de politie de cau tie, da n nog kan aa n de verd ach te duid elij k 
gem aa kt word en dat hij eigenlijk moet meewer ken . Een eenv oudi ge ma 
nier is om verd acht e wijs te maken dat zwijgen door de rech ter zeker als 
een teken van schuld zal wor den gezien . Omd at weini g verdacht en zullen 
weten hoe de recht er bewijs waa rd eert , wordt zo' n mededelin g gem akke
lijk geloofd . De politie heeft in dat geval zelfs niet helemaa l ongelijk: in 
ons land kan de rechter , volgens beste ndi ge recht spr aa k van de H oge 
R aa d ,40 ook het àn tkenn en door de ve rd acht e in het bewijs la ten mee
wege n . Een wat door trapt ere var iant van deze tru c is mo gelijk als het 

40. Zie bijvoor beeld HR 18 juni 1963, Nj 1964, 98 en HR 19 j uni 1973, NJ 1973, 356. 

174 



Politietrucs 

misdrijf door meer daders is gepleegd. De politie kan dan beweren dat 
een ander het hele misdrijf in de schoenen van de verdachte schuift en 
dat onder die omstandigheden zwijgen zeker tot een veroordeling za l 
leiden. 

Een merkwaardig probleem wordt gevormd door situaties waarin het 
misschien wèrkelijk beter is voor de verdachte om te spreken, zoa ls in de 
zaak Eyunlu . Eyunlu, die ervan werd beschuldigd de Turkse vakbonds
man Okman te hebben vermoord, hield kennelijk informatie achter uit 
angst voor represai lles . De rechter sprak met zoved woorden uit dat hij 
zich van dit feit bewust was, maar dat hij zijn vonn is uitsluitend kon ne
men op grond van wèl bekende in formatie en daarom alleen maar tot ver
oordeling kon besluiten. Mag in zo'n geval de politie, of de rechter, wèl 
druk uitoefenen? En als dat niet mag, mag de rechter dan, zich realise
rend dat de gegevens onvo lledig zijn, toch tot een veroordeling besluiten? 

'Het valt wel mee' of 'dit is een zeer ernstige zaak' 

De politie kan proberen de verdachte in de waan te brengen dat het alle
maal nogal meevalt, bijvoorbeeld door te verte llen dat het reeds overle
den slachtoffer nog leeft. De verdachte weet dan niet wat hij precies be
kent en kan aldu s gemakkelijker worden overge haa ld om maar te beken
nen. Het tegenovergestelde kan trouwens ook werken: de politie stelt de 
zaak veel ernstiger voor dan hij in werkelijkheid is : 'Het leek een kleine 
wond, maar het slachtoffer is wel doodgebloed.' De schok van zo'n on
verwachte afloop kan verdachte tot een bekent, ~nis verlokken . Soft
ley41 observeerde de eerstgenoemde vo rm van misleiding, het kleineren 
van het misdrijf, in 6 procent van de door hem bijgewoonde verhoren. 

Subtieler is het bedrog wanneer de verdachte in de waan wordt ge
bracht dat hij slechts één feit hoeft te bekennen, waarna blijkt dat het na 
deze bekentenis gemakkelijk zal zijn een groot aantal andere zaken toe 
te voegen, omdat daarvoor dan minder bewijs nodig is. Aan de bewijsmi
nima hoeft imm ers slechts te worden voldaan voor de tenlaste legging als 
geheel, niet voor elk deel afzonderlijk. 42 Zoiets deed zich voor in de zaak 
Speckman. Voor Speckman viel niet te ontkomen aan een bekentenis 
voor een bankoverval. De politie had een in de bank opgenomen video 
band laten uitzenden in het televisieprogramma Opsporing verzocht en twee 
binnengekomen tips wezen Speckman als de dader aan. Zijn eigen vrouw 
verklaarde bovendien na het zien van de film dat het haar man was. Na-

41. Op. cit. (noot 1). 

42. Zie bijvoorbeeld HR 9 feb ruari 1968, NJ 1968 131. 



Bekentenissen 

dat Speckman had bekend, werd hij eveneens beschuldigd van nog vijf 
andere overvallen. Voor het bewijs van die overvallen werd gebruikt ge
maakt van zijn bekentenis van de eerste overval. 

In Nederland verplicht de wet de politie niet om de verdachte mee te 
delen waarvan hij wordt verdacht of waarvoor hij wordt verhoord. Dat 
kan ertoe leiden dat een verdachte niet weet wat hij eigenlijk bekent. Dat 
kan ook gebeuren doordat tijdens de strafvervolging de aard van de ver
denking verandert, zoals bij de zaken Rabout en Haaknat. 

Schoon schip maken 

Tijdens verhoren probeert de ondervragende opsporingsambtenaar nogal 
eens de rol van biechtvader op zich nemen: 'Maak schoon schip, dat zal 
je opluchten.' Dat werkt blijkbaar, want het valt op dat nogal wat ver
dachten zaken bekennen waarvoor op het moment van bekennen nog 
geen enkel ander bewijs of andere aanwijûng bestaat. Dat wordt, ver
moeden wij, uitgelokt door bedrieglijke misrepresentatie van de rol van 
de ondervrager. Dat lukt vooral bij niet zo slimme verdachten als Greme
ling, Martens en Castelyn. Wie wil er nu schoon schip maken bij een po
litieambtenaar? Dan moet je erg dom zijn. Inmiddels rapporteert ook 
Softley 43 dat nogal wat verdachten veel meer bekennen dan waarvan zij 
in eerste instantie worden verdacht. Niet zelden wordt daarbij gesugge 
reerd dat men daar dan ook van af kan komen tegen weinig extra straf. 
Dat is natuurlijk niet waar. Haaknat merkte dat: hij werd uiteindelijk 
vrijgespoken van het misdrijf waarvan hij aanvankelijk werd verdacht, 
maar veroordeeld voor een misdrijf dat twee maanden later met een truc 
aan de tenlastelegging was toegevoegd. 

Bedreigen en beloven 

Bedreigingen en beloftes roepen uiteenlopende psychologische effecten 
bij de verdachte op, afhankelijk van hun inhoud. Wij bespraken hiervoor 
al de belofte die aan Gremeling werd gedaan om hem een groot aantal 
brandstichtingen te laten bekennen. Daar weten wij van omdat die zo 
keurig in het proces-verbaal wordt vermeld. Softley 44 vond door obser
vaties dat in 7 procent van de verhoren met zoveel woorden werd ge
dreigd met langdurige opsluiting, een loze bedreiging omdat de politie 
daar niet over gaat. Allerlei andere beloftes en dreigementen zijn minder 

43· Op. cit. (noot 1). 

44. Ibidem 



Politietrucs 

uit gesprok en. M en dr eigt bijvoorbeeld in onduid elijk e meta foren als: 'J e 
gr aaft een kuil voor j eze lf di e zo diep is da t j e er alleen nooit meer uit
komt. Als j e on s een bee tje helpt , kunn en wij mi sschi en de kuil een bee tje 
ondi eper maken. ' 45 Ee n uit gesprok en bedre iging komen wij tege n in de 
zaak O 'Flynn. Daar gin g het om een vrouw, Li zz ie O chalek , die men als 
getui ge tegen O'Flynn wild e gebruik en. M en wild e dat zij O 'Flynn zou 
beschuldig en van seksu eel misbruik van haa r do cht ertj e . D e politi e ze tte 
ha ar ond er druk door te dr eigen met in schakeling va n de kind erb escher
ming, di e haa r dan h aa r docht er zou kunn en afpakk en. Ook werd haa r 
geze gd dat zij als m edepli chtig e va n O 'Flynn beschouwd kon word en en 
dat zij daarvoor tien ja ar zou kunn en krij gen. 

Een combin atie van dr eigen en beloven vormt de zoge na amd e 'Mutt 
and J eff' -techni ek . Di e bestaat eruit dat tijd ens een verhoor twee recher
cheurs rollen spelen, de ene een vri end elijke en de and ere een on vriend e
lijke. D e bedoeling is dat verd acht e, uit angst voor de onvri end elijke on
dervrag er, zal bekenn en aa n de vri end elijke ondervr age r. D e werkwij ze 
houdt bedr eiging in en kan erto e leiden dat de verd acht e het mind ere 
kwaa d van een valse bekent eni s kiest om aa n de bedr eigin g te ontkom en . 

'WU weten alles al' 

Bekenteniss en word en no gal eens uit gelokt met de mededeling dat de po
liti e ' alles al weet'. D at kan waa r zijn, maar in dat geva l is een bekent eni s 
ook niet m eer nodig als ond erd eel van het bewijs. W aa rschijnlijk er is het 
natuurlijk dat de politi e ni et alles weet, alth ans ni et alles kan bewij zen. 
Door misl eidin g van de verda cht e prob eer t men het bewijs rond te krij
gen. Softl ey observeerd e dat deze vorm van misl eidin g in 15 pro cent va n 
de verh oren wordt toegepast. D eze mi sleidin g laat zich uitst ekend combi
ner en met de suggesti e da t het om een veel ernstig er misdrijf gaa t dan 
in werkelijkh eid het geva l is. Dat kan leiden tot valse bekent enis van een 
mind er ernsti g misdrijf. In de Verenigde Sta ten is het voorg ekom en dat 
m en een verd achte m et behulp van een gespeelde Oslo- confront ati e in de 
waa n br acht dat hij werd her kend door (nep )getui gen , di e hem als dader 
van een veel ernstig er mi sdrij f aanw ezen . Zulk een ernstig e vorm van 
misl eiding lijkt ons in eigen land ni et voorst elba ar, m aa r he t gemak waar
mee on ze recht ers beschuldiging en van belanghebb end e getui gen blijk en 
te geloven , 46 opent zeker mog elijkh eden om zulk e beschuldiging en als 
dr eigement en te gebruik en . 

45. V gl. Whit e, Op. cit. (noot 23) , p. 6rg . 

46 . Zie hoofdstuk IO . 
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Politieopleiding 

Geen van de besproken politietrucs is aanvaardbaar. Niet omdat toepas
sing ervan bedrog inhoudt of omdat zij onaardig zijn tegenover de ver
dachte, maar omdat hun toepassing het risico van valse bekenteniss en en 

dus rechterlijke dwalingen verhoogt. Er is echter geen regeling die het ge
bruik van deze trucs verbiedt. De vraag is trouwens of dat zou helpen, 
omdat het buitengewoon onwaarschijnlijk lijkt dat het gebruik ervan in 
proc esse n-verbaal van verhoren zou worden vermeld. De rechter kan 
moeilijk corrig eren waar hij geen weet van heeft. Een eerste vereiste voor 
preventie lijkt ons dat de rechter de diverse mogelijkheden en hun effec 
ten kent. H et komt ons voor dat Nederlandse rechters op dit punt nogal 

naïef zijn: in geen van de zes gevallen in onze verzameling van zaken 
waarin een eerder gedane bekentenis werd ingetrokken, leek de rechter 
geneigd om de mogelijkheid van een valse bek entenis zelfs maar te over
wegen. 

Aan de opleiding van de politie kan het gebruik van riskant e verhoor
technieken niet liggen. De instructie die aan de politie over de inri chting 
van het verhoor van verdachten wordt gegeven is voorbeeldig: in Hand
boek voor de recherche basis cursus'17 wordt aan de aspirant-rechercheurs uit
stekend uite engezet ho e het zou moeten . Zo vermeldt dit handbo ek: 

' Een hardnekkig misv erstand is dat het verd achtenverhoor ero p gericht 
zou moeten zijn de verdachte tot een bekentenis te brengen. Dat is niet 
het geval. Evenals alle over ige opsporingshandelingen is het verda ch
tenv erhoor gericht op het achterhalen van de waarheid.' 

Bovendien wordt uitvoerig aandacht beste ed aan de consequenties van 
art. 29 Sv voor het verhoor: 

' In alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord, onthoudt 
de verhorende am btenaa r of rechter zich van alles wat de strekking heeft 
een verklaring te verkrijgen waarvan niet gezegd kan worden dat ze in 
vrijheid is afgelegd. De verdachte is niet tot antwoorden verplicht. [ ... ] 
In beide zinnen van het eerste lid [van art. 29] gaat het om het beginsel, 
dat de verdachte niet kan worden gedwongen aan de totstandkoming 
van het bewijs in zijn zaak mee te werken. Daarme e hangt samen dat 

47. M et nam e Proj ectgro ep Re cherche Basi s Cursus, R echerche(le)ren: handboek voor de 

recherche basis cursus, Deel 2, Zutphen: Re cher cheschool Zutph en , Opleidingsinstituut 

voor Criminaliteitsbeheersing, 1989. 
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er geen pressie in het verhoor mag zijn, waardoor niet in vrijhe id kan 
worden verklaard. Bij ongeoorloofde pressie moet worden gedacht aan: 
beloften ('als .. . dan mag je naar huis'); bedreiging ('als . .. dan word 
je zwaarder gestraft'); misleiding (strikvragen, suggestieve vragen, 
trucs en kunstjes); en giften, geweld , intimidatie, uitputting, enzo
voort.' 

Het gehele hoofdstuk over het verhoor van verdachten in het handboek 
ademt deze geest. Met weinig uitzonderingen maken de auteurs een radi
ca le keuze tegen iedere omstandigheid die de vrijheid van de verdachte _ 
zou kunnen beperken. De vo lgende passages kunnen dat demonstre

ren: 

'Nochtans worden in de verhoorpraktijk woorden gebruikt als flikker, 
nikker, neger, plopper, blauwe, rooie, sambo, enz. Om nog maar te 
zwijgen over het assort iment vloeken waarmee de verdachte bejegend 
kan worden. [ .. . ] Een dergelijk gedrag wordt dan ook ten stelligste af-
gekeurd. 48 

[ .. . ] 

Een politiefunctionaris die de verdachte eerlijk, objectief, oprecht en ge

loofwaardig tegemoet treedt, zal het uiteindelijk verder schoppen in de 
verhoorsituatie dan zijn collega, die de indruk wekt te willen manipule-

d · ,4 9 [ l ren, ver raaien. . .. 
Evenmin is het fair om kwaad te worden als de schuld van de verdachte 
niet voldoende kan worden bewezen. In ieder geval heeft schreeuwen 
nog nooit geholpen! De verdachte kan schu ldi g, gedeeltelijk schuldig 
maar ook onschuldig zijn. Houd ook daar rekening mee! ' 50 [ •.• ] 

Het horen, gedurende de "voor de nachtrust" bestemde ur en dient in 
principe achterwege te blijven. [ . . . ] Voorkom bij lange verhoren dat 
het ware uitputtingsslagen worden op het gevaar dat het verhoor op ge
spannen voet met artikel 29 Sv. komt te staan. ' 51 

Van belang is in dit verband tevens de passage in het handboek die ge
wijd is aan de toetsing van het verhoorresu lt aat. Daar lezen wij onder 
andere: 52 

48. Ibidem , p.81. 

49. Ibidem , p. 181. 

50. Ibidem, p. 182. 

51. Ibidem, p. 175. 

52. Ibidem, p . 184-185. 
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'Neem geen genoeg en met een spo nt ane bekentenis. Het eigen lijk e ver
hoor begint pas bij een bekentenis! Het gaat erom juist dan door te vra
gen zodat er over bijzonderh eden en details wordt verklaard. (Eigen 
woorden verdachte!) Pas op voor de bekend e "j ubelstemming". Juist 
daardoor is men mind er scherp en worden belangrijke details vergeten. 
Een verklaring van de verdachte die luidt: "Ik heb het gedaan," is van 
nul en generle i waarde. Juist het exac te hoe en waarom, da arnaar zijn 
we op zoek. [ ... ] Hi erm ee wordt overigens ook naar de verd acht e toe 
een bescherming ingebouwd , voor het geval hij/zij zaken bekent die 

door hem of haar niet gepleegd zijn. [ ... ] 
Behalve het ontkennen van feiten om daarmee de eigen onschuld over
eind te houd en , kunn en nog andere overwegingen een rol spe len voor 
de verdachte om een valse bekent enis af te leggen. Oorz ake n hi ervoor 
kunn en zijn: sensatiezucht, waanideeën, wanhoop, behoeft e aa n straf, 

het zoeken van geborgenheid, enz. D aar om is het altijd van groot be
lang de verk laring van de verdacht e te toets en en de ze dus nimmer op 
zich als waar aan te neme n . To etsin g van een bekentenis dient dus ook 
te gebe ur en. [ ... ] De control e van de verklaring van de verdachte kan 
op vele maniere n plaatsv ind en. 

r. Alibicontro le. Door na te gaan of de verdachte het feit wel gepleegd 
kan hebb en. Verbl eef hij op een plaa ts waar and ere n hem gezien heb
ben? 
2. Reden en van wetenschap van de dader. H eeft de verdachte wel die 
deta ils of bijzonderh eden verteld die alleen hij maa r kan weten? 

3. And ere verklarin g. Komt zijn verklaring wel over een met eigen be
vindingen en/o f getuigenverklaringen? Zo vormen verschillen in verkla
ring en over concrete zaken (b.v. tijdstippen) een indicatie voor de ge
loofw aa rdigh eid. 
4. Sporen. Pas sen de aangetroffen sporen wel in het beeld van de verkla 
ring van de verdachte~ 

5. [ ... ]' 

De in het handbo ek beschr even wer kwij ze wijkt nogal af van de indruk 
die wij hebb en van de gang van zaken op grond van de door ons bestu

deerde geva llen. Het h andboek schrijft voor dat bij elke bekentenis een 
poging tot falsificatie ondernomen dient te worden. Hendrix , de van 
steunfraude verdachte aspergesteker, bl eek ove r een aantal waterdichte 
alibi's te beschikken. Die werden niet gecontroleerd, hoew el verdachte 
ontk end e .53 Ook de andere voorgeschr even controles worden niet altijd 

53. Voor andere voorb eelden verwij zen wij naar hoofdstuk 6. 
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uitgevo erd. No ch Gr emelin g, no ch Eyunlu war en in staa t eni ge inti eme 
kenni s - in het handb oek ' redenen va n wetens chap ' genoe md - te pro
duc eren . In sommi ge zaken, zoals Gr emelin g en K a raka ya, klopp en 
de bekentenis sen ni et met and ere verklarin gen en met spor en . Van de 
goe de bedoelin gen va n het handbo ek blijk t in de pra ktijk weinig ter echt 
te kom en . 

Plakkers 

In zijn proefs chrift ond erzocht N aeyé het optred en van de politi e bij over
tredin gen . 54 Hij richtt e een experim ent in . Tw ee acteur s, Pim en Yvon
ne, lieten zich op verschill end e plaa tsen in het land opp akken voor het 
aa npl akken van affiches tege n kern wa pens. Da arbij gin g het nie t om be
kent eni ssen , want de twee acteur s lieten zich steeds op heterd aa d betrap
pen . D e politi e mo est hen echt er wel verhor en, omdat zij weigerd en hun 
naam te zeggen . Dat veroor zaa kte dan een opsporingsproble em , da t ove 
rig ens klein is in ver gelijkin g met wat er in de door ons bestud eerde za ken 
aa n de or de was . D e gebruikt e midd elen mo eten in dat perspectief beoor
deeld worden. 

Pim en Yvonn e werd en in zestien distri cten aa ngehoud en. V ervolgens 
werd en zij voor geleid aa n een hulp officier van ju stiti e . In ten minst e dri e 
gevall en werd bij die gelegenh eid on geoorloofd e pr essie uitg eoefend. In 
één geval werd hun bijvoorb eeld meege deeld dat de politi e het ' op ont
houd voor verhoor ' pas om 2 4 . 00 uur zou lat en in gaan, zod at zij langer 
dan de gebruik elijk e zes ur en kond en word en vas tgehoud en. In een and er 
gev al werd hun gezegd dat zij de volgend e dag op transport naa r L. zou
den word en gesteld voor het nemen van foto 's en ving era fdrukken, di e 
dan vervolg ens in het politi eblad zoud en verschijn en. In het derd e geval 
zei de hulpoffi cier da t Yvonn e wel vier dage n zou kunn en word en vas tge
houd en en Pim twee dage n . De ond erzoeker rekend e ni et als geva llen va n 
pr essie mee de aa nhoudin g waa rbij werd gedr eigd om de bur en in te lich
ten zod at di e 'we ten naas t wie ze wonen ' en het geva l waa rin werd gezeg d 
dat Pim en Yvonn e er in Wo ensdr echt 55 zo uit gepikt zoud en wo rden , 
omdat hun gezicht en nu toch bek end waren. In slechts vijf gevallen werd 
deze arr estant en op hun zwijgrecht geweze n . Dit betekent overi gens ni et 

54. J. Naeyé, H eterdaad: politiebevoegdheden bij ontdekking op heterdaad in theorie en praktijk, 

Arnh em : Goud a Q uin t, 1989 (di ss. Vrij e Uni versiteit Amste rd am). 

55. Ind ertij d werd in W oensdr echt rege lm atig gedemon streer d tege n het opstellen va n 

zoge naa md e krui sra ketten op de luchtm achtb asis aldaa r . 
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dat de politi e in de overig e gevall en onr echtm atig verzuimd e de cauti e 
te geven, want in de m eeste gevall en werd en Pim en Yvonn e niet on
dervraagd ove r ee n stra fba ar feit , ma ar allee n om hun identit eit vas t te 

stellen. 
In een van deze zes tien gev allen werd en de arr es tant en voo r de na ch t 

opg esloten , zond er dat de vol gend e dag een verhoor volgd e. In enkel e an
dere gev allen was het ve rho or de volgend e dag zo summi er , da t het ve r

mo eden gerechtvaardi gd is dat hi er gee n spr ake was van ophoud en voor 
ve rh oo r maar van een strafma atr ege l. 

N a elf va n de zestien aa nhouding en ui tte de politi e bedr eiging en. 
D aar voor werd en ve rschill end e vo rm en geh an tee rd : 

'Oh , .. . dan gaa n we een slaappl aa tsj e voor u zoeken .' 
'Go ed , dan bent u nu aangehoud en en dan mag j e hier een paa r dagen 
blijven. ' 

'U hoeft uw naa m niet te geven , maa r dan komt u wel in een mo eilijk 
parket te zitt en .' 
' Nou , dan kan het een lan ge nacht worden! ' 

In enk ele gev allen werd gebruik gem aa kt va n hierv oo r beschr eve n tru cs : 

' Geef nou toch j e naam , het is hoogstens 35 guld en boete en mi sschien 
wordt het wel geseponeerd , want het is toch voor een goed doel. ' 
'Dat pro ces-verb aal gaa t naa r de rechter toe en als u nu uw naa m geeft 
dan heeft u 60 pro cent kans dat u het wint , want u str eeft een ideolo
gisch doel na en dat is de vr ijheid van menin gsuitin g in Nederland en 
ik heb me daa rin verdi ept en ik heb daarin een cur sus gedaa n .' 
'A ls j e nu j e naa m geeft dan toon j e ten min ste nog een beetje kara kter. 
[ ... ] Kijk dan komt het voor de rechter , de pers zit erbij , je kan rucht
baa rheid aa n de zaa k geven , j e kan in hoger beroe p nog een keer uit spe
len en dan kan j e nog een keer in cassa tie gaa n . Ik vind het stom van 
j e, dat je j e naam niet geeft. ' 

Dit ond er zoek gee ft een vero ntru stend beeld va n de bereidh eid va n de 
poli tie om trucs toe te passen , zelfs bij zaken va n ge rin g str afrec htelijk 

belang. 
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De verhoorkamer 

Verhoren vinden meestal plaats in schaars gemeubileerde ruimten. Dat 
is conform de instructi e in het handboek , 56 en deze passage is de en ige 
omtrent het verhoor waarop wij kritiek hebb en . H et handbo ek noemt als 
wens elijke kenm erk en van de verhoorruimte: 

'Zo weinig mogelijk afleiding sgevaa r tijdens het verhoor ten aanzien 
van geluiden (personen buiten de ruimt e; telefoon), beelden (afbeeldin
gen aan de wand; uitkijk op stra at ), voorwerpen (asbakken, in beslag 
genomen voorwe rpen , paperassen).' 

H et gaat dus om een ruimt e waar in geen geluid van buit en doordringt, 
di e geen ramen heeft en niets heeft waaraan het oog zich zou kunn en 
hecht en. D e bedoeling is duid elijk: niets mag het verhoor afleiden. Zo'n 
isolatie van de verdachte kan verwarrend en zelfs hypnotis erend werken. 
Ov erig ens stoort de politi e zich dikwijls ook ni et aa n deze in st ructi e: in 
een politi ebur eau d at wij bezoc h ten, waren de kale verhoorkamers m et 
affich es van zonnig e vakantiebestemmingen verleve ndigd. 

Preventie van valse bekentenissen 

Aan de richtlijnen van het handb oek voor de recherche wordt dikwijl s 
ni et de hand gehoud en. H et zijn bovendi en slechts richtlijn en en ze bie
den verdachten dan ook geen wettelijke beschermin g. D at bleek ook het 
geva l met de aa nbev eling en van de R echerc he Advies Commissie voor 
identificati epro cedur es: toen het ero p aank wam besliste de Hog e R aa d 
dat instructi em ateri aa l geen juridis che beteke nis h eeft en d at er daarom 
geen recht en aa n kunn en worden ontleend. 57 H et gebruik va n trucs 
door de politi e moet op andere manieren word en voo rkom en . Daarvoor 
zijn in de loop der tijd de voorstellen gedaan die wij hi ero nder bespr eken . 

Aanwezigheid van een raadsman 

J usti ce noemt aa nw ez igheid van een raadsman bij het verhoor als bel ang
rijkst e midd el om valse afgedwongen bekent eni ssen tegen te gaan. 58 

56. Op. cit. (noot 47), p. 174. 

57. HR 14 m aa rt 1989, NJ r989, 747. 

58. Zie Waller , Op. cit. (noot 12), p . r3. 
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Maar dat zou dan , anders dan] ustice meent, moeten gelden voor èlk ver
hoor. Als de raadsman alleen bij het verhoor aanwezig mag zijn waarin 
de verdachte zijn bekennende verk laring aflegt, dan laat dat onverlet dat 
de fatale psychologische mechanismen die wij hierboven bespraken in een 
eerder stadium in werking kunnen worden gezet zonder dat daar een 
raadsman bij aanwezig was. Nog n iet zolang geleden stelde Fijnaut voor 
om iedere verdachte van meet af aan een recht op bijstand door een 
raadsman te geven, 59 maar dat voorstel is bestreden. 60 Dat laatste doet 
er minder toe dan het feit dat het voorstel door de m inister van Justitie 
is ver\'.Vorpen. Aanvaarding van het voorstel zou trouwens niet alle pro 
blemen hebben opg elost. In de Verenigde Staten heeft de verdachte bij 
alle verhor en recht op bijstand van een raadsman , een recht echter waar
van hij kan afzien. We lnu, dat geeft aanleiding tot allerlei politietrucs om 
verdachten van dat recht afstand te lat en doen. 

De taperecorder 

Een ander voorstel vanJustice houdt in om van elk politieverhoor een ge
luidsopname te maken . 6 1 Rea lisering van dat voorstel zou vee l proble
men oploss en: de gang van zaken bij het gesprek tussen ondervragers en 
verdachte kan aldus precies worden gecontroleerd. Zo is het onduidelijk 
hoe Greme ling is ond ervraagd: hoe was hij in staat om, ondanks zijn ge
heugenstoornis, zevenentwintig brandstichtingen te bekennen? Welke 
hulp kreeg hij daarbij van de opsporingsambtenaren? En hoezeer werd 
hij daarb ij onder druk gezet? Was het verhoor op band opgenomen, dan 
hadden die vragen moeiteloos beantwoord kunnen worden. 

En toch lost het opnemen van verhoren op band niet alle problemen 
op. Men kan er nooit helemaal zeker van zijn dat alle verhoren in proces
sen-verbaal worden gerelateerd: wij vonden in door ons bestude erde za 
ken aanwijzingen voor verhor en waarvan geen proces-verbaa l in het dos
sier aanwezig was (zie bijvoorbee ld de zaak Bakoven). En ook buiten de 
verhoren kunnen verhoortrucs worden toegepast. 

De registratie van verhoren op geluidsband zou ook voordelen voor de 
opsporing kunnen hebben: de verbalisanten zouden zich dan tijdens de 

59. Zie Fijnaut , Op. cit. (noot 27). 
60. Zie C. Fijn aut en G.N.M. Blonk (red.) , De advocaat bij het politieverhoor: verslag van 

een coriferentie georganiseerd door de N ederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Nederlandse Or

de van Advocaten en de R echercheschool op 25 en 26 februari 1988, Loch em: Van den Brink , 

1988. 
61. Wa!Jer, Op. cit. (noot 12), p. 14. 
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verhor en mind er druk ho even te mak en over het mak en van aant ekenin
gen en hun aa nd acht uit sluit end op het ve rhoor zelf kunn en ri ch ten . In 
Eng eland blee k het op band opn em en van verho re n bov endi en tot m ee r 
veroord elin gen te leiden. In het distri ct Wirral bijvoorb eeld steeg na het 
invo eren van di e m aatr ege l het percent age ve roord eling en van 6i n aar 76 
pro cent in de magistrates courts en van 54 naa r 76 proc ent in het C rown 
Court. In Leicester waren deze cijfers respect ievelijk van 88 naa r 92 pro
cent en va n 56 n aar 67 pro cent. 62 Deze dr am atische stij gin g van het aan
tal veroord eling en werd veroor zaa kt doord at verd acht en mind er mog e
lijkh eden hadd en om de jui sth eid van de pro cessen- ve rb aal va n ve rh oren 
aan te vecht en. D e afnam e van het aa nt al ing etrokk en bekent eni ssen ging 
overigen s gepaard met een toename van het aa nt al di scussies ove r de in
terpr etatie va n h etgee n de verd acht e gezeg d h ad. Al m et al is h et effect 
va n het opn em en van verhor en echt er po sitief. 

Bevestiging door getuigen 

Ju stice stelt bov endi en voor om bekent eni ssen allee n als bew ijsmidd el toe 
te la ten als di e beve stigd word en do or verklarin gen va n ge tui gen. Er is 
echt er een aa nt al scenario's te bedenk en waa rin deze oplossin g gee n be
schermin g biedt tege n va lse beke n teni ssen . Een voo r de h and ligge nd 
voo rb eeld is de vrijwilli ge valse bekent enis te r beschermin g van ie
m and. Een ge tui ge kan daaraa n meewerken en zelfs de in besch ermin g 
genom en dader zelf zijn. D aa rn aas t kan de politi e erto e word en verleid 
om nie t alleen de verdacht e , m aa r ook getuig en tot een belastend e verkla
rin g te dwing en , zoals wij zage n in de zaa k O'Flynn. 

Als een bekent eni s alleen als bewijsmidd el wordt toege laten al s di e be
vestigd wordt door getuig enverkl arin gen , mo et aa n di e bevestig end e ge
tui genv erkl a ring wel de eis word en gesteld dat de getui ge, zond er kenni s 
va n de inhoud van de bekent eni s, feiten bevestig t die hij alleen kan weten 
als de bekent eni s waar is. Di e eis zou word en doorkruist als de politi e der
gelijke kriti sch e inform atie op de een of and ere m anier weggee ft. C ontro
leren of d at niet gebeurt, zou ve rgen dat ook getui genv erkl arin gen int e
graa l op geluidsb and word en op gen omen. Bov endi en zo u de politi e der
gelijke informatie dan ni et aa n het publi ek mog en prijsg even . D at zij op 
dit punt ni et altijd kritisch operee rt, bleek in de zaken Ca rroll en Sp eck
m an , waar in esse nti ële infor m atie via de telev isie werd weggegeve n . 

62. C. W illis , J. Macl eod en P . Naish , The Tape-R ecording of Police I nterviews w ith 

Susp ects: A Second I nterim R eport, Lond on : Her M ajesty's Stat ionary Off ice , 1988 (H ome 

O ffice R esearc h Study no . 97). 
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Het herkennen van valse bekentenissen 

Als het niet mogelijk is om afleggen van een valse bekentenis te voorko
men, kan in ieder geval geprobeerd worden veroordeling op grond van 
een valse bekentenis te voorkomen. 

Eerder in dit hoofdstuk merkten wij op dat een valide bekentenis aan 
twee criteria moet voldoen: de afwezigheid van onmogelijkheden en de 
aanwezigheid van inti eme kennis. De rationale van het eerste criteri um 
is duidelijk: wanneer de verdachte op onderdelen dingen zegt die zeker 
niet kloppen, moet de gehe le verklaring worden betwijfeld. Voorbeelden 
daarvan vonden wij in de zaken Karakaya en Gremeling. Karakaya wist 
niet dat het lijk van Ekkers was gedragen in plaats van gesleept. Een aan
tal van de door Gremeling bekende brandstichtingen kan hij niet ge
pleegd hebben omdat het zeker was dat hij op de desbetreffende tijdstip
pen thuis was . De vonnissen in deze zaken doen vermoeden dat rechters 
eerder aannemen dat bekennende verdachten zich vergissen in belangrij
ke details dan dat zij tot een valse bekentenis zijn gebracht. 

Het toetsen van de aanwezig heid van intieme kennis is alleen mogelijk 
als de desbetreffende details niet vooraf bekend zijn, bijvoorbeeld door 
suggestie tijdens een eerde r verhoor aan de verdachte. Hierbij kan men 
onderscheid maken tussen intieme kennis die de politie op het moment 
van de bekentenis al heeft en kennis die dan nog onbekend is maar later 
kan worden geverifieerd. Intieme kennis van de tweede soort biedt meer 
garantie, die van de eerste soort is gevaa rlijk omdat in processen-verbaal 
de geste lde vragen en de daarin besloten inform atie niet worden weerge
geven. De zaak Karakaya is illus tratief: in opeenvolgende bekentenissen 
spreekt verdachte zichze lf voortdurend tegen, maar de inhoud ervan 
houdt gelijke tred met de laatste inzicht en van de politie. 

Volgens de wet hebben bekentenissen steun nodig van andere be
wijsmiddelen. Onduidelijk is echter of dat steunbewijs zodanig moet zijn 
dat de bekentenis ook logisch wordt ondersteund. Het feit dat er inder
daad een lijk is, geeft logisch geen steun aan een bekentenis, maar wordt 
door de rechter wel als steunbewijs aanvaard. In het Engels spreekt men 
van corroboration, ' bevestiging'. Het Devlin -report over identificaties eist 
dat er voor een ident ificatie corroborat ion is en verklaart dat daarmee 
wordt bedoeld dat de identite it van de dader ook uit andere gegevens 
blijkt. 63 Zou het gaan om de identiteit van een bankrover, dan bevestigt 

63. Rt. Hon. Lord. P. Devlin (chair), Report to the Secretary of Statefor the Home Depart

ment of the Departmental Committee on Evidence of ldentijication in Crimina! Cases, London: 

H er Majesty 's Stationary Office, 1976. 
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het gegeven dat er inderdaad een bank is beroofd in het geheel ni ets over 
de identiteit van de dader. Wij trappen met kra cht een open deur in, 
maar niet zonder reden: in de zaken Gremeling en Karakay a is er eigen
lijk geen steunbewijs dat de inhoud van de bek ent eniss en bevestigt. Er 
zijn allerlei andere bewijsmiddelen, maar niets da t als corro boration van 
de inhoud van de bek ent eni ssen kan dien en. Nu recht ers blijk en weinig 
benul te hebb en van de eisen die men om logisch e redenen aan steunbe
wijs moet stellen, verdient het aanbeveling die eisen in de wet te formu
leren . 

In de gevallen waarin m en in dubio verkeert of er nu wel of ni et sprake 
is van een valse bekentenis , kan m en een onderzoek instell en naar de ma
te waarin de verdachte gevoelig is voor suggestie. Daarvoor besta at zelfs 
een psychologisch e test , ontwikkeld door Gudjonsson. 6'f De bedo eling 
van di e test is, na te gaan of de bekenn end e verd acht e misschi en extra 
gevoelig is voor sugg estie. De onderzoeksresultaten weze n op een aan
zienlijke diagnostisch e waard e van dit instrum ent, 65 m aa r maakt het 
nog niet zonder meer bruikb aa r in de pr aktijk. H et onderzoek toont aan 
dat grote verschillen in suggestibiliteit m et de test corr ect kunnen worden 
opgespoord. Maar ext rem e geva llen zijn niet zo int eressa nt, omdat de 
rechter die zelf ook wel op het spoor komt. In de praktijk gaat het om ge
vallen in het smalle gebied van net ni et of net wel over de rand en in dat 
gebied ond erscheidt zo'n test minder accuraat. Wij betwijfelen trouwens 

of de rechter erg gevoelig zou zijn voor argumenten di e ee n bero ep do en 
op de suggestibiliteit van verdachten. In de zaken Gremeling, Castelyn, 
Martens, Kar akaya en Franklin was er voldoende informatie die ero p 
wees dat de verdachten over zeer bep er kt e geestelijke vermogens beschik
ten. In d e vonnissen was daarvan niets te merk en. 

De bekentenis als anker 

Alle problem en rond bek ent eniss en zoud en voorkomen word en als be
kentenissen geschrapt worden als wettig bew ijsmidd el. Zo'n maatr ege l 
zou echter wel erg extreem zijn. Bovendi en: in de Nederlandse wet is ner
gens sprak e van de bekentenis als bewijsmiddel, wel van de 'verklaring 

64. Zie G .H . Gudjonsson , 'A New Scale of Int errogat ive Sugesstibility ' , in Personality 

and I ndividua l D ifferences, 5, 1984, p. 303-314 en G. H. Gudjonsson, 'A Pa rall el Form of 

the Gudjonsson Suggestibility Scale', Britishjourna/ of C/inina/ Psyclwlogy, 26, 1987, p. 

2 15-2 21. 

65. Zie bij voorbee ld Gudjonsson en Petursson, Op. cit. (noot 31). 
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van de verdachte'. H et schrappen van de bekentenis als wettig be
wijsmiddel zou dan implic ere n dat geen enke le verklaring van de ver
dacht e als bewijs kan worden gebruikt. 

Toch lijkt veel onderzoek - bijvoorbeeld over de vraag hoeveel ver
oorde ling en op een bekentenis berust en en of men door wat meer recher
chewerk door de politi e ook zonder bekent enissen tot een veroorde ling 
zou kunnen komen - erop te wijzen dat bekentenissen wellicht minder 
cruciaal zijn in de bewijsvo ering dan wel wordt aangenomen. 66 Walden 
collega's 67 lieten zien dat in slechts vier van de negentig door hen onder 
zocht e zaken bekentenissen een beslissende rol speelden . Het schrappen 
van de bekentenis als wettig bewijsmiddel ho eft dus niet per se te leiden 
tot veel meer vrijsprak en . Maar in de praktijk zal het onderscheid tussen 
bek ent enissen en andere verklaringen van een verdachte heel moeilijk te 
maken zijn. In de zaak Rotw eiler werd bijvoorbeeld de verklaring van de 
verdachte dat hij twee vriend en op de plaats van de bankoverval had af
gezet door de rechtbank geconstrueerd als een bekent enis. Door deze ver
klaring gaf hij immers toe met de vluchtauto te zijn wegg ereden . Aange
zien een getuige had gezien dat een van de overvallers met de vluchtauto 
was weggereden, bet ekend e die verklaring volgens de rechtbank dat hij, 
zij het indirect , toegaf een van de overva llers te zijn geweest. 

Verge lijkb aar zijn bekent enissen zoals die van opa Kluiv er en opa 
Donk er, waarin zij toegave n hun kleindochter op schoot te hebb en geno 
men en te hebben gestree ld. De rechter kan dat gemakke lijk construeren 
als een bekentenis. In de zaak Kraft gaf de verdachte toe het slachtoffer 
een stomp te hebben gegeven. Hij ontkende echter dat daardoor de fatale 
verwonding was ontstaan die het slachtoffer leve nslang invalide zou ma
ken . De rechter beschouwd e deze verklaring echter wel dege lijk als een 
bekent enis. 

H et begrip ' bekent enis ' is kenne lijk niet goed gedefinieerd. V andaar 
dat het extrem e voorstel om helemaa l van bekent enissen als bewijs af te 
zien niet goed uitvo erbaar is. Er bestaat echter wel een tussenvorm die 
het bestuderen waard is en die in sommige andere landen wordt toege
past; dat is dat herro epen verklaringen van een verdacht e niet als bewijs 
mog en worden gebru ikt . Dat wordt in de V.S. bereikt door herroepen 
bekent enissen als inadmissable evidence te kwalificer en , informatie die niet 
aa n de jury mag word en voorg elegd . Daarmee bereikt men vanzelf dat 
de jury met zo'n gegeven ook geen rekening houdt. In ons ste lsel kan dat 

66. Zie Morris, Op. cit. (noot 1) en Softley, Op. cit. (noot 1). 

67. M. Wald , R. Ayres, D .W. Hess, M. Schantz en C.H. Whitebread, ' Int erroga 

tions in New Hav en: The Imp act of Miranda ' , Yale Law Journal, 76, 1967, p. 1519-1648. 
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niet: de rechter krijgt inzage in het gehele dossier en aangezien een her
roepen verklaring nog steeds een verklaring van de verdachte is, kan hij 
die als bewijs hanteren . Men zou echter wel de motiveringsplicht kunnen 
uitbreiden met de bepaling dat de rechter de herroepen verk laring van 
een verdachte slechts als bewijs mag gebruiken als hij ook aangeeft waar
om hij de herroeping niet gelooft. Dan wordt het probleem van de moge
lijk valse bekentenis opge lost door de presentatie van exp liciete en dus 
contro leerbare ankers. Het denkproces van de rechter - en daarmee het 
juridische proces - stopt dan niet langer bij de on uit gesproken en zeker 
onju iste regel dat niemand zo dom zal zijn om een misdrijf te bekennen 
dat hij niet heeft gepleegd. 
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De identiteit van de dader 

In veel zaken vormt het belangrijkst e bewijsprobleem de vraag of de ver
dachte dezelfde persoon is als de dader. Soms kan die vraag eenvoudig 
worden beantwoord, bijvoorbeeld omdat de dader op heterdaad is be
trapt of omdat hij heeft bekend .1 Een ontkenn ende verdachte kan door 
de mand vallen doordat zijn vingerafdrukken op de pla ats van het delict 
zijn gevonden. In veel zaken mo et de rechter echter terugvall en op de 
waarneming en het geheugen van mensen die erbij waren , de ooggetui 
gen. De moeilijkheid daarbij is dat waarneming en geheugen niet zulke 
betrouwbare instrum enten zijn . In Rattners lijst van oorzaken van ge
rechtelijke dwalingen neemt foute identificatie door ooggetuigen een zeer 
prominente eerste plaats in: meer dan 50 procent van de dwalingen moet 
hiera an worden geweten. 2 

Men zou verwachten dat de wetg ever zich de moeit e had getroost om 
enig e eenvoudige reg els over identificatie te formuleren. Maar dat is niet 
zo en de rechter maakt maar al te graag gebru ik van deze lacune. Het 
op een na beste, de zeer verstandige rege ls die de R echer che Advies Com 
missi e heeft opgesteld, 3 wordt door de rechter voortdurend verworpen 
met het argument dat aanbevelingen nu eenmaal geen wett en zijn. '1 De 
rechter heeft weinig oog voor het verhaa l achter de identificatie waaruit 
zou moeten blijken of die identificatie eigen lijk wel iets bewijst. Voor de 
recht er is herkennen gewoon herkennen; punt uit. Kenn elijk wordt de re
gel gehanteerd: 'Wanneer de politi e zegt dat de getuige de verdachte 
heeft herkend, dan is de verdachte dezelfde persoon als de dader.' 

In de volgende paragraf en zal worden uiteengezet waarom die regel 
niet correct is . Daarbij zien wij ervan af de zeer uitg ebr eide literatuur 
over dit onderwerp te besprek en. 5 Wij beperken ons zo veel mogelijk tot 

1. Zie echter hoofd stuk 7. 

2. Zie hoofd ~tuk I en A. R att ner , ' Conv icted but Innoc ent: Wron gful Conviction and 

the C rimin a] J ustice System ', Law and H uman Behavior, 12, 1988, p . 283-293. 

3. P. Eender (vz .), Identificatie van personen door ooggetuigen, R apport Recherc he Advies 

Commiss ie, Werkgro ep Identific atie, 1989. 

4. Zie HR 14 maart 1989, NJ 1989, 747. 
5. Die literat uur is te vinden in S.R. Cross, ' Loss oflnnocence: Eyewitness Id entifïca-
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de concr ete gevall en in on ze eigen verzamelin g . Die zijn al verontru stend 
geno eg. Aan het eind e van dit hoofdstuk bespr eken wij nog een and ere 
vorm van identifi catie va n personen : de geur sort eerp roe f. Aan die pro ef 
zijn in de pr aktijk namelijk vergelijkb are probl emen ver bond en als aa n 
de identifi cat ie door oogget uigen . En ook daa rbij blijk t de praktijk ve r
on trust end . 

Een eenvoudi g voorb eeld van probl emen bij identifi catie is de za ak C ha
pelle. H et cent ra le bewij sp robleem is of de verda ch te beho ord e tot de vijf 
mann en die een overva l pleegden op het postkant oor in Alkm aa r . De 
mann en ont snapt en in een aut o en de politie gin g erach teraa n . N a een 
wild e acht ervolgin g stop te de auto in het dor pje Akers loot. De ach tervol
gers liepen naa r de auto va n de overvaller toen er plotselin g vanuit de 
auto op hen werd gescho ten . De politi e was kenn elijk in de va l gelok t. Al
le betrokk en op sporin gsambt enaren werd en in deze zaa k als an onieme 
get ui gen opgevoerd . De eni ge niet -anonieme getui ge is de hee r R ooya k
ker , die in zijn keuk en stond toen het schieten bego n . Hij liep naa r zijn 
tu in en zag op een afstand van 80 meter een schietend e m an. N aa r eigen 
zegge n kon hij geen gez icht ond erscheiden , want het was donker. Voo r 
een goed begr ip : bij ideale zich tomsta ndi gheden kan een me ns op een af
stand van 80 mete r details van on geveer 2,5 centi me ter nog net ond er 
scheiden .6 Bij het licht va n een str aa tlant aa rn wordt dit vee l slecht er: nu 
kan men op 80 meter slecht s details van ongeveer 10 centim eter ond er
scheiden. Dit kan de leze r gemakkelijk zelf testen door een schaa kb ord pa
troo n met witte en zwar te vakj es van 2,5 centimeter te m aken. Bij helder 
daglicht kan men op 80 mete r no g net zien dat er vakjes zijn. Bij het licht 
van een str aa tlant aa rn ve rsmelten de vakjes op 80 mete r to t een gr ijze 
m assa; pas op een afsta nd van ongevee r 20 me ter zijn de afzond erlijk e 
vakjes te zien . D at is equi va lent met vakjes van 10 bij 10 centim eter gez ien 
op 80 meter afsta nd . Ee n gez icht meet ongeveer 15 bij 25 centim eter. M en 
ziet bij lan ge na niet genoeg om een gezicht van een onb ekend e m an zo 
waar te nemen dat hij late r kan worden herkend . 

R ooyak ker kan het gez icht va n de schiete nd e man du s niet gez ien heb
ben . M aa r R ooya kker identificeert late r zond er probl emen Sch effer als 
de schietend e man . Scheffer hoort bij de groe p van Chapelle en de identi 
fica tie is du s ook voor Ch apelle belas tend. H oe heeft R ooya kker dit klaa r-

tion and Proof of Guil t, J ournal of Legal Studies, 16, 1987, p. 395-453; W .A. Wa ge naar , 

H et herkennen van Iwan , Lisse : Swets en Zeitlinger , 1989; en B .R . C lifford en S . D av ies, 

' Pr ocedur es for O bt a inin g Id entificat ion Evidence' , in D .C. R askin (ed .) , Psychologi

cal M ethods in Crimina/ l nvestigation and Evid ence, New York : Sprin ge r , 1989. 

6 . Z ie A . Lazet, Gids voor technische menskunde, Assen : Van Go rcum, 1969. 
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gespeeld? Of liever : hoe heeft de politie dit klaargespeeld? Bij de rechter
commissaris legt Rooyakker uit dat hij nooit het gezicht van de schieten
de man had gezien, dat hij niet eens aan het donker was gewend - want 
hij kwam uit zijn verlichte keuken - en dat hij bij de latere confrontatie 
ook niemand had herkend. Maar, zo gaat hij verder, na afloop van de 
confrontatie, toen de dienstdoende rechercheur hem naar de uitg ang 
bracht, vroeg deze of hij misschien 'b ij benadering' de dader zou kunnen 
aanwijzen. Dat was voor de oplossing van de zaak zeer belangrijk, hij was 
immers de kroongetuige. Rooyakker wilde niet rot zijn en ging dus weer 
mee naar boven. De politie beschreef de gezochte man nog eens zee r 
nauwkeurig. Daarmee gaf ze Rooyakker volstrekt nieuwe inform at ie, 
want hij kende het signal ement nog niet; hij had de man imm ers nauwe
lijks gez ien. De beschrijving was zo nauwkeurig dat slechts twee van de 
getoonde personen aan de beschrijving voldeden. Uit die twee koos hij 
Scheffer, overigens zonder duidelijke redenen. Maar hij herh aalde dat hij 
het gezicht van de man nooit had gezien. 

De rechtb ank had zich n atuurl ijk moeten afv rag en hoe een getuige die 
de dader nooit echt heeft gezien toch de verdachte kan herkennen als de 
dader. Niet omdat die herkenning een belan grijke schake l in het bewijs 
was ( dat was het niet), maar omdat de hele geschiede nis iets leert over 
de werkwijze van de betrokken opsporingsambtenaren. Hoe dit ook zij, 
het openbaar ministerie vond de herkenning goed genoeg om zowe l in 
eerste aanleg als ook in ho ger beroep als bewijs aan te voeren. In feite 
is dit bewijsmateriaal op frauduleuze wijze in elkaar gezet, want de politie 
heeft nooit op eigen gelegen heid uit gelegd hoe zij aan de herkenning was 
gekomen. In de processen -verbaa l wordt gewoon gesproken over een nor

male Oslo -confront at ie, alsof alles wèl volgens de officië le procedure is 
gegaan. 

Zoals gezegd was de herkenning van Rooyakker niet een essent iële 
schakel in de bewijsconstructie. Die werd vooral gebaseerd op herkennin
gen tijdens de achtervolging door anon ieme politieambtenaren. De 
raadsman van een van Chappelle's medeverdachten liet een televisieop
name maken onder de omstandigheden van de nachtelijke achtervo lgin g 
in een poging aan te tonen hoe weinig in die situati e te zien is. Het idee 
van de raadsman is wel goed, maar de realisatie niet, omdat een televisie
camera niet zonder meer het m ense lijk oog kan representeren. Het was 
veel eenvoudiger geweest als de rechters zelf een descente hadden ge
maakt om te zien wat zij onder de gegeven omstandigheden konden 
waarnemen. 

Eenzelfde procedure zou zeer verhelderend zijn geweest bij de zaak 
van de IRA-moorden - de zaa k Carro ll - waar de getuigen een man in 
een voorbijsch ietende auto, in het donker, ged ur ende één tot twee secon-
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den hebben gezien. Ied er die dat een keer zelf prob ee rt , weet geno eg . 
M aa r recht ers weigeren bijn a prin cipieel om zulk e descent es te mak en . 
Zij vrag en liever aa n de getui ge: 'U hebt het toch wel goed gezien , hè?' 
Als de ge tuig e bevesti gend antwoord t , zit de zaak wel goed. Go ed geno eg 
voor twaalf j aa r (Ch apelle) of achtti en j aa r (C arroll) gevang enisstraf. 

Het principe van een identificati etest 

Een identifi catietest wordt gebruikt wann ee r er redenen zijn om het 
waarn eming sve rmo gen of het geh eugen va n getui gen ni et geheel te ve r
trouw en. Zo 'n test is dus geïndi ceerd als de getui ge ond er mo eilijk e om
standi gheden waa rn am - zoa ls in de zaken van Chap elle en Ca rroll -
of als er een lang e tijd is verlop en tu ssen het mi sdr ijf en de confr ont at ie 
- zoals in de zaken Edelsch at en Eyunlu . In zulk e gevall en p ast m en ee n 

O slo- confron ta tie toe, di e beru st op een zee r eenvoudi ge redener in g. E r 
wordt va n uit gegaan dat de getuig en en de verd acht e elkaa r ni et kenn en . 
Als de verd acht e schuldi g is, kunn en de getui gen hem prec ies één kee r 
gez ien hebb en, nam elijk op de plaa ts van het delict. Als de verd acht e on
schuldig is, hebb en de getui gen hem nooit gez ien . Als de getui ge de ver 
dacht e herk ent , heef t h ij hem eerd er gez ien en m oe t de ve rda chte du s de 
d ader zijn . , 

H et or ga ni seren van een goed uit gevoerd e Osl o-confron ta tie ve rgt veel 
mo eite . H et is veel eenvoudi ger om zo'n herk enning stes t uit te voeren 
door midd el van een eenp ersoon sconfront atie en aa n de getui ge te vra 
gen: ' Is dit de dader?' D at is in de meeste geva llen echt er ni et verstandi g . 
G etui gen willen nog al eens gem akkelijk 'j a' zegge n , zond er dat wij er ze
ker van kunn en zijn dat zij de ve rd acht e ook werk elijk he rk enn en . G etui
gen zijn de politi e graag ter wille . Som s kan een uitg eloofde belonin g -
in de zaa k Car roll zelfs roo ooo guld en - ervoor zo rg en d at een getui ge 
wat al te ga uw 'j a' zeg t. D aa rom wor dt een wa t moe ilijk er test gebruikt , 
waa rbij een aanta l m ensen op een r ij staa t , di e allem aa l voldo en aan het 
signalem ent d a t de getui ge heeft gegeve n . Ee n va n di e mensen is de ve r
dachte, de and eren noemen we figuran ten . W ann eer een getui ge zich de da
der eigenlijk niet goed herinn er t, zal hij geen keuze kunn en make n of m oe
ten gokke n . De kans dat alle getuigen toevallig op de verd acht e gokken en 
ni et op de figurant en , is vrij klein . Als alle get ui gen in een zaa k de ve r
dacht e aa nwijzen, we ten wij du s twee din gen : dat de ge tui gen zich de da
der wel dege lijk herinn ere n en dat de ve rd acht e deze lfde per soon is als 
de dader . N atuurlijk zijn gee n van beide conclu sies roo p roce nt z~ker : h et 
is mo gelijk , zeker bij we ini g getui gen , dat het res ul taat door toeva l to t 
stand komt. H et is ook mo gelijk dat de verd acht e on gelukki ger wij s een 
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onschuldige persoon is die zeer sterk op de werkelijke dader lijkt. Een po
sitieve identificatie in een goed opgezette Oslo-confrontatie is echter zeer 
diagnostisch , lieten wij al in hoofdstuk 5 zien . 

Hoe eenvoudig deze opzet ook moge zijn, in de praktijk begrijpt bijna 
geen politieman, ambtenaar van het openbaar ministerie of recht er de 
eenvoudige logica van de Oslo-confrontati e. Ned erlands e voorbeelden 
van hilarische fouten in de procedur e zijn gerapporteerd door Wagenaar 
en Loftus . 7 Het is natuurlijk mogelijk dat die gevallen uitzond er ingen 
zijn en dat de correct behandelde gevallen nooit onder onze ogen komen. 
Daarom heeft Van der Boor een aselec_te steekproef van 233 dossiers ge
trokken , om te zien hoe identificatieprobl emen in een representatieve 
steekproef werden opgelost. 8 In 70 dossiers speelde een herkenningspro 
cedure een rol. De beschrijving van deze zaken kan eenvoudig worden 
samengevat als een doorlopend drama. In de steekproef van Van der 
Boor zaten twee zaken met Oslo-con.frontati es die daarop een uitzonde
ring vormen: zij maken eerder de indruk van een klucht. Wie dez e om
schrijving overdrev en voorkomt , moet vooral het betr effende rapport 
raadplegen. Fouten bij identificati es zijn regel, geen uit zondering. Niet 
alleen de politi e treft blaam, het openbaar minist er ie legt zichzelf blijk
baar geen enkele bep er king op bij het pres enteren van volledig kolderieke 
herkenningen en de rechters gaan er meestal met ernstige gezichten op in . 

In dit hoofdstuk worden slechts tien zaken met identificatieprobl emen 
besproken: de zaken Haaknat, Neeringh , Chapelle, Rodrigue z, Speck
man, Schneider, Carroll, Edelschat, Eyunlu en Rotweil er. H et hadd en 
er gemakkelijk meer kunnen zijn, omdat in de betrokken period e meer 
van dat soort zaken door ons zijn behand eld. Om slechts een voorbeeld 
te geven van wat ni et is opg enom en : in de zaa k van de Van Goghs die 
uit het Rijksmuseum Kröll er-Müll er waren gestolen, pr esteerd e de poli
tie het om foto's te tonen waar de datum van arrestatie op stond, zodat 
de getuigen aan die datum konden bepal en wie de verdachten moesten 
zijn. Maar zelfs het aantal van tien herkenningszak en op de vijfendertig 
geeft al aan hoe prominent identificatieproblemen wel zijn. 9 

7. W.A. Wagen aar en E.F. Loftu s, 'Tien identifi cat ies door ooggetuigen: log ische en 

procedur ele problem en', in P.J. van Koppen en H.F .M. Crombag (red.), De menselij

ke factor: psychologie voor juristen, Arnhem: Gouda Quint, 1991, p. 175-208. 

8. L.E .C. van der Boor , Over getuigen, corifrrmtatie en bewy·s, Mini steri e van Justiti e : W e

tenschappelijk Onderzoeks- en Docum entatiecentrum, 1991. 

9. Geen van deze tien was opgenomen in de verzameling van Wagenaar en Loftus . 
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Oslo-confrontaties 

Me n kan zeer veel verschill end e fouten m aken bij het opzette n en uitv oe 
ren va n een O slo-confr ontat ie. W age naa r heeft er in H et herkennen van 
Iwan vijfti g gedefini eerd . M aa r in die lijst kwam bij voorb ee ld ni et voor 
dat de politi e de datum van arre statie op de foto ' s laa t staa n . D at m en 
zo dom kan zijn, kon W age naa r ni et acht er zijn bur ea u ve rzinn en . Hi er 
beperken wij ons tot de elf belangrijk ste fout en . 10 Bij elke soort fout ge 
ven wij eni ge voorb eelden uit onze verza melin g zaken , m aar daa rbij zijn 
wij ni et volledi g, want dat zou vervelend word en . Ee n overz icht va n de 
gem aakte fout en in elke zaak wordt in tabel r gegeve n . 

Bekende verdachten 

De eerste veel gem aa kte fou t is dat de ve rd acht e allang bekend is aa n de 
getui ge, zodat hij een bekend e persoon ziet tu ssen onb ekend e figur ant en . 
H et is dan nat uurlijk ni et moeilijk om te ra den wie de ver dacht e is . In 
de zaa k Ca rro ll werd de foto va n de ve rd acht e op de telev isie en in de 
land elijk e pers getoond . Pas daa rn a liet de politie deze lfde foto aa n de ge 
tui gen zien . In de zaa k Eyunlu werd ee n zeer goed gelijk end e teken in g 
gepubli cee rd in de land elijke pers. In de zaa k Speckma n is een opn am e 
van een bank overval, waa rin Speckm an goed te her kenn en was, in Opspo
ring verzocht uit gez ond en . In alle dr ie geva llen is het zeker of alth ans aa n
nemelijk dat de getui gen deze publik aties hebb en gez ien, zodat ni et dui 
delijk is wa ar vàn ze de verd acht en kenn en : va n de plaa ts van het delict 
of va n de late re publik atie. Dit wor dt wel het probl eem va n ' pl aa tsin g' 
genoemd : ' Ik ken die man , maa r waa rva n in heme lsnaa m ?' Plaa tsin g is 
vee l moe ilijker dan pur e herkenning en is ook veel meer onde rh ev ig aa n 
suggest ie: de confro ntatie in ver band me t het mi sdrijf sugge reert bij her 
kennin g heel ste rk dat de ont moe tin g bij het mi sdrij f heeft plaa tsgevon

de n .11 Als d it p robleem ter te rechtzitt in g wordt opgeworpe n , volstaa t de 
presiden t in de pra ktijk vaa k met de vraag: 'U bent toch ni et beïnvl oed 
door d ie publik aties, is ' t n iet?' Als de getu ige ontk ent is men geru st
geste ld . M aa r het p ro bleem is dat de get uige die vraag niet kan bea nt
woord en , omd at men zich jui st in de pl aa tsing zo gem akkelijk vergist. 

10. Alle elf fouten wer den reeds door Wag enaar , Op. cit. (noot 5) en W age naar en 

Loft us, Op. cit (noo t 7) besproken. 

II . Zie voor de lite ratuur over plaa tsing: E.F. Loft us, 'U nconsciousness T rans ference 

in Eyew itn esses', Law and Psychology Review, z, 1976, p. 93-98; en W .A . Wage naa r , 

' H et risico van mo gelijk bekend zij n ', Psychologie, septembe r 1991, p. 34-35. 
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Eenpersoonsconfrontaties 

Wij betoogden al dat het voor een meewerkende getuige wel zeer eenvou
dig is om 'ja' te zeggen als hem een verdachte zonder figuranten wordt 
getoond. In termen van de signaaldetectietheorie zijn er voor de getuige 
dan weinig kosten verbonden aan het maken van een fout-positieve be
slissing omdat men niet gauw op een fout wordt betrapt; dus kan het cri
terium naar links worden verschoven. Een voorbeeld is de zaak van Pico 
Rodriguez, die ervan wordt verdacht iemand in een propvol café te heb
ben neergestoken. De tweeënnegentig getuigen spreken elkaar groten
deels tegen, zodat moet worden betwijfeld of zij wel goed gezien hebben 
wat er is gebeurd. Bovendien waren er minstens twee zwarte mannen met 
een mes in het café, waardoor het zeer belangrijk wordt om precies uit 
te zoeken wie wanneer binnenkwam. Er is dus alle reden om de waarne
ming en het geheugen van de getuigen kritisch te testen, maar de politie 
volstond met eenpersoonsconfrontaties. 

Een ander voorbeeld is de zaak Edelschat. De politie verdenkt Edel
schat van een overval op reisbureau Tour Comfort omdat hij eveneens 
_verdacht werd van een overval op een ander reisbureau en hij aan het sig
nalement voldeed dat de werknemers van Tour Comfort hadden gege
ven. Bij voorbaat staat dus vast dat Edelschat lijkt op de dader van de 
overval op Tour Comfort, daarom werd hij juist verdacht. Of hij de da
der ook "is, moet blijken uit een test waaruit wij meer kunnen leren dan 
dat hij op de dader lfjkt. Met andere woorden: er is een kritische test no
dig. Maar de politie volstaat met twee eenpersoonsconfrontaties, die twee 
maanden na de overval worden gehouden. 

Een derde voorbeeld is de zaak Rotweiler. Hij werd ervan verdacht een 
bank in Maastricht te hebben overvallen, maar aangezien de overvallers 
gemaskerd waren, was de oorspronkelijke waarneming problematisch. 
Toch wordt Rotweiler aan drie getuigen die bij de overval aanwezig wa
ren in een eenpersoonsconfrontatie getoond. 

Foto's uit het politiearchief 

In veel zaken begint de politie de opsporing met het tonen van foto's van 
in de regio bekende criminelen aan een slachtoffer of een getuige. Op die 
manier probeert de politie een verdachte op het spoor te komen. Als de 
getuige een crimineel aanwijst, mag dat echter niet als bewijs tegen de 
verdachte gebruikt worden. De foto's uit het politiearchief vormen name
lijk geen geschikte vervanging van de Oslo-confrontatie. Daarvoor zijn 
verschillende redenen. De belangrijkste is dat de figuranten in zo'n foto
serie meestal niet zijn uitgezocht op hun signalement, maar op grond van 
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toeval of aan de hand van hun modus operandi. Een andere reden is dat 
het tonen van foto's voordat men een verdachte heeft, noodzakelijkerwijs 
met zich meebrengt dat de raadsman van de toekomstige verdachte niet 
bij het verhoor aanwezig is. De raadsman is meestal wel aanwezig bij een 
echte Oslo-confrontatie, die is gelast door de rechter-commissaris, en dat 
heeft vele voordelen. Zo heeft de raadsman in de zaak Eyunlu zijn cliënt 
geadviseerd om niet verder aan de confrontat ie mee te werken toen bleek 
dat de figuranten duidelijk uit de verkeerde etnische groep afkomstig 
waren. 

In onze verzame lin g komt het gebruik van foto's uit een politiearchief 
twee maal voor: in de zaak Edelschat en de zaak Carroll. Edelschat is de 
man die ervan werd verdacht een aanta l reisbureaus te hebben overval
len. Bij de ene overval, waarvoor hij uiteindelijk werd veroordee ld , was 
er aanvanke lijk geen verdachte, omdat de getuigen niemand in de fotose
rie aanwezen. Daarbij hebben ze vrijwel zeker de foto van Edelschat ook 
gezien, zodat ze alle gelegenheid hadden hem op dat moment aan te wij
zen. Toen zij lat er Edelschat wèl herkenden in een eenpersoonsconfronta
tie heeft de rechter dat als bewijs aanvaard, de eerdere niet-herkenning 
niet. Wat betekent dit? Dat de rechter positieve herkenningen diagnosti
scher acht dan niet-herkenningen? Of dat hij eenpersoonsconfrontaties 
diagnostischer acht dan meerpersoonsfotoherkenningen? Of dat hij een 
strenge scheiding maakt tussen opsporingsonderzoek en gerechte lijk 
vooronderzoek? Of dat hij misschien gebruikt wat hem uitkomt en ver
werpt wat niet tot het positieve bewijs bijdraagt? 

In de zaak Carroll had het gebru ik van archieffoto's veel ernstiger ge
volgen. De verdachte Carro ll was op het moment van de confrontat ies be
sch ikb aar en had dus kunnen meedoen aan een Oslo-confrontatie. Wan
neer hij dat had geweigerd, had de politie zijn foto nog kunnen gebruiken 
voor een fotografische Oslo-confrontatie, waarin Carrolls foto wordt ge
plaatst tussen foto's van figuranten die allen aan hetzelfde signalement 
vo ldoen. Nu heeft de politie eenendertig foto's getoond van personen die 
verdacht werden van IRA-activiteiten die voor een groot deel absoluut niet 
voldeden aan het signa lement. 

Confrontaties met politiefoto's zijn meestal ook procedureel heel zwak. 
Getuigen worden in staat geste ld om meerdere personen aan te wijzen, 
zodat een soort 'a ltijd prijs'-situatie ontstaat. Wanneer de po liti e zelf al 
iemand verdenkt, kan ze de foto van deze persoon met meer nadruk of 
langer tonen. Men kan ook van een favoriete verdachte meer foto's in het 
bestand stoppen , waarbij de tweede of derde vertoning een vaag gevoel 
van bekendheid teweegbrengt. Het geautomatiseerde systeem HKS dat de 
politie in sommige regio's gebruikt, kan zelfs niet voorkomen dat dezelf
de persoon twee keer of vaker wordt getoond. 
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Meestal weet men bij zo 'n confrontatie later niet meer wèlke foto's zijn 
getoond en hoevéél. Maar het kan heel vlug oplopen: Van der Boor be
schrijft uit eigen observatie een sessie waarin een slachtoffer 570 foto's in 
een half uur bekeek . 12 Het is evident dat zulke zittingen weinig zin heb
ben en dat de grote geestelijke verwarring van de getuige, gekoppeld aan 
een uitputtende geheugentest, een uitgelezen gelegenheid biedt om te 
denken dat een man die voor de tweede of derd e keer _wordt getoond met 
tussenpoz en van, zeg, 200 foto's, wel de dader moet zijn. 

H erhaald testen 

Het is een strikte voorwaarde bij herkenningstesten dat de getuige de ver
dachte bij geen andere gelegenheid dan het misdrijf gezien kan hebben. 
Een bijzonder geval van schending van deze voorwaarde is de getuige die 
aan twee opeenvolgende herkenningstests meedoet , zoals een fotot est die 
later wordt gevolgd door een Oslo-confrontatie. De reden waarom een 
dergelijke gang van zaken afgewezen m_oet word en, is natuurlijk dat er 
ook dan een plaatsingsprobleem ontstaat: waarom herk ent de getuige de 
verdachte, van het misdrijf of van de vorige test? Van der Boor 13 vond 
in haar representatiev e steekproef van 233 strafzaken dat 19 proc ent van 
de getuigen meermalen wordt getest. Een mooi voorbeeld is wederom de 
zaak Carroll. Nadat de getuigen eerst de verdachten op de televisie of in 
de krant hadden gezien en daarna in een fotoherkenningstest, werd ook 
nog een Oslo-confrontatie gehouden . Een van de getuigen herkende Car
roll onmiddellijk. De andere getuige herkende Carroll in levende lijve 
niet. De problemen zijn ons inziens nu onoverkomelijk voor de rechter: 
of hij gelooft de tweede test niet vanwege het plaatsingsprobleem, of hij 
gelooft hem wel, maar dan levert de tweede getuige een bewijs van on
schuld. Aanvankelijk wilde het openbaar ministerie de tweede test van de 
ene getuige aanvaarden en van de andere getuige nÎet. Als dat geaccep
teerd wordt door de rechtbank, ontstaan legio mogelijkhed en in het 
opsporingsonderzoek: getuigen kunnen dan net zo vaak worden getest als 
men wil om de test waarbij zij eindelijk iemand herkennen als bewijs te 
gebruiken. Het zal duidelijk zijn dat herhaalde tests geen enkele bruikba
re informatie bieden. Gelukkig zag de officier van justitie in de zaak Car
roll dat ter elfder ure ook in en kwalificeerde hij de bewuste Oslo- confron
taties als 'een farce' . 

Een gevolg van de regel dat men herkenningstests niet kan herhalen, 

12. Zie Van der Boor , Op. cit. (noot 8). 

13. Ibid em. 
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is dat men niet te gemakkelijk in het begin van een opsporingsonderzoek 
alle getuigen met foto's moet confronteren. Dat kan immers de latere be
wijsconstructie onmogelijk maken. Men moet zich bij het opsporingson
derzoek dus al realiseren welke problemen zich later bij het gerechtelijk 
vooronderzoek zullen voordoen. Ook dat heeft de politie zich in de zaak 
Carroll niet gerealiseerd: de enige twee personen die een ongemaskerde 
dader hebben gezien, zijn aan fototests onderworpen, waardoor een echte 
Oslo-confrontatie later onmogelijk werd. 

Verzwijgen van negatieve resultaten 

Bij Oslo -confrontaties is er altijd een kansje dat alle getuigen bij toeval, 
zonder echt iemand te herkennen, de verdachte aanwijzen. Als er vol
doende getuigen deelnemen aan de Oslo-confrontatie is dat echter niet 
erg waarschijnlijk. Meestal ziet men als getuigen gaan gokken dat figu
ranten net zo vaak worden aangewezen als de verdachte. Maar als de po
litie de Oslo-confrontaties waarin getuigen figuranten aanwezen niet rap
porteert, kan de indruk ontstaan dat alle getuigen de verdachte hebben 
herkend. Dit gebeurt niet alleen herhaaldelijk of af en toe, maar zeer fre
quent en systematisch. Van der Boor 14 schat dat van alle herken
ningspogingen go procent mislukt en dat van die go procent slechts 6 pro
cent wordt gerapporteerd en 84 procent niet. De politie gebruikt als argu
ment voor het verzwijgen van negatieve resultaten dat zij niet relevant 
zijn. Negatieve resultaten zijn natuurlijk uiterst relevant voor een ver 
dachte die beweert onschuldig te zijn. Zij zijn alleen maar niet relevant 
voor een politieagent die erop uit is om boeven te vangen en niet bang 
is om af en toe ook eens een onschuldige aan te brengen! 

Verzwijgen van negatieve uitkomsten is niet gemakkelijk op te sporen 
voor de rechter, omdat hij nu eenmaal niet weet wat er verzwegen wordt . 
Maar soms kan hij dat vermoeden op grond van de vreemde selectie van 
getuigen die wèl worden opgevoerd. Zo zijn er in de zaak Rodriguez, 
waarin tweeënnegentig getuigen iets hadden gezien dat van belang was 
voor de moord in café De Visser, volgens de papieren slechts zes getuigen 
geconfronteerd met mogelijke daders. Afgezien van het geringe aantal is 
ook de selectie van deze zes getuigen vreemd. Nummer 23 en 36 verklaar
den dat er slechts één zwarte man naar binnen kwam, maar volgens de 
officiële lezing van de politie kwamen er twee zwarte mannen tegelijk bin
nen: Rodriguez en zijn broer. Getuigen 23 en 36 hebben dus, althans vol
gens de politie, niet goed gekeken. Waarom worden zij dan toch voor 

14. Ibidem. 

199 



De identiteit van de dader 

confrontaties gebruikt? Of hebben in werkelijkheid grote aantal len getui
gen aan herkenningen deelgenomen en zijn uitsluitend de zes vermeld die 
ten minste iemand positief herkenden? 

Een merkwaardige vorm van niet-rapporteren kan men aantreffen in 
de bewijsconstructies die rechtbankèn in hun vonnissen weergeven. 
Daarin worden als regel alleen de positieve herkenningen vermeld, zon
der één enke le verwijzing naar de mislukte herkenningen. Men schijnt te 
denken dat mislukte herkenn ingen niet verklaard hoeven te worden of 
hoogstens met het argument dat het geheugen van sommige mensen nu 
eenmaal niet zo goed is. Dat een negatieve herkenning veroorzaakt kan 
zijn door het eenvo udi ge feit dat de verdachte onschuldig is, wordt ken
nelijk nooit overwogen. Toch weten wij dat een niet-herkenning in een 
goed opgezette Oslo-confrontatie minstens even diagnostisch is als een 
herkenning in de onder rechters zo geliefde eenpersoonsconfrontatie. Als 
de politie de negatieve uitkom sten .niet laat verdwijnen, dan doen de 
rechtbanken dat wel. Waarom neemt men in de bewijsoverwegingen niet 
een passage op waarin wordt uitgelegd waarom de mislukte herkennin
gen niet op onschuld wijzen? 

Contact tussen getuigen 

Positieve herkenningen zijn vooral diagnostisch als een aanta l get uig en 
onafhankelijk van elkaar dezelfde verdac hte aanwijst. Men kan daarop 
alleen afgaan als de getu igen ook werkelijk onafhankelijk zijn: als getui
gen elkaar gaan voorzeggen, telt alleen het resultaat van de eerste mee. 
In heel veel geval len is contact tussen getu igen niet te vermijden: ze zijn 
man en vrouw, familie, bewoners van deze lfde buurt of collega's op het
zelfde bedrijf. Dat geeft ruimschoots gelege nh eid om informatie over het 
uiterlijk van de dader uit te wisselen, zodat zij het na verloop van tijd 
over het signa lement eens zijn . Als er dan in de Oslo-confrontatie een on
schuld ige verdachte is die juist aan het overeengekomen signalement 

beantwoordt, zullen alle getuige n dezelfde persoon aanwijzen, maar niet 
onafhanke lijk van elkaar. 

Bovengenoemde beïnvloeding is moeilijk te voorkomen en dat is al erg 
genoeg. Maar de politie kan bij het onderzoek nog beïnvloeding tijdens 
de test daaraan toevoegen. Een prachtig voorbeeld is wederom de zaak 
van de IRA-moord en. De heer en mevrouw Averkamp zijn de kroongetui
gen, de enige n die een van de daders in een auto langs hebben zien flit
sen. De heer Averkamp wordt omstreeks 11.00 uur met foto's geconfron 
teerd. Daarna luncht hij met zijn vrouw. Mevrouw Averkamp wordt om 
17.00 uur aan dezelfde fototest onderworpen: met dezelfde foto's, in de
zelfde volgorde, met dezelfde nummering. Hoe gemakke lijk kan me-
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neer Averkamp niet tijdens de lunch aan zijn vrouw hebben verteld dat 
hij foto's heeft gezien en dat de boef erbij was. Hij kan haar zelfs verteld 
hebben dat het nummer 10 was. Hoe voor de hand liggend zou het niet 
zijn om dat te doen in de wetenschap dat er een beloning van 100 ooo gul
den op hen ligt te wachten! 

De blunder is kolossaal. De politie heeft nooit kunnen uitleggen waar
om de echtelieden niet direct na elkaar zijn getest. Is het alleen maar 
domheid of heeft men welbewust de kans op positieve herkenningen wil
len vergroten? Van de politie verwacht je een dergelijk malafide gedrag 
niet, maar na lezing van hoofdstuk 10 denkt de lezer daar wellicht anders 
over! Misschien is het uit te sluiten dat er tijdens de lunch over de fototest 
is gepraat. Mevrouw Averkamp verklaarde stellig dat het onderwerp niet 
aan bod is gekomen; meneer Averkamp spreekt haar echter tegen: na
tuurlijk hebben zij erover gepraat, zij spraken bijna nergens anders over. 
De rechtbank h~eft vrede met deze tegenstrijdigheid. Zij gelooft de getui
gen op hun woord, zelfs als ze elkaar op zo'n belangrijk punt tegenspre
ken. Het belang is werkelijk immens: meneer Averkamp heeft de foto van 
Carroll op de televisie en in de krant gezien, zijn herkenning telt dus hele
maal niet. Mevrouw Averkamp zegt dat zij de foto van Carroll niet eer
der had gezien . Haar herkenning zou dus een belangrijk bewijs kunnen 
zijn. Maar door het contact met haar man wist ze mogelijk allang dat ze 
nummer 10 moest aanwijzen. De rechtbank wenste met deze mogelijkheid 
geen rekening te houden en veroordeelde Carroll uitsluitend op de her
kenningen door het echtpaar Averkamp. 

In de zaak Chapelle ging de politie nog een stapje verder: daar testte 
men de getuigen in elkaars aanwezigheid. Maar de rechtbank en het ge
rechtshof vonden dat niet zo erg, omdat de getuigen politieagenten waren 
die, zoals de wet vaststelt, geen vergissingen kunnen maken. Deze onfeil
bare getuigen hadden echter een heel goede reden om in ieder geval ie
mand aan te wijzen: het ging om een zaak waarin een aantal van hen was 
beschoten en één levensgevaarlijk verwond. 

Signalement beschrijft de verdachte niet 

De getuige die een verdachte herkent, heeft een zeker herinneringsbeeld 
van de dader bewaard. Het signalement dat de getuige eerder heeft gege
ven, berust op dit herinneringsbeeld. Maar een signalement is meestal ta
melijk vaag, duizenden mensen beantwoorden aan zo'n beschrijving. De 
bedoeling van de herkenningstest is om te zien of de getuige zich zo veel 
méér herinnert dat slechts één enkele persoon met deze herinnering over
eenkomt. Als echter het signalement niet bij de verdachte past, heeft zo'n 
nadere test geen enkele zin: op grond van de globale beschrijving weet 
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men al dat de getuige zich iemand anders herinnert. De getuige kan zich 
vergissen of de verdachte is de gezochte persoon niet, maar in beide ge
vallen leidt een herkenningstest alleen maar tot verwarring. Toch ziet de 
politie er geen been in om in dergelijke gevallen een herkenningstest te 
houden, het openbaar ministerie om verder te vervolgen en de rechtbank 
om te veroordelen. 

Een mooi voorbeeld is de zaak Eyunlu, die ervan werd beschuldigd de 
vakbondsleider Okman te hebben vermoord. Twee getuigen zeiden onaf 
hankelijk van elkaar, dat de man die zij hadden gezien opvallend lang en 
mager was. Eyunlu is opvallend breed en gedrongen; het zou dus geen 
zin hebben om Eyunlu aan deze getuigen te tonen met de vraag of dit 
de lange magere man is die ze zich herinneren, tenzij men gelooft dat 
men een brede gedrongen man kan zien en hem zich vervolgens herinne
ren als een opvallend magere man. Wanneer je dat wilt aannemen, ver
onderstel je echter tegelijkertijd dat de herinnering aan he;t waargenome 
ne bij deze twee getuigen niet erg betrouwbaar is. In dat geval is zeker 
een heel zorgvuldig georganiseerde Oslo-confrontatie nodig om het ge
heugen van de getuigen kritisch te testen. Maar daarvan was in de zaak 
Eyunlu geen sprake. De procedure zat vol met fouten. Dat was er ook nog 
de kwestie van zijn snor. Eyunlu had een snor, ook in de periode waarin 
de moord op Okman werd gepleegd. Drie getuigen zeiden dat de gezoch
te man geen snor had. Later herkende een van die getuigen Eyunlu in 
een Oslo-confrontatie, met name aan zijn snor. Is dat mogelijk? We we
ten dat snorren ]ang niet altijd door getuigen worden opgemerkt. Een 
klein experiment met studenten die deelnamen aan de cursus Rechtspsy 
chologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt dat duidelijk . De 
eerste zes colleges in die cursus werden gegeven door D.J. Hessing. Hij 
heeft een snor van normaal formaat. Tijdens het zevende college werd de 
studenten gevraagd Hessing te beschrijven. Van de zesendertig studen
ten meldden er drie dat Hessing geen snor had en twee omschreven zijn 
snor als 'een dunne streep'. Het is dus mogelijk dat getuigen, zelfs nadat 
zij zes maal twee uur een persoon hebben geobserveerd, een snor niet of 
onjuist rapporteren. Maar het blijft dan curieus als, zoals in de zaak Ey 
unlu, iemand zich aanvankelijk een snor niet herinnert, later de verdach 
te herkent aan zijn snor. De rechter zou zo'n herkenning toch alleen moe
ten aanvaarden als er met de herkenningsprocedure verder niets mis was. 
Maar er was van alles mis. 

Een vergelijkbaar probleem ontstaat wanneer de getuigen geen signa
lement kunnen opgeven . Soms kunnen zij dat niet omdat zij zich de da 
der niet goed kunnen voorstellen. Dat hoeft nog niet te betekenen dat zij 
hem ook niet later kunnen herkennen. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk 
om je een bepaalde geur voor te stellen, maar het is denkbaar dat je plot-
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seling na jaren de geur herkent van het groot -ouderlijk huis. Ernstiger 
wordt het probleem wanneer het signa lement vaag is, omdat de getuige 
de dader niet kon zien. Als een bankovervaller bijvoorbeeld gemaskerd 
is, zal het voor de getuigen heel moeilijk zijn om het gezicht van de ge
maskerde man te beschrijven. Toch komt het herhaaldelijk voor dat ge
tuigen, die het gezicht van de dader nfet hebben gezien, meedo en aan een 
Oslo-confrontatie en vervolgens de dader aan zijn gezicht herkennen! 

Dat gebeurde bijvoorbeeld in de zaak Neeringh . Men verdenkt Nee
ringh ervan bij twee gemaskerde overva llen betrokken te zijn geweest. 
Hij wordt vervo lgens zonder masker in een Oslo-confrontatie aan oogge
tuigen getoond. Twee getuigen, die slechts gemaskerde overvallers heb
ben gezien, herkennen hem. Ho e kan dat? 

De zaak Chapelle is ook al een voorbeeld van een getuige die de dader 
niet kon zien, nu omdat het te donker was . De politie wist ten slotte de 
getuige ervan te overtuigen dat hij dan maar globaal de door hen aange
wezen persoon moest ' herkennen'. Ook de zaak Carroll is van dit kaliber. 

In alle gevallen waarin het signalement summier of zelfs strijdig is met 
het uiterlijk van de verdachte, moet de rechter onraad ruiken. Hij moet 
zich afvragen of de opgave van de herkenning niet onmogelijk was en of 
door een fout in de testprocedure de getuige niet op een andere manier 
erachter kon komen wie de verdachte was. In de zaken Neeringh, Cha
pelle, Carroll en Eyunlu is dat zeker het geva l geweest. 

Verkeerde instructies 

Bij een Oslo-confrontatie zijn de instructies aan de getuige van groot be
lang. Het belangrijkste is dat men benadrukt dat de dader er mogelijk 
niet bij is. De politie weet immers niet of de verdachte schuldig is, dat 
wil ze juist uitvinden. Wij weten dat een dergelijke waarschuwing het 
besliscriterium aanzien lijk naar rechts verschuift (zie de figuren in hoofd
stuk 5), zodat er minder fout-positieven ontstaan. Empirisch onderzoek 
laat zien dat zonder deze waarschuwing 80 procent van de getuigen ie
mand aanwijst, zelfs als de dader er niet bij is. 15 De politie gebruikt ech
ter geen standaardinstructies bij Oslo-confrontaties, zodat wij in de mees
te zaken niet weten wat er precies is gezegd . Dat de politie onzorgvuldig 
instrueert of zelfs ronduit fout e instructies geeft aan getuigen, weten we 
uit andere bro_n. In de zaak Carro ll meende de get uig e Bisschop dat het 
moordcommando zijn benzin epo mp had bezocht. -Er waren volgens hem 

15. R.S. Malpass en P.G. Dev ine , 'Eyew itnes s Id entification: Lin eup Instructions 

and the Absence of the Offender' , journal of Applied Psychology, 66, 198!, p. 482-492. 
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twee mannen en één vrouw. Later werd hij, hoewel hij al foto's van de 
verdachten had gezien, getest in een Oslo-confrontatie. Hij zag één ver
dachte met vijf figuranten. Maar niemand had hem verteld dat hij hoog
uit één man moest aanwijzen . En dus wees hij er twee aan. Er waren im
mers twee mannen bij zijn pompstation geweest. Bij de tweede confronta
tie, met de andere verdac ht e, wees hij er weer twee aan. In alle ernst zei 
hij dat deze vier mannen de twee waren die hij in zijn pompstation had 
gezien. Daarmee was deze getuige van de baan, verloren voor het open
baar ministerie door een onzorgvuldige instructie. 

De zaak Chapelle, waarin getuige Rooyakker werd geprest om iemand 
aan te wijzen, is natuurlijk een schoolvoorbee ld van onjuiste instructie. 
Maar ook in de zaak Speckman werd een kapitale blunder gemaakt. Een 
afbee ldin g van Speckman werd eerst landelijk verspreid via het televisie
programma Opsporing verzocht. Daarna werd Speckman in een Oslo-con
frontatie getoond aan getuigen die in meerderheid de televisieuitzending 
hadden gez ien. Zij konden dus zonder meer Speckman op grond van die 
uitzending herken nen. Maar dat moesten ze niet doen: ze moesten pro
beren vast te stellen of Speckman de man was die ze tijdens een overval 
hadden gezien. Maar wat vraagt de politie: of ze de verdachte in de rij 
van getoonde personen wiUen aanwijzen. Dus niet de dader, alleen maar 
de verdachte. Maar daar gaat het niet om: de politie weet allang wie de 
verdachte is. Ze wil van de getuigen horen of die persoon de d.3.der is, en 
dat is heel iets anders. Tot overmaat van ramp werd aan de twee enige 
getuigen die Opsporing verzocht niet hadden gezien, door de politie vóór 
de confrontatie nog even de videoband van het programma getoond! 

Te weinig figuranten en te grote gokkans 

Bij een Oslo-confrontatie wordt erop gespeculeerd dat getuigen niet al 
gokkend en dus bij toeval de verdachte zullen aanwijzen. Maar die specu
latie is al1een gerechtvaardigd wanneer het aantal figuranten groot ge
noeg is en dus de gokkans aanvaardbaar klein. Daarbij zijn er twee ma
nieren om het fout te doen: het aantal figuranten is zonder meer te klein 
of het aanta l plausibele figuranten is te klein . De eerste manier wordt hier 
besproken; de tweede komt later aan de beurt. 

Veelal wordt aangenomen dat een Oslo-confrontatie een minimum van 
vijf figuranten moet hebben. Wagenaar en Veefkind 16 hebben vastge-

16. W .A . Wagenaar en N. Veefkind, 'Comparison of One-Person and Many-Person 

Lineups: A Warning against Unsafe Practices', in Proceedings of the Second European 

Conference on Law and Psychology, in druk . 
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steld dat de diagnostische waarde niet toeneemt wanneer men meer figu
ranten heeft, maar wel afneemt wanneer men er minder heeft. Bij een
persoonsconfrontaties, zoals in de zaken Rodriguez, Edelschat en Rot
weiler, is het aantal figuranten nul. In de zaak Neeringh waren er bij alle 
confrontaties slechts vier figuranten. In de zaak Chapelle was er geen en
kele figurant, omdat alle getoonde mannen verdachten waren: de getui
gen hadden dus altijd prijs. 

Het juiste aantal figuranten is nog geen garantie dat de gokkans vol
doende klein is. Men kan ook dan de kans op raak gokken vergroten door 
getuigen toe te staan meer dan één persoon aan te wijzen. In extrema: 
als er zes personen staan opgesteld en een getuige mag er zes aanwijzen, 
kan hij de verdachte niet missen . De regel is natuurlijk duidelijk - getui
gen mogen slechts één persoon aanwijzen - maar wordt regelmatig ge
schonden. Het aanwijzen van meer personen komt voor in de zaken 
Haaknat, Neeringh, Chapelle, Speckman, Schneider, Carroll en Eyunlu. 
Dat zijn dus precies alle zaken in onze verzameling waarin een Oslo-con
frontatie is gebruikt. Het aanwijzen van meer personen opent ook een 
prachtige gelegenheid voor het verzwijgen van negatieve uitkomsten: 
mert rapporteert alleen de positieve herkenningen, zonder erbij te zeggen 
dat dit de tweede of derde gok was. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in de zaak 
Chapelle, toen getuige Rooyakker na enige overreding een tweede poging 
waagde de man te herkennen die hij niet had kunnen zien bij het licht 
van een straatlantaarn . In andere gevallen weten we niet of mislukte eer
dere pogingen zijn gerapporteerd. 

Een derde methode om het toeval een handje te helpen is-meer dan één 
verdachte in de Oslo-confrontatie op te nemen. Als er bijvoorbeeld twee 
verdachten en vier figuranten in de rij staan, is wel aan de eis van mini
maal zes personen voldaan, maar de kans op een toevallige treffer is ver
dubbeld . Iedere confrontatie moet slechts één verdachte bevatten. Voor 
verschillende verdachten moeten verschillende confrontaties worden ge
organiseerd, ook steeds met andere figuranten. In de zaak Haaknat wer
den twee verdachten tegelijk vertoond, Haaknat en zijn medeverdachte 
Linszaad. In de zaak Chapelle werden vijf verdachten getoond, zonder 
één enkele figurant_ 

Verkeerde figuranten 

Het is evident dat de figur _anten ook moeten voldoen aan het signalement 
dat de getuigen van de dader hebben gegeven. Als de dader bijvoorbeeld 
wordt beschreven als een zwarte Surinamer, moeten de figuranten alle
maal zwarte Surinamers zijn. Wanneer je een verdachte zwarte Surina
mer opstelt tussen vijf blanken, wordt het wel heel gemakkelijk om uit te 
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vinden wie de verdachte is, zelfs al herkent de getuige eigenlijk niemand. 
Dit probleem , het kiez en van de juiste figuranten, maakt het extra nood
zakelijk dat de getuige een zo precies mogelijk signalement produceert. 
Bij een verkeerde keuze van figuranten kan men formeel wel aan de eis 
van minimaal vijf figuranten voldo en, maar in de praktijk tellen de niet
plausibele figuranten natuurlijk niet mee . 

Neeringh, de vermeende bankovervaller, was door de getuigen be
schreven als een zwarte Surinamer. In de Oslo-confrontatie werd hij ech
ter tussen vier Noordafrikanen geplaatst, volgens de politie omdat Nee
ringh er zo licht uitzag . Maar een creool lijkt niet op Noordafrikanen, 
zelfs al zijn ze even licht. Bovendien, zei de politie, was het zo moeilijk 
om andere figuranten te vinden. Moet aan dat argument dan maar he t 
belang van de waarheidsvinding worden opgeofferd? 

In de zaak Eyunlu gaat het om een dader die door de getuigen wordt 
beschr eve n als een Turk . Eyunlu is een Turk, dus dat klopt mooi. In de 
confrontatie is Eyunlu echter de enige Turk. Het is zelfs zo opvallend dat 
een kleine pro efneming met een foto van de opstelling uitwees dat ieder
een Eyunlu kan identificeren wanneer de proefpersonen gewoon ge
vraagd wordt wie de Turk in het rijtje is. Een van de getuigen is zo ver
standig om niemand aan te wijzen, maar uiteindelijk weet de politie hem 
toch te pressen! 

Het kan ook subtieler. De dader in de zaak Haaknat werd beschreven 
als een lange man. In de Oslo-confrontatie was de verdachte duidelijk de 
langste, waardoor de aandacht automatisch op hem viel. Carroll werd be
schreven als een man met een dikke toet. In de fotoserie was hij de enige 
met een dikke toet. De reden die het openbaar ministerie opgaf voor het 
feit dat mevrouw Averkamp hem bij de levende confrontatie nfet herken
de , is juist dat hij toen aanzienlijk was vermagerd. Zo belangrijk was het 
dikke gezicht dus! 

De enige manier om te garanderen dat de keuze van figuranten niet 
tot een oneerlijke proef leidt , is de test van Doob en Kirshenbaum. 17 

Het principe is heel eenvoudig: laat de confrontatie eerst zien aan perso 
nen die met de hele zaak ni ets te mak en hebb en, geef hun het signalement 
en de omstandigheden van het misdrijf en vraag hun de verdachte aan 
te wijz en. Als zij dit kunnen, is de opstelling oneerlijk omdat het blijkbaar 
mog elijk is de verdachte te 'herkennen' zonder de dader ooit te hebben 
gezien. Een dergelijk e test is in geen van de zake n in onze verzameling 
gedaan. Toch zou het van groot belang voor het openbaar ministeri e zijn 

17. A.N. Doob en H .M . Kir schenbaum , 'Bias in Police Lin eups : Partial Rem em be

ring', journal of Police Science Administration, 1, 1973, p. 287-293. 
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om dit wel te doen. Als het openbaar ministerie zelf overtuigd is van de 
eerlijkheid van de test, is er immers geen enkel risico. Maar het voordeel 
is dat daarmee alle klachten van de verdediging over de oneerlijkheid van 
de confrontatie in één klap van tafel worden geveegd. Daardoor neemt 
de bewijskracht van confrontaties aanzienlijk toe. 

Suggestie 

Er zijn talloze manieren om door suggestie een getuige naar het gewenste 
antwoord te leiden. Een heel opvallende is de getuige te vragen: 'Maar 
herkent u nummer 6 dan niet?' 18 Maar zo opzichtig hoeft het niet. Sub
tie lere methoden zijn het opnemen van meer dan één foto van de ver
dachte in een fotoserie of het zorgen voor afwijkende kleding van de ver 
dachte bij een Oslo-confrontatie. Nog subtieler kan het in combinatie met 
andere procedurefouten. Als getuigen bijvoorbeeld meer personen mo
gen aanwijzen, kan de ambtenaar die de leiding heeft na de eerste (foute) 
aanwijzing gewoon wachten. Na verloop van tijd zal de getuige wel be 
grijpen dat hij een fout heeft gemaakt en iemand anders aanwijzen. 

Een belangrijke voorzorg die heel veel soorten van suggestie kan voor
komen, is ervoor te zorgen dat de functionaris die de herkenningsproef 
leidt, zelf niet weet wie van de getoonde personen de verdachte is. Die 
voorzorg is in geen van onze zaken genomen. In de zaak Carro ll lieten 
dezelfde agenten 's ochtends de fotoserie aan de heer Averkamp zien en 
's middags aan diens vrouw. Nu openen zich ta l van mogelijkheden om 
door suggestie mevrouw Averkamps aandacht op de foto van Carroll te 
vestigen. Men had 's middags natuurlijk andere agenten moeten sturen . 
Is zo'n voorzorg overdreven? Bij geursorteerproeven met honden is het 
allang regel. En er is alle reden om aan te nemen dat mensen even gevoe
lig als honden zijn voor onbewuste suggestie. 19 

E~n zeer subtiele vorm van suggestie kan plaats vinden op het moment 
dat getuigen worden uitgenodigd om aan een Oslo-confrontatie mee te 
doen. Wat zegt de politie dan? 'Mevrouw, we hebben hem, wilt u hem 
komen aanwijzen?' Zo'n mededeling suggereert dat om een andere reden 
al bekend is dat de verdachte schuldig is, bijvoorbeeld door een bekente 
nis. De getuige zal in dat geva l moge lijk proberen de per_:soon aan te wij 
zen die het meest op de dader lijkt; zonder zich af te vragen of de gelijke
nis voldoende is om te kunnen zeggen dat het ook de dader ls . Het beslis-

18. Waar gebeurd. Zie Wagenaar, Op. cit. (noot 5). 

19. Zie bijvoorbeeld R . Rosenthal, Experimenter Ejfects in Behavioral Research, New York: 

Appleton , 1966. 
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Tabel 1: Overzicht van fouten in de tien zaken met identificatieproblemen. 

Fouten 

Verdachte bekend 

aan getuige 

Eenpersoons

confrontatie 

Confrontatie 

arch ieffoto's 

Herhaald testen 

Verzwijgen van 

negatieve ui tkomsten 

Contact tussen 

getuigen 

Onjuist of vaag 

signalement 

Foute instructie 

Te weinig figuranten 

Verkeerde figuranten 

Suggestie 

Zaken 
________ __ __________ Aantal 

Ha '' Ne Ch Ro Sp Sn Ca Es Ey Rw fouten ' 

+ + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

• 
• + + 

+ • ? + 

+ + + 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

+ + + 

+ 

+ 

• 
+ • + 

• 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

• 

• 
• 
+ 

4/10 

3/10 

2/10 

3/10 

117 

3/9 

3/10 

717 

3/7 

4/6 

4/9 

a. D e namen van de zaken zijn als volgt afgekort: Ha Ha aknat, Ne N eeringh, 

Ch = Chapelle, Ro = Rodrigue z, Sp = Speckman, Sn = Schneider, Ca = Carroll, 

Es = Ede lschat, Ey = Eyunlu, Rw = Rotweiler. 

b. De bete kenis van de gebruikte symbo len is: + correcte procedure; - foute proce

dure; ? niet uit dossier op te maken; • niet van toepassing 

c . In deze kolom is de proporti e foute procedures weergegeven . 

singscriterium verschuift daarmee naar links , en het resu ltaat is een toe
name van het aantal fout-positieven (zie de figuren in hoofdstuk 5). In 
het geval van de IRA-moorden is een soortgelijk effect bereikt door de pu
bliciteit rond de arrestatie van 'IRA-verdachten'. De getuigen moeten er 
van overtuigd zijn geweest .dat de politie de daders te pakken had en dat 

het alleen nog maar ging om het construeren van voldoende bewijs. 
Bezorgdheid over het risico om een onschuldige te benadelen valt dan 
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weg, hetgeen de bereidwilligheid om iemand ~an te wijzen vergroot. De 
mededeling die bij het oproepen van de getuige wordt gedaan, is meest
al niet bekend. Maar gegeven de naïviteit van de politie op andere pun
ten valt niet te verwachten dat zij buitengewoon gevoelig is voor dit 
speciale detail. 

Samenvatting 

Een overzicht van fouten in de tien zaken waarin herkenningstests zijn 
gedaan, staat in tabel r. Vraagtekens betekenen dat we niet weten of de 
bijbehorende fout is gemaakt. Op zichzelf is dat al een bezwaar tegen de 
gang van zaken, omdat uit de verslaglegging onomstotelijk moet blijk en 
dat bepaalde fouten nfet zijn gemaakt. 

De rol van rechter-commissaris, openbaar ministerie en rechter 

Het overzicht in tabel I biedt een tamelijk verontrustend beeld van de 
kwaliteit van het onderzoek. In praktisch alle gevallen gaat het om ge
rechtelijk vooronderzoek, dat wil zeggen: onderzoek onder verantwoor
delijkh eid van de rechter-commissaris. De politie weet niet hoe herk en
ningen moeten worden uitgevoerd maar de rechter-commissaris corri
geert dat niet , waarschijnlijk omdat ook rechters-commissarissen er geen 
benul van hebben hoe zij leiding moeten geven aan dit soort onderzoek. 
De politie krijgt kenn elijk de vrije hand om ook bij het gerechtelijk voor
onderzoek te handelen naar het uitkomt. Dat is een veel ernstiger pro
bleem dan het toch al omvangrijke drama van de herk enningsproeven, 
omdat het ook zijn weerslag zal hebben op andere onderdelen van het ge
rechtelijk vooronderzoek . 

In alle tien zaken heeft het openbaar ministerie de twijfelachtige , of 
zelfs waardeloze, herkenningen aangevoerd als bewijs. Zelfs na een uit
voerige toelichting van de zijde van de verdediging, waarin werd uitge
legd waarom de herkenningen niet betrouwbaar waren - in de zaken 
Neeringh, Chapelle, Speckman, Carroll, Edelschat, Eyunlu en Rotweiler 
- volhardde het openbaar ministerie. In de zaken waarin in hoger be
roep werd gegaan, voerde de procureur-g eneraal altijd de herkenningen 
opnieuw als bewijs aan. Hieruit mag worden geconcludeerd dat het open
baar ministerie niet is geïnteresseerd in de diagnostische waarde van be
wijsmiddelen . Zij voert alles aan wat een rechter zou kunnen slikken, rijp 
en groen door elkaar. De verantwoordelijkheid voor een valse beschuldi
ging wordt kennelijk niet gevoeld, alleen de rechter draagt de verant
woording voor een valse veroordeling . Het aanvaarden of verwerpen van 
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Tabel 2: De aanvaarding of verwerping van identificaties m de tien zaken 
waarbij herkenning en een rol spelen. 

Zaken 

Ha" Ne Ch Ro Sp Sn Ca Es Ey Rw 

Aantal procedurefouten 3 4 8 2 3 7 2 6 

A(anvaard) of V(erworpen) A A A A A V A A A V 
door rechtbank 

A(anvaard) of V(erworpen) A/V A A • A • V A A • 
door Hof 

a. De namen van de zaken zijn als volgt afgekort: Ha = Haaknat, Ne = Neeringh, 
Ch = Chapelle, Ro = Rodriguez, Sp = Speckman, Sn = Schneider, Ca = Carroll, 
Es = Edelschat, Ey = Eyunlu, Rw = Rotweiler. 

ondeugdelijke herkenningen hangt dus volledig af van het inzicht van de 
recht er . Ook hier mag echter niet op vee l gezond verstand worden gere 
kend . In tabel 2 is weergegeven hoe de rechter met de identificaties in on
ze tien zaken is omgesprongen. 

De conclusie uit tabel 2 is duidelijk: met twee uitzonderingen accepteerde 

de rechtbank de herk enningen als bewijsmiddel, ongeacht wat daarover 
te berde was gebracht. De zaken Schn eider en Rotweiler vorm en een uit
zondering, niet omdat de rechtbank de proc edure verwierp, maar omdat 
er te weinig positiev e herkenningen waren. In zeven zaken is ook de be
oord eling in hoger beroe p bekend . H et hof was steeds van mening dat de 
herkenningen betrouwbaar waren, met weer twee uit zondering en : de za 
ken H aakna t en Carroll. H et hof verwierp de herkenningen in een van de 
twee zaken tegen Haaknat, maar ni et omdat zij de procedure afkeurde; 
in de tweede zaak was de procedure identiek. De reden voor verwerping 
was kennelijk het klein e aantal positieve herk enningen . In de zaak Car
roll werden de herkenningen van het echtpaar Averkamp verworpen. 
Hier is sprake van een uitzonderlijke en - tegen de achtergrond van wat 
wij inmiddels over de behandeling van herkenning en weten - moedige 
beslissing. 

In de zaak Speckman schoot men door naar de andere kant. De recht 
bank ging - bij uitzondering - exp liciet in op het verweer dat de her
kenningen onbetrouwbaar waren. Zij zei daarover dat zij uit eigen waar 
neming had kunnen vaststellen dat de kwaliteit van de video-opname 
slecht was (maar we weten dat drie getuigen hem op die film herkenden!). 
Bovendien hadden de getuigen ter zitting stellig verklaard dat ze welis-
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waar de televisieuitzending hadden gezien, maar daardoor niet beïnvloed 
waren. En ten slotte: de Oslo-confrontaties zelf waren met een 'meer dan 
gebruikelijke zorgvuldigheid' uitgevoerd. Dat laatste argument is irrele
vant als de getuigen al om een andere reden weten wie de verdachte is, 
maar ook zeer opmerkelijk, gegeven het feit dat wij zeker weten dat er 
verkeerde instructies zijn gegeven en waarschijnlijk gebruik _is gemaakt 
van de verkeerde figuranten. Maar tabel 1 geeft de rechtbank gelijk: twee 
blunders in de procedure is geen slechte score. 

Uiteindelijk is de laatste hoop gelegen bij de Hoge Raad, die zich zou 
kunnen uitspreken over het gebruik van herkenningen. Tot nu toe heeft 
de Hoge Raad zich daaraan onttrokken, naar onze smaak op een nogal 
lafhartige manier, namelijk door te argumenteren dat de feitenrechter 
zelf maar moet uitmaken wat overtuigend bewijs is. 20 Er lijkt nochtans 
geen juridisch beletsel te bestaan om bepaalde fouten aan te merken als 
onrechtmatig verkregen bewijs; een standpunt dat A.C. 't Hart inneemt 
in zijn annotatie onder HR 14 maart 1989. Een herkenning door een getui
ge die de dader niet gezien kan hebben, zou bijvoorbeeld verworpen kun
nen worden omdat de getuige zich niet beperkt tot 'feiten of omstandig
heden welke hij zelf waargenomen of ondervonden heeft' (art. 342, lid 1 

Sv). Daarnaast zou men ook geva llen kunnen afwijzen waarin de politie 
of het openbaar ministerie opzette lijk negatieve uitkomsten hebben ver
zwegen. Tevens biedt het voorstel van 't Hart de mogelijkheid om geval
len af te wijzen waarin de getuigen onderling contact hebben gehad. Vol
gens onze schatting zou op deze gronden in ongeveer de helft van de pro
blematische herkenningszaken een afwijzende beslissing genomen kun
nen worden. Maar daarvoor is wel enige moed van de kant van de Hoge 
Raad nodig. 

De conclusie moet zijn dat bemoeieniss en van rechters-commissarissen, 
ambtenaren van het openbaar ministerie en rechters op alle niveaus, vrij
wel geen corrigerend effect hebben op procedurefouten die de politie bij 
herkenningsproeven maakt. Waarom niet? Waarom is het zo moeilijk om 
de logica van een Oslo-confrontatie te doorzien? Het enige redelijke ant
woord is dat een goed verhaal sterker is dan logica . Het goede verhaal 
heeft betrekking op de betrouwbaarheid van een getuige die zegt iemand 
te herkennen. Wanneer je daarvan bij voorbaat uitgaat , zijn alle voorzor
gen die in een goede Oslo-confron~atie zijn genomen overbodig. 

Een intrigerende vraag is welk gedee lte van de getuigen een positieve 
herkenning moet doen wil de rechter overtuigd zijn. In totaal zijn er ze-

20. Dit is staande jurisprud entie. Zie bijv. HR 14 maart 1989, NJ 1989, 747 en HR 9 ja

nuari 1990, NJ 1990, 354. 
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ventien zaken waarin de rechter kon besluiten herkenningen al dan niet 
als bewijs te aanvaarden (Haaknat en Neeringh tellen elk dubbel, omdat 
het bij hen om twee overvallen gaat en Speckman telt voor zes). Het blijkt 
dat herkenningen door 20 procent of minder van de getuigen altijd tot af
wijzing leidt ( dat gebeurde in vier zaken); 25 procent of meer leidt altijd 
tot acceptatie ( dertien zaken). Dat is op zichzelf genomen een verrassende 
uitkomst, omdat het gokniveau bij een confrontatie met zes personen 17 
procent is en dat is heel dicht bij het kennelijk gebruikte criterium. De 
enige verklaring voor zo'n laag criterium is dat de rechter niet aanneemt 
dat getuigen gokken. 'De getuigen die de verdachte aanwijzen, herken
nen hem ècht, getuigen die dat niet doen, hebben niet zo'n goed geheu
gen en dat is heel begrijpelijk,' denkt de rechter kennelijk. Het lage crite
rium van één herkenning op vier pogingen, gecombineerd met de vele 
procedurefouten die in de hand werken dat ten minste enkele getuigen 
de verdachte zullen aanwijzen, is echter wel degelijk een punt van zorg. 
Ook hiervoor bestaan echter geen regels of wetten; de rechter kan in prin
cipe menen dat een verdachte als de dader is geïdentificeerd wanneer 
slechts één getuige uit een zeer groot aantal hem heeft aangewezen. 

Ver haal en verankering 

Verhalen van getuigen die menen iemand te herkennen, zijn vaak heel 
geloofwaardig. Een belangrijke categorie wordt gevormd door slachtof
fers, zoals het personeel van een bank dat door een overvaller is bedreigd. 
Is het niet heel aannemelijk dat deze slachtoffers donders goed weten of 
een verdachte dezelfde persoon is als degene die een pistool op hen richt
te? Of , zoals in de zaak Chapelle, zou een getrainde politieambtenaar 
zich niet kunnen herinneren door wie hij is beschoten? 

Een andere situatie waarin de geloofwaardigheid bijna onaantastbaar 
is, doet zich voor wanneer een flink aantal getuigen dezelfde verdachte 
aanwijst. Dat kan toch niet aan een fout in de procedure liggen? Het ant
woord is: jazeker, dat kan best. Wanneer de procedure vergissingen uit
lokt, zullen veel getuigen dezelfde vergissing maken. De Amerikaanse 
onderzoeker Samuel Gross heeft 136 gevallen van aangetoonde foute her
kenning verzameld die tot gerechtelijke dwalingen hebben geleid. 2 1 In 
60 procent van de gevallen was de verdachte door meer dan één getuige als 
de dader herkend, in twee extreme gevallen zelfs door zeventien getuigen. 

Een derde aanleiding om getuigen te geloven is hun stelligheid. We we-

21. Gross , Op. cit. (noot 5). 
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ten uit een grote hoeveelheid empirisch onderzoek 22 dat stelligheid niet 
op juistheid wijst, maar veel mensen weten dat niet. Stelligheid neemt 
trouwens vaak in de loop der tijd aanzienlijk toe. Een verdachte die tij 
dens de test nog aarzelt, kan in de rechtszaal heel stellige verklaringen af
leggen. 

Ook het niet-oproepen ter terechtzitting van getuigen die negatieve 
herkenningen hebben opgeleverd, maakt het verhaal van het openbaar 
ministerie sterk. Waarom zulke getuigen nooit aan de rechter worden ge
toond, is niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat het openbaar ministerie 
zich daartegen verzet omdat zulke getuigen zijn verhaal bederven. 

Het resultaat is echter dat de rechter alleen wordt geconfronteerd met 
stellige verklaringen dat de verdachte dezelfde persoon is als de dader. 
Tegen de achtergrond van dergelijke argumenten lijken de bezwaren die 
de verdediging aanvoert tegen procedurefouten meer op pogingen om via 
een handigheidje de dans te ontspringen. Het verhaal dat de verdachte 
onschuldig is, maar door procedurefouten systematisch wordt aangewe
zen, is nu eenmaal niet zo inzicht elijk voor de rechter. Denk bijvoorbeeld 
aan een procedurefout bij het doen van een huiszoeking. Het feit dat er 
geen officiële lastgeving was, kan toch niet verklaren waarom er 12 kilo 
heroïne in het ten onrechte doorzochte huis werd gevonden? Naar analo
gie kan de rechter menen dat procedurefouten bij herkenningen wel laak 
baar zijn, maar niet kunnen verklaren hoe zo veel getuigen de verdachte 
herkennen. De praktijk wijst heel anders uit, maar dat weet de rechter 
niet. Wij maken ons sterk dat geen enkele Nederlandse rechter uit het 
hoofd een van de bekende gevallen zou kunnen noemen waarin dit inder
daad is gebeurd. 23 

Bij het samenstellen van haar steekproef kwam Van der Boor 24 zo'n 
geval op het spoor, dat zeer onlangs heeft plaatsgevonden en dat zonder 
enige publiciteit in de archieven is verdwenen. De Bruin werd ervan ver
dacht een bankoverval te hebben gepleegd. Hij ontkende en er waren drie 
getuigen die zijn alibi bevestigden. Er waren zeven getuigen die de over
valler, met een capuchon op zijn hoofd, hadden gezien. Alle getuigen 
produceerden signalementen, die varieerden van summier tot zeer gede
tailleerd. Eén getuige had geroken dat zijn adem naar alcohol stonk. De 
man was slecht verzorgd, had een slecht gebit, een verweerd gezicht. De 

22. Zie bijvoorbeeld K.A . Deffenbach er, ' Eyewitness Accuracy and Confidence : Can 

we Infer Anything about their Relationship? ', Law and Human Behavior, 4., 198o, p. 

243-260. 

23. Zie Wagenaar, Op. cit. (noot 5). 

24. Op. cit. (noot 8) . 
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Bruin was inderdaad alcoholist, en zag er mager uit. Hij werd in een Os
lo-confrontatie door alle zeven getuigen herkend. De confrontatie deugde 
echter niet, zoals gebruikelijk. Drie getuigen hadden De Bruin al in een 
fotoconfrontatie gezien . Er waren maar vier figuranten en De Bruin was 
de enige met een mager gezicht. Een van de figuranten had een zwarte 
snor, terwijl de getuigen het over een blonde snor hadden. Op grond van 
deze herkenningen alleen is De Bruin veroordeeld, ondanks zijn alibi. 
Vijf maanden later werd De Wit aangehouden op verdenking van een an
dere overval. De Wit bekende de overval te hebben gepleegd waarvoor 
De Bruin was veroordeeld. Hij voldeed aan het signalement en was ook 
alcoholist. De Bruin is vrijgelaten zonder een woord van excuus en zon
der dat iemand probeerde een les uit het gebeurde te trekken. De politie 
veronderstelde dat de betrokken opsporingsambtenaar iets te enthousiast 
was geweest. Maar dat is geen excuus en zeker geen verklaring waarom 
openbaar ministerie en rechtbank even voortvarend een alibi hadden ver
worpen en een ondeugdelijke confrontatie aanvaard. 

Opvallend in de zaak De Bruin is dat een herkenning kennelijk eerder 
geloofd wordt dan een alibi. Dit gegeven vindt men in meer zaken terug, 
zoals is gedemonstreerd door W agenaar en Loftus en ook in de verzame
ling van Gross. Het verhaal daarachter moet zijn dat getuigen die een 
verdachte helpen, zelf ook verdacht zijn. Alibi's worden daardoor onge
loofwaardig, zeker wanneer de verdachte uit een twijfelachtig milieu 
komt en alleen maar alibibewijs kan opbouwen via personen uit datzelfde 
milieu. Een vergelijkbare situatie bestaat in onze zaak Schneider. Schnei
ders vriendin geeft hem een alibi dat tijdens de zitting overeind blijft, 
maar Schneider en zijn vriendin komen uit een verdacht milieu en het 
alibi wordt daarom stilzwijgend verworpen. In de zaak De Bruin komt 
daar nog bij dat hij door wel zeven getuigen herkend is, terwijl zijn alibi 
maar door drie personen is bevestigd. 

Het verhaal van de herkenningen kan altijd gemakkelijk worden ver
ankerd in het geloof dat de rechter heeft in de betrouwbaarheid van waar
neming en geheugen. Het verhaal van de effecten van procedurefouten 
kan niet zo gemakkelijk worden verankerd aan een concrete ervaring of 
een algemeen psychologisch inzicht. De enige redding is verankering aan 
een bestaande wet, maar er bestaat op dit punt geen wetgeving. 
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Wetten en regels 

Is er geen enke le wet die iets zegt over herkenningsprocedures? Nee. Re
gels zijn er wel, maar daaraan hoeft de rechter zich niet te houden. Om 
te beginnen zijn er reg els opg enomen in het Handboek voor de recherche ba

sis cursus. 25 Daarin staat bijvoorbeeld duidelijk dat eenpersoonsconfron
taties alleen kunnen worden toegepast als formaliteit en bij het opheffen 
van tegenspraak. Bij fotoconfrontaties met betrekking tot een bek ende 
verdachte (zoals in de zaa k Carro ll) moeten er ongeveer tien foto's zijn, 
allemaal van lieden die aan het signalement van de verdachte voldo en. 
De figuranten moeten zelf geen verdachten zijn . De foto van de verdachte 
mag niet twee keer in de serie voorkomen. De politieambtenaar die de 
test afneemt hoort niet bij het onderzoek betrokken te zijn. En zo zijn er 
nog veel meer regels en die aan de politie bekend zijn , maar in de praktijk 
niet worden gevolgd . 

De belangrijkste regel is wel dat Oslo-confrontati es moeten worden 
overgelaten aan gespecialiseerde tactische en technische rechercheurs die 
strikt de regels volgen . Deze bepaling is twe eledig: de verwijzing naar 
speciaa l geoefende rechercheurs - die helaas niet bestaan - en de ver
wijzing naar regels - die sinds kort wel bestaan: de adv iescommissie 
heeft zeer uitvoerig beschr even hoe Oslo-confrontaties moeten worden 
uitgevoerd. De regels van de Recherche Advies Commissie zijn in princi
pe maatgevend voor de recherche, die wordt geacht confrontaties volgens 
de beschreven procedure uit te voer en . En dat zou aanzien lijk help en, 
omdat alle fouten die hierboven zijn genoemd door deze reg els worden 
voorkomen. In de praktijk houdt men zich echter ni et aan die regels en 
het is duid elijk waarom niet. Die regels zijn lastig en maken in een aantal 
gevallen confrontaties onmogelijk. 

Bovendien wees het openbaar ministeri e er buitengewoon vlug op dat 
de regels van de Recherche Advies Commissie slechts adviezen zijn en 
dat overtreding van de reg els geen juridische cons equ entie mag hebb en. 
In geen enkele zaak sinds de verschijning van het rapport van de advies
commissie heeft het openbaar minis te rie de hand in eigen boezem gesto
ken en zich de nodeloze schending van rege ls aangetrokken die toch ten 
doel hebben de waarh eidsvinding zeker te stellen. Kenn elijk zien de be
trokken functionariss en niet in dat de goede gronden waarop de regels be
rusten niet afhanke lijk zijn van het feit of de regels al dan niet kracht van 

25. Projectgroep R echerch e Bas is Cursus, Recherche(le)ren: handboek voor de recherche basis 

cursus, Zutph en: R echerch eschool Zutphen, Op leidingsin stituut voor Criminal ite its

behe ersing , De el 1 1988, D eel 2 1989. 
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wet hebben. Maar de redenering van het openbaar ministerie is wel ont
hullend: men wil zich kennelijk van eenvoudige logica pas iets aantrekken 
wanneer er een wet is die dat voorschrijft. 

Die les is buiten Nederland beter geleerd. In Engeland bestaat sinds 
vier jaar een Code of Practice, die voorschrijft hoe confrontaties moeten 
worden uitgevoerd. In wezen zijn die regels niet anders dan de regels van 
de Recherche Advies Commissie. Het belangrijkste verschil is dat de Co
de of Practice een dienstvoorschrift is, geen advies. De ervaring met ad
viezen is ook in Engeland bitter geweest: de adviezen van een beroemde 
commissie onder leiding van lord Devlin zijn nooit serieus opgevolgd, 
hoewel ze weinig verschilden van de huidige Code of Practice . 26 

De reden dat adviezen niet werken, is natuurlijk gelegen in de hebbe
lijkheid van rechters om herkenningen te waarderen zonder te letten op 
de regels waaraan ze logischerwijs moeten voldoen. Het verhaal is im
mers sterker dan de logica. En als rechters zich weinig van logica aantrek" 
ken, hoeft het openbaar ministerie ook niet met logisch goed gefundeerde 
herkenningen te komen. En daarom hoeft ook de politie niet zijn best te 
doen om de herkenningen goed op te zetten, en dat bespaart een hoop 
tijd en moeite. 

De oplossing van dit probleem is allereenvoudigst: noem herkenningen 
onrechtmatig als de procedure niet voldoet aan de regels van de Recher 
che Advies Commissie. 

De eerste verdenking 

Onlangs heeft de Israëlische onderzoeker David Navon betoogd dat men 
niet zo moet hameren op de precieze naleving van regels bij confronta
ties. 27 Het is niet van belang om vast te stellen dat een verdachte de da
der ls : het is genoeg om te weten dat de verdachte op de dader lijkt. Wan
neer iemand immers in het bezit blijkt van de buit of bij hem thuis wordt 
het wapen gevonden waarmee is geschoten, dan is het een feit van groot 
gewicht dat hij ook nog genoeg op de dader lijkt om door getuigen te wor
den aangewezen. 

26. Rt. Hon . Lord P. Devlin (Chair), Report to the Secretary of Statefor the Home Depart

ment of the Departmental Committee on Evidence of Identification in Crimina[ Cases, London: 

Her M aj esty's Station ary Office, 1976. 

27. Zie D. Navon, 'How Critica! is the Accuracy of an Eyewitness Memory: Another 

Look at the Issue of Lineup Diagnostics', j ournal of Applied Psychology, 75, 1990, p. 506-

510. 
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Tegen deze redenering is het een en ander in te bren gen. Soms word en 
verd achte n namelijk ' herkend', terwij l acht eraf blijkt dat zij hel emaa l 
niet op de dad er lijken. D e h erkenningsprocedure moet de kans op zulk e 
vergissingen zo klein mog elijk maken . M aa r een ernstiger bezwaar tege n 
het voorstel van Navon is dat in een aa ntal zake n het uiterlijk van de ver
dachte niet een extra gegev en is, maar de oorspronke lijk e reden van de 
verdenking. Latere herkenningstests zijn gehouden to en de gelijk en is al 
vaststond en kond en dus alleen ten doel hebben vast te ste llen da t er me er 
is dan gelijk enis . Ma ar da arvo or zijn eigen lijk alleen maar zeer zorgvu l
dig uit gevoerde Oslo-confrontaties gesc hik t. Elke test van mindere kw ali
teit leidt tot een cirke lr ede nering: j e verdenkt een verda chte omdat hij op 
de dader lijkt en bewijst vervo lgens dat hij op de dad er lijkt. Daarbij 
wordt eraan voorb ijgegaan dat er dui zend en men sen zijn die op de dader 
lijken en di e eve nzee r in slecht opgezette herkennin gstests 'herkend' zo u
den word en. Als in ee n opspor in gsonderzoek bego nn en wordt met ver
dachten op hun uiterlijk te selecteren, zijn daaropvolgende herken
ningst ests ni et gauw diagnostisch, zoa ls in de zaa k Sp eckman. 

Een logisch e anal yse van zese ntwintig zake n waarin herkennin g een rol 
speelde, heeft drie manier en aan het licht gebracht wa arop het uit erlijk 
van de verd acht e tot de ee rst e verd enking kan leiden . 28 In al die geva l
len zijn herkenningst ests zinloos wanne er men alleen gelijk enis wil aanto 
nen, omdat de gelijk enis al bij voorba at vaststaat. 

Selectie van de verdachte 

M en selectee rt bijvoorb eeld een verd acht e door getu igen van een overval 
op een sup erm ar kt te confront ere n met een verzame lin g foto' s van delin
qu ent en . D ege ne die wordt aangewezen door een of meer get ui gen, 
wordt uit slui tend vanw ege zijn uit erlijk verd acht en lijkt dus wa arsc hijn
lijk op de dader. Is dit gegeve n op zich zelf di ag no st isch? Wann ee r er 
maa r vijf foto 's van bekende sup er m arktov ervallers zijn ge toond wel : het 
is imm ers no ga l toeval lig da t een va n de vijf bekend e sup erm arktov erva l
Iers op de dader lijk t. Wanneer er 570 foto's zijn getoo nd ni et: 29 bij zo 
vee l foto's moet er altijd wel één zitten die gelijk eni s met de dader ver
toont. Confrontat ie m et andere get uigen, zelfs in een goe d georgan isee r
de O slo-confrontat ie, wordt nu ui te rst m oeilijk , omdat de verdachte vr ij
wel zek er mee r op de dader zal lijken dan de figurant en. 

28. Z ie W .A. W age naa r , The Forensic Context of Lin eup Tests , (submitt ed for publi ca 

tion). 

29. D a t kom t voo r. Zie Van der Boor , Op. cit. (noot 8). 



De identiteit van de dader 

Selectie van getuigen 

Men toont bijvoorbeeld de foto van een verdachte in de landelijk e pers. 
Drie getuigen melden zich die zeggen de man beslist te herkennen. De 
diagnostische waarde van deze herkenningen is onbekend, want we we
ten niet hoevee l mensen ook in de gelegenheid waren de dad er te zien 
maar vonden dat de getoonde man er absoluut niet op leek. We hebben 
nu dus getuigen die stellig beweren dat de verdachte dezelfde man is als 
de dader, maar deze getu igen zijn geselecteerd op een oncontroleerbare 
manier. Bij een eventue le Oslo-confrontatie dient men nu gebruik te ma
ken van andere getuigen, die de foto in de pers niet hebben gezien. 
Bovendien moet men de figuranten zeer zorgvuldig uitki ezen, omdat de 
verdachte, zelfs als deze onschuldig 1s, waarschijnlijk toch sterk op de 
dader lijkt. 

Selectie van de tenlastelegging 

Een verdachte is op heterdaad betrapt bij een bankoverval. Men ver
moedt dat hij van bankovervallen zijn beroep maakt en confronteert hem 
daarom in echte Oslo-confrontaties met twintig getuigen van nog vijf an
dere overvallen. Vier getu igen van twee verschillende overvallen herken
nen hem. Dat is ongeveer overeenkomstig de kansverwachting, maar als 
alleen die twee overvallen ten laste worden gelegd, ziet dat er voor de 
rechter heel anders uit. De ten laste gelegde zaken wprden dus geselec 
teerd op grond van het uiterlijk van de verdachte, terwijl de herkennin 
gen door deze selectie hun diagnostische waarde hebben ve rlor en . 

Het onderscheid dat Navon maakt tussen vasts tellin g van gelijkenis en 
vaststelling van identiteit is wel nuttig, maar leidt niet tot de conclusie dat 
vaststelling van gelijken is voldoende is. In gevallen waarin de gelijkenis 
allang vaststaat, hoeft die niet meer te worden vastgesteld . Een herken
ningstest is dan misleidend, omdat wordt gesuggereerd dat het om een 
vastste llin g van identiteit gaat. 

Komt het vaak voor dat de gelijkenis van tevoren al vaststaat? Samuel 
Gross vond in zijn eerde r genoemde onderzoek dat van 92 foute identifi
cat ies waarbij de eerste vèrdenking was te achterhalen, in 56 geva llen de 
·eerste verdenking was gebaseerd op het uiterlijk van de verdachte, dat is 
ongeveer 60 procent. In het overzicht van de eerder geno emde 26 zaken 
betrof het precies de helft van de zaken. 

In onze verzameling komen tien zaken voor waarbij herkenning een rol 
speelde. Daarvan stond in vijf zaken de gelijkenis al van tevoren min of 
meer vast. Haakn at werd op gron d van zijn uit er lijk verdacht van een 

218 



Bew9·s van onschuld 

overval in Zeist , nad at hij gepakt was voor een overval in Wo er den . Bo
vendien waren getuigen uit drie zaken met H aa knat geconfronteerd, 
waarna er op grond van herk e.nning en slechts één zaak over bleef. Cha
pell e werd in praktisch onmogelijke omstandigheden in een auto 'gezie n ' 
door age nt en di e zijn foto op zak hadden. Vanaf dat mom ent leek het her
inneringsb eeld d at ze van de dader hadd en opgebouwd dus op Chapelle. 
Dat werd dan vervolg ens in her kenningst ests weer onderzocht. In de zaa k 
Speckman werd en getuigen en tenlasteleggingen op gro nd van herk en 
ning en geselecte erd. In de zaak Carroll wer den getuigen m et behulp van 
land elijk verspreide foto 's geselecteerd. In de zaa k Edelschat werd de ten
lastel egg ing geselecteerd op grond van het signalement. Het probl eem is 
dus niet denkb eeldig. 

D e oplossing voo r de contaminatie tussen eerste verdenking en late re 
herkenningstest is alweer eenvoudig : bepaa l dat het bewijs te gen een ver
dacht e nooit alleen mag berusten op her kenning en, er moet altijd een an
dersoortig bewijs zijn dat een dir ect verband legt tu ssen h et misdrjf en 

de verdachte . M et ' dir ect' wordt bedo eld dat het ve rb an d specifiek m et 
die en e persoop wordt gelegd en niet met een hele groep. Modus op eran
di is dus niet goed genoeg: er kunn en meer mensen zijn di e dezelfde 
werkwijze gebruiken. Eerdere veroord eling en is ook niet goed: dat leg t 
geen relatie m et het huidige misdrijf. De el uitmaken van een criminele 
groep telt ook al ni et: er zijn hond erden m ensen die deel uitmak en van 
zulk e groepen, maar die hebb en niet allen het misdrijf begaa n. V olgens 
dit criterium zouden vier van onze tien her kennings zaken nooit tot een 
veroordeling hebb en geleid: H aak n at , Chapelle, Carroll en Edelschat. 

Bewijs van onschuld 

Onschuldig e verdachten hebben een aan tal mog elijkh ede n om zich tegen 
beschuldigingen te verw ere n. Een niet onbelangrijke daarvan is ni et h er 
kend te worden bij een herken ningst est of zelfs beter : positi ef ve rworp en 
te worden bij herk enningst ests . M aar dit verweer wordt hun ontnomen 

als de proc edur es foute herk enning en in de h and werken. In dat geval 
he eft het voor verdac ht en ook weinig zin om aan Oslo-confrontati es m ee 
te werken: het kan alleen m aar tegen hen gebruikt worden. 

De diagnostische wa ard e van niet -herk end word en is bij een Oslo-con
frontatie 3,8 (zie hoofd stuk 5). Bij een een persoo ns confr ont atie is de di a
gnostisch e waarde van niet-h er kend worden no g maar 1,4. Met andere 
woord en, een verdachte kan een eenp ersoonsconfront at ie eigenlijk niet 
als bewijs van zijn onschuld aa nvo ere n. In het algem een geldt: ho e slech
ter de pro cedure, hoe gro ter de kan s dat een onschuldige verdachte wordt 
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aangewezen, en hoe minder diagnostisch een niet-herkenning. De ver
dachte heeft dus groot belang bij een correcte uitvoering van Oslo-con
fron taties. 

In een aantal gevallen bevat het dossier aanwijzingen dat de politie ver
dachten heeft lat en gaan omdat ze bij een confrontatie niet werden her
kend. Een voorbeeld daarva n is de zaa k Eyunlu, waarin eerst een zekere 
Mohamed werd verdacht. Ook in de zaak Speckman werden eerst enke le 
andere verdachten aa ngehoud en. In de fase van het opsporingsonderzoek 
worden niet-herkenningen dus nog wel eens in het voordeel van de ver 
dachte uit gelegd . Maar wanneer het eenmaal tot een terechtzitting komt, 
is dat voorbij: rechters vertonen weinig neiging om niet-herkenningen -
voor zover zij daar al van weten - ten voorde le van de verdachte te 
interpreteren. Wanneer in onze tien identificatiezaken een verdachte niet 
herkend werd, is er gewoo n naar ander bewijs gezoc h t. Daarom luidt het 
beste adv ies aa n de advocat uur : zolang er geen dwingende regels zijn 
vastgesteld voor Oslo-confrontaties, inoet men cliënten nooit aan een her
kenningstest lat en meewerken wanneer het al vaststaat dat de vervolging 
zal worden doorgezet. Herkenningstests worden àltijd verkeerd uit ge
voerd, de fouten werken àltijd in het nadeel van de verdac ht e, en de test
resultaten worden waar mogelijk wel tegen verdachten gebru ikt, maar 
nóóit in hun voordee l. 

De geursorteerproef 

Als de politie in de gelukki ge omsta ndi gheid verkeert dat zij beschikt 
over voorwerpen waaraan vermoedelijk de geur van de dader is blijven 
hangen, kan zij met behulp van een hond een zogenaamde geursorteer
proef houden. Deze proef heeft een aantal kenmerken van de Oslo-con
frontatie maar wijkt daar ook op een aantal essentië le punten van af. 

Evenals de Oslo-confrontatie is de geursorteerproef niet zonder proble
men. Die zijn belangrijk , omdat de sorteerproef nogal veel wordt uitge
voerd: door honden van de Rijksspeurhondenschool ongeveer 1000 per 
jaar en door hond en van de Rotterdamse speurhondenschool ongeveer 
300 per ja ar. Bij deze proeven kunnen wij erva n uit gaa n dat de hond èn 
de geleider een goede opleiding achter de rug hebben. Die eis wordt ook 
geste ld in de Werkwijze Sorteerproef, die hi eronde r nog ter spra ke komt. 
Toch worden ook door anderen ongeveer 300 proeven per j aar uitge
voerd. En die lijken niet altijd te voldoen aan de eis dat het om een ·'gecer
tificeerde hond' gaat . Wie dat certificaat heeft afgegeven en op grond 
waarvan wordt namelijk niet gerege ld . In een van de door ons onderzoch
te zaken kwamen wij een certificaat tegen dat afgegeven was door de 
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plaatselijk e hoofd commissaris van politi e , die verklaart dat de betrokk en 
Duits e h erd er ' in staa t is te h and elen conform de eisen ges teld in de 
''voorlopig e werkwijz e speurhond/w erkwij ze sort ee rpro ef'' ' . Dit indruk
wekkend e certifi caa t wekt echt er de indruk dat de hoofdcommissaris -

van wie wij mog en aann emen dat hij geen bij zond ere kennis he eft van 
speurhond en - het certific aat afgaf zond er daarto e de hond èn de gele i
der te examin eren. H et lijkt verst andig dit soort ex cessen te voorkom en 
do or aan hond en èn geleiders de eis te stellen da t zij met su cce s bij éé n 
centr aa l instituut een duid elijk om schr even examen hebben afgeleg d. 

H et uitg ang spunt voor de sort ee rpro ef vormt de geur van ee n voor
werp dat is veilig ge steld, me estal op de pl aa ts van het delict. Voorw er pen 
di e voor een sort ee rpro ef in aa nm erking kom en , mo eten m et ee n steriele 
tan g word en op gepakt en in ee n speciale plas tic za k word en bewaard . Als 
het voorw erp te groot is, kan er eni ge tijd een gepr eparee rd e do ek op wor

den geleg d, die dan de geur sporen overn ee mt. In alle geva llen m oet in 
het proc es-verba al word en verm eld hoe de geurspor en zijn veiligg es teld , 
alth ans d at schrijft het H andboek voor de recherche basis cursus voor. 30 D at 
wordt m ee stal _ n agelat en , want wij zijn ee n derg elijk e beschrijving in d e 
door ons ve rza m elde za ken ni et tege ngekome n . D e speurhond mo et , n a 
dat hij h eef t gerok en aa n het voorw erp , uit een rij stalen buisj es di e op 
de grond zijn geleg d het bui sj e met de bijp asse nd e geur pakken. Elk buis
j e is enige tijd vas tg ehouden door de verd acht e of door ee n va n de figu
rant en , bij de sor tee rp roe f ' bijl egger s ' genoemd . Illust ra tief voor de m a
ni er wa arop dat in het verleden gebeurd e is de zaa k C olombo. 

De poli t ie hi eld op Schiph ol twee Ni ca rag uanen als ve rd acht e aa n : 
Gon zalez , di e de dru gskoeri er zou zijn en C olombo , di e de zoge n aa md e 
controll e r zo u zijn , dege ne di e ervoo r mo et zor gen dat de koerier er ni et 
met de dru gs va ndo or gaa t. De politi e ve rm oedd e dat de spull en in Go n
zalez' koff er van C olombo waren en prob ee rd e dit do or ee n geursort ee r

pro ef aan te ton en. Colomb o ontk end e uit eraa rd dat hij de eigen aa r was 
van de spull en en de koffer. Uit de koffer m et d rugs had de poli tie ee n 
overh emd 've iligges teld '. N aa r later blee k , was dit ove rh emd ind erd aad 
van Colomb o , m aa r het overh emd was p as nà de aa nh oudin g door weinig 
zorg vuldi g optr eden va n de politi e in de and ere koffe r te rech tgekom en . 

D a t was no g niet bekend toen op de dag n a aanh oudin g de sort eerpro ef 
werd geh oud en . 

Beide ve rd acht en dro ege n elk tie n minut en dri e stalen bui sj es in de 
bro ekzak ; vijf 'bijl egge rs' deden hetzelfde m et éé n bui sj e . D aa rn a werd 
va n elk van de figur ant en en de ve rd ac ht en één bui sj e op ee n rij gelegd 

30. Op. cit . (noo t 25), deel 1, 1988, p . 194 . 
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met een ond erlin ge afstand van ongeveer 50 centim eter. De rijk sspeur
hond Robin rook aan het overhemd en apport eerd e het buisj e van Co 
lombo. Daarn a schrijft de rijk sspeurhondg eleider het volgende in zijn 
pro ces-verbaal , dat - evenals de rest van de pro cedur e zoals die bij deze 
sort eerpro ef is gevolgd - enig comm entaar behoeft : 'De sort eerpro ef 
werd door mij twee keer herh aald , terwijl het bui sj e va n de verd acht e C o
lombo steeds op een and ere plaats in de rij werd gelegd. Ook deze keren 
apport ee rd e de hond het bui sj e va n de verd acht e Colombo .' 

Deze sort eerpro ef werd gehoud en in 1985. Sind s I janu ari 1989 zijn 
nieuwe richtlijn en van kra cht, die de werkwij ze op een aa nt al punt en ver
and erd en. 3 1 Er schortt e namelijk nogal wat aan de pro cedur e zoa ls die 
ook in de zaa k Co lomb o gehanteer d is. De manier waa rop de geur van 
verd acht e en figu rant en op de bui sj es is overgebr acht , is bijv oorb eeld niet 
zond er risi co . Zij mo esten de bui sj es in de bro ekza k stopp en . In een 
bro ekzak zit echt er niet alleen de geur van de dr age r van de broek , maar 
ook van voorwerp en die in de zak zitten of hebb en geze ten. Als een aa nt al 
van de bijlegge rs bijv oorb eeld hetzelfde merk zware shag rookt , kan niet 
geheel word en uit gesloten dat de bui sj es van die bijl egge rs voor de hond 
zozee r hetzelfde ruik en , dat de effectieve groott e van de rij bui sj es af
neem t. 32 De nieuwe pro cedur e is veel beter. Verd achte en figurant en 
moete n nu met deze lfde ongeparfum eerd e zeep hun hand en wasse n en 
dan met de hand gedur ende tien minut en elk twee bui sj es vas th oud en . 
De buisj es word en dan apart in potje s gedaan en word en pas na een af
koelingsp eriod e van minim aal een kwarti er aan de hond voorgel egd . 

Kluger Hans 

Vervolg ens legt de speurhond geleider de buisj es uit. D at betekent dat hij 
op het mom ent dat de hond langs de buisj es gaat wee t welke van de ver
dacht e is. Politi emensen zullen de hond niet snel het comm ando geven 
dat hij het buisj e van de verd achte mo et pakken , maa r door hun gedra g 
kunn en zij wel de kans verho gen dat de hond het bui sj e van de verd acht e 

31. De nieuwe werkwijze is bekend gemaa kt bij bri ef va n P .N .J . W els na mens het 

wer kove rleg oefengroe ple iders d .d . 19 decemb er 1988 . C itate n ove r de nieuw e proce 

dur e zijn afkomstig ui t deze bri ef. In het eerder genoemde H andboek (noo t 25) wordt 

nog uitg egaa n van de oud e procedur e . 

32. De mate waa rin hond en wel of niet goed geur en kunn en ond erscheiden la ten wij 

hier buit en beschouwing, omd at daarove r nog weinig beke nd is . Wij gaa n er va n 

ui t dat hond en uit stekend kunn en ruik en . 
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eruit haalt, ook als die niet overeenkomt met de geur op het voorwerp. 
Hoe zoiets werkt, kan aard ig geïllustreerd worden aan de hand van de 
geschiedenis van Kluger Hans. 33 

Op 28 juni 1902 verscheen in het Militärwochenblatt een advertentie met 
de volgende inhoud: 'Mijn zeven jaar oude, fraaie, makke hengst, waar 
ik proeven mee doe ter vaststelling van de geestelijke vermogens van het 
paard, wil ik verkopen. Hij onderscheidt tien kleuren, leest, kent de vier 
hoofdbewerkingen van het rekenen, en nog meer. Van Osten, Berlijn, 
Griebenowstrasse JO.' V on Os ten wilde helemaal niet verkopen, maar 
aandacht krijgen voor Kluger Hans, zijn bijzondere paard . En het paard 
was bijzonder, want het kon nog veel meer. Binnen korte tijd ontving 
Von Osten dagelijks bezoek, waaronder hoogwaardigheidsbekleders, ge
leerden, paardenkenners en militairen. Door het Pruisische Kulturmi
nisterium werd zelfs een onderzoekscomm issie van drie psychologen in
geste ld , want de verrichtingen van Kluger Hans betekenden nogal wat. 
'Nogmaa ls staat de natuurwetenschap voor een omwenteling . Het Dar 
winisme wordt bedreigd sinds Hans [ . . . ] tekenen van geleerdhe id en oor
deelskracht heeft getoond die met alle aanpassingswetten spotten,' 
schreef Germania op 14 augustus 1904. Het rapport van de onderzoekscom
missi e leverde op 9 december 1904 echter een onverwacht resultaat: 'In 
de herfst onderzocht ondergetekende (prof.dr. Carl Stumpf] met twee ou 
derejaars studenten [ ... ] het veelbesproken, zogenaamd rekenende 
paard van de heer Von Osten. Het probleem met betrekking tot de moge
lijkheid van een begripsmatig denken bij hogere dieren zou hier naar de 
overtuiging van talrijke waarnemers zijn opge lost. Het onder aanzienlij
ke moeilijkheden uit gevoerde onderzoek toonde geen spoor van begripsvor

ming en inzicht in de algemene betekenis van verbale uitdrukkingen bij het 
paard, leverde echter leerzame voorbeelden op van de minimale bewegingen 

waar vele mensen onwillekeurig en onbewust het eigen denken mee bege
leiden, en van de scherpte en de snelheid van de gezichtswaarneming bij 
het paard.' Een van de onderzoekers was namelijk op het idee gekomen 
het paard oogkleppen te geven, zodat hij de vragensteller niet meer kon 
zien. Het paard reageerde toen als elk ande r paard. 

Von Osten was te goeder trouw en dat zijn de meeste speurhondgelei
ders ook. In de nieuwe richtlijnen is daarom een helper geïntroduceerd, 
die de buisjes bij de verdachte en figuranten verzame lt en ze moet uitleg
gen in afwezigheid van hond en geleider . 

33. Het verhaa l komt van J. Linschot en, Idolen van de psycholoog, Utrecht: Bijleveld, 

1964 , die zich weer baseerde op 0 . Dfung st , Das Pferd des H err~ van Osten (Der Kluger 

Hans), Leip zig, 1907 en K. Kra!! , D enkende Ti ere, Leipz ig, 1912. 



De identiteit van de dader 

Herhaling en bijleggers 

H et was en is ook bij de nieuwe proce dur e gebruik elijk om de sort eer
proe f twee m aal ui t te voe ren , alth ans als bij de eerste keer de hond het 
bui sj e van de verd ach te apport eert. N aa r analogie van de O slo-confron
tatie is een tweede pro ef met dezelfde hond zinloos. Da arm ee wordt im
mers alleen m aa r vastgesteld dat de hond zich herinn ert welk e geur hij 
eni ge minut en geleden app ortee rde. Ond er de oud e pro cedu re was de 
tweede sor tee rpro ef om no g een reden zinledi g. M en verwijd erd e toen 
uit slui tend het bui sj e va n de ver dacht e en legde een ni euw bui sj e va n de 
verd acht e op een and ere plaa ts. De bijl eggers bleven ligge n. Di e waren 
echt er bij de ee rste pro ef al door de hond besnuff eld . Aangenom en kan 
word en dat een hond ook ruikt wa t hij reeds besnuff eld heeft, zod at de 
keuze bij een tweede proe f die op deze manier wordt uit gevoe rd wel zee r 
eenvoudi g wordt. In de zaak C olombo m aakte de geleider het nog erger 
doo r gewoon hetzelfde buisj e van de verda cht e op een and ere pl aa ts te 
legge n. D e hond hoefde de tweede keer alleen maar te ruik en welk buisj e 
hij al in de bek had gehad . 

Er zijn twee element en in de pro cedur e van de sort eerpro ef di e ni et ge
wijzigd zijn en die een zeker risi co inhoud en zolang niet mee r bekend is 
over de reukkw alit eite n van hond en. Dat zijn de mani er wa a rop de bij
legge rs gekozen word en en de mo gelijkh eid om de hond in een pro ef op 
meer dan één verd achte te laten sorteren . 

H et is gebruik elijk om als bijl egge rs politi eage nt en te nemen di e toeval
lig beschikba ar zijn. D at is niet verstandig nu ni et bekend is op welke 
geur element en hond en geur en identifi ceren. Aangenom en kan word en 
dat politi eage nt en allen naar het politiebur eau ruik en en dat du s de enig e 
geur die daa rm ee niet overeenkomt die van de verd acht e is. In de voor
schrift en voor de sortee rpro ef wordt met dit soort probl em en weliswa ar 
rekening gehoud en , m aar slechts in zeer beperkt e mate . In de ni euw e re
geling is voorgeschr even dat de bijl egge rs van hetzelfde geslacht mo eten 
zijn als de verd ach te. H et voo rschrift in de oud e rege ling dat bij een vrou
welijke verd acht e menstru erend e en ni et-m enstru erend e vro uwen niet 
door elkaa r in één sortee rpro ef gebruikt kunn en word en , is merkw aa rdi
gerwij s ni et in de ni euwe rege lin g opg enom en. 

Er is in beide regel ingen géén voo rschrift opgenom en over de rac iale 
of cultur ele sam enstellin g van de sorteerpro ef. Zond er een gro te re kenni s 
over de reuk zin va n de hond kan ni et uit gesloten wor den dat bijv oorb eeld 
verschill end e ee tgewoo ntes van versc hillend e cultur ele groepen tot ve r
schill end e geur en leiden. Een voor de han d ligge nd voorb eeld is het eten 
va n kn oflook. Zuid amerikanen eten aa nm erkelijk meer kn oflook dan Ne 
derlandse politi eage nten . Bij de sor teerp roef in de zaa k C olom bo werd 
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daa rm ee geen rekening gehouden . In de geurpro ef gin g het echt er om de 
vra ag of het desbetr effend e ove rh emd afkom stig was van de en e verd ach
te Nicaragu aan Colombo of de and ere verd achte Ni ca ragu aa n Gon zalez . 
Een ve rg elijkin g door de hond va n geur en van N ederland se politi ea gen
ten en een van de twee Ni cara guan en lijkt dan ni et een ee rlijk e sort ee r
pro ef op te leveren. D aarbij komt in deze zaak het probl eem dat beid e 
verdacht en èn de koffer lan gdurig in hetzelfde afgeslot en vliegtuig heb
ben geze ten . Of deze KLM-lucht van invlo ed is op de herk ennin g door d e 
hond , weten wij ni et m aa r di e invloed kan in ieder· gev al ni et word en uit
gesloten. 

H et probl eem van verschill en in geur en van r aciale en cultur ele gro e
pen is ni et geheel onb ekend . In de zaak tege n de Surin am er H aa kn at 
meldt rechercheur T err egge ter te recht zitting: 'Bij alle sort ee rpro eve n 
die gehoud en zijn in de ond erh avige zaa k wa ren er Surin am ers al s bijl eg
gers bij. Dit do en wij omd at bekend is dat bij die mensen , gelet op hun 
voeding .sp a tro on , het afscheidingsp roces and er s is. Ni et alle bijl egge rs 
waren Surin am ers, m aa r wel één of twee per gehoud en sort ee rpro ef. ' Dit 
is een bij zond er merk waar di ge verkl arin g . Of het voe din gsp atro on va n 
de bijl eggers doe t niet ter zake en dan ho even er bij een Surina am se ve r
d achte ook ge~n Surin am ers als bijl eg gers genom en te word en , of het 
doet wel ter zake, zoals rech ercheu r T err egge ook zeg t , m aar dan is h et 
cur ieus waarom ni et àlle bijl egge rs Surin amers zijn . Door de werkwij ze 
va n rech erch eur T err egge wor dt de effec tieve om va n g - dat beg rip 
kwam al bij de O slo-confr ont atie ter spr ake - teru gge bra cht tot 3 . D a n 
komt de gokk ans voor de hond op 33 pro cent. 

Het is duid elijk dat in alle gev allen genotee rd di ent te word en wie als 
bijl egger hebb en gediend . D at is ni et alleen van belan g om la ter te kun
nen vaststellen of alle pers on en uit deze lfde rac iale of cul tur ele gro ep als 
de verd acht e kom en , m aa r ook om vast te kunn en stellen of de hond de 
bijl egger s niet op and ere wij ze kend e . An aloog aa n de O slo-confront a tie 
neemt imm ers de effectieve groott e van de pro ef af als de hond de geur 
va n een of m eer van de bijl egge rs kent. Om die re den mo et de speur
hondg ele ider de hond al tijd in de auto la ten en hem er alleen voor het 
uitvoer en van de pro ef uithal en . Hij reist imm ers m et de hond regelm atig 
de politi ebur ea us in zijn distri ct af. Als de hond steed s m eege nom en 
wordt in het bu rea u , leert de hond te veel de geur en van politi eagen te n 
kennen . Dat is overigens een tweede argum ent waaro m politi eage n te n 
niet als bijl egge rs gebruikt m ogen wor den . O ver deze probl em_en zijn 
gee n voor schrift en in de rege ling van de sort eerpro ef opgeno me n . 

In de ni euw e voorschrift en wo rdt wel eni gsz ins rekenin g gehoud en m et 
het herk enn en van geur en door hond en over een wat lan ger e termijn. 
D aa rin st aa t: ' Binn en vee rti en dage n mag dezelfde hond n iet sorte ren op 
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dezelfde verdachte(n) in een andere zaak. Bovendien moeten, met deze 
hond, ten minste twee andere sorteerproeven tussendoor gedaa n wor
den.' De twee-wekentermijn lijkt arbitrair gekozen. Als het reukvermo
gen van de hond inderdaad zo fabelachtig is als wordt beweerd - harde 
empirische gegevens ontbreken immers - dan lijkt ook een twee-weken
termijn te kort. Het criter ium lijkt meer gekozen op grond van het aanta l 
beschikbare hond en. Er kunnen imm ers no gal wat hond en betrokken zijn 
in één zaak; in de zaak Haaknat werden vijf sorteerproeven door vijf ver 
sch illende honden gehou den en werd ook nog een hond ingezet bij het 
vinden van voorwerpen in het veld. 

Ook onder de nieuwe voorschriften blijft de gewoonte bestaan om geu
ren van meer dan één verdachte in dezelfde sorteerproef te gebruiken. 
Dat kan merkwaardige conseq uent ies hebben als niet vaststaat dat het 
desbetreffende voorwerp absoluut zeker door slechts één van de daders 
is vastgehou den. Neem bijvoorbeeld het geva l waarbij als uit gangspunt 
voor de proef een vuurwapen wordt geno men en in de rij twee buisjes van 
twee versch illende verdachten afkomstig zijn . Het is best mogelijk dat 
beide verdachten het vuurwapen hebben vastgehouden voor of tijd ens het 
misdrijf en dat de hond beider geuren ruikt. Dan kunnen twee dingen ge
beuren als de verdachten inderdaad de daders zijn: de hond aarze lt zoda 
nig dat de geleider besluit tot een negatief resultaat van de proef of de 
hond apporteert slechts een van de verdac ht en , waarmee de andere ver 
dachte ten onrechte wordt vrijgep leit. De praktijk om meer dan één ver
dachte in dezelfde proef te gebruiken is dus, evena ls bij de Oslo-confron
tatie, maar om een andere reden, onverstandig.' 

De diagnostische waarde van de geursorteerproef 

Nu niet prec ies bekend is hoe goed honden zijn in de sorteerproef, kan 
ook niet precies vastgeste ld worden wat de diagnostische waarde is van 
de sorteerproef, dat wil zeggen hoe groot het gewicht is dat in de bewijs
constructie aan de uitslag van de sorteerproef gegeven moet worden. Wij 
kunnen aa nn emen dat de diagnostische waarde van de sorteerproef vrij 
groot is , althans als de proef juist is uitg evoerd. Men neemt echter kenne
lijk aan dat de diagnostische waarde van een positieve proef, waarbij de 
hond het buisje van de verdachte apporteert, groot is en de diagnostische 
waarde van een negatieve uitslag minimaal. Dat leiden wij af.uit een pro
ces-verbaal in de zaak Haaknat waar in rechercheur Hopman schrijft: 'De 
hond heeft twee keer de rij buisjes beroken en apporteerde daarna een 
buisje van een andere persoon. Vervolgens de proef beëindigd. Aan deze 
proef kan geen waarde gehecht worden.' Dat is merkwaardig: een nega -
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tief resul taa t is weliswaa r iets and ers dan de poli tie ve rwac htt e, m aa r 
hee ft zeker di agnosti sche waa rd e omd at het de verd acht e in zekere m ate 
vr ijpl eit. 

In de zaa k Ha akn at zijn noga l wat sort ee rpro even gehoud en . H aa kn at 
wordt er van verdac ht, sam en met een medeverd ach te Lin szaa d , een 
overv al te hebb en gepleegd op een sup erm arkt in Wo er den . De politi e 
wordt snel gea larme erd , m ede door de knullig e aanp ak van de overv al. 
Er volgt een wild e acht erv olgin g va n de vlu cht auto , m aa r de polit ie ver
liest de daders uit het oo g n ada t zij uit ges tapt zijn en te voet ve rd er zijn 
gev lu ch t. D e twee ve rd acht en word en eve n later bij het Fort Jutph aas 
aa n gehoud en . Lin szaa d bewee rt dat hij daar aa n het j ogge n was. H aa k
na t was drijfnat bij aa nh oudin g. Hij bewee rt net in gevecht te zijn ge
wees t m et een zekere Benni e en in de slotgrac ht va n For t Ju tph aas te zijn 
gespron gen omd at hij de politi e zag en dacht dat men hem wild e aa nhou
den voor het gevec ht m et Benni e. 

Er wordt m et speurhond K arel een sort ee rpro ef uit gev oerd m et een 
sch aa r die bij de overval werd gebruikt. Beide verd ach ten waren in de 
proe f op gen om en . D eze proe f had het hi erb oven gecitee rde nega tieve re
sult aa t . Sp eurhond R aisa wordt gebruikt om te sort eren op een geurdo ek 
di e gelegd wa s op de rech te rvoors toel van de vlu cht au to. Ve rb alisant 
Vli et meldt slecht s: ' Geen geurh erk en nin g.' Een derd e geu rproef is wel 
raa k . H ond Ha sta ve rbindt Lin szaa d met een lu cht d rukpi stool d at in de 
vlu cht auto werd gevond en . Ee n vier de geurpro ef is wee r raa k . Op het ei
landj e in de slot gra cht zijn twee trai n in gspakken gevond en . Rij ksspeur
hond Brutu s app ort ee rt het bui sj e van H aa kn at, n ad at hij aa n een va n 
de twee tr aining spakk en ge rok en had. In een vijfd e sort ee rpro ef verbindt 
rijks speurh ond Am el het and ere tra in in gspa k aa n Lin szaa d . In alle sor
tee rp roeve n waren beide ver d acht en opgenom en . 

Aa n de positieve result a ten va n de pro eve n met de tra inin gsp akken 
word t ken n elijk een zwaa rd er gew icht toege kend dan aa n de p roeve n m et 
de negat ieve result aten . D at ligt n iet voor de hand. D e sch aa r is op de 
plaa ts va n het delict gevo nd en en getui gen zegge n da t de sch aa r door de 
over vallers is vas tgehoud en . D e politi e wee t zeker d at de d aders in de 
vlu cht auto zate n , want die hee ft zij gevo lgd va n af de sup erm ark t. D e 
pro ef m et de geur van de voor zittin g van de aut o was negat ief en het re
sult aa t va n deze pro ef spr eekt du s eve neen s in h et voor deel van H aa kn at. 
D e sort ee rp roeve n met een resul taa t in het nadeel van de ver d acht en ge 
ven jui st mee r pro blem en. D e tra inin gspakken word en ve rb ond en met de 
overva l op gro nd van beschr ij vingen va n getui gen . D e beschrij vin gen 
va n versc hill end e getui gen - in ex tenso in de bijl age wee rgegeve n - lo
pen ech te r noga l uit een . D e geurp roeve n ve rbind en de ve rd acht en du s 
met de tr ainin gspakken , m aa r he t staat allermin st vast d a t di e bij de ove r-
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val gedragen zijn. Bovendien bewijzen de proeven niet méér dan dat de 
trainingspakken en de verdachten naar hetzelfde slotgrachtwater ruiken. 
Blijft over: één positief resultaat. Zelfs als de diagnostische waarden van 
een negatief en een positief resultaat van de sorteerproef even groot zijn, 
dan nog spreken de sorteerproeven in de zaak Haaknat gezamenlijk eer
der voor dan tegen de verdachten . Daarbij komt dat de diagnostische 
waarde van een sorteerproef nooit groter kan zijn dan de band tussen het 
voorwerp dat als uitgangspunt genomen wordt en het delict. 

Eenzelfde probleem met verband tussen voorwerp en delict deed zich 
voor in de zaak Neeringh. Neeringh wordt in een sorteerproef verbonden 
met geur afkomstig van de voorstoel van de vluchtauto, maar Neeringh 
beweert dat hij weliswaar die auto gestolen heeft ten behoeve van zijn 
vrienden, maar dat hij niet zelf heeft deelgenomen aan de overval . 

Hoe sorteerproeven ook uitgevoerd worden, er schort nogal wat aan de 
processen-verbaal die daarvan worden opgemaakt. Wij schreven al dat 
daarin nooit de namen van de bijleggers opgenomen zijn. Dat zou wel 
moeten . Ook zou de helper mede het proces-verbaal moeten onderteke 
nen . Nu schrijft de speurhondgeleider het proces-verbaal en verklaart 
daarin dat de voorschriften gevolgd zijn . Dat kan hij echter maar ten dele 

weten, omdat hij bij de eerste fase van de procedure in het geheel niet 
aanwezig mag zijn. Als er later problemen ontstaan over een sorteer 
proef, dan moet de rechtbank over die fase de helper aan de tand kunnen 
voe len. Beter zou het nog zijn als de helper mede het proces-verbaal op
maakt en ondertekent. Tot slot: het zal duidelijk zijn dat ook over een 
sorteerproef met een zogenaamd negatief resultaat een volledig pro
ces-verbaa l opgemaakt moet worden. Nu is het echter gebruikelijk dat 
achterwege te laten. 



9 

Bewijs van horen zeggen 

'Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, kan 
door de rechter slecht s worden aange nom en, indi en hij daarvan uit het 

onde rzoek op de terechtzitting door de inh oud van wettige bewijsmidde
len de overtuiging heeft bekomen.' Dit staat in art. 338 Sv. Wie wordt 
ve rd acht van een misdrijf, wordt voorwerp van onderzoek ter terechtzit 
ting. Daar wo rdt onderzocht of er vo ldoende wettige bewijsmiddelen zijn 
om de rechter tot de overtuig in g te brengen dat verdachte zich inderdaad 
aan het hem ten laste gelegde strafba re feit schu ldi g heeft gemaakt. Daar 
wordt dus ook onderzocht of getuigen de waarheid spreken . 

Get uig enbew ijs is riskant omdat de verankering problematisch is. 
Waarom zou de rechter moeten geloven dat het waar is, wat de get ui ge 
zegt? De algemene rege l ' get ui gen spreken de waarheid' is er nu jui st een 
die zee r veel uitzonderingen kent. Het is dus noodzakelijk om de verkla 
ringen van getuigen verder te verankeren. Dat kan gebeuren door de ge
loofwaardig heid va n de getu ige als persoon te beoordelen. Wij weten in
middels dat een dergelijke beoordeling niet erg d iagnostisc h is . Het is een 
vee l betere strategie om de getuige zelf over mogelijke ankers te onder 
vragen . Kon de getu ige het wel goed zien? Waar stond hij dan? Wat heeft 
hij dan nog meer gezien? Kan hij de info rmatie van anderen hebben ge

kregen? Heeft hij er belang bij om niet de waarheid te spreken? Wijkt hij 
tijdens de zitting af van zijn vorige verklaringen? Zulke vragen kunnen 
alleen worden beantwoord door middel van een verhoor ter zittin g. De 
reden is dat de relevante vragen pas op dat moment bekend worden (in 
hoofdstuk 16 wordt dit probleem uit voer ig toege licht). Hier is een eenvou
dig voorbee ld om het probleem te illustreren. 

Mevrouw Averkamp verklaarde in de zaak van de IRA-moorden dat ze 

het gez icht va n een van de moordenaars had herkend op de foto die de 
politie ha ar h ad getoond. Ter terechtzitting vroeg de raadsman haar hoe 
dit kon; ze had imm ers eerder gezegd dat ze de man niet goed had gezien 
en niet zou herkennen. Daarop gaf ze het antwoord dat ze zich later had 
gerea liseerd dat de man leek op een kennis van haar. Nu hoefde ze allee n 
maar te .ont houd en dat de moordenaar op een kennis van haar leek, en 
dat was gemakkelijk. Dit bracht de raadsman echter op een aanta l nieuwe 
vragen: wie was di e kennis? Leek de kennis werkelijk op de verdachte? 
Waardoor realiseerde ze zich de gelijken is ineens? Hoelang na de moord-
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aanslag was dat? Deze vragen waren natuurlijk nooit in het vooronder
zoek aan de orde geweest. Dat kon ook niet, want in het vooronderzoek 
was nooit gevraagd hoe ze zo zeker van haar herkenning kon zijn. De 
antwoorden op al deze vragen waren grotendee ls zeer onbevredigend. 
Mevrouw Averkamp wilde niet zeggen wie de kennis was. Het kon niet 
worden vastgesteld of Carroll op de kennis leek. Ze gaf twee verschillende 
antwoorden op de derde vraag: ze had zich de gelijk enis spontaan gerea li
seerd en ze had zich de gelijkenis gereal iseerd toen ze de betrokken kennis 
tegenkwam. Op de vierde vraag gaf ze ook twee antwoorden: een dag of 
enke le weken. Al deze antwoorden leidden weer tot nieuwe vragen. Bij
voorbeeld: waarom zij niet onmidde llijk aan de politie had gezegd dat die 
op zoek moest gaan naar iemand die sprekend leek op de betrokken ken
nis. En hoe het mogelijk is dat je plotseling spontaan in ziet dat iemand 
die je niet goed hebt gezien, lijkt op die kennis. Daarover zou je een des
kundige kunnen raadplegen, enzovoort. 

Mevrouw Averkamp gaf ook een tweede verklaring voor haar ste llige 
herkenning: ze had zich voorgenomen om heel goed op één detail te let
ten en zich niet te laten afleiden door andere details. Daarom had ze zich 
het gezicht extra goed ingeprent. Dit verklaart niet waarom ze dan eerst 
zei dat ze de man niet zou herkennen. Bovendien is het strijdig met het 
feit dat ze het kenteken van de voorbijschietende auto noteerde, hetgeen 
ook aandacht vroeg . Over deze tweede uitleg zijn verder geen vragen ge
ste ld ; noch door de rechtbank, noch door de verdediging. Kennelijk reali
seerde men zich niet dat de verklaring in de lucht hing en zeker geen ver
ankering aan de herkenning bood. 

Het proces van verhaal en verankering houdt in dat verk laringen wor
den gecontroleerd door steeds maar verder te vragen. De volgende vra
gen hangen van de vorige antwoorden af en geen enke l antwoord bete
kent het definitieve eindpunt. Getuigen moeten ter terechtzitting worden 
gehoord omdat de rechter zelf moet bepalen of het eindpunt van de ver
ankeringssequentie is bereikt; dat is de directe consequentie van het in
quisitoire model. De verdediging, aan de andere kant, kan aanvechten 
dat het eindpunt is bereikt en doorvragen. 

De eindpunten van de verankering van de-auditu-verklaringen staan 
echter vooraf vast doordat de oorspronkelijke bron niet wordt gehoord. 
De rechter die genoegen neemt met een verklaring van horen zeggen, 
doet afstand van het proces van verdergaande verankering en kan daar
door zijn eigenlijke taak niet uitvoeren. Zo'n rechter laat zich dicteren 
door het onderzoek van anderen, en dwingt ook de verdediging zich te 
laten dicteren. De wetgever heeft dat kennelijk ingezien, want de-auditu
verklaringen zijn wettelijk verboden. Art. 338 Sv. is duidelijk. Het onder
zoek vindt plaats tijdens de terechtzitting en nergens anders. De wettige 
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bewijsmiddelen , zoals getuig enverklarin gen , mo eten ook tijd ens de te
rechtzitting word en gepr esent eerd, zo zou men denk en. 

' De werkelijk e gang van zaken in het N ederlands e strafproc es wijkt op 
belangrijke punt en af van wat juridi sche leken in de tekst van art. 338 Sv 
zullen lezen. D e rechtb ank stelt niet zelf het ond erzoek in , ma ar laat het 
ond erzoek aan ander en over. H et onder zoek vindt ook niet ter terecht
zitting plaats, maa r gaat daara an vooraf. D eze twee eenvoudig e medede
ling en zull en door vrijwel iedere strafr echtjurist worden tegeng espro
ken. 

H et verschil van menin g tuss en ons en wat wij daa rn et 'i edere str af
rechtjurist ' no emd en , is ni et van feitelijke , maar van form ele aa rd. Feite
lijk hebb en wij gelijk, form eel hebb en die str afre chtjurist en gelijk. Feite
lijk gaat het ond erzo ek na ar de tenl astelegg ing voor af aa n de terecht zit
tin g en wordt door and eren dan de leden van de rechtbank uitg evo erd , 
form eel neemt de rechtb ank daarvoor de verantwoo rdelijkh eid tijd ens de 
zittin g en wel door midd el van een 'ond erzoek' dat mees tal grot end eels 
een ritu eel is. H et is m aa r wat j e beslissend vindt: de feiten of het princi 
pe. Juri sten hecht en aa n prin cipes, wij aa n de fe iten . 

Het opsporingsonderzoek 

Iedere str afzaa k beg int met een opsp orin gsond erzoe k door m et opsporin g 
van str afbare feiten belaste ambt enaren .' Besluit de officier van ju stit ie 
op zeker mom ent tot verv olgin g, dan neemt de recht er-commis saris de 
voorb ereidin g va n de strafza ak over. 2 H et ond erzoek verand ert dan ook 
van naa m : het wordt een gerecht elijk voorond erzoek .3 Form eel di enen 
beide onder zoeken een verschill end doel. H et opsp orin gsond erzoe k heeft 
tot doel ee n verd ach te op te sporen en eindi gt du s, zou j e denk en, zodr a 
er een verd acht e is, da t wil zegge n iemand tege n wie een redelijk verm oe
den van schuld bestaa t zoals in art. 26 Sv aang ege ven . H et gerecht elijk 
voorond erzoek dient ervoor om wet tige bewijsmidd elen tege n een beken 
de ver dacht e te verza melen . Op sporin gsmidd elen en bewij smidd elen 
hoeve n ni et hetzelfde te zijn: een uit het crimin ele mili eu ontv angen tip 
kan een prim a op sporin gsmidd el zijn , als bewij smidd el is het vrij wel 
waa rd eloo s want afkom stig uit besmette bron. M aar ten dele werkt men 
in beide ond erzoeken met deze lfde midd elen: verh oren van verd ach te en 

1. Art . 141 Sv . 

2. Art . 168 Sv . 

3. Art . 149 Sv. 
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getuigen. Omdat van de result ate n daarvan steeds - en no g wel ambts 
edig - proces-v erb aal wordt opgemaa kt , kan het gebeur en dat de rechter 
commissaris niet op nieuw doet wat de politi e kort tevoren ook al gedaan 
heeft. Probl eem is echter, dat het verhoor tijd ens het opsporing sond er
zoek zond er de voor het gerechte lijk vooro nd erzoe k geldende waar borg en 
heeft plaatsge vond en. 1 De belangr ijkste daarvan is de aa nw ez igheid van 
de advocaat van verdachte bij het verhoor va n getu igen (art. 186 Sv), op 
dat de verdediging precies weet wat er gezegd is. Nu kan men tege nw er 
pen dat ook va n verhoren in het opsporingsonde rzoe k proc esse n -verbaal 
word en op gema akt, m aar die pro cessen-verb aa l vor men geen verbat im 
wee rgav e va n het gezegde: de geste lde vragen - en daarin wellich t beslo
ten informatie en suggesties - hoeven ni et te worde n opgenomen 5 en 
bov endi en is het ni et ongeb ruik elijk en in ieder geva l toegestaa n de ver
klaring en 'te ordenen en te fatsoeneren' .6 D at kan ertoe leiden dat enk el 
al de vorm van door de politie opgemaakte pro cesse n-v erba al van getu i
genver horen vragen oproe pt over de aut henti citeit erv an. Dat is nogal 
een beschul d iging, d ie dan ook onderbouw ing beho eft, di e wij hi erna zul
len geve n . Ov er het be lang van die const ate rin g komen wij daa rn a te 
spreken. 

Wij demonstr eren het voorgaa nd e aan de hand van de zaa k Bakoven. 
Bakoven is bankw erker , maa r werk loos. Hij heeft een bijstandsuitk ering. 
Hij wordt erva n verdacht zwa rt bijv er diend te hebb en als porti er va n een 
cas ino . Hij heeft de bij het casino genoten inkom sten ni et gemeld op het 
zoge naamde ' ink omstenformu lier ' dat hij als ui tker ingstrekker maa nd e
lijk s voor de sociale di enst mo et invull en. Tw ee sociaa l recherc heur s van 
de gemeen te, 'tevens on bezoldigd ambt enaar bij het Korps Rijkspolitie ', 
kom en hem op het spoor en ver horen hem in febru ar i 1987. Blijk ens het 
pro ces-verbaal heeft hij zich als volgt uit gedrukt: 

' H et zijn de inkomstenformu lieren die u mij toont . Deze herken ik als 
de door mij binnen de gemeente Geldrop ingevulde inkomste nformu lie
ren . Met de inhoud en de bedoeling van deze inkomstenform uliere n ben 
ik bekend. Ik weet dat ik deze naar' waarhe id moet invullen. Ik weet ook 
dat ik me bij onjui ste invulling blootstel aa n een strafvervo lging wegens 
valsheid in geschrif te. [ . .. ] ' 

4. V gl. J.A .W . Lensing, H et verhoor van de verdachte in strafzaken, Arnh em: Go ud a 

Quint, 1988, p . 124. 

5. Lensing, Op. cit. (noot 4), p. 232. 

6 . Lensing, Op. cit. (noot 4) , p . 234. 



Het opsporingsonderzoek 

Voor een bankwerker drukt hij zich n aa r ons oordeel verrassend uit. 
Maar niet alleen h et taalgebruik is verrassend, eve n verrassend is ver 
dachtes kennis van het strafrecht, in h et bij zonder van art. 225 Sr , dat 
over valsheid in geschrifte hand elt. Hij 'weet' dat voor toepass ing van dit 
artik el ni et alleen vereist is d at de gedane opgave onjuist en dus 'va ls' is, 
maar ook dat opzet ver eist is - 'me t h et oogmerk om het als echt en on
vervalst te gebruiken', zegt het wetsartik el. Zich in welisw aa r ni et fraai , 
maar correct en ondubbelzinnig Nederlands uitdrukk end , tilt hij de ver 
hor end e ambtenaren gedienstig over dit bij va lsheid in gesc hrift e notoir 
mo eilijk bewijsbare element van de tenl astelegg ing heen. Maar zijn ge
dien stigh eid kent grenzen: hij kent zijn stra frecht op zijn duimpj e, maar 
hij heeft het niet gedaan. D at luidt in het pro ces-ver baa l aldu s: 

' Indi en u beweert dat uit onderzoek is gebleken dat ik werkzaam ben 
geweest als portier in dienst van het cas ino te Geldrop dan verk laa r ik 
dat dit niet ju ist is. Ik kom daar als speler en werk daar niet.' 

Opnieuw valt in dez e ontkenn ing het taa lgebruik op, taalgebruik d at on
misk en b are trekken va n 'po liti eage nt enproza' vertoont. Die karakterise 
ring ontlenen wij aan W.F . H erma ns die er, in Mandary·nen op zwave lzuur, 

het pro za vanj.B. Charles/W. Nagel m ee typ eert. K enm er kend voor po 
litie age nt enpro za is niet alleen het formele karakt er erv an, maar vooral 
de zorgvuldigheid waa rme e de woordkeuze late re bewijsprobl eme n pro
bee rt te voorkom en . Wij citeren no g ee n kee r uit dit ver hoor: 

'U confronteert mij met verklaringen van mensen die bij het casino te 

Geldrop betro kken zijn en die ver klare n dat ik aldaar als bewaker werk

zaa m was. Ik moet u zeggen dat deze mensen niet de waarheid spr eken. 
Ze kunnen wel zeggen dat ik dir ekteur ben. ' 

Alleen die laats te zin do et eni ge auth enti citeit vermoeden. Bankw erkers 
zijn niet ergens 'werkzaam', ma ar werken ergens en m ensen spr eken niet 
'ni et de waarheid', ma ar liege n . Nu kan men de ze om zet ting en ongetwij
feld zien als onschuldig e 'fatsoeneringen', maar de in gefatsoeneerde 
vorm ing evlocht en bekent enis van opzet is allerminst onschuldig. Wat 
heeft verdachte tijdens dit verhoor pr ec ies gezegd, bekend of ontkend? 
Daar kunnen wij alleen maar naa r gissen. 

Bakov en ontkende en dus mo et het bewijs langs andere weg geleverd 
worden: getuigen. Eén dag na het verhoor van ver d acht e worden vier ge
tuigen gehoord door een van de twee eerder genoemd e sociaal recher
cheurs en een collega van hem. Alle vier getuigen werken bij het desbe
treffend e casino. Aan al deze getuigen wordt een de vorig e dag gemaakte 
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foto van verdachte getoond en allen verklaren hem te kennen, zij het niet 
onder zijn echte naam, maar als 'Mossie'. Allen verklaren dat deze Mos
sie bij het casino werkzaam is , zij het dat zij in details - bijvoorbeeld 
de periode waarin verdachte er werkte - van elkaar verschillen. Ook de 
getuigen blijken het politieagentenproza feilloos machtig: 

Getuige 1 (spelleider): 'Mossie werkt bij het casino te Geldrop.' 

Getuige 2 (receptioniste): 'Ik weet dat Mossie vanaf januari 1985 tot he
den [ ... ] als portier bij het casino te Geldrop werkzaam is.' 
Getuige 3 (caissière): 'Toen ik aldaar [bij het casino] in dienst kwam, was 
Mossie daar al werkzaam als portier.' 
Getuige 4 (technisch medewerker): 'Hoe lang hij al werkt bij het casino 
te Geldrop, weet ik niet precies. In ieder geval al heel lang. Ik weet ze
ker dat hij daar al twee j aar werkt. Hij werkt als portier.' 

Als deze verklaringen daadwerkelijk aldus zijn afgelegd, dan zijn zij voor 
verdachte zeer belastend. Geen wonder dat het openbaar ministerie be
sloot te vervolgen: een waterdichte zaak. Het duurt echter meer dan een 
jaar voordat de zaak Bakoven op de stapel van de rechter-commissaris 
boven komt. De rechter-commissaris besluit zelf getuigen te gaan horen, 
maar vreemd genoeg niet helemaal dezelfde getuigen als die welke tijdens 

het opsporingsonderzoek werden gehoord. Alleen getu ige 4 wordt ook 
door de rechter-commissaris gehoord. Voorts blijken er twee nieuwe ge
tuigen te zijn: een zaalchef (getuige 5) en de bedrijfsleidster van het casi
no (getuige 6). 7 Wij citeren uit deze verhoren door de rechter-commis
saris van ieder van deze getuigen enige passages: 

Getuige 4 (technisch medewerker): 'U laat mij thans een foto zien. Ik kan 
met zekerhe id zeggen dat dit de persoon is die ik als Mossie ken. Ik hoor 
u zeggen dat u deze foto aan dit proces-verbaal zult hechten. Ik ken 
Mossie vanuit het casino te Geldrop. [ ... ] Aanvankelijk dacht ik dat 
hij daar werkte als bewaker. Later heb ik van mevr. Bluyssen [de be
drijfsleidster, getuige 6] gehoord dat Mossie [ niet ]8 in het casino 

7. Uit het proces -verbaal van het verhoor door de rechter-commissaris blijkt dat getui

ge 6 ook tijdens het opspor ingsonderzoek is gehoord, maar daarvan bevindt zich geen 

proces-verbaal in het dossier. Bij die gelegenheid blijkt deze getuige niets over Bak

oven gezegd te hebben. Aanvankelijk was het onderzoek ook niet gericht tegen Bak

oven, maar tegen het casino zelf en het gehe le daar werkzame personeel. 

8. Dit woord ontbreekt in het proces-verbaal, maar uit de context blijkt dat het er 

dient te staan. 
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werkte maar dat hij daar als speler was en ook heb ik gehoord dat 
hij die jetons kre eg als hij verloren had: dit is het zogenaamde do
dengeld. [ ... ] U houdt mij voor dat ik op 20 februari 1987 en op 9 
maart 198l verklaard heb dat Mossi e in het casino te Geldrop als 
portier werkte. Ik kan op dit alles zeggen dat ik op grond van mijn 
eigen waarneming altijd gedacht heb dat Mossie in het casino in 
Geldrop werkte, maar dat ik van mevr. Bluyssen heb gehoord dat 
dat niet zo was. H et gegeven dus dat Mossie als speler in het casino 
in Geldrop was heb ik enkel van mevr. Bluyss en gehoord: Omdat 
mij niet is gebleken dat mevr. Bluyss en tegen mij onjuistheden heeft 
verklaard over allerl ei zaken ga ik ervan uit dat zij tegen mij over 
Mossi e ook naar waarheid heeft verklaard.' 
Getuige 5 (zaalchef): 'U laat mij thans een foto zien. Ik kan met zeker
heid zeggen dat dit de persoon is die ik als Mossi e ken. Ik hoor u 
zeggen dat u deze foto aan het proc es-verbaal zult hechten. Ik ken 
Mossie vanuit het casino in Geldrop. [ . .. ] Ik heb Mossie leren ken
nen als speler. Ik heb nooit gehoord dat Mossie porti er of ook bewa
ker zou zijn in het casino te Geldrop in de tijd dat ik daar werkte.' 
Getuige 6 (bedrijfsleidster): 'U laat mij thans een foto zien. Ik kan 
met zekerheid zeggen dat dit de persoon is die ik als Mossie ken . 
[ ... ] Ik hoor u zeggen dat u deze foto aan het proc es-verbaal zult 
hechten . [ ... ] Voornoemde Mossi e heb ik in het casino leren ken
nen. Mossi e kwam daar in het casino als speler. [ ... ] Ik kan u zeg
gen dat Mossi e nooit al,s portier of bewaker bij het casino in Geldrop 
heeft gewerkt .' 

In deze citaten vallen enkele dingen op. Vooreerst dat iedereen weer vol
maakt politieag entenproza blijkt te spreken, getuige 4 zelfs aanmerkelijk 
fraaier dan tijd ens het opsporingsonderzoek. Maar dat helpt de rechter
commissaris nauwelijks want ieder een ontkent nu dat verdachte bij het 
casino gewerkt heeft. Getuige 4 lijkt nog even een klein lichtpuntj e voor 
de rechter- commissaris te zien . Tijdens het opsporingsonderzoek heeft hij 
verklaard dat verdachte wel bij het casino werkte, maar inmiddels heeft 
hij van de bedrijfsl eidster gehoord dat dat een misverstand is. 'Maar ,' 
merkt hij hoopvol op, 'dat weet ik niet uit eigen waarneming: het gege
ven [ ... ] dat Mossi e als speler in het casino in Geldrop was heb ik enkel 
van mevrouw Bluyss en gehoord.' J e hoort het de recht er -commissaris -
die overig ens niet geacht wordt aan het woord te zijn - even denken : 
'Dat is dus een de-auditu-verklaring en misschien kan ik die ter zitting 

9. Van het tweede verhoor is geen proces-verbaal in het do ssier aa nwe zig . 
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als zodanig wegpo etsen .' M aa r de recht er-commi ssari s weet ook, dient 
althans te weten, dat rechtbank en niet met de-auditu- verklaringen zitt en . 

Nog frappant er in de laa tst e serie citaten is dat de getui gen op plaa tsen 
lett erlijk hetzelfd e verkl aren , alsof dezelfde gr ammofo onpla at keer op 
keer wordt afgedraa id . Dat verd acht e en de M ossie uit he t cas ino een en 
dezelfde persoon zijn , wil de rechter -commiss ari s ni et aan de vrij e formu
ler in g va n de getui gen overlaten . Hij stelt zijn eigen formul ering in pl aa ts 
van wat de getui gen hebb en geze gd, opd at alth ans op dat punt niets mi s 
zal kunn en gaan . Uit de woord elijke gelijkluid endh eid van delen van de 
ve rkl arin gen van verschillend e getui gen blijkt , dat hi er ni et verschill end e 
getuig en aa n het woord zijn, maa r een en dezelfde recht er-commis sari s. 

Dat alles voorkomt niet dat de rechtb ank ten slott e met tegenstrijdig e 
getuig enverklarin gen komt te zitten: werkte Mo ssie Bakov en nu wel of 
niet bij dat casino? Wij weten wat de rechtbank besloot: ja , Bakov en 
werkt e bij het cas ino en maa kte zich bij gevolg schuldi g aan valsheid in 
geschrift e. Hij kreeg dri e maa nd en . Du s nam de rechtb ank de niet ond er 
ede afgeleg de verkl aring en tijd ens het opsporin gsond erzoek serieus en 
de ond er ede afgelegde verklaring en tijd ens het gerecht elijk voorond er
zoek niet. 

Ho e wist de rechtb ank welke van de tege nstrijdi ge getui genv erklarin
gen geloofd moesten word en? Klonk en de verklarin gen ui t het opspo 
rin gsond erzoe k auth enti eker? W ellicht ve rmo edd e de rechtbank dat tu s
sen het op spo rin gs- en het gerechtelijk voorond erzoe k tu ssen de getuig en 
afspraken zijn gemaa kt met het doel ver dacht e alsn og vrij te pleiten . D an 
zoud en de getui gen tijdens het gerechtelijk voorond erzoek meineed heb
ben gepleeg d . Daa rvoor word en zij bij de rechtbank ech ter ni et vervolgd ; 
bij het hof wel. Zo zeker van zijn zaak is de rechtb ank blijkb aa r ook niet; 
trouw ens het element ' opzet ' , vereist voor meineed , is notoir mo eilijk te 
bewijzen . 

Wi e mee nt dat het niet onr edelijk is om aa n getuig enve rklarin gen fri s 
van de lever meer geloof te hecht en dan aa n latere verkl aring en , mo et we
ten dat de sociale recherche bij het desbetr effend e ca sin o ni et alleen een 
ond erzoek instelde naa r de verm eend e sociale-ve rzekerin gsfraud e va n 
verd acht e. H et vermo eden bestond dat ook allerlei and ere medewerkers 
zich aan sociale-verzekerin gsfraud e schuldig maakt en. M aa r dat ver mo e
den bleek onjui st. Alleen tege n Bako ven meend e men het bewijs te kun
nen levere n op grond van verklarin gen afgelegd tijd ens de paniek va n het 
oorspronk elijke ond erzoek en in bewoording en die door de wijze van ver
slaglegg ing niet meer te control eren zijn . Wa t is er toen pr ec ies geze gd ? 
Niet lett erlijk wa t er in de pro cessen -verb aal staa t. Ma ar wellich t kwam 
het da ar wel op neer. Als dat zo is, dan is de vr aag ho e het kan dat de 
getui gen tijd ens het gerecht elijk vooronder zoek het tegenov ergestelde 
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verklaren. Wat is daar dan precies gezegd? Niet letterlijk wat er in de 
processen-verbaal staat. En de rechtbank achtte het niet nodig om de ge
tuigen omtrent de gebleken tegenstrijdigheden zelf te ondervragen. De 
rechtbank nam genoegen met gefatsoeneerde de-auditu-verklaringen en 
waagde vervolgens een gokje: drie maanden. In appel werd verdachte 
vrij gesproken. 

Wij geven een nog verontrustender voorbeeld: de zaak Gremeling. (De 
verschillende aspecten van deze zaak zijn in hoofdstuk 7 al uitvoerig aan 
de orde geweest.) Gremeling wordt binnen enkele dagen vijf keer ver
hoord door de politie en bekent tijdens die verhoren ten slotte zevenen

twintig van de eenenveertig brandstichtingen. Later trekt hij echter al die 
bekentenissen weer in, een wending die de verhorende politieambtenaren 
kennelijk voorzien hebben, getuige de volgende passages in de processen
verbaal van deze verhoren : 

- Verhoor 1: 'Ik beken deze zaken zonder aanwijzingen van uw kant.' 
- Verhoor 2: 'Ik heb mijn verklaring in volledige vrijheid af kunnen leg-

gen en heb geen enkele klacht over het optreden van de politie ofwel 
de verhorend ambtenaar Boerma.' 

- Verhoor 3: 'Ik leg deze verklaring volledig in vrijheid af. Mij zijn geen 
beloften of toezeggingen gedaan door de politie. 10 Ik heb zelf beslo
ten schoon schip te maken met mijzelf.' 
Verhoor 5: 'Ik heb deze verklaringen in vrijheid afgelegd. Ik heb 
uiteindelijk zelf gekozen om opening van zaken te geven. Wat ik 
tot op heden verklaard heb is de waarheid en twijfel hierover is 
niet mogelijk. Ik ben door niemand gedwongen om verklaringen 
af te leggen.' 

De uit deze passages 11 blijkende bezorgdheid van verdachte over moge
lijke latere bewijsproblemen en verwijten die de politie daarover gemaakt 
zouden kunnen worden, is roerend. Terwijl de auteurs een traan wegpin
ken over zo veel onzelfzuchtigheid, proberen zij reminiscenties aan het 
soort zelfbeschuldigingen dat tot voor kort in Oost-Europa populariteit 
genoot, hardnekkig te verdringen. 12 

JO. Verdachte beweert later dat hem beloofd is dat men zijn bekentenis in het dorp 

geheim zal houden, een bewering die in ieder geval tekenend is voor de onnozelheid 

van verdachte . De belofte werd overigens keurig in het proces-verbaal opgenomen. 

Zie hoofdstuk 7. 

n. In verhoor 4 ontbreekt zo'n passage. 

12. Zie voor een ander suggestief verhoor de zaak DuCroq in de bijlage. 
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De juridische regeling 

De vraag of en in hoeverre de opsporingsambtenaren en de rechter-com 
missaris in de aangehaalde voorbeelden verwijt treft, blijft hier onbespro
ken. Wij constateren slechts dat de bewoordingen waarin processen-ver
baal van politieverhoren zijn gesteld, vragen oproepen over de authenti
citeit van verklaringen van getuigen zoals gerapporteerd in die processen
verbaal. Meestal meent de rechter-commissaris dat het geen zin heeft een 
politieverhoor nog eens over te doen. De rechtbank kan ook meer geloof 
hechten aan de verhoren tijdens het opsporingsonderzoek dan aan die tij
dens het gerechtelijk vooronderzoek. Ten slotte kan de rechtbank het on
nodig vinden om zelf de getuige ter zitting nog eens te horen; in plaats 
daarvan wordt het proces-verhaal van het politieverhoor ter zitting voor
gelezen of zelfs verkort voorgelezen . In al die gevallen wordt het door de 
politie opgemaakte proces -verbaal gebruikt als bewijs, waardoor van de 
getuige nooit een beëdigde verklaring in het vonnis doordringt. De vraag 
is vervolgens: kan dat formeel? Dat ligt wat ingewikkeld. 

Volgens de wet kan niet ieder willekeurig gegeven tot bewijs dienen. 
Art. 339 Sv somt de wettige bewijsmiddelen limitatief op: (r) eigen waar
neming van de rechter; (2) verklaringen van verdachte; (3) verklaringen 
van een getuige; (4) verklaringen van een deskundige; (5) schriftelijke be
scheiden. In dit hoofdstuk interesseren ons alleen getuigenverklaringen, 
die art. 342 Sv definieert als 'bb" het onderzoek op de terechtzitting gedane me
dedelingen van feiten en omstandigheden, welke hij [getuige] zelf waarge
nomen of ondervonden heeft'. In deze definitie cursiveren wij twee passages 
omdat het juist die passages zijn, die het onderwerp vormen van dit 
hoofdstuk. Wij beginnen met de eerste. 

In strikte zin kan als verklaring slechts gelden wat door een getuige ter 
terechtzitting wordt meegedeeld. Dat lijkt te impliceren dat het proces 
verbaal van een door de rechter-commissaris tijdens het gerechtelijk 
vooronderzoek en strikt volgens de daarvoor geldende regels afgenomen 
getuigenverhoor niet als getuigenverklaring kan gelden. Maar de wet zelf 
maakt op die regel een uitzondering, en wel in art. 295 Sv. Dat bepaalt 
dat het proces-verbaal van een door de rechter-commissaris in het voor
onderzoek afgenomen getuigenverhoor kan dienen als een echte getui
genverklaring in gevallen waarin de getuige inmiddels overleden is 'of, 
naar het oordeel van de rechtbank, niet op de terechtzitting heeft kunnen 
verschijnen'. De combinatie van beide gevallen wekt de indruk dat de re
denen van niet verschijnen van dwingende aard moeten zijn - bijna net 
zo dwingend als overlijden - maar de formulering laat de rechtbank op 
dit punt vrij. 

De uitzondering van art. 295 Sv geldt alleen voor beëdigde verklarin-
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gen die afgelegd zijn bij de rechter-commissaris. Een in een ambtsedig 
proces-verbaal van een politieverhoor opgenomen mededeling van een 
(niet beëdigde) getuige kan langs deze weg niet de status van getuigenver
klaring verkrijgen. Geen nood, want zo'n verklaring kan langs andere 
weg tot bewijsmiddel promoveren. Lid 2 van art. 341 bepaalt dat 'een op
gave, elders dan ter terechtzitting gedaan, [ ... ] tot het bewijs, dat de 
verdachte het tenlastegelegde feit begaan heeft, (kan] meewerken, indien 
daarvan uit en ig [ ander] wettig bewijsmiddel blijkt'. Welnu, volgens art. 
344 zijn ook 'schrifte lijk e bescheiden' wettige bewijsmiddelen en blijkens 
het bepaalde sub 2 worden 'processen-verbaal' daartoe uitdrukk elijk ge
rekend. Aldus kan een proces-verbaal van een door de politie ni et onder 
ede gehoorde getuige promoveren tot wettig bewijsmiddel. De wet laat 
dat uitdrukk elijk toe, maar de vraag rijst wat dan wel de betekenis is van 
de regel van art. 342, lid 1, dat bepaa lt dat een getuige slechts kan verkla
ren over 'fe iten en omstandigheden, welke hij zelf waargenomen of on
dervonden heeft'. Dat lijkt , nee, 'is tegenstrijdig. Daar heeft de rechter 
iets op gevonden. Bij zo'n proces-verbaal van een getuigenverhoor door 
de politie maakt hij onderscheid tussen de overbrengende verklaring (het 
proces-verbaal) en de overgebrachte verklaring (wat de getuige gezegd 
heeft). Alleen de overbrengende verklaring geldt als wettig bewijsmiddel, 
niet de overgebrachte verklaring. De politieambtenaar die ambtsedig het 
proces-verbaal opmaakte treedt als getu ige in de plaats van de door hem 
gehoorde getuige. 13 Tegenstrijdigheid opgelost, maar omdat het proces
verbaal slechts inter essant is voor zover het iets bericht over wat de oor
spronkel ijke getuige waargenomen heeft, wordt aldus , gesanctioneerd 
door de Hoge Raad, 14 het verbod op verklar in gen de audit u geschon
den. Omdat het, eveneens gesanctioneerd door de Hoge Raad, 15 ook tot 
de eigen waarneming gerekend wordt, wat de oorspronkelijke getuigen 
anderen heeft horen zeggen, kan men concluderen dat naar Nederlands 
recht geen enke le restrictie op een de-auditu-verklaring geldt. 

Nog zijn niet alle problemen die zich in dit verband kunnen voordoen, 
beschreven. In een beetje ing ewikkeld e strafzaak, waarin vele getuigen 
tijdens h et opsporingsonderzoek worden gehoord, wordt het lezen door 
de rechter van alle processen-verbaal van die verhoren bezwaarlijk 
geacht. Om de rechter een handj e te helpen wordt de hele zaak samenge-

13. Vgl. W .L. Borst en J .F. N ijbo er, Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht, N ijm egen: 

Ars Aequi Libri, 1990 (3d~ druk), p. 60. 

14. HR 20 december IQ~ ~ . NJ 1956. 202. 

15. HR 20 december 1926, NJ 1927, p. 85. M en kan zich afvragen of het niet verstand ig 

zou zijn de Ho ge Raad voortaan op 20 december vrijaf te geven. 
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vat in het zogenoemde 'relaas van bevindingen'. Daarin wordt het pro 
ces-verbaal van een getuigenverhoor , voor zover van belang, in één of 
enkele zinnen samengevat. Dan hoeft de rechter zich niet door al die pro
cessen-verbaal te worstelen , ziçh voortdurend afvragend wat zo'n getuige 
nou precies beweert. Dat komt de rechter wel uit, want hij heeft altijd 
haast. Maar aldus wordt in het gunstigste geval nog een extra laag tussen 
de rechter en de oorspronkelijke bron van de informatie geschoven, die 
de beoordeling van het beschikbare bewijs bemoeilijkt. Maar het 
gunstigste geval doet zich niet altijd voor: het is niet uitgesloten dat het 
relaas van bevindingen een extra gelegenheid biedt om de verzamelde in
formatie te vervormen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de zaak Rotweiler . 
In die zaak ging het om een overval op een bank, waarvan Rotweiler een 
van de twee daders zou zijn. Kroongetuige in deze zaak is mevrouw 
Meesters, die blijkens het proces-verbaal van het politieverhoor kort na 
het tijdstip van de overval twee mannen over het voor de bank gelegen 
plein zag hollen . In het relaas van bevindingen wordt meegedeeld dat ge
tuige 'twee mannen, kennelijk na het plegen van de overval, over het 
plein zag rennen'. Op het moment dat getuige Meesters de twee mannen 
zag, wist zij echter helemaal niet dat er een overval op de bank gepleegd 
was. Waar die mannen vandaan kwamen , wist deze getuige niet. Sterker, 
er is blijkens het dossier een andere getuige die er met zijn neus bovenop 
stond en die zag dat slechts één man de bank verliet en over het plein ren
de. De vraag is of de twee mannen die getuige Meesters zag wel dezelfde 
zijn als de overvallers. Welnu, over die hobbel helpt de onschuldig ogen
de toevoeging in het relaas van bevindingen de rechter heen: getuige 
Meesters zag 'kennelijk' de twee overvallers (en die andere getuige ver
gist zich dus). 

De waarde van de -auditu-verklaringen 

Wij komen toe aan de moraal van het voorgaande. Processen -verbaal van 
door politieambtenaren opgenomen verklaringen van getuigen kunnen 
als schriftelijk stuk tot bewijs van het ten laste gelegde meewerken. Het 
is niet ongebruikelijk dat de rechter-commissaris dergelijke getuigen tij
dens het gerechtelijk vooronderzoek opnieuw hoort, dan onder ede en in 
aanwezigheid van de verdediging, 16 maar dat hoeft niet. Het is aan de 
rechter -commissaris om te bepalen in welke mate hij dat doet. Sommigen 
onder hen zullen daarin precies zijn en alle getuigen opnieuw horen met 

16. Dat ligt ingewikkelder, zoals in hoofdstuk 2 uiteen is gezet. 
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uit zond er ing van slachtoffers va n zedenmisdrijven, die in ee rst e inst anti e 
nogal eens door gespecialiseerde opsporingsambtenaren worden gehoord 
of zelfs door deskundigen 17, and ere n zullen daar liberal er in zijn en er 
voora l toe overgaan in gevallen wa ar in zij verwachten dat de verdediging 
anders om het horen van di e getuigen ter zitting za l vragen. Wanneer de 
verde diging dat doet , wil het nog wel eens gebeuren dat de rechtb ank 
besluit niet zelf die getuigen te hor en, maar aa n de recht er-commi ssar is 
vraagt om dat alsnog voor hem te doen. Uit eigen waarneming weten wij 
dat op dit punt aanmerkelijke verschillen tus sen arrondissementen voor 
komen . 

Wat het probl eem is met tot bewijsmiddelen gepromoveerde pro ces
sen-verbaal van getui genv erhor en uit het opsporingsonderzoek, volgt uit 
de hierbov en gegeve n voorbee lden. H et is daa rbij vaak in het geheel niet 
duid elijk tot hoeve r de eigen bijdrage van de verhor end e ambt enaa r aa n 
de inhoud van derge lijke verklaringen reikt. Onduidelijk is welke infor
m atie van wie afkom stig is. Een eenvoudi g, verzonnen, voorbeeld kan 
dat nog eens illustr eren. De mededeling in een pro ces-verbaal dat de 
vlucht auto bij een bankov erva l een groe ne Volkswagen was, kan op twee 
m anier en tot stand zijn gekome n : 

(a) Vr aag: Wat voor auto was pat? 
Antwoord: H et was een groene Volkswagen. 
(b) Vraag: Was dat een groene Volkswagen? 
Antwoord: J a. 

Wij ho eve n, denken wij, ni et uit te legge n waarom a een belastender ver
klaring is voor een verdachte die met een groe ne Volkswagen in verb and 
kan worden gebrac ht dan b. H et ontbr eken van de verp lichting om tij
dens politi everhoren ni et alleen de antwoorden maar ook de gestelde vra
gen zo lette rlijk mog elijk op te nem en, maakt dat de recht er lat er moet 
gissen naar wat er nu pr ecies door een ge tui ge gezegd is en van wie in 
zijn verklaring voorkomende deta ils afkomstig zijn . 

De zaa k O'Flynn vormt daarva n een goed voo rb eeld. Ve rdacht e in de
ze zaa k wordt erva n beschuldigd ontu chti ge hand eling en te hebb en ge
pleeg d met twee meisj es van zeve n en vier j aa r , Nicole en Noëll e, do ch 
ters van Laur a, waarmee verdachte door bemiddeling van een escortser
vice in contact gekom en was . Het misdrijf moet zich afges peeld hebb en 
binnen een tijdsbestek van enkele minut en, waarin verdachte met beide 

17. Wier rapporten eve neen s als schr iftelijk stuk tot bewijsmiddelen kunn en promove

ren . Zie hoofd stuk 14. 



Bewijs van horen zeggen 

kinderen alleen was in de badkamer van een hotel. De ouders doen enkele 
dagen na het gebeurde aangifte, nadat zij eerst zelf de kinderen verhoord 
hebben. Bij de politie worden de twee kinderen te zamen verhoord door 
twee vrouwelijke politieambtenaren, die het proces-verbaal van dit ver
hoor besluiten met de conclusie dat er 'kennelijk vleselijke gemeenschap 
geweest is' tussen verdachte en de twee meisjes. Omdat er verder geen 
bewijs is - medisch onderzoek levert geen steunbewijs op - besluit de 
rechtbank in een tussenvonnis dat zij de politieambtenaren zelf wil horen. 
Dan blijkt dat een van de agenten bij de rechter-commissaris verklaard 
heeft dat de jongste van de twee kinderen tijdens het verhoor vrijwel niets 
gezegd heeft. Maar op de terechtzitting zegt de desbetreffende agente 
zich die mededeling aan de rechter-commissaris niet te herinneren. Maar 
de andere agente valt haar af: het jongste kind zou nogal 'brokkelig' 
geantwoord hebben en de verbalisanten zouden er zelf zinnen en een ver
haal van gemaakt hebben. Wat beide kinderen - het oudste verklaarde 
aanvankelijk tegen haar ouders dat er helemaal niets gebeurd was - en 
in het bijzonder het jongste nu precies verklaard hebben, zullen wij nooit 
te weten komen. De verbalisanten, beiden werkzaam bij de jeugd - en ze
denpolitie, hebben de vrijheid om getuigenverklaringen te 'fatsoeneren' 
wel heel ruim opgevat. Wij kunnen niet nalaten toe te voegen dat de 
rechtbank niettemin tot een veroordelipg kwam . 18 

· Het voorgaande houdt kritiek in op de wijze waarop tijdens het opspo
ringsonderzoek getuigen worden gehoord . Nu zou men kunnen opmer
ken dat het letterlijk opnemen van vragen en antwoorden te omslachtig 
zou zijn. 19 Daarmee kunnen wij instemmen, al was het alleen maar om
dat er een heel eenvoudig en goedkoop alternatief is: registratie van ver
horen met behulp van geluidsbanden. De verhorende ambtenaren kun
nen van de - naar hun oordeel - zakelijke inhoud van zulke verhoren 
op de gebruikelijk wijze proces-verbaal blijven opmaken, maar zodra er 
vragen rijzen omtrent het gezegde, kunnen de rechter-commissaris, de 
rechtbank en de verdediging zulke geluidsbanden afluisteren. Wellicht 
zou het nuttig zijn de dozen waarin dergelijke banden bewaard worden 

18. Ook in deze zaak deed zich het probleem voor dat een door de politie samengesteld 

relaas van bevindingen een extra gelegenheid tot vervorming van de informatie biedt . 

In het dossier troffen wij het verslag van een dokter, waarin deze verklaart dat het 

maagdenvlies van beide kinderen intact is. Over andere aanwijzingen voor seksueel 

misbruik zwijgt hij. Wie schetst onze verbazing in het relaas van bevindingen te ver 

nemen dat de dokter seksueel misbruik niet heeft uitgesloten. 

19. Dat voorschrift is bijvoorbeeld opgenomen in de Britse Police and Crimina! Evi

dence Act (PACE) van 1984. 



De auditu in strikte zin 

na het verhoor en onder het oog van de getuige te verzegelen, welke ver
zege ling daarna alleen nog door de rechter-commissaris of de rechtbank 
verbroken kan worden; dat zijn details die wij verder onbesproken laten. 
Voor het ogenblik menen wij te kunnen volstaan met de constatering dat 
deze oplossing van wat wij een ernstig probleem achten, zo eenvoudig en 
goedkoop is, dat wij geen enke l excuus zien om een dergelijke maatregel 
niet in te voeren . Er zijn reeds politiedistricten waar men in zedenzaken 
verhoren van slachtoffers met hun instemming op videobanden vastlegt. 

De auditu in strikte zin 

Processen-verbaal van in het opsporings- of het gerechtelijk vooronder 
zoek afgelegde getuigenverk laringen zij n, strikt genomen en met uitzon
dering van de in art. 295 Sv gegeven mogelijkheid, de-auditu-verklarin
gen en als zodan ig problematisch, omdat zij nodeloos een extra laag van 
deelverhalen in de bewijsvoering invo eren: de deelverhalen van de wijze 
waarop en de omstand igheden waaronder de verhoren plaatsvonden . Is 
er dan ook nog een relaas van bevindingen, dan betekent dat weer een 
extra laa g in de bewijsvoering: door wie en met welke accuratesse in dat 
relaas de relevante delen van de processen-verbaal van de verhoren zijn 

samengevat. Dat is onze concl usie uit het voorafgaande. 
Wij komen nu toe aan het gebruik van de-auditu-verklaringen in ande

re, meer strikte zin: verklaringen van getuigen omtrent wat zij van ande
ren vernomen hebben. Bereiken dergelijke verklaringen de rechter dan 
ook nog eens in de vorm van een proces-verbaal, dan is er sprake van 
dubbele de aud itu . Is er een relaas van bevindingen, dan is er sprake van 
driedubbele de auditu. Deze complicaties laten wij, na wat er in het voor
gaande over gezegd is, nu verder buiten beschouwing. Een getuige die 
in levenden lijve ter terechtzitting rapporteert wat hij iemand anders 
heeft hor en zeggen, schendt het de-auditu-verbod wanneer de inhoud 
van die van een ander gehoorde mededeling als bewijs gebruikt wordt. 
Dit is het de auditu -verbod in de strikte zin van art. 342 Sv. 

Ook andere rechtssystemen kennen een dergelijk verbod. De Ameri
kaanse Federal Rules of Evidence for United States Courts and 
Magistrates 20 bevatten het hearsay-verbod in rule 802 en definiëren hear
say in regel 8m als 'a statement, other than one made by the declarant 
while testifying at the trial or hearing, ojfered in evidence to prove the truth of 

the matter asserted' ( cursivering toegevoegd). Ook het Engelse recht kent 

20. St. Paul , Minnesota: West, 1979. 
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een hearsay-verbod al staat dat daar nergens in een wet. Het House of 
Lords formuleerde het verbod in 1988 als volgt: 'An assertion other than 
one made by a person while giving oral evidence in the proceedings is in
admissible as evidence of arry fact asserted. ' 21 De gecursiveerde delen in deze 
citaten maken duidelijk dat niet alles wat een getuige van een ander ge
hoord zegt te hebben onder het hearsay-verbod valt. De verklaring van 
een getuige dat hij een ander iets heeft horen zeggen, kan dienen om te 
bewijzen dat die ander dat daadwerkelijk gezegd heeft - en dat kan in 
het kader van een bewijsvoering van belang zijn - niet echter om te be
wijzen dat wat die ander zei ook echt waar was - als het dat is wat men 
wil bewijzen. 'It is not hearsay and is admissible when it is proposed to 
establish by evidence, not the truth of the statement, but the fact that is 
was made. ' 22 Wil men zo'n verklaring laten meewerken 'to establish the 
truth of the statement', dan moet de oorspronkelijke bron dat zelf komen 
verklaren. 

Waarom mag een hearsay-verklaring niet dienen tot bewijs van de in
houd van het beweerde? In het dagelijkse leven geloven mensen van aller
lei enkel omdat een ander het hun vertelt. Waarom mag de feitenrechter 
- in het Anglo-Amerikaanse recht de jury - op grond van de verklaring 

van een getuige die tijdens een overval een andere getuige, van wie de 
identiteit helaas niet is vastgesteld, heeft gehoord dat het wapen van de 
dader een .38 Magnum - wij verzinnen maar wat - was, niet aanne
men dat de overvaller inderdaad met een dergelijk wapen dreigde? En 
waarom mag dat niet gebruikt worden tegen een verdachte in wiens bezit 
een dergelijk wapen is aangetroffen? Omdat, nu wij die andere getuige 
niet kennen, niet duidelijk is of hij wel verstand heeft van handvuurwa
pens en in staat was om een .38 Magnum te herkennen. Misschien was 
hij wel net zoals wij en is '.38 Magnum' de enige naam van een hand
vuurwapen die hij, op grond van detectiveboekjes, kan noemen en wilde 
hij slechts indruk maken op de omstanders met voorgewende kennis van 
zaken. Daarom stelt het Anglo-Amerikaanse recht de eis dat zo'n getuige 
in persoon gehoord wordt, opdat hij over zijn expertise inzake wapens 
aan de tand gevoeld kan worden. Pas als hij daarvan echt verstand blijkt 
te hebben, is men bereid zijn verklaring serieus te nemen. 

De onmogelijkheid om bij hearsay de oorspronkelijke bron van de in
formatie kritisch te ondervragen in een kruisverhoor, dat wil zeggen door 
beide partijen, is de ratio die de Anglo-Amerikaanse handboeken geven 

21. Ontleend aan C. Tapper, Cross on Evidence, London: Butterworth, 1990 (7th ed.), 

p . 42; cursivering in het orgineel. 

22. Ibidem, p. 5w. 
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voor het hearsay-verbod. 'A person who relates a hearsay is not obliged 
to enter into any particulars, to answer any questions, to solve any diffi
culties, to reconcile any contrad ition s, to expla in any obscurities, to re
move any ambiguities; he entrenches himself in the simple assertion that 
he was told so, and leaves the burden entire ly on his dead or absent au
thor ,' zo drukte lang geleden een Amerikaanse rechter het uit. 23 Hoewel 
Jeremy Bentham meende dat het hearsay-verbod 'a distinctive feature of 
the English trial system' was, 24 kennen wij het verbod in Nederland ook 
in art. 342, lid I Sven, naar men mag aannemen, om dezelfde reden : bij 
een de-auditu-verklaring ontbreekt de oorspronke lijk bron en kan niet 
kritisch worden ondervraagd over de redenen van zijn wetenschap en de 
omstandigheden waarond er zij verworven werd. 

Inmiddels kent het hearsay-verbod zowe l in de Ver enigde Staten als in 
Engeland talloze uitzonderingen, die het leerstuk aanmerkelijk comp lice
ren. Wij lat en die onbesproken en merken op dat er in het Nederlandse 
strafprocesrecht geen sprake is van uitzonderingen op het verbod van art. 
342, lid 1, maar dat dat verbod in feite ni et meer geldt. In het al eerder 
genoemde leidende arrest over dit onderwerp 25 laat de Hoge Raad daar
over geen twijfel bestaan: ' [N]o ch de tekst, noch het systeem der wet 
[moet leiden ] tot de uitsluiting van het getuigen is van hooren zeggen,' zij 
het dat het volgens datz elfde arrest 'n iet valt te ontkennen, dat verklarin
gen van hooren zeggen in vele gevallen slechts van zeer betrekkelijke 
waarde zu llen zijn. ' Anderzijds meent de Hoge Raad dat 'n iet is in te 
zien, waarom de rechter met dergelijke verk laringen in het geheel geen 
rekening zou mogen houden' .26 De Hoge Raad ziet het bepaalde in art. 
342, lid I niet als een verbod, maar als een waarschuwing en hecht dus 
geen belang aan een kruisverhoor van getuigen, hèt argument voor het 
hearsay -verbod in het Anglo-Amerikaanse recht. In latere jurispruden
tie27 is dit vele malen bevestigd. 

Er is echter, denken wij, een kentering gaande onder invloed van het 
bepaalde in art. 6, lid 3 EVRM en de Straatsburgse jurisprudentie daar
over. In dat artikel worden de minimale rechten van verdachten in straf
zaken opgesomd en onder punt d is bepaald dat iedere verdachte het 
recht heeft 'de getuigen à charge te ondervragen of doen ondervragen en 

23. In Coleman v. Southwick, 9 John. 50 (N.Y. 1812), geciteerd door E.W. C leary, 

McCormick on Evidence, St. Paul, Minn.: West, 1984 (3rd ed.) , p . 728. 

24. Ibidem . 

25. HR 20 december 1926, NJ 1927, p. 85. 

26. Citaten ibidem p. 91. 

27. Voor bijzond er heden zie Borst en Nijbo er , Op. cit. (noot 13), p. 59 e.v. 
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het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen ge
schieden als het geval is met de getuigen à charge'. Deze bepaling heeft 
een voor (onder andere) de Nederlandse situatie wat ongelukkige formu
lering, omdat wij formeel het onderscheid tussen getuigen à charge en à 
décharge niet kenn en. Niettemin maakt de bepaling duidelijk dat ook in 
ons land zou moet en geld en dat iedere verdachte de gelegenheid krijgt 
om getuigen te ondervragen of doen ondervragen als hij dat voor zijn ver
dediging nodig acht. De preci eze wijze waarop dit recht vorm mo et krij
gen, is uit de jurisprudentie van het hof in Straatsburg nog ni et geheel 
duidelijk geworden, 28 maar men kan toch veilig aannemen dat bewijs
beslissingen die in hoofdzaak berusten op de -auditu-verklaringen het in 
art. 6, lid 3 geïmpliceerde recht op kruisverhoor van getuigen frustreren. 
Het speciaal teg en ons land gerichte Kotovski-arrest 29 maakt , naar ons 
oordeel, duidelijk dat de vraag of in het N ederlandse strafproces de- audi
tu -verklaringen onbeperkt toelaatbaar zijn en qua bewijskracht overgela
ten kunnen worden aan het oordeel van de rechter, opnieuw ter discussie 
staat. Zijn de berichten die ons informeel bere iken juist, dan is er gedu
rende de afgelopen jaren sprake geweest van een geleidelijke terugkeer 
van de getuige in de Nederlandse rechtszalen. Staat de verdediging erop 
dat de oorspronkelijk bron van een voor het bewijs relevant gegeven in 
persoon wordt gehoord, dan stemmen recht ers daar thans vaker in toe 
dan nog maar enke le jar en geleden het geval placht te zijn. Wij juichen 
die ontwikkeling toe_:rn 

Het belang van het in persoo n horen en krui sverhor en van getuigen is 
er niet in gelegen dat de rechter dan aan de toon , woordkeuze en gelaats
uitdrukking van getuigen kan aflezen of zij de waarheid spreken of liegen. 
De mogelijkheden daarto e, zo weten wij uit onderzoek, 3 1 zijn bep erkt, 
hoew el sommige rechters daar anders over zullen denken, waardoor de 
'onmiddellijkheid' van het proces een eigen bron van fouten kan worden. 
In de verondersteld e mogelijkheid om getuigen op liegen te betra ppen, 
is dan ook niet het belang van het kruisverhoor gelegen. Dat is gelegen 
in de mog elijkheid om getuigen uitdrukkelijk te ondervragen over de her
komst van hun kennis en de omstandigheden waaronder zij verworven 

28. Zie echter de Unterpertinger-zaak, 24 nov em ber 1986, Pub!. Series A no (1986). 

29. 20 novem ber 1989, Pub!. Series A. 166 (1990), NJ 1990, 245. 

30 . Zie in dit verband ook: H.F .M . Crombag, ' On the Europeanization of Criminal 

Procedure', R echt der Werkelijkheid (Living L aw in the Low Countries), 12, 1991, p. 27-42. 

31. Zie W.L. Benn ett en M.S. Feldman, R econstructing R eality in the Courtroom, London: 

Tavistock, 1981; P. Ekman en M. O'Sullivan, 'Who C an Catch a Liar ?', Am erican Psy

chologist, 46 , 1991, p . 913-920. 
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is, alsook over de redenen waarom getuigen op sommige vragen het ant
woord schuldig moeten blijven. Dat zijn feitelijke kwesties en het heeft 
weinig of niets te maken met het lezen van gedachten. 

Verklaringen van getuigen die de rechter bereiken in de vorm van pro
cessen -verbaa l opgemaakt tijdens het opsporingsonderzoek of tijdens het 
gerechtelijk vooronderzoek, zijn in het Nederlandse strafproces eerder re
gel dan uitzondering. Dat dergelijke processen-verbaal dan ook nog de
audit u-verklarin gen van niet in persoon gehoorde derden bevatten komt 
minder voor, maar is geenszins zeldzaam. Hoe een dergelijke handelwij
ze uit de hand kan lopen, willen wij tot slot nog demonstreren. Het gaat 
om de zaak Castelyn. 

Bert Castelyn is een parttime leider in een kinderspeelplaats, die wordt 
beschuldigd van seksueel misbruik van vier kleine meisjes. Eigenlijk gaat 
het om drie geval len, want twee van die vier meisjes zijn zusjes. Nadat 
de rechtbank Castelyn voor alle drie gevallen veroordeeld heeft tot zes 
jaar met aftrek, vernietigt het hof de veroordeling voor twee van deze ge 
vallen en veroordeelt alleen voor het geva l van de twee zusjes, Nancy, 
twee jaar en vijf maanden oud, en Gwendo lin e, acht maanden oud. Deze 
twee kinderen zou verdachte niet alleen onzedelijk betast hebben, maar 
hij zou ook gemeenschap met hen gehad hebben. 

Castelyn, die gehuwd is en zelf twee jonge kinderen heeft, zou zijn 
wandaden gepleegd hebben toen zijn vrouw en hij op beide slachtoffertjes 

pasten terwijl hun moeder, een prostituée, aan het werk was. De beschul
diging wordt geuit door de moeder van de slachtoffertjes, te zamen met 
twee van ha ar collega's. De relaties tussen de verschillende getuigen en 
verdac ht e en diens gezin zijn gecomp liceerd en niet geheel zonder belang 
voor de zaak. Wij laten die hier echter onbesproken. 

Kern van het bewijs tegen verdachte wordt gevormd door twee gege 
vens. Het eerste daarvan is dat na het oppassen door verdachte op de 
twee kinderen, de geslachtsorganen van deze kinderen gezwo llen zijn en 
verwondingen vertonen. Een vertrouwensarts en een arts in het acade
misch ziekenhuis worden geraadpleegd en die achten seksueel misbruik 
niet uitgesloten, al kan ook niet worden uitgesloten dat deze symptomen 
een gevo lg zijn van slechte verzorging en hygiëne. Dat is ook wat ver 
dachte en zijn echtgenote beweren: de kinderen kwamen in verwaarloos
de staat bij hen . Het vers lag van het onderzoek in het ziekenhuis blijkt 
later niet meer op te sporen in de ziekenhuisadministratie. 

Het andere gegeven is de verk larin g van de moeder van de slachtoffer
tjes, die zij afge legd heeft tegen de politie en die de rechter via een proces
verbaal van dit ver hoor bereikt. De moeder verklaart dat het oudste kind, 
Nancy, tegen haar geklaagd heeft over pijn in de buik, daaraan toevoe
gend: 'Bert stok in buik. Gwennie ook au in buik.' Voor wat haar zelf 
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is overkomen, is de tweejarige Nancy dus de oorspronkelijke bron . Haar 
verklaring bereikt de rechtbank via de moeder en de politieambtenaar. 
Er is hier dus sprake van een drievoudige de-auditu-verklaring van bo
vendien niet erg duidelijke inhoud. Voor wat de acht maanden oude 
Gwendoline overkomen is, is er sprake van een viervoudige de-auditu
verklaring, omdat Nancy voor haar als extra tuss enstation dient. 

Wij hoeven, nemen wij aan, niet uit te leggen welke risico's de recht
bank hier nam toen zij verdachte veroordeelde op grond van informatie 
die hem via zo veel tuss enstations bereikt e en dat geheel afgezien van de 
onzekere inhoud van die informati e. En toch is er nog een extra aspect 
aan dit bewijs dat niet bleek doorgedrongen tot de officier van justitie, 
de verdediger, de rechtbank, het hof en zelfs de Hoge Raad , die zich ten 
slotte ook n·og over dit geval beraadde. Het gaat ons om het geval van 
de acht maanden oude Gwendolin e. Wat haar overkomen is, bere ikt ons 
via Nancy. Maar ho e wist Nancy dat Gwendoline ook pijn in haar buik 
had? Omdat Gwendoline haar dat verteld heeft? Kinderen van acht 
maand en kunnen nog niet praten! Nancy was er in de versie van het 
openbaar ministeri e ni et bij toen Gwendoline misbruikt werd. Er deugt 
dus iets niet in de verklaring en daardoor wordt de gehele verklaring ver
dacht. 

Het schokkende in de ze zaak is dat blijkens het door ons zorgvuldig 
bestudeerde, uitvo erige dossier ni emand dit probl eem heeft opgemerkt. 

Terwijl wij met dit dossier bezig waren , deed de Hoge Raad uitspraak 
in deze zaak. Zij verwees de zaak terug voor hernieuwde behandeling . De 
reden voor deze terugverwijzing is echter verbijsterend: de echtgenote 
van verd achte, wier verklaring voor het bewijs nauwelijks ter zake deed, 
was niet, want door de politie, onder ede gehoord. Het hof herstelde dez e 
vormfout en veroordeelde opnieuw zonder de werkelijk relevante vraag 
op te werpen. Waarom zou het hof ook: de Hoge Raad had die vraag im
mers ook niet gesteld. 

Conclusie 

Onze conclusie uit het voorgaande kan kort zijn. Via de-auditu-verkla
ringen verkregen bewijsmiddelen in strafzaken zijn gevaarlijk : de oor
spronkelijke bron van de informatie kan niet kritisch ondervraagd wor
den. De theorie van verhaal en verankering, die wij in hoofdstuk 3 pre
senteerden, laat zien dat bij de-auditu-verklaringen de verankeringse
quentie aanmerkelijk dieper moet gaan, dan bij verklaringen uit de eerste 
hand. Niet alleen moet bij de-auditu-verklaringen de overbrengende ge
tuige ondervraagd worden over de reden van zijn kennis en de omstan-



Conclusie 

digh eden waa rond er zij verkr egen is; hij zal ook mo eten uitl eggen dat 
zijn verkl arin g eerb aa r is en zond er bijb edoeling en tot sta nd is gekomen . 
En daa rbij zou het ni et mo ete n blij ven: het openba ar mini sterie zou ook 
no g mo eten uitl eggen waa rom de oorspronk elijke getuig e niet zelf zijn 
verkl aring komt afleggen. Kortom : de-auditu -verklarin gen verg en een 
groot aa ntal ex tra verank erin gen als de rechter daarop veilig zou willen 
beslissen. 

Aan de hand va n de zaa k Cas telyn hebb en wij gedemonstr eerd dat het 
gevaar erv an eigenlijk nog grot er is: men kàn bij de-auditu-v erkl aring en 
de oor spronk elijke bron niet alleen niet ond ervrage n , men komt ond er 
omst andi gheden zelfs ni et op het idee dat daa rove r vr age n ges teld zoud en 
kunn en word en. De oplossin g van de H oge R aa d in haa r arr est van 20 

decemb er 1926, waa rin zij het de-a uditu-v erbod de facto ophi ef en inhou
dend e dat de recht er de waa rd e van de-a uditu-v erkl arin gen zelf m aa r 
mo et wegen, acht en wij licht zinnig . H et komt voor dat recht er s zelfs ni et 
op het idee kom en dat er iets te wege n valt. 

H et is om die reden dat wij de hiervoor ges ignalee rd e terugk ee r va n 
de get uige in de Nederlands e recht szalen toejuich en en hop en dat ni euw e 
juri sprud enti e va n het Straa tsbur gse hof deze on twikkelin g kra chti g za l 
stimul eren . Wij moeten ons gewoon wee r ga an houd en aa n het ver bod 
va n art. 342, lid I Sv . Zo eenvoudi g is het. 
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Liegende getuigen 

De wetgever maakte zich kennelijk zorgen over de mogelijkheid dat ie
mand ten onrechte wordt veroordeeld doordat één enkele getuige zich 
vergist of onwaarheid spreekt. Een van de schaarse bewijsregels in het 
Wetboek van Strafvordering luidt namelijk: 'Het bewijs dat de verdachte 
het ten laste gelegde feit heeft begaan, kan door de rechter niet uitsluitend 
worden aangenomen op de verklaring van één getuige' (art. 342, lid 2 
Sv). Naast de verklaring van één enkele getuige moet de rechter aanvul
lend bewijs in zijn overwegingen betrekken. Over de vraag hoeveel en 
wat voor soort aanvullend bewijs de onzekerheid in voldoende mate weg
neemt, heeft de wetgever zich echter niet uitgelaten. Wellicht dacht hij 
dat dat ook niet nodig was, omdat het imm ers logisch is dat aanvullend 
bewijs aantoont dat de getuige zich niet vergist en ook niet liegt. In ter
men van onze theorie: het aanv ullende bewijs moet de get ui genverk la
ring verankeren aan iets beters dan het, volgens de wetgever blijkbaar 
lichtvaardige, geloof dat getuigen niet liegen en zich niet vergissen. Aan
vullend bewijs dat die functie niet kan vervullen, kan daarvoor niet in de 
plaats komen, want dit voorkomt niet dat de getuigenverklaring onvo l
doende verankerd 'in de lucht blijft h angen' en daarom, volgens de wet
gever eigen lijk niet kan meetellen. Maar in vee l geva llen is juist dat soort 
aanvu llend bewijs - bewijs dat de juistheid van de inhoud van een getui 
genverklaring ondersteunt - moeilijk te verkr ijgen. 

Neem het geruchtmakende geva l van de vader die er door zijn dochter, 
zes jaar na dato, van werd beschuldigd incest te hebben gepleegd. 1 Het 
bewijs bestond uit de verk laring van de aangeefster; niet voldoende dus. 
Aanvullend bewijs werd door de rechter gevonden in het gegeven dat de 
vader in die periode wel eens alleen met de dochter in huis was geweest 
(maar welke vader is dat niet?) en in een verklaring van een arts dat de 
aangeefster geen maagd meer was (maar ze woonde inmiddels samen met 
een vriend) . Advocaat-generaal Leijten betwijfelde dan ook in zijn con 
clusie of deze bewijsvoering nog wel door de beugel kon. Als men er be-

1. HR 8 november 1988, nr. 83 887 (niet gepub liceerd) ; besproken door C.J. van Bavel 

en R.P.G.L.M. Verbunt, ' Slachtoffer /getuig e in zeden zaken en verhoor ter zitting', 

N ederlands Juri stenblad, 65, 1990,p. 1399-1404. 
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ducht voor is dat de aang eefster , om wat voor reden dan ook, onwaarheid 
spreekt, dan neemt het gepr esent eerd e aa nvull ende bewijs de ze angst ni et 
weg. Een verklaring van de mo eder dat het meisje zes ja ar geleden hier
over al had geklaag d of een verklarin g van de huis arts dat hij langer 
iets derg elijks vermoedde en hi erover zelfs een ·vertrouwensarts had inge
licht, zou die functie wel vervu ld kunn en hebb en . Zulke aa nvullende ge
gevens zoud en de verklaring van het meisj e geloofwaardiger hebb en ge
maakt. Maar dat soort bewijs was niet voorhanden en de recht er nam ge
noegen m et gegeve ns die de twijfel nfet kunnen wegnem en. 

Wij moeten derhalve twee soorten aa nvull end bewijs onderscheiden: 
bewijs dat geen extra verankering biedt aan de verklaring van een getuige 
en bewijs dat dit wèl doet. Hoew el de wet zich daarov er niet uitdrukkelijk 
uitlaat , is het logisch te verond erstellen dat bij het speci ale voorbehoud 
dat de wet maakt voor de bewijskra cht van een enke le getuigenverk la
ring , gedacht is aan het tweede soort aanvu llend bewijs. 

Wettig bewijs 

Een illustrati e van het logische probl eem bij de geloofwaardigheid van ge
tuig en is te vinden in de zaak Graanhout. Graanhout en zijn vrouw reden 
's nachts van Rott erda m naar Ven lo met een kind van anderha lf jaaL 
Graanhout is niet de vader van het kind, zijn vrouw is wel de mo eder. 
Tijdens een stop op een park eerpl aa ts langs de weg wordt het kind zo ern
stig mi shand eld , dat het lat er overlijdt. De man beweert dat hij op de par
keerplaats de auto langdurig heeft verlaten om te pla ssen . To en hij terug
kwam , was het kind stervende. De mo eder bewee rt dat Graanhout het 
kind tijd ens de plaspau ze heeft meege nom en . Toen zij same n terugkwa
men bij de auto , was het kind stervende. 

Een van de twee loog. Maar wie? Of logen ze misschien allebei? Om 
onnaspeurlijke reden werd de man door de politi e van meet af aan als de 
verdachte bestemp eld en de vrouw als getuig e. H et bewijs besto nd dus 
uit één getui genv er klaring en omdat dat als bewijs onvoldoende is, wordt 
het lijkj e van het kind als aanvullend bewijs opgevoerd. Maar dat bewijst 
uitsluitend dat het kind ind er da ad is overleden, eventu eel dat het kind op 
niet natuurlijk e wijze om het leven is gekom en ; niet dat de verklaring van 
de vrouw juist is en de verk lar ing van de m an gelogen. And ere be
wijsmiddelen, voor zove r aanwezig, zijn voor dat dilem m a al evenmin re
leva nt. W at we wete n is dat het de man was die zo snel mogelijk gepro
beerd heeft het leven van het kind met mond -op-mond-b eadem ing te red
den. Hij was het ook die het initi at ief nam om zo snel mogelijk na ar een 
ziekenhuis te gaan. Bewijst dat zijn onschuld? Dat ho eft niet : hij kan ach-
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teraf toch wel geschrokken zijn van zijn daad of hij kan gedacht hebben 
dat hij door aldus te hande len een schijn van onsc huld kon wekken. De 
vrouw van Graanhout legt een gedetailleerde verk laring af over vracht
wagens die zij, wachtend in de auto, op de parkeerplaats gezien heeft. De 
politie slaagt erin een aanta l van die chauffeurs op te sporen en zij be
vest igen in de desbetreffende nacht die parkeerplaats te hebben aange
daan. Prachtig, maar deze verklaringen helpen ons niet te kiezen tussen 
de twee strijdige, elkaar uitsluitende verk laringen. Logisch gez ien zijn zij 
als aanvu llend bewijs waardeloos. 

De gewe ldd ad ige dood van het kind is met behulp van een lijk schou 
wing degelijk verankerd. De bewering dat Graanhout dat heeft gedaan, 
is dat niet. Maar rechters maken geen ondersche id tussen verankering 
van verschi llend e soorten beweringen en ook de wet zegt er niets over . 
In deze zaak kan aan de letter van de wet worden voldaan omdat aan het 
bewijsminimum, zoa ls geïnterpreteerd door de jurisprudentie, is vol
daan . Maar logisch bezien kan de rechter Graanhout alleen veroorde len 
als zijn overt uigin g op (nog) iets anders dan de wettige bewijsmiddelen 
is gebaseerd, als hij wettig bewijs en overtu iging dissocieert (zie hoofd
stuk 4). Waarop zou de rechterl ijke overtuiging dan wèl gebaseerd kun
nen zijn? Op de gedachte dat vrouwen minder vaak kinderen vermoor 
den dan mannen? Of dat waar is, is niet zeker, maar het klinkt niet 
slecht. Wellicht heeft de rechter een ongunstige indruk gekregen van 
Graanhout - bijvoorbeeld omdat hij zich verzette tegen de ro l van ver 
dachte - terwij l zijn vrouw een sympathieke indruk maakte in haar rol 
van moeder die haar kind verloren heeft. 

Als men vermoedt dat een get ui ge liegt, heeft men zonnek laar aanv ul
lend bewijs nodig dat de verklaring zèlf verankert. Er moeten dus eisen 
worden geste ld aan de inhoud van het aa nvull ende bewijs. Dat is thans 
niet het geva l. In de praktijk aanvaardt de rechter als bewijs getuigenver 
klar in gen die mogelijk leuge nachti g zijn. Daarover gaat dit hoofdstuk. 

De verklaring onder ede 

In een aanta l gevallen probeert de rechter het probleem van twijfel over 
de verankering van een getuigenverklaring op te lossen door er nadrukke
lijk op te wijzen dat de getuige onder ede is gehoord. Een advocaat die 
zich openlijk afvraagt of een getuig e wel de waarheid spreekt, wordt bijna 
letterlijk gevraagd of hij de get uige soms van meineed wil besch uldi gen. 
Deze vraag is om verschillende redenen unfair. Het is in de eerste plaats 
unfair omdat het openbaar ministerie er geen enke le moeite mee heeft ge
tuigen van meineed te beschuldigen. Van de verdediging wordt dat ech-
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ter niet verwacht en het gebeurt dan ook zelden. Een bevestigend ant
woord van de verdediging op die vraag verstoort de voortgang van het 
proces. Toch is het vreemd daf het openbaar ministerie zo vaak vervolgt 
wegens meineed, terwijl de verdediging daar nooit om vraagt. Een moge
lijke reden zou daarvoor kunnen zijn dat het proces stopgezet wordt zo
lang de meineedzaak tegen de getuige niet is behandeld. Een advocaat die 
een getuige van meineed beschuldigt, kan er met die beschuldiging voor 
zorgen dat zijn cliënt langer in voorarrest blijft. Het is ook niet de taak 
van de verdediging om te bewijzen dat een getuige liegt. Maar het is heel 
redelijk dat de verdediging bij de rechtbank erop aandringt om een betere 
verankering voor de betwiste getuigenverklaring te eisen of zelf actief te 

zoeken. 
In de tweede en laatste plaats is de vraag unfair omdat de rechtbank 

het waarheidsgehalte van getuigenverklaringen niet alleen op verzoek 
van de verdediging aan een kritisch onderzoek moet onderwerpen, maar 
altijd. Het feit dat de getuige onder ede staat, verandert daaraan niets. 
In het verre verleden dacht men daarover anders: tot in de twaalfde 
eeuw 2 werd aangenomen dat getuigenverklaringen, onder bepaalde 
voorwaarden, altijd juist waren. Men nam aan dat God de meinedige on
middellijk en ter plaatse zou straffen. Zo naïef - of gelovig, zo men wil 
- zijn wij niet meer: getuigen worden weliswaar nog steeds beëdigd, 
maar dat wordt niet meer beschouwd als een beslissende garantie dat ge
tuigen de waarheid spreken. De eed dient niet langer als een garantie, 
maar als pressiemiddel om getuigen de ernst van de situatie duidelijk te 
maken en als juridische grondslag voor de vervolging van kennelijk mein
edigen. Onder die omstandigheden kan de rechter een twijfelachtige ge
tuigenverklaring niet aanvaarden met als enig argument 'dat de getuige 
immers onder ede staat'. De wettelijke bepaling dat één getuigenverkla
ring onvoldoende bewijs vormt, maakt dat duidelijk. 

Meineed 

Er zijn tal van redenen waarom een getuige onwaarheid zou willen spre
ken. Deze redenen strijden met de eed, het geweten en angst voor ontdek
king om de voorrang. Het is geenszins gegarandeerd dat die strijd altijd 
ten gunste van de waarheid wordt beslecht. Dat de procesorde daarvan 
ook niet uitgaat, blijkt uit het feit dat meineed als delict in de wet voor-

2. P. van Heijnsbergen, 'Bijdrage tot de geschiedenis van het bewijsrecht', Tijdschrift 

voor Strafrecht, 35, 1925, p. 229-235. 
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komt en dat het openbaar ministerie met een zekere regelmaat ook daad
werkelijk meineed ten laste legt. 

In drie van onze zaken zijn getuigen die ontlastende verklaringen voor 
verdachten aflegden door het openbaar ministerie van mein eed beschul
digd . In de zaak Bakoven ging het om twee getuigen die hun eerdere ver 
klaringen herriepen. De bedrijfsleidster, mevrouw Bluys sen, zei zelfs dat 
haar oorspronkelijke verklaring door de politi e was verdraaid en dat ze 
nooit verklaard had dat Bakov en in dienst van het casino was. Tijd ens 
de behandeling van dez e zaak in hoger bero ep beschuldigde de procu
reur-generaal deze getuigen van meineed en liet hen ter plaatse in hechte
nis nem en. Verdere behandeling van de zaak werd uitg este ld totdat in 
dez e meine edkwesti e een beslissing was genomen. 

Een tweed e geval waarin een getuige van meineed werd beschuldigd, 
is de zaak Hendrix . Ook hier ging het om steunfraude. H endrix werd er
van beschuldigd tegen betaling asperges te hebben gestoken zonder die 
inkomsten op te geven aan de sociale dienst. Hendrix' vrouw getuigde 
dat Hendrix nooit asperges had gestoken. Twe e sociaal rechercheurs ver
klaarden echter dat ze gedurende een bepaalde periode met eigen ogen 
H en drix iedere da g op het aspergeveld bezig hadd en gezien. Mevrouw 
H endrix werd van mein eed beschuldigd en ter plaatse aangehouden. 

Maar later bleek dat het de twee sociaal recherch eurs waren di e leugen
achtige verklaringen hadd en afgelegd. M evro uw H en drix werd vervol
gens vrijgesproken van meineed, maar zonder één woord van veront
schuldiging. De leugena chtige rechercheurs werden echter niet op hun 
beurt vervolgd wegens meineed; integendeel , toen het echtpaar Hendrix 
juridische stappen tegen hen wilde ondernemen, werden zij daarbij door 
het openbaar ministeri e op allerlei manieren gedwarsboomd. 

De zaak Hendrix laat zien dat de beschuldiging van meine ed een wa
pen is in de hand en van het openbaar ministerie, een midd el om getuigen 
onder druk te zetten. 3 Inmidd els kunnen wij toch niet aannemen dat het 
misdrijf van mein eed enkel bedoeld is als tactisch wapen in handen van 
het openbaar minist erie. Getuigen liegen ook al staan ze onder ede; dat 
komt met een zekere rege lmaat voor. Het is daarom de taak van de recht
bank om de verklaringen van getuigen altijd kritisch te onderzoeken. Dit 
geldt in het bijzonder bij getuigen die een goede reden hebben om te lie
gen. Di e redenen kunnen van verschillende aard zijn. 

3. Di e werkwijze kwame n wij ee rd er tegen in de zaak Graskamp, besproken door 

W .A. Wagenaar, 'T he Prop er Seat: A Di scussion of the Position of Expert Witnes

ses', L aw and Human Behavior, 12, 1988, p. 499-510. 
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De beschermende getuige 

Een getuig e kan liegen om de verda cht e te bescherm en . H et me est voor 
de hand ligg end e voorb eeld is de getui ge die een vals alibi versch aft aa n 
de verd acht e. D at geb eurd e bijvoorb eeld in de zaak Schn eider. De vri en
din van de verda chte verkl aa rd e dat hij gedur ende de gehele nacht waarin 
de inbraak plaa tsvond, bij haa r was. L ater trok zij di e verklaring in : 
Schn eider wa s slechts een gedeelte van de nacht bij haa r geweest. Zij 
werd prompt vervolgd wege ns mein eed . 

Gev allen waarin getuig en zouden kunn en liegen om verda cht en te be
schermen, kom en m eer voor onder de do or ons bestud eerd e zak en . Dat 
weet de recht er ook en hij neemt met groot gemak aa n dat getuig en aa n 
die neiging toege ven , ook als leugens nie t aa ntoonb aa r zijn . Er is alth an s 
geen and ere verklarin g voor de keuze di e de recht er in een groot aa ntal 
zaken ma akt uit tegenstrijdig e getuig env erklaring en, zond er deze keuze 
te motiv eren. Een voorb eeld is de zaa k Bu endia . 

Bu endia is een Majorc aa n, di e erv an wordt beschuldi gd in een H am
iet-achtig dram a zijn ex-vriendin Aur eli ana M atilla da Cu eto te hebb en 
ver wond en haar bro er Alfr edo te hebben gedood. Allerlei getuig en wa
ren erbij, maa r hun wee rgave n van de to edra cht lop en zozee r uite en, da t 
een groot deel daa rvan zeker gelogen is . 

Een van de mog elijke verda cht en , de neef Luis da Cru z, was vol gens 
sommig en dege ne die Aur eliana heeft ge red uit de hand en va n Bu endi a; 
hij mo et er dus bij zijn geweest. M aa r vo lgens and eren was hij er zeker 
niet bij. Vol gens sommi gen heeft Bu endi a zichzelf gestok en m et een mes , 
dat tot aan het heft in zijn borst verdw een , volgens and eren heeft Bu endi a 
zichzelf hel emaa l niet gestoken . M aa r Bu endi a is wel degelijk gewond . 
H eeft een onb ekend e der de hem gestoke n met een mes, dat vervolgen s 
is verdonk eremaa nd ? K an Alfr edo met dat mes zijn vermoord? Speeld e 
neef Luis daa rbij een rol? R echtbank no ch hof bekomm erden zich om al 
di e tegenstrijdigh eden in de verklarin gen. M en heeft geprob eerd een re
constru ctie va n de gebeurt eni ssen te maken en heeft daa rbij verklarin gen 
die in de reco nstru ctie pasten voor waa r geacce pteerd en and ere, ni et pa s
send e verkl aring en verworp en op grond van de over wegin g dat famili ele
den uit ee n zeer geslot en gemeen schap als deze er nu eenm aal toe neige n 
te liegen . M aa r ten faveur e van wie die leugens nu te berd e werd en ge 
br acht , blijft onduid elijk . Ver dachte Bu endi a profit eerd e er in ieder geval 
ni et van , want hoe men de verkl arin gen ook int erpr eteer t , Bu endi a blijft 
verdacht. M aa r de leugens verslui eren wel de rol van twee and ere pot en
tiële verda cht en , de neef Lui s en de geheim zinnig e Andr es Dani el. Uit 
ni ets blijkt dat de rechtbank of het hof z ich daa rov er zor gen hebb en ge 
m aa kt. 
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Wij geven een tweede voorbee ld van een geval waarin de rechter ken
nelijk aanneemt dat getuigen bereid zijn te liegen ten behoeve van de ver
dachte: de zaak Gremeling. Gremeling wordt ervan beschuld igd een 
groot aa ntal brandjes te hebben gest icht. Hij zou dit telkens op zijn terug 
tocht van een café naar huis hebben gedaan. Sommige van die brandjes 
vonden op zondagen plaats. De ouders van de verdachte hebben stellig 
verklaard dat hij op zondag nooit naar het café ging: dan moest hij van 
zijn ouders thuis blijven omdat hij op maandag weer vroeg aan het werk 
moest. Gremeling is zwakbegaafd en leeft volgens een zeer strak patroon. 
Niemand heeft hem ooit op zondag in het café gezien. Toch werd hij ook 
voor de 'zondagsbranden' veroordee ld . Kennelijk nam de rechter aan dat 
de ouders ten behoeve van hun zoon logen, overigens zonder dit in het 
vonnis met zovee l woorden te zeggen. 

Een derde voorbeeld is de zaak Kraft. Elf getuigen beschrijven ho e het 
slachtoffer Monks in café Buddie in elkaar is getrapt. Slechts vier van de 
elf verklaarden dat de verdachte, Gerrit Kraft, had getrapt. Vijf getuigen 
zeggen jui st dat Kraft niet heeft getrapt. De uiteindelijke versie die door 
de rechtbank voor waar wordt gehouden, wordt geheel ondersteund door 
slechts twee getuigen; een andere vers ie, waarin de broer van de verdach
te het delict heeft gepleegd, wordt in alle details ondersteund door vijf ge
tuigen. Uit de details van de verklaringen van deze vijf blijkt dat zij 
nauwkeuriger hebben waarg enomen dan degenen die in de bewijscon
structie worden geciteerd. De basis voor de select ie door de rec htbank 
kan dus niet zijn geweest dat deze get uig en zich zouden vergissen. Blijft 
over dat de rechter aanneemt dat zij liegen. En inderdaad is er in de zaak 
Kraft vrijwel zeker sprake van meineed aan beide zijden . Maar er is geen 
enke le reden om de getuigen die Gerrit Kraft beschuldigen hiervan niet 
te verdenken. Integendeel: twee van hen hebben eerder geheel gelogen 
verklaringen afgelegd die zij weer introkken toen zij hoorden hoe ernst ig 
het slachtoffer eraan toe was. In zijn vonnis heeft de rechter aangenomen 
dat deze bewezen leugenaars de waarheid spreken, terwijl van vijf andere 
getuigen die geen enke l belang bij leugens hebben, wordt aangenomen 
dat zij liegen . De motivering voor deze keuze ontbreekt, zoals was te ver
wachten. 

Zulk ongemotiveerd selecteren uit tegenstrijdige getuigenverklaringen 
moet berusten op geloof in de algemene regel dat getuigen di e een nauwe 
relatie met de verdachte onderhouden bereid zijn om, zelfs onder ede, 
onwaarheid te spreken . Bovendien moet de rechter zich in het algemeen 
in staat achten uit een veelheid van tegenstrijdige verklaringen de waar
heidsgetrouwe met het ongewapende oog te selectere n . De keuze uit te
genstrijdige getuigenverklaringen wordt in het vonn is zelden gemoti
veerd. De overwegingen waarop die selectie berust worden kennelijk van 
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algemene bek endheid geac ht. Maar dat zou logisch mo eten impli ceren 
dat de recht er ook in andere geva llen waar in getu igen belang hebb en bij 
liegen aan het waar heidsgeha lte van de ver klar in gen zou moeten twijfe 
len ; dat hij dus in al die geval len moet zoeken naar gegevens die het waar
heidsgehalte onderste un en en dat hij zijn keuz e om bepaa lde verklarin 
gen te geloven en andere niet, in het vonni s mo et motiv ere n. 

Liegen om niet verdacht te zijn 

Ee n zee r sterk moti ef om te liege n is de omstan dighe id da t de getu ige, 
als hij geen voor de verdachte belaste nd e verklaring aflegt , daardoor zelf 
verdacht wordt. In dat geva l kent de wet hem een versc hon ingsrecht toe 
(art. 219 Sv) . Da ar daadwerkelijk gebruik van maken, trekt natuurlijk de 
aan dacht. Vandaar dat zulk e getuig en liever gebruik maken van andere 
mog elijkh eden om zichzelf te bescherm en. En d ie zijn er. Eén daa rv an 
is eenvoudig niet verschijnen. Dat mag niet zomaar, want in dat geval 
kan de getu ige door de recht er-co mmi ssaris in verzekering worden geno
men (art. 2 14 Sv). Va n dat paa rd emidd el wordt echt er zelden gebruik ge
maak t: van onwilli ge getuigen wordt meesta l alsnog afgezien. Een andere 
op lossin g voor zo'n getuige is nat uurlijk zegge n dat hij zich het gevraagde 
ni et me er herinnert. Wi e doet hem wat? En dan is er ten slotte ook no g 
de moge lijkheid di e ons nu spec iaa l bezighoudt: liege n. D at is ri skant, 
want j e kunt erop betra pt worden. In dat geval kun j e altijd nog bewere n 
dat j e j e eve n vergist hebt: om voor meineed veroordee ld te wo rd en , moet 
opzet beweze n word en (ar t. 207, lid 1, Sr) en dat za l in het algemeen n iet 
meeva llen. 

H et duid elijk ste voorbee ld van een geval in onze verzame lin g waarin 
een get uige zou kunn en liege n om zichzelf ni et te belasten, is de zaak 
Graa nhou t. Als de vrouw van de verd acht e niet een voor de ver dacht e 
belaste nd e verk laring aflegt, is zijzelf de enig e overgebleve n mo gelijk e 
dader . Een tweede voorb eeld is de zaa k Rijkbl oem . Rijkblo em wordt er
van verdac h t zijn schoonvader bij een ruzie te hebb en neergeschote n. D e 
twee and ere aa nwezigen zijn Rijkblo ems vr iendin en ha ar mo eder , de 
echtg enot e va n het slachtoff er. De beschuldi ging van deze twee vormt het 
belangrijkst e bewijs tege n Rijkblo em. Verdacht e ontkent ten stelligste. 

Zijn lezi ng is dat de schoonmoed er tij dens een hoog op lopende ruzie 
een dam espistool uit ha ar tasje ha alde . Zij richtte d it pistool op Rijk
bloem , di e prob eerd e het uit ha ar hand te slaa n . Da ar bij ging het pistoo l 
af en de kog el trof het slacht offer. Gegeve ns van het techn ische ond erzoe k 
ondersteu nen zond er u itzonder ing de doo r Rijkblo em gege ven versie, 
maa r de recht er hecht ni et temi n meer geloof aan get ui genv erkl arin gen. 
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Zou hij dat ni et do en , dan zou de mo eder verd acht e word en, zij het van 
mind er ern stig e delicten : overtr eding van het verbod op het be zitt en van 
een vuurwap en (art. 3 Vuurw apenw et ) en dood door schuld (art. 307 Sr) . 

No ch in de zaak Graanhout , no ch in de zaak Rijkblo em schoof de rech
ter de getui genv erkl arin gen van belangh ebb end e getuig en m et hetzelfd e 
gemak terzijd e zoals gebeurd e in de zaken Bu endi a en Gr em eling . D at 
is vr eemd . R echt ers zijn enerzijd s blijkb aa r bereid zond er omh aa l aa n te 
nem en dat famili eleden liegen als zij daa rm ee de ve rd acht e kunn en be
scherm en . M aar and erzijd s zijn zij ni et bereid om verklaring en van ge 
tuig en kriti sch te ond erzoe ken als zij met leu gen s hun eigen h achj e kun
nen redd en . To ch lijkt dat een veel ster ker moti ef. In de zaa k G ra anh out 
is echt er wel geprob eerd om de verkl arin g van zijn vrouw te ve rifi ëren 
door de chauffeur s op te spo ren die ' s n acht s m et hun wagen s de park ee r
plaats h add en bezoc ht. M aar de verzam elde ex tr a inform atie biedt gee n 
ve rank erin g aa n de bewerin g dat G raa nhout het kind heeft om gebra ch t. 
In de zaa k Rijkbl oem d aa rentege n is pr akti sch al het ove ri ge bewijsm ate 
r iaa l in tegensp raa k met de verkl arin gen va n de twee belan gh ebb end e ge 
tuig en. To ch geloofden zowe l de rechtb ank als het hof de getui gen kr i
tiekloos. 

Een navra nt detail in de zaa k Rijkblo em is dat het openb aar mini steri e 
geprob ee rd heeft een di scussie ove r de beslissend e ve rkl a ring en va n de 
belangh ebb end e get ui gen te voorkom en : in h oge r bero ep weige rd e het 
aa nva nkelijk te voldo en aa n het verzoek va n de ve rd edi gin g om beide 
vro uw en voor de terech tz ittin g op te roepe n. D e ver dedi gin g wild e dat 
het hof zelf deze getui gen zou horen omd at het techni sch bewij s ni et in 
overeenst emmin g was met hun verkl arin gen. H et ho f oor deelde ech te r 
dat h et vers chijn en van deze getui gen niet alleen in het belang van de ver 
ded igin g was, m aa r voegde daa raa n uitdrukk elijk toe daa r ook beho efte 
aa n te hebb en . D at beteke nd e echte r wel uit ste l va n de behand elin g va n 
dri e m aa nd en en een aa n zienlijk e verlen gin g van het voo rarres t. 

Som s heeft een get ui ge een moti ef tot liege n omd at hij and ers ve rd acht 
zou kunn en worden van een and er mi sd rijf dan dat waa rv oo r de ve rd ach
te te recht staat, zoa ls de zaa k O 'F lynn . O 'F lynn , een vermo gend e Ier, 
wo rdt er van verd acht twee kleine meisj es te hebb en m isbruikt , die hem , 
samen met hun mo eder , zijn ' verschaft ' door een escort service. W at er 
nu pr ecies m et die kind ere n gebeurd is, zal wel n ooit aa n het licht kom en , 
m aa r zeker is dat een escortserv ice die ook in kin de ren blijkt te ' doen ', 
ni et pluis is. Zeker is eveneens dat de leiders van deze esco rtse rvi ce de 
zaa k pas bij de politi e aa nh angig m aa kten toen een van de twee meisj es 
tege n buit en sta and er s over het gebeurd e bego n te pr a ten, vier dagen na 
het gewraa kte voorva l. T ijd ens de vier dage n die ve rli epen tu ssen h et in
cident me t de kinderen en de aa ngifte, bleve n , met m ede weten va n de 
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esc ort service , mo eder en doch te rs O 'F lynn bezoe ken . D oor O ' Flynn te 
beschuldi gen kan de escorts ervi ce de eigen ro l on schuldi ge r voorst ellen 
dan zij in werk elijkh eid gewees t is. 

In de An gelsaksische recht str aditi e is het gebruik elijk om de jur y 
ervoor te waars chuw en aa n ve rkl arin gen van getui gen di e zelf ook 
verda cht zoud en kunn en zijn , mind er gewicht toe te kenn en . In on s 
land beslist de recht er zelf ho e hij getui genv erkl a ring en waa rd eer t en 
ni em and waa rschuwt hem daa rbij . In de zaa k Rijkbl oe m zijn beide getui
gen ni et allee n belanghebb end , m aa r bovendi en ni et on afhank elijk va n 
elkaa r : zowel mo eder als docht er hebb en er belang bij om Rijkbl oe m te 
beschuldig en en zij hebb en ook vold oend e gelege nh eid geh ad om in on
derlin g overleg ee n coherent ver h aal te bedenk en . To ch vo rm en deze 
twee ve rkl arin gen we tti g bew ijs en ni ets belet de recht er erd oor ove r tui gd 
te word en . Prot es t d aa rt ege n za l str anden op het bes tendi ge standpun t 
va n de H oge R aa d d at de waa rd erin g va n bewij smidd elen ee n m ate riële 
bew ijskw es tie is, waarove r zij zich ni et kan uit sp reken. T och is dit stand
punt onnodi g restri ctief. De vraag of een get ui genv erkl ar in g verank erin g 
beho eft, wordt in de we t beves tige nd bea nt woord. O ok bepaa lt de wet da t 
m edeverd acht en ni et als ge tui gen moge n word en gehoo rd , jui st omd at ze 
belan ghebb end zijn . Er is gee n enk ele reden waa rom de H oge R aa d zich 
niet ove r het for me le probl eem va n de vera nk er in g va n verkl a rin gen va n 
poten tiële ve rd ac h ten zou kunn en uitl aten. Zolang de H oge R aa d echt er 
op dit punt zijn sta ndpunt ni et wijzigt , zien wij slecht s één midd el om 
recht ers erv an te weer houd en de ve rkl arin gen van potenti ële ve rd acht en 
als vol waar di g bew ijs te aanv aar den : een ui tdrukk elijke bepalin g in het 
W etbo ek va n St ra fvo rd er in g opn emen die get ui ge nve rkl arin ge n va n po
ten tiële verd ach te n uit sluit. 

Famili eleden va n ver dacht en - de wet zegt ' bloed- of aa nv erwa nt en ' 
- kunn en zich als getui gen versc hon en (art. 216 e .v. Sv) . D at is ee n rech t 

va n die getui gen , waa rva n zij du s gee n gebruik hoeve n te m aken. Zij 
doen da t dik wijls ni et , zo blijk t ook uit de za ken di e wij bestud ee rd heb
ben. D e rech te r blijkt me t dat soo rt verklarin gen op eigen aa rdig e wij ze 
om te gaa n : hij neigt erto e ve rkl a rin gen va n famili eleden weini g se rieu s 
te nem en wann eer ze de tenl as telegg in g tege nspr eken en er wel geloo f aa n 
te hecht en wa nn eer ze de tenlaste legg ing beves tige n. D aa rvoo r zijn ve r
schill end e ver kla rin gen moge lijk. H et is in de ee rste plaa ts m oge lijk da t 
de rech ter u itslui tend op zoek is naar bewij s dat de tenl aste leg gin g on 
dersteunt. In d at geva l zal hij iedere de tenlas telegg in g ond ers teun end e 
getui gen ve rkl a rin g gelove n en alles wat de on geloo fwaar di gheid erv an 
zou kunn en aa nt as ten , terzijd e schui ve n. Aa n die wer kwij ze kan ee n aa n
tal algem ene rege ls ten grond slag ligge n . D e recht er zou bij voo rbeeld 
kunn en menen da t het toch wel erg toeva llig zou zijn als ee n leu gen achti-
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ge verklaring naadloos in het verhaal van de tenlastelegging zou passen, 
zich onvoldoende realiserend dat leugenachtige verklaringen daar nou 
juist op gemaakt zijn. Ook zou de rechter kunnen geloven dat in het alge
meen geldt dat getuigen wel bereid zijn te liegen om iemand vrij te plei
ten, maar niet om iemand te beschuldigen . Mensen achten een valse be
schuldiging zo veel 'erger ' dan een valse ontlastende verklaring, dat zij 
daaraan meestal niet zullen beginnen. Hoewel deze algemene regel op het 
eerste gezicht niet zonder werfkracht is, is er toch geen enkele evidentie 
voor. Maar omdat de waarheden van algemene bekendheid waaraan be
wijsmiddelen worden verankerd zelden door de rechter worden geformu
leerd, is het nauwelijks mogelijk hem erop aan te spreken. 4 

Medeverdachten 

Medeverdachten vormen een speciale categorie van belanghebbende ge
tuigen. In een aantal zaken in onze verzameling bestond het bewijs tegen 
een verdachte voornamelijk uit een verklaring van een medeverdachte. 
Door de zaken tegen de twee verdachten apart te behandelen kan men 
de ene boef on<ler ede een verklaring laten afleggen over de andere boef. 
Het is duidelijk dat een beschuldigende medeverdachte groot belang 
heeft bij zijn beschuldiging: hij kan daardoor zijn eigen aandeel in het de
lict kleiner voorstellen in de hoop dat hij dan ook navenant minder straf 
zal krijgen. 

Een duidelijk voorbeeld is het noemen van namen van medeplichtigen 
in gevallen waarin slechts één dader is aangehouden. Dikwijls weet de po
litie dat er meer personen bij het delict betrokken waren. Dan kan de 
druk om namen te noemen erg groot worden. Het is voor een dader ech
ter lang niet altijd aantrekkelijk om de naam van een medeplichtige te 
noemen . Dat doet zich voor als de medeplichtige de buit heeft en de da
der zijn aandeel later uitbetaald moet krijgen. Namen van medeplichti
gen noemen kan ook aanleiding vormen voor wraaknemingen. Oefent de 
politie toch grote druk uit om namen te noemen, dan kan het aantrekke
lijk worden om verkeerde namen te noemen. Dat kan de naam zijn van 
iemand waarmee men nog een rekening te vereffenen heeft. Of de naam 
van iemand van wie men verwacht dat hij zijn onschuld gemakkelijk zal 
kunnen aantonen. Hoe dit ook zij, een verdachte die een medeplichtige 

4. Er zijn meer voorbeelden van belast ende verklaringen door potentiële verdachten 

in onze verzameling . Zie onder meer de zaken Castelyn, Gremeling, King, Schnei

der, Karak aya, Rabout , Colombo , Kraft en Franklin. 
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noemt, heeft goede redenen om een onware verklaring af te leggen . In 
onze verzameling hebben wij daarvan nogal wat voorbeelden. Eén daar
van is de zaak Schneider. 

Schneider is beroepsinbreker met als spec ialiteit het inb reken in be
jaardentehuizen. Op een za terdagavond breekt hij in in Huize Wester
licht in Oldenzaal. Daarbij wordt hij gestoord en hij moet de benen ne
men met achterlating van de muntenverzameling in de inmiddels ge
opende brandkast. Volgens zijn eigen lezing vertelt hij het verhaa l van 
deze mislukking aan een collega- inb reker, Atteveld. Die gaat twee dagen 
later naar het bejaardentehuis om de brandkast alsnog leeg te halen. Atte
veld wordt gearresteerd en beweert dat Schneider er de tweede keer ook 
bij was. Schneider ontkent echter een aandee l te hebben gehad in de 
tweede inbraak. Maar Atteveld wordt geloofd en Schneider wordt in eer 
ste aanleg voor beide inbrak en veroordee ld . Dat Atteveld er belang bij 
had om Schneider te beschuldigen is nogal duidelijk. Zo ook dat hij goede 
kans van slagen had, omdat Schneider imm ers een bekend beroepsinbre
ker is en bovendien niet kan ontkennen op de hoogte te zijn geweest van 
de aanwezigheid van munten in de brandkast. 

De vraag dringt zich op of de wet het gebruik van verk laringen van cri 
minelen als getuigen tegen collega -crimin elen niet zou moeten beperken. 
Wellicht is het gebruik van crimine len als informanten bij de opspor in g 
bittere noodzaak. Maar bij de bewijsconstructie zou aan het gebru ik van 
bronnen die reden hebben om aan voor de hand liggende belangen voor 
rang te geven, toch enige terughoudendheid betracht moeten worden. 

Andere motieven 

Er zijn velerlei redenen waarom getuigen er belang bij kunnen hebben 
om iemand valselijk te beschuldigen. Overbekend is het geva l van de ge
sche iden vro uw die om een bezoekregeling te frustreren h aar ex-man van 
incest beschuldigt. 5 In onze verzame lin g komt een aanta l zaken voor 
waar in , zo dè leugen al niet uitdrukkelijk kan worden aangetoond, het 
motief ervoor in ieder geval duidelijk aanwezig is, terwijl de rechter wei
gerde de mogelijkheid van een va lse verklaring onder ogen te zien. 

In de zaak Kluiver werd een opa ervan beschu ldigd zijn kleindochter 
seksuee l te hebben misbruikt. De ware toedracht is nooit gehee l duidelijk 

5. Eerl ijkh eids halve voegen wij toe ook een geval gezien te hebben waarin een gesche i

den man in een dispuut over voogdij de nieuwe vr iend van zijn ex-vrouw beschuldig

de van seksueel m isbruik van zijn kind . 
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geword en. Ma ar het is beslist niet onmogelijk dat de beschuldiging deel 
uitmaakt e van een langdu rig e familieruzie tuss en de grootvader en zijn 
docht er . Eerst ging de ruzi e over een auto, maar sindsdien is de hele 
zaak geëscaleerd. Op zeker mom ent heeft iemand via een anoni eme brief 
de grootvader wegens zwart werken aa ngegeven bij de belast ing en . Opa 
Kluiv er is ervan overtuigd dat zijn docht er en schoonzoon hem dat geflikt 
hebb en en dat de beschuldiging van incest niets and ers is dan een nieuw e, 
wel zeer perverse zet in deze lan gdurig e en hoog opgelopen ru zie. 

In de zaa k Karak aya werd een Marokkaan door zijn vrouw beschul
digd van moord op een oude man . De vrouw was tegen ha ar zin aan Ka
rakaya uitgehuwelijkt en wild e van hem af. D at gegeven vormt op zich
zelf al een sterk moti ef voor een valse verklaring . M aa r mevrouw Kara
kaya was zelf bov endi en een mogelijk e verdachte en had daaro m een ex
tra belang bij de veroordeling van haar echtg enoot. 

In de zaak King werd een m an van poging tot inbraak beschuldigd . 
H et echtpaar Zom erdijk had iets gehoord in de woning. Aldus gealar
meerd troffen zij hem in de tuin aa n en timmerden hem vervolgens zo 
grondig in elkaar, dat hij vijf dagen in het ziekenhui s mo est blijv en met 
een geperforeerde long . Zou King onschuldi g aa n insluipin g blijk en te 
zijn, dan zou een civiele pro cedur e tegen zijn aanvallers reële mogelijk
heid geweest zijn . Aldus kreeg het echtp aar Zomerdijk er belang bij 
om King af te schilderen als een gevaa rlijk e boef. 

Een volgende ca tegor ie van gelogen getu igenv er klarin gen wordt ge
vormd door verklaringen van getuigen met een zieke lijke neiging tot lie
gen. Daar van hebb en wij onder de door ons best ud eerd e gevallen twee 
voorbeelden gevonden. 

In het geva l Donk er wordt een oude man door het buurm eisj e va n zijn 
kleindo cht er beschuldi gd van seksueel misbruik. N ader onderzoek toont 
aa n dat dit meisje over een volstrekt zieke fantasie beschikt. Toch zet het 
openb aa r minist er ie de zaa k door en trekt hem pas bij de aa nv ang van 
de zitting terug . 

In het geva l W alters wor dt een groe psleider in een tehuis voor zwa k
zinnig en do or twee volwassen vrouwelijke bewoners beschuldi gd van on
tucht. D e mog elijkh eid dat deze bewer ingen zijn ingegeve n door zieke
lijke fantasieën van de aa ngeefsters mo et ernstig worden overwogen. 

Liegende opsporingsambtenaren 

Een zeer penibele categ ori e van belangh ebb end e getuigen wordt ge
vormd door opsporingsambtenaren. H et belang dat zij hebb en bij het af
legge n van onjuiste verk lar ingen , wordt voo ral gevo rmd door hun wens 
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om een za ak waa raa n ze hard gewer kt hebb en rond te krij gen. Liege nd e 
politi ebeambt en zijn een zeer bedri eglijke bron van recht erlijk e dw alingen . 
D aa rvo or zijn twee redenen. T en eerst e neemt de recht er ni et snel aa n 
dat opsporin gsam btenare n liege n . Bove ndi en stemt de wetgeve r met da t 
geloof in do or de bepalin g dat de verkl ar ing va n één opsp orin gsa mbt e
n aa r voldo end e bewijs vormt. 

En to ch is de verond erstellin g dat op spor in gsambt enaren ni et zull en 
liege n hachelijk. Zelfs on de r het beperkte aa n tal door ons bestud eerd e ge
va llen zijn er min stens twee gevall en waarin age nt en aa ntoonb aa r liege n 
en no g enk ele and ere waa rin ze, gew ild of on gew ild , de waa rh eid ver
d raa ien . Wij pr ese nt eren de zaken slechts zee r summi er, omd at zij in 
voorg aa nd e hoofd stuk ken al zijn besprok en. 

H et eer ste geva l van liege nd e op sporin gsambt enaren vond en wij in de 
zaa k H endrix . T wee sociaa l rechercheur s loge n dat zij H end rix vele ma 
len asperges hadd en zien steken . H et belang dat zij bij hun leugen had
den , kwam bij de behand eling in de recht szaa l ni et naa r vor en . Uit ach
tergrondinfo rm atie van de advocaa t blijk t dat het gin g om een politi eke 
dorp sru zie die ove r de hoofden van het echtp aar H endri x we rd uit ge
vocht en. Ma ar da t de op spor ingsa mbt enaren daa dwerkelijk loge n , wete n 
wij ui t het feit dat verd achte voor enkele va n de tijd stipp en waa rop de 
ambt enaren hem asperges zage n ste ken wate rdi chte al ibi 's had . 

H et tweede geval van leugens doo r opsporin gsambt enaren deed zich 
voor in de zaa k D eC roq. D eze man exhibi tioneerd e in een voort uin van 
een hui s. De bewoners belden de politie, die ind erd aad kwam , m aa r ni et 
in gree p . Late r ra ndd e Du C roq in een nabij gelege n park een vijfjari g 
meisj e aa n . Opni euw werd de politi e gebeld , di e Du Cro q deze keer wel 
arrestee rde en onm idd ellijk beg reep dat hu n verwe ten kon worden dat zij 
niet eerd er in geg repen h add en . O m dat weg te poetsen , schr even de ver
balisant en een p roces -verbaa l waa ri n stond dat zij slechts één kee r , ná de 
aa nr andin g, ware n gewaa rschu wd . Maa r die wee rgave we rd nat uurlij k 
tege ngesprok en doo r de get uigen, zodat ten slotte het bed rog wel aa n het 
licht mo est komen. 

In de zaa k O 'F lynn legden ops por ingsam btenaren ee n onjui ste ve rkl a
rin g af zond er zich dat wellicht volledi g te real iseren . Ee n vierjarig meisj e 
werd verh oord ove r de vraa g of O 'F lynn haa r oneerb aa r had betas t en 
mi sschi en zelfs verk rac h t. Vo lgens het proce s-ver baal va n het ve rh oor 
legde het kind een belastend e verk larin g af. Omd at ter zitt in g vrage n re
zen over de wij ze waaro p dit verh oor verlopen was en wa t het kind p re 
cies had gezeg d , besliste de rech ter bij tu ssenvonni s dat de recht er -com
mi ssar is de beide opsp orin gsam btena ren Kli p en Span daarover moest 
hor en . Bij de rech ter -commi ssa ri s verkl aa rd e Klip dat het kind ni et aa n 
het ver hoor wild e meewerken en dat het geen zinni g woor d had ui tge -
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bracht. Dus werd ter zitting de vra ag gesteld hoe de verklaring van het 
kind in het pro ces-verb aa l dan wel tot stand was gekom en . Hoofdag ent e 
Klip herri ep toen ha ar bij de recht er-commissaris afgelegde verklaring 
weer: No ëlle had pr ecies gezegd wat er in het pro ces-verbaal stond. Ma ar 
haar collega Sp an viel haar af: No ëlle was onhand elbaar, ze antwoordd e 
niet of brokkelig en in het proces-verbaal hadden ze van de spaar zam e 
uiting en van het kind toen maar zelf een lop end verh aa l gem aa kt. Ni et 
alleen bevat te dus het proc es-verba al onjui ste meded eling en, m aar ook 
loog agent Klip tijd ens de terecht zitting. 

Een and er voorb eeld van min of meer bewust liegen vind en we in de 
zaa k N eeringh. Verschillend e getuig en hebb en N eerin gh als een van de 
plegers va n een bankov erval geïd entifi ceerd hoewel de daders biv akmut
sen dro egen . Er is echt er ook een getuig e, mevrouw Woudstr a, di e een 
va n de vermo edelijke dad ers enig e ur en voor de overval in de nabijh eid 
van de bank gez ien heeft en wel zond er biv akmuts. Volg ens het pro ces
verbaal va n de gehoud en O slo-confront atie heeft zij verklaa rd N eerin gh 
te herk enn en ond ank s zijn bivakmut s. D at kàn zij ech te r ni et verkl aa rd 
hebb en omdat zij hem niet met biv akmuts heef t gezien . D e kwes tie is be
langrijk omdat getuig e Woud stra de kroon getui ge in deze zaak is: alleen 
zij heeft een van de vermo edelijk e overv allers on gemas kerd gez ien . Ho e 
kwam die biv akmut s in het pro ces-verb aa l terecht ? T er terecht zittin g 
daa rna ar gevra agd , verkla arde z ij het pro ces-verbaal nooit gez ien , laat 
staa n ond ertekend te hebben. To ch stond haa r handt ekenin g erond er. 
Dit werd door de politie ver klaa rd door uit te leg gen dat getui genverkl a
rin gen in conc ep t word en opgem aa kt en ond ert ekend ; daa rn a word en ze 

uitg etypt , wa arn a de handt ekenin g van de getui ge met behulp van een 
fot okopi eerm achin e ond er de uitg ewerkt e versie wordt aa ngebr ach t. Di e 
werkwij ze zou tijd spar en. Dat bij het uitw erken van zo 'n verkl arin g dan 
soms wel eens een foutj e werd gemaa kt , mo est de recht er toch kunn en 
beg rijp en . En dat deed de recht er dan ook . M aa r er zijn hi er twee ding en 
niet pluis. H et overbr engen van een handt ekening m et behulp van een 
fotokopi eerma chin e op een ander docum ent dan waar op hij oor spronk e
lijk gepl aa tst is, is naa r on s oord eel valsh eid in geschrift e, gepleeg d door 
opsporin gsambt enaren . Bove ndi en was er in het geheel gee n sprak e van 
een pro ces-verb aa l dat op een lat er tijdstip wa s ' uitg etypt ' . H et gin g om 
een stand aa rdformuli er waa rop de uitkom sten van O slo-confront a ties 
word en aa ngetekend en de zogenaa md letterlijk e verkl ar ing van de getui 
ge was er op de da arvoor bestemd e pla ats met de hand bijg eschr even . 
W at er pr ecies gebeurd is, blijft daa rom onduid elijk . 

In de zaa k Hui smann wordt de verd enking va n liege n gewekt door een 
wel heel misl eidend e formul ering in het pro ces-verba al van zijn aa nhou
ding. Hui sm ann werd ervan beschuldi gd heroïn e te hebb en verko cht. Bij 
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fouillering blijkt volgens het proces-verbaal dat hij echter 'n iets ter zake 
doende' bij zich had. Het verweer van Huismann luidt dat hij in hasjiesj 
en niet in heroïne handelde. Dat maakt nogal wat uit, omdat de straffen 
voor het verkopen van hasj veel geringer zijn. Wat de politie niet ver
meldde, was dat Huismann bij zijn aanhouding inderdaad pakketjes has
jiesj bij zich had. Dat vond de politie 'niet ter zake doende', omdat het 
geen heroïne was . Voor het door Huismann gevoerde verweer was het 
echter in hoge mate ter zake doende. Pas door zorgvu ldig e nasporing van 
de raadsman kwam dit feit, dat het openbaar ministerie van meet af aan 

geweten had, aan het licht. 
Liegende opsporingsambtenaren worden door de rechter kennelijk als 

hoge uitzond eringen gezien, iets dat geen verdere actie vereist. In geen 
van de hi erboven genoemde gevallen ondernam de rechter en ige actie te
gen de betrokken ambtenaren of liet hij zelfs maar van zijn afkeuring blij

ken. Wij denken dat het geenszins om uitzonderingen gaat. Het pro
bleem is echter dat het niet zonder meer duidelijk is welk soo rt remedie 
het euve l behoeft. In ieder geva l lijkt de bepaling dat een verklaring van 
één enke le opsporingsambtenaar voldoende bewijs vormt, aan herziening 
toe. Er is, vrezen wij, geen reden om te veronderstellen dat opsporings
ambtenaren eerlijker zijn dan andere getuigen. Nog minder reden is er 
om te veronderstellen dat opsporingsambtenaren zich minder vaak ver
gissen . 6 Maar het afschaffen van die regel lost het probleem van lieg en 
de ambtenaren niet echt op: het zou hen slechts dwingen om telkens een 

medeplichtige te vinden . Welnu, in alle zaken uit onze verzameling 
waarin wij lieg ende ambtenaren aantroffen, ging het steeds om paren 
van hen. 

Een overweging die het probleem van liegende opsporingsambtenaren 
extra klemmend maakt, is dat een opsporingsambtenaar veel vaker dan 
een gewone burger in de gelegenheid is om een rechtscollege iets op de 
mouw te spelden. Als opsporingsambtenaren even eerlijk zijn als andere 
mensen, zu llen zij toch door de frequente gelegenheid die zij daartoe heb
ben, vaker liegen tegen rechters . Juist het feit dat opsporingsambtenaren 
veelvuldig als getuigen optreden zou extra voorzorgen hiertegen re cht

vaard igen . 
De minste voorzorg zou wel zij n de zekerheid van vervolging wegens 

meineed bij ied er geval van betrapping. Nu geldt echter dat opsporings-

6. Zie hoofdstuk 8 over identificatie. Knigge meldt dat de Hoge Raad aan politieagen

ten wel 'een bovengemiddeld groot waarnem ingsvermogen [heeft) toegedacht'. Zie 

G. Knigge, 'Het Wettelijk Bewijsstelsel', in G . Knigge (red.), Leerstukken van Strafpro

cesrecht, Groningen: Wolters-Noordhoff, 1991, p . 105. 
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ambtenaren vrijwel nooit voor meineed worden vervolgd; dat overkomt 
alleen gewone burgers. Dat maakt het voor ambtenaren dus wel erg 
gemakkelijk om als hun dat zo uitkomt een loopj e met de waarheid te 
nemen. 

Een ande re voorzorgsmaatregel zou zijn een veel strengere controle op 
het werk van opsporingsambtenaren door het openbaar ministerie. In de 
zaken DuCroq en Neeringh kon iedere leek bij lezing van het dossier con
stateren dat er iets niet klopte. Toch ging het openbaar ministerie met de
ze dossiers, inclusief de leugenachtige verklaringen, naar de rechtbank. 
Nu geldt één van tweeën: het openbaar ministerie schoot in deze zaken 
ernstig te kort in zijn toezichthoudende taak of het was aan het gep leegde 
bedrog medeplichtig. 

Een derde voorzorgsmaatregel zou bestaan uit een zorgvu ldig er onder
zoek door de rechters zelf. In geen van de genoemde zaken kwam de 
waarheid boven water door de inspanningen van de betrokken rechtban
ken. Wanneer het onderzoek naar het waarheidsgehalte van getuigenver
klaringen onvoldoende blijkt te zijn geweest, mag men dat de rechter di
rect verw ijt en. Bij ons vertrouwen wij er niet op, zoa ls in Engeland, dat 
de waarheid door de strijd tussen openbaar ministerie en verdediging 
vanzelf aan het licht zal komen. Wij staan de verdediging zelfs niet toe 
om de strijd op gelijke voet met het openbaar ministerie te voeren. De 
verdediging kan niet in alle gevallen en zonder meer beschikken over de 
get uig en die zij nodig acht. De verdediging kan getuigen niet onderwer
pen aan een echt kruisverhoor. De verdediging kan niet beschikken over 
informatie die het openbaar ministerie wenst achter te houd en. 7 De ver
dediging beschikt niet over een opsporingsapparaat. De verdediging 
komt bij de voorbereiding nogal eens in tijdnood, terwijl het openbaar 
ministerie een zaak pas aanbrengt nadat het zijn- onderzoek heeft afge 
rond. Al die verschillen maken het noodzakelijk dat een rechtbank zelf 
de zaak onderzoekt en niet slechts aanhoort. Bij dat onderzoek hoort ook 
het kritisch onderzoek van verk larin gen van opsporingsambtenaren. De
ze verplichting zou in de wet geconcretiseerd kunnen worden in de vorm 
van een bepaling dat verklaringen van opsporingsambtenaren - on
geacht hun aantal - altijd ondersteuning behoeven van andere be
wijsmiddelen. 

7. Vergelijk het niet beschikbaar stellen van een relevante foto in de zaak Carroll . 
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In hoofdstuk 3 betoogden wij dat iedere rechterlijke beslissing uiteindelijk 
berust op het aanvaarden van een algemene regel van common-sense
aard: een feit van algemene bekendheid. Dit geldt ook voor de beslissing 
om een getuigenverklaring voor waar aan te nemen. Maar de theorie zegt 
ook dat het niveau van verankering door de beslisser zelf wordt gekozen. 
'Een getuige onder ede spreekt altijd de waarheid,' is een common-sense
generalisatie op een oppervlakkiger niveau dan de regel: 'Drie onafhan
kelijke getuigen zullen als zij liegen niet toevallig hetzelfde verhaal opdis
sen.' De vraag bij het aanvaarden van getuigenverklaringen is niet of 
common-sense het uiteindelijke criterium is, maar op welk niveau van 
specificiteit men voor anker gaat. Het Wetboek van Strafvordering 
spreekt zich daarover uit door drie regels te formuleren waaraan bewijs 
moet voldoen. Deze drie bepalingen 8 sluiten bepaalde common-sense
regels uit, zoals de regel dat niemand een misdrijf zal bekennen dat hij 
niet gepleegd heeft en benadrukken andere common-sense-regels, zoals: 
'Een ambtenaar in functie liegt niet, noch vergist hij zich.' Het feit dat 
dergelijke regels er zijn naast een limitatieve opsomming van wettige be
wijsmiddelen, geeft de mogelijkheid om de bakens te verzetten. De keuze 
van de thans geldende drie regels is immers tamelijk willekeurig en ge
tuigt niet op in het oog springende wijze van common-sense. Voor zover 
wij weten, vinden zij ook geen steun in de empirie. Er is daarom geen 
dringende reden waarom deze regels niet veranderd zouden kunnen wor
den of waarom er geen regels aan toegevoegd zouden kunnen worden. 
Als de rechter inderdaad niet beter kan doen dan zijn beslissingen ver
ankeren in veronderstelde feiten van algemene bekendheid, zou de wet
gever een poging kunnen doen realistischer voorwaarden te stellen aan 
de common-sense-opvattingen waarin de rechter zijn beslissingen ver
ankert. 

Voor het probleem van liegende getuigen - een probleem waarop 
twee van de drie bewijsregels betrekking hebben - kunnen gemakkelijk 
nieuwe regels worden geformuleerd die verankering in een beter gefun
deerde opvatting bevorderen. Deze regels zouden zijn: 

- De verklaring van één enkele getuig-e moet altijd worden onder 
steund door aanvullend bewijs dat het waarheidsgehalte van die ver-

8. Te weten: een bekentenis behoeft aanvullend bewijs (art. 341, lid 4 Sv), één enkele 

getuigenverklaring behoeft aanvullend bewijs (art . 342, lid 2 Sv) en een verklaring van 

een opsporingsambtenaar behoeft geen aanvullend bewijs (art. 344, lid 2 Sv). 
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klaring bevestigt . Dit geldt ook voor verklaringen van opsporings

ambtenaren. 
- Wanneer een getuige tevens een potentiële verdachte is en door zijn 

verklaring zichzelf ontlast, kan een dergelijke verklaring niet mee
werken tot bewijs. 

- Wanneer er tegenstrijdige getuigenverklaringen zijn, kan de rechter 
slechts gebruik maken van een deel van de verklaringen indien in het 
vonnis tevens wordt gemotiveerd op welke gronden de niet -gebruikte 
verklaringen zijn verworpen. 

- Een medeverdachte kan niet onder ede worden gehoord over het 
aandeel van andere verdachten, ook niet na splitsing van zaken. 

- Een verdachte kan niet worden veroordeeld op grond van verklarin
gen van opsporingsambtenaren alleen, ongeacht hun aantal. Dit 
geldt ook voor de-auditu-verklaringen zoals door ambtenaren op
gestelde processen-verbaal. 

Deze regels verschillen niet principieel van de reeds bestaande. Ze be 
rusten alleen op andere common -sense -waarheden. Invoering ervan zou 
echter aanmerkelijke gevolgen hebben voor de gang van zaken bij het 
opsporingsonderzoek, het gerechtelijk vooronderzoek, het onderzoek ter 
zitting en de beraadslaging in de raadkamer. Zij zouden het strafproces 
in eerste aanleg waarschijnlijk bewerkelijker maken, maar wellicht zou 
dat gecompenseerd worden doordat te zwakke zaken niet meer op de rol 
zouden verschijnen. Het aantal gevallen waarin hoger beroep zou wor
den ingesteld zou er waarschijnlijk ook door verminderen omdat vonnis
sen, veroordelingen zowel als vrijspraken, minder gemakkelijk zouden 

kunnen worden aangevochten. Onder de door ons bestudeerde geval
len waren er opvallend veel die ook in appel en zelfs in cassatie behan
deld moesten worden, juist omdat de bewijsmiddelen zo slecht verankerd 
waren. 

Het probleem van liegende getuigen is niet gering . In onze verzame
ling van gevallen zijn er ten minste vijftien waarin getuigen aanwijsbaar 
logen en de rechter met deze mogelijkheid geen rekening wenste te hou
den. In minstens vijf andere gevallen is het waarschijnlijk dat getuigen 
logen. Daarmee wil niet gezegd zijn dat in een vergelijkbaar percentage 
van alle strafzaken rechtbanken te maken krijgen met liegende getuigen. 
Om in onze verzameling te worden opgenomen, moest het nu juist gaan 
om een betwistbare uitspraak. Maar voor ons betoog is het merendeel 
van de Nederlandse strafzaken ook niet van belang, omdat die nauwelijks 
beroep doen op het kritische denkvermogen van de rechter. Onze opmer
kingen hebben betrekking op een niet zeldzame minderheid van de geval
len waarin het kritische denkvermogen van de rechter beslissend is. In die 
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deelverzameling van gevallen is het heel goed mogelijk dat liegende getui
gen in bijkans de helft van de gevallen voorkomen. Juist in gevallen waar 
het erop aankomt, blijkt de rechter al te vaak te falen. Vandaar dat wij 
heroverweging van het bewijsrecht op dit punt dringend geboden achten. 



II 

Dwalende getuigen 

Verklaringen van getuig en zijn meestal gebaseerd op informatie die af
komstig is uit hun geheugen . Een enke le keer putten zij uit een geschrift, 
maar letterlijk voorlezen komt weinig voor. Het geheugen is lang niet al
tijd betrouwbaar. 1 Een getuige kan iets rapporteren dat naar zijn zeg 
gen in zijn geheugen is gegrift, maar niettemin niet werkelijk gebeurd is. 
Zonder te liegen zegt de getuige dan toch dingen die niet waar zijn . In
middels weet iedereen dat getuigenverklaringen onbetrouwbaar zijn , en 
daarom kan de rechter dit bij zijn beslissing gebruiken . Gebruikt de rech
ter deze algemene kennis ook? In dit hoofdstuk bespreken wij de vraag 
of de rechter zich realiseert dat er situaties zijn waarin de kans op geheu
genfouten naar verhouding groot is. 

Onze theor ie van verhaal en verankering voorspe lt dat de rechter ertoe 
zal neigen om verklaringen die niet mooi in het verhaa l van de tenlaste
legging passen af te doen met: 'De getuige herinnert het zich verkeerd. ' 
En als een getuigenverklaring wèl goed past in het verhaal van de ten 
lastel egg ing, zal de rechter nauwelijks geneigd zijn aan de accuratesse 
van het geheugen van zulk -een getuige te twijfelen. Toch vormt het feit 
dat een verklaring mooi past in het verhaa l van de tenlastel egging geen 
bewijs voor de correctheid van die verk laring: de politie en het openbaar 
ministerie selecteren getuigen en hun verk laringen op zo'n manier, dat 
zij te zamen een gesloten verhaal vormen. Er is dus goede reden om kri
tisch te zijn over het geheugen van getuigen en om voor de verankering 
van getuigenverklaringen altijd dieper af te dalen in de hiërarchie van ge
neste deelverhalen. 

1. Zie G . Wolters , 'De betro uwbaarheid van ooggetuigen', in P.J . van Koppen en 

H.F .M. Crombag (red.), D e mensely"kefactor: psychologie voor juristen, Arnh em: Gouda 

Quint , 1991, p. 157-173. 



Het autobiografisch geheugen 

Het autobiografisch geheugen 

De meeste getuigen putten uit het zogenaamde autobiografisch geheu
gen, waarin de tijd - en plaatsgebonden herinneringen aan concrete ge
beurtenissen zijn opgeslagen. 2 Dat geheugen is wezenlijk anders dan het 
zogenaamde semantisch geheugen, waarin wij onze algemene kennis van 
de wereld bewaren, ontdaan van de concrete omstandigheden waarin wij 
haar verworven hebben. H et semantisch geheugen bevat kennis van het 
type 'een sinaasappe l is oranje' of 'Utrecht heeft geen gerechtshof', ken
nis met een langer dur ende geldigheid. In het autobiografisch geheugen 
bewaren wij informatie die slechts gedurende een beperkte period e van 
belang is : waar mijn auto geparkeerd staat, dat ik vanmiddag nog naar 
de bib liotheek moet om een bepaald boek te halen of dat mijn secretaresse 
terug is van vakantie. Het zou rampzalig zijn als die informatie een blij
vende geldigheid kreeg : ik zou op andere dagen mijn auto niet terugvin
den, ik zou iedere middag opnieuw en meesta l onnodig naar de biblio
theek gaan en iedere ochtend aan mijn secretaresse vragen of zij een leuke 
vakantie heeft gehad. Het autobiografisch geheugen wordt voortdurend 
ververst en dat gaat ten koste van de oudere informati e. 

Toch blijven sommige autobiografische gegevens voorgoed in het ge
heugen bewaard: de dag van ons huwelijk of de bel eve nissen tijdens een 
vakantie in een exotisch land. Zulke unieke gebeurtenissen steken door 
hun levendigh eid uit boven de stroom van incid enten die onze dagelijkse 
routine uitmaken. Helaas is de rechter zelden geïnteresseerd in uitzon
derlijke gebeurtenissen in het leven van getuigen . In de meeste gevallen 
worden getuigen ondervraagd over alledaagse gebeurtenissen, gebeurte
nissen waarvan niemand verwachtte dat ze van belang zouden worden en 
waaraan geen bijzonder e aandacht best eed werd. Een goed voorbeeld 
daarvan is de verk laring van een getuige die twee mannen haastig in een 
auto ziet stappen. Van een kort daarvoor gep leegde overval heeft zij geen 
weet. Het gehaaste gedrag van de mannen trekt weliswaar even haar aan
dacht, maar niet bov enmatig. Het incident wordt pas belangrijk op het 
moment dat de politie haar vraagt om het uiter lijk van de twee mann en 
te beschrijven of om hen in Oslo-confrontaties te identificeren . De kans 
is dan reëel dat latere ontmoetingen met andere mannen haar herinne
ring van de twee gehaaste mannen hebb en vertroebeld. 

De voortdurende 'verversing' - het Engelse woord updating zegt het 

2 . Het autobiografisch geheugen wordt ook wel het 'episodisch geheugen' genoemd. 

Vgl. E. Tu lving , ' Episodic an d Semantic Memory ', in E. Tulving en W. Donaldson 

(eds.), Organization of Memory, New York: Academie Press, 1972, p. 38!-403. 
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nauwkeuriger - maakt het autobiografisch geheugen wem1g geschikt 
voor het onthouden van informatie op langere termijn. Toch is het de 
kennis in het autobiografisch geheugen waarop de rechter vaak een be
roep doet. In de zaak Martens wist de directeur van een groenteveiling 
zich vier jaar later nog te herinneren dat één bepaalde factuur op naam 
van ene Petersen in feite was ondertekend door de inmiddels van fraude 
verdachte Martens. Een onwaarschijnlijke prestatie, want de veilingdi
recteur moet sindsdien duizenden facturen van allerlei klanten gezien 
hebben. Hoe groot is de kans dat hij de bewuste factuur verwarde met 
andere facturen, en Martens met andere klanten? 

Wagenaar onderzocht hoe moeilijk het is om bepaalde soorten infor
matie uit het autobiografische geheugen te reproduceren. 3 In zijn on
derzoek bleek dat de inhoud van gebeurtenissen - wat is er gebeurd? -
het beste onthouden wordt. Waar het gebeurde en wie er precies bij be
trokken waren, wordt aanzienlijk minder goed onthouden. Wanneer een 
gebeurtenis zich heeft afgespeeld, wordt het slechtst van allemaal onthou 
den. Dat laatste is natuurlijk van groot belang, omdat getuigen juist vaak 
gevraagd wordt wat zij op een zeer bepaald tijdstip, niet zelden enige 
maanden geleden, hebben gezien. Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat 
de getuige het niet heeft over een gebeurtenis die zich enige tijd eerder 
of later heeft afgespeeld? 

De rechter weet natuurlijk ook wel dat het autobiografisch geheugen 
niet altijd even betrouwbaar is. Als een getuigenverklaring strijdig is met 
het verhaal van de tenlastelegging, komt de feilbaarheid van het geheu
gen hem goed uit: 'De getuige herinnert het zich kennelijk verkeerd.' Wij 
komen deze uitvlucht regelmatig tegen als de verdachte getuigen heeft die 
hem een alibi verschaffen terwijl andere getuigen zeggen hem te herken
nen als dader van een misdrijf. In zulke gevallen blijken rechters nogal 
eens meer geloof te hechten aan de herkenningen dan aan de alibi's. En 
toch is het allerminst zeker dat herkenningen een grotere diagnostische 
waarde hebben dan alibi's. Een markant voorbeeld daarvan deed zich 
voor in de zaak tegen Ted Larwood, beschreven door Wagenaar en Lof
tus . 4 Larwood werd verdacht van aanranding. Hij had echter een wa
terdicht alibi: op het moment van het misdrijf zat hij in een restaurant 
te eten en hij kon dat bewijzen met de computerrekening met de datum 

3. Zie W.A. Wagenaar, 'My Memory: A Study of Autobiographical Memory over 

Six Years', Cognitive Psychology, 18, 1986, p. 225-252. 

4 . W .A. Wagenaar en E.F. Loftus, 'Tien identificaties door ooggetuigen: logische en 

procedurele problemen' , in P.J. van Koppen en H.F.M. Crombag (red.), Op. cit. 

(noot 1), p. 175-208. 



Het autobiografisch geheugen 

en het precieze tijdstip erop. Maar er waren ook herkenningen, zij het 
dat die om verschi llende redenen aanvechtbaar waren . De herkenningen 
wonnen van het alibi en Larwood werd veroordeeld tot vijftien jaar ge
vangenisstraf. 

In de door ons bestudeerde zaken blijken alibi 's al even weinig succes 
te hebben. Erkend moet echter worden dat de alibi's die verdachten pro
duceren dikwijls niet erg sterk zijn. Maar zij zijn meestal ook niet opval
lend zwakker dan de uiterst aanvechtbare herkenningen die rechters voor 
zoete koek blijken te slikken. Maar meestal ondersteunen de herkennin
gen het verhaal dat de rechter al kent uit de tenlastelegging en het bijbe
horende dossier. De alibi's verstoren dat verhaal omdat zij aantonen dat 
een bekende boef in dit ene geval brandschoon is. 

Zo'n alibi van een boef spee lde een rol in de zaak Speckman. Hem 
worden zes bankovervallen ten laste gelegd. Eén daarvan bekent hij; hij 
moet wel, want zelfs zijn eigen vrouw herkende hem op de video-opname 
van deze overval. De overige vijf overvallen ontkent hij echter. Ten tijde 
van één daarvan zou hij in een meubelzaak geweest zijn; de eigenaar be
vestigt dat. Op het moment van een van de andere overvallen zou hij in 
een reisbureau geweest zijn; ook dat wordt bevestigd door een mede
werkster van dat reisbureau. Maar het hof verwierp deze alibi's met op
vallend gemak : hoe wisten de winkelier en de reisbureaumedewerkster 
zich de precieze tijd en de precieze datum van het bezoek te herinneren? 
Hoe wisten zij dat het Speckman en niet iemand anders was die hun zaken 
met een bezoek vereerd had? Tegenover deze twee alibi's stonden tegelij
kertijd aanvechtbare herkenningen die wèl werden geaccepteerd . Speek
man had trouwens ook een bijna-alibi voor nog een andere overval, om
dat hij om die te plegen binnen één uur van de overva l in Barendrecht 
naar een autozaak in Delft gereden zou moeten zijn. Maar opnieuw is de 
vraag hoe de garagehouder zo precies wist hoe laat Speckman in zijn ga
rage was? Kan het geen halfuurtje later zijn geweest of misschien op de
zelfde dag van de week, maar een hele week later? 

Ook Akirya, het vriendinnetje van een mafiabaas, was iemand uit een 
verdacht milieu. Zij probeerde te bewijzen dat zij niet aanwezig was ge
weest bij de ten last e gelegde kidnapping. Zij zou op dat moment bij een 
vriendin gelogeerd hebben. De vriendin was echter inmiddels weer naar 
Turkije vertrokken. Maar de rechter gaf er de voorkeur aan om de twee 
slachtoffers te geloven, ook al hadden die goede redenen om te liegen en 
gaven zij ook toe op verschillende punten in hun telkens wisselende ver 
klaringen gelogen te hebben. Er werden geen pogingen ondernomen om 
met de vriendin in contact te komen en haar te horen. 
~ De zaak Hendrix levert een derde voorbeeld. Hendrix werd beschul

digd van zwart werken in de aspergeteelt. Zijn alibi was een beter lot be-

273 



Dwalende getuigen 

schoren, maar daarvoor hoefde hij dan ook niet te putten uit zijn eigen 
of andermans geheugen. Het alibi werd hem verschaft door schriftelijke 
bewijzen, waaronder een proc es-ver baal dat de politie allang in haar be
zit had! 

De recht er die werkt op de wijze als door onze theorie beschreven, 
voelt zich nauwelijks gedwongen om getuigenverklaringen te onderzoe
ken op geheugenfouten. Hij gaat anders te werk: het argument van de 
feilbaarheid van het geheugen gebruikt hij alleen als het hem uitkomt. 
Dat kan het best e word en toegelicht aan de hand van gevallen waarin te
genstrijdige verklaringen worden afgelegd die beide op een feilbaar ge
heugen kunnen berust en . Ho e ma akt de rechter dan zijn keuze? 

Tegenstrijdige herinneringen 

In de zaak Karakaya, waarin Karakaya Antoon Ekkers zou hebben ver
moord en vervolgens brand zou hebben gesticht, gelooft de rechtbank 
niet in de verklaringen van mevrouw Bak aoui . Zij zegt dat zij Ekkers nog 
om 14.00 uur op straat gezien he eft. Maar verdachte Karakaya was al 
voor dat tijdstip in een naburig jonger encentrum spullen van het slachtof
fer aan het verkopen. In zijn eigen bekentenis , die hij later echter weer 
herroept, beweert Karakaya Ekkers vóór 13.00 uur vermoord te hebben. 
Dat klopt met zijn aanwezigheid in het jongerencentrum, maar niet m et 
de verklaring van mevrouw Bakaoui. Di e heeft trouwens ook verklaard 
dat Ekkers nog om 13.50 uur ruzie m et zijn zoon Sietze heeft gemaakt. 
De verklaring van mevrouw Bakaoui ontlast Karakaya en belast de zoon 
van het slachtoffer, Sietze Ekkers. Maar Sietze beweert dat hij zijn vader 
op die dag niet bezoc ht heeft. 

Waarom gelooft de rechter mevrouw Bakaoui niet en wèl de bel ang
hebbende getuige Sietze? D e verklaring van mevrouw Bakaoui is geens 
zins ongeloofwaardig omdat zij bevestigd wordt door de verklaring van 
een andere getuige, mevrouw Hoogenboom . Bovendien verklaart Kara
kaya's vrouw Cemile - wier verklaringen voor het overig e de verdachte 
eerder belasten dan ontlasten - da t zij nog om 14.15 uur met Ekkers tele
fone er de . Maar Cemile is zelf ook een mog elijke verdachte: Karakaya be
weert namelijk dat hij Ekkers' spullen van Cemile heeft gekregen om ze 
te verkopen. Vanaf14 .15 uur heeft Cemile een alibi en dus komt het haar 
goed uit als de rechter gelooft dat Ekkers op dat tijdstip nog leefde ... 

H et duizelt de lezer waarschijnlijk. Dat is de recht er mog elijk ook 
overkomen. Waar het om gaat, is dat er ten minste nog twee andere ver
dachten en een groot aantal tegenstrijdige verklaringen zijn. In deze jan
boel kan de rechter alleen orde scheppen door het maken van keuzen . En 
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daarbij komt de uitvlucht van de feilbaarheid van het geheugen hem uit
nemend van pas, omdat het steeds om het onthouden van precieze 
tijdstippen gaat. De rechter heeft gelijk: juist bij dat soort informatie is 
het geheugen, zoals wij zagen, kwetsbaar. Maar die kwetsbaarheid geldt 
voor alle in de verklaringen genoemde tijdstippen. Kiezen voor de ene 
verklaring en de andere verwerpen is arbitrair. Logisch gezien zou het 
de beste oplossing zijn om al deze verklaringen te verwerpen, juist omdat 
zij onderling strijdig zijn. Maar dat deed de rechter in deze zaak niet: de 
verklaring van mevrouw Bakaoui verwierp hij met zoveel woorden, die 
van mevrouw Hoogenboom stilzwijgend . Evenzo die van de zeer ver 
dachte Cemile, zonder daaraan echter de consequentie te verbinden dat 
Cemile nader aan de tand gevoeld moest worden . Hij aanvaardde de ver
klaring van Sietze, de zoon van het slachtoffer, en ook de herroepen be
kentenis van Karakaya. Waarom maakte de rechter deze keuzen? Waar 
schijnlijk omdat met de verklaringen van mevrouw Bakaoui geen goed 
verhaal te maken is: dan zou immers uitgelegd moet worden hoe Kara
kaya al om 14.00 uur spullen van het slachtoffer te koop kon aanbieden, 
dat wil zeggen op een tijdstip waarop het slachtoffer nog springlevend en 
met zijn zoon ruziemakend op straat rondliep. 

In de zaak van de IRA-moorden deed het probleem zich in nog markan
tere vorm voor. Er zijn twee getuigen die Carroll als een van de daders 
menen te herkennen. Alles hangt echter af van de vraag of die twee, man 
en vrouw, tijdens de lunch met elkaar hebben gesproken over de herken
ningstest waaraan de man 's ochtends had deelgenomen. Hij zegt van 
wel, zij van niet. Wie moet de rechter nu geloven? Als hij de man gelooft, 
valt het verhaal van de officier van justitie in duigen. Dus neemt de rech
ter maar aan dat mevrouw de waarheid spreekt en mijnheer zich vergist. 
Wie weet er maanden later immers nog waarover hij tijdens een bepaalde 
lunch gepraat heeft? Dat dit argument evenzeer de herinnering van de 
vrouw treft en dat er daarom geen enkele reden is om de herinnering van 
de een betrouwbaarder te achten dan die van de ander, is de rechtbank 
kennelijk ontgaan. Het hof niet: dat sprak Carroll vrij. 

Het patroon zoals wij dat onder meer tegenkwamen in de zaken Kara
kaya en Carroll is systematisch: de mogelijkheid van geheugenfouten 
wordt niet gezien als bezwaar tegen àlle verklaringen die daarvoor in aan
merking komen, maar alleen tegen de verklaringen die niet in het verhaal 
van de tenlastelegging passen. Het is het openbaar ministerie dat dit ver
haal in eerste instantie opdist. De rechtbank rekent het zich tot taak om 
dat verhaal te verifiëren. Het verifiëren van een alternatief verhaal, als 
het er al is, rekent de rechtbank niet tot zijn taak, laat staan het zelf verzin

nen van een alternatief verhaal. 
Omdat de rechter zo eenzijdig gericht is op het verifiëren van het door 
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het openbaar ministerie aangeboden verhaal, wordt geheugenzwakte een 
extra bedreiging voor de waarheidsvinding: niet alleen is het mogelijk dat 
getuigen onware verklaringen afleggen, maar politie, openbaar ministe
rie en rechter kunnen daaruit vrijelijk kiezen . Deze mogelijkheid tot kie 
zen leidt tot een soort universele bewijsbaarheid . 

Regressie van het geheugen 

H et autobiografisch geheugen wordt overstelpt door informatie . Verba
zingwekkend veel daarvan wordt onthouden en er is natuurlijk zeer veel 
onderzoek gedaan over de vraag hoe zo veel informatie efficiënt wordt 
opgeborgen en weer teruggevonden. De Engelse onderzo eker Sir Frede
rick Bartlett heeft al in de jaren dertig ontdekt dat wij dit doen met behulp 
van schema's .5 Het wekelijkse bezoek aan de bank kan als voorbeeld 
dienen . Dat verloopt volgens een vaststaand stramien: ik rijd naar de 
bank, parkeer mijn auto ergens in de buurt, loop naar de bank, ga naar 
binnen, trek een nummertje , wacht , word geholpen door een baliemede
werkster die ik ken, verricht een aantal standaardhandelingen, neem af
scheid enzovoort. Ieder afzonderlijk bezoek kan ik nu gemakkelijk ont
houden door uitsluitend te registreren wat er bij die gelegenheid anders 
dan gewoonlijk gebeurde: die ene keer hoefde ik bijvoorbeeld niet te 
wachten en die andere keer was er een baliemedewerkster die ik niet ken
de . De rest kan ik later weer reproduceren door aan te nemen dat het 
schema geldt voor alle onderdelen van het gebeuren die ik niet speciaal 
in mijn geheugen heb opgeslagen juist omdat zij niet afweken van het ge
bruikelijke stramien. 

H et effect van verg ete n is dat zulke bijzond erheden verloren gaan en 
dat gebeurtenissen da arom steeds meer worden onthouden alsof ze con
form de schema's zijn verlopen . Dat is precies wat Bartlett vond. Zulke 
geschematiseerde herinnering en zijn daarom eigenlijk ook geen echte 
herinneringen, maar reconstructies van hoe het waarschijnlijk gegaan is. 
'Was het anders gegaan, dan zou ik mij dat toch wel herinneren.' Het 
onderscheid tussen echte herinneringen en reconstructie wordt echter 
niet als zodanig beleefd : wij weten dikwijls niet of wij ons werkelijk iets 
herinneren of dat wij de gebeurtenis reconstrueren. Wij geven twee een
voudige voorbeelden van dit verschijnsel in door ons bestudeerde zaken. 

In de zaak Eyunlu ging het om een moord in een Turks milieu. Alle 

5. Zie F .C. Bartl ett, Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology, Cambrid 

ge: Cambridge University Pr ess, 1950 (2nd ed.; oorspronkelijke uitg ave in 1932). 
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getuigen weten dat. De eerste beschrijvingen van een verdacht uitziende 
man - of misschien waren het wel twee verschillende mannen - vermel
den nadrukkelijk dat hij geen snor had. Dat is bijzonder: een Turk zon
der snor. Na verloop van tijd vervaagt de herinnering aan die speciale 
ontmoeting en krijgt het schema van hoe Turken er gewoonlijk uitzien 
geleidelijk de overhand. Als de getuigen twee jaar later worden gecon
fronteerd met een Turkse verdachte die wèl een snor heeft, protesteren 
zij niet. Onder de hen in een Oslo-confrontatie getoonde personen is de 
verdachte de enige wiens uiterlijk overeenstemt met het stereotype van 
een Turk. Aldus wordt niet het geheugen van de getuigen kritisch ge
toetst, hun wordt de gelegenheid geboden om de verdachte met succes 
aan te wijzen ook al konden zij hem zich nog nauwelijks herinneren. Het 
schema hoe een Turk er gewoonlijk uitziet, biedt voldoende houvast voor 
een succesvolle identificatie. 6 

In de zaak King gaat het om de vraag of King het huis van de familie 
Zomerdijk is binnengetreden of dat hij alleen maar in de achtertuin is ge
weest. Niemand ziet hem werkelijk binnen, maar het geluid van een stuk 
speelgoed in de kinderkamer wekt het vermoeden dat er iemand binnen 
is. Vader rent naar de kinderkamer en ziet door de ruit van de balkon
deur dat er iemand in de tuin staat. De balkondeur is dus dicht. Hij roept 
naar zijn vrouw dat er iemand binnen is geweest. Drie dagen later is het 
verhaal echter anders geworden . De vrouw zegt nu dat de man riep: 'Er 
is iemand binnen geweest, de deur staat nog open.' Vervolgens ging zij, 
volgens eigen zeggen, ook naar de kinderkamer en zag de openstaande 
deur. Eerst was er dus alleen het geluid van een stuk speelgoed als bewijs 
dat er iemand binnen is geweest. Dat is geen sterk bewijs omdat dat ge
luid alleen door de man gehoord is en er bovendien andere verklaringen 
voor te geven zijn. De openstaande deur is natuurlijk sterker en past bo
vendien prachtig in het schema van een dief die bij zijn werk gestoord 
wordt en de benen moet nemen. Dat er een schema beschikbaar is, kan 
verklaren waarom de open deur automatisch wordt toegevoegd aan de 
herinnering van de vrouw. Dat zo'n aanvulling een visuele kwaliteit 
krijgt, is niet bijzonder : mevrouw Zomerdijk zàg de deur openstaan. 

Niet alleen veranderen de herinneringen van getuigen doordat op 
grond van vaste schema's details worden gewijzigd of toegevoegd, hun 
verklaringen worden er juist ook geloofwaardiger door. Het is immers 
niet onwaarschijnlijk dat de rechter over dezelfde schema's beschikt. De, 
in een latere versie opduikende, openstaande deur wordt door de rechter 

6 . Er was nog heel wat meer aan de hand met deze herkenningen. Zie daarov er hoofd

stuk 8. 
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onmiddellijk als een authentiek detail herkend en zonder moeite geaccep
teerd als iets wat de getuige eerst door tijdgebrek 'of zoiets' niet heeft ver
meld, maar dat wel van meet af aan in het hoofd van de getuige gezeten 
heeft, want zo gaat het immers als inbrekers worden betrapt. Reconstruc 
ties op grond van vaste schema's gaan altijd in de richting van meer ge
loofwaardigheid, niet minder. In de zaak King spraken de getuigen el
kaar echter tegen: de man zei dat de deur dicht was, de vrouw dat hij 
open stond. De vrouw had eerst geen geluid van speelgoed gehoord, later 
opeens wel. Eerst heeft de hond niet aangeslagen, later wel. Al die veran
deringen brachten de rechter niet aan het twijfelen omdat ze in de goede 
richting veranderden. 

Het geloof dat rechters dikwijls hechten aan veranderingen in de ver
halen van ooggetuigen staat in schril contrast met de manier waarop zij 
met veranderingen in het verhaal van de verdachte omgaan. Een ver
dachte die eerst het sluitende verhaal van de politie bevestigt en het ver
volgens toch weer ontkent, wordt niet geloofd: zijn verhaal verandert na
melijk in de verkeerde richting. Het sluitende verhaal valt in duigen en 
daar houden rechters niet van. Waarom .zouden wij een goed verhaal ver
werpen en een minder goed verhaal geloven? In de zaak King was het 
mogelijk geweest om drie extra getuigen te horen over het gedrag van de 
hond, het speelgoed en de openstaande deur, want er waren nog drie an
dere personen in huis. Maar de rechter vond dat onnodig, ondanks de 
tegenstrijdige verklaringen en een uitdrukkelijk verzoek van de verded{
ging . Wij snappen dat wel: de getuigen zouden in het beste geval het 
goedlopende verhaal ten overvloede kunnen bevestigen en in het slechtste 
geval met mededelingen kunnen komen, die de rechter toch niet zou gelo
ven omdat ze strijdig zouden zijn met wat iedereen over inbraken weet. 

Regressie van het geheugen onder invloed van vergeten heeft als resul
taat dat verklaringen, naarmate ze meer worden veranderd, steeds ge
loofwaardiger worden, hoewel zij waarschijnlijk steeds minder met de 
werkelijkheid stroken . Het strafproces biedt de getuigen ruimschoots de 
gelegenheid om verklaringen te veranderen. Vaak worden getuigen 
meermalen door de politie gehoord en vervolgens mogen zij hun zegje 
ook nog eens doen bij de rechter-commissaris. Soms worden zij daarna 
ook door de rechtbank gehoord en daarna wellicht ook nog door het hof, 
vele gelegenheden om hun verklaringen, gestuurd door schema-geleide 
vragen, precies op hun plaats te laten vallen. In de zaak Franklin - de 
man die onder invloed van LSD brand zou hebben gesticht in een kraak
pand - werd de getuige Mortimer alleen al door de politie acht keer ge
hoord! Iedere keer was zijn relaas anders en iedere keer opnieuw kon de 
politie beslissen of dit een versie was die haar paste. 

Een bijkomende factor is dat de tijd niet zelden ruimschoots de gele-
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genheid krijgt zijn verwoestende werk te doen. Vaak liggen er vele maan
den tussen opeenvolgende verhoren, söms zelfs jaren. In de zaak O'Flynn 
vond het vermeende seksuele misbruik plaats in 1986, de behandeling 
door het gerechtshof in 1991. 

Wanneer politieambtenaren verklaringen afleggen over de wijze waar
op zij een onderzoek hebben uitgevoerd en over de resultaten daarvan, 
is het gevaar van regressie van het geheugen extra groot. Het gaat daarbij 
dikwijls om routineonderzoek dat volgens vaste regels wordt uitgevoerd. 
Heeft men van zo'n onderzoek geen nauwkeurig logboek bijgehouden en 
moeten de ambtenaren die het uitvoerden uit het hoofd vertellen wat ze 
nu precfes hebben gedaan, dan kunnen zij niet zo veel anders doen dan 
terugvallen op wat zij gewóónlijk doen. De rechter ziet het verschil meest
al niet. Een goed voorbeeld vormen de twee rechercheurs die vele malen 
hadden gezien dat Hendrix asperges stak. Zij hadden daarvan geen log
boek bijgehouden. Later bleek dat zij, in tegenstelling tot hun bewering, 
meestal niet samen op pad waren geweest en waarschijnlijk ook niet altijd 
op de genoemde dagen. Onze verzameling bevat één geval, de zaak 
Haaknat, waarbij een opsporingsambtenaar expliciet vermeldt dat hij 
een reconstructie maakt. De vraag was of bij de geursorteerproef de ove
rige geurmonsters of 'bijleggers' ook van Surinamers afkomstig waren ge
weest . De getuige zei zich dat niet meer precies te herinneren en voegde 
daaraan toe dat 'gewoonlijk' een dergelijke voorzorg in beperkte mate ge
nomen wordt. Men mocht er daarom, naar zijn zeggen, van uitgaan dat 
dat in dit geval ook gebeurd was. Niet kan worden uitgesloten dat in an
dere gevallen het schema de overhand krijgt, waardoor men zich daad
werkelijk denkt te herinneren dat het ook in het onderhavige geval vol
gens de regels is gegaan. 

Wat wij in het hoofdstuk over liegende getuigen schreven, geldt met 
enige aanpassing ook hier: opsporingsambtenaren hebben niet meer last 
van regressieverschijnselen dan anderen, maar wel vaker de gelegenheid 
om er het slachtoffer van te worden, eenvoudig omdat zij vaker bij rechts
zaken betrokken zijn. Maar de wet bevat in art. 344, lid 2 Sv een bepaling 
die impliceert dat verklaringen van opsporingsambtenaren ju _ist extra be
trouwbaar worden geacht, Dat komt de rechter alweer goed van pas want 
de verklaringen van opsporingsambtenaren zijn zelden in strijd met het 
verhaal van de tenlastelegging. Als zich dat bij wijze van uitzondering 
toch een keer voordoet, worden zulke verklaringen niet geloofd, zoals in 
de zaak O'Flynn. Daarin ontstond twijfel over de manier waarop twee 
vrouwelijke agenten de beide meisjes die door O'Flynn zouden zijn aan
gerand, hadden verhoord. De rechtbank beval dat deze agenten alsnog 
door de rechter-commissaris moesten worden verhoord. Daar bleek dat 
het verhoor van een van de twee meisjes voornamelijk op fantasie berust-
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te: het kind had niet willen praten en de agenten hadden daarom zelf 
maar zo goed en zo kwaad als dat ging een verhaal gereconstrueerd. Wat 
deed de rechtbank met dit gegeven? Tevoren meende de rechtbank niet 
tot een beslissing te kunn en komen omdat er naar haar oordeel informatie 
ontbrak. Toen die informati e beschikbaar kwam, wees zij echter in de 
've rkee rde' richting: de tenlastelegging werd er niet door ondersteund. 
De rechtbank legde de nieuwe , onder ede afgelegde verklaringen van de 
politieambtenaren terzijde: de agenten moesten zich vergissen , want die 
zuigen zo'n verhaal toch niet zomaar uit hun duim. Dat die andere, on
der ede afgelegde verklaring wel uit de duim van de agenten gezogen was, 
zoog de rechtbank gemakshalve uit de bloedeigen duim . 

Informatie achteraf 

Informatie in het geh eug en verandert niet alleen door een autonoom pro 
ces van vergeten, maar ook door een conflict met nieuwe, afwijkende ge
gevens. Hierboven is al gememoreerd dat het autobiografisch geheugen 
zich voortdurend moet verversen: oude informatie die niet van belang is , 
wordt vervangen door ni euwe informatie. In de cafémoord die door Pico 
Rodriguez begaan zou zijn, wisten de getuigen bijvoorbeeld al gauw dat 
er twee zwarte mannen in het café aanwezig waren geweest. Voor het be
wijs was het van belang om te weten of die twee zwarte mannen tegelijk 
waren binneng ekome n of na elkaar. Veronderstel nu, dat een getuige 
slechts één zwarte man naar binn en heeft zien komen . De op een later 
tijdstip verworven wetenschap dat er uiteindelijk twéé mannen waren, 
kan in het geheugen die ene zwarte man veranderen in twee. 

De pionier op het gebied van onderzoek naar het effect van misleiden 
de informatie achteraf is de Amerikaanse psychologe Elizabeth Loftus . 7 

H aa r belangrijkst e bevinding was dat misleidende informati e zich achter
af vermengt m et de oorspronk elijke herinn ering . Het effect is het sterkst 
als de oorspronkelijke herinnering zwak is. Dat kan komen doordat aan 
een detail oorspronkelijk nauw elijks aandacht is besteed, doordat de ge
beurtenis al een tijd geleden heeft plaatsgevonden of doordat de mislei
dende informatie beter past in het schema dat de getuigen voor normaal 
houden . H et effect is aangetoond voor allerlei soorten informatie, niet al 
leen gebeurtenissen, maar ook gezichten, namen, tijden, dagen van de 
week, data, kortom praktisch alles wat men zoal in het geheugen opslaat. 

7. E .F. Loftus , Eyewitness Testimony, Cambridge, MA: H arvard University Pr ess, 

1979· 
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Men doet er daarom verstandig aan om zich bij iedere herinnering van 
een getuige af te vragen of er informati e is die de getuige op een lat er 
tijdstip bereikt kan hebben en die aldus met de oorspronkelijke herinne 
ring vermengd kan zijn. Het vervelende van het effect van post-hoc-in
formatie op het geheugen is dat de getuige zich er niet van bewust is. Het 
heeft weinig zin om aan getuigen te vragen: 'Dit is toch echt wel uw oor
spronkelijke herinnering en niet iets wat u pas lat er hebt gehoord?' 

Een voorbeeld van een geval waarin post-hoc-informatie misleidend 
gewerkt kan hebben, vormt het geval Volp. Volp werd ervan beschuldigd 
in zijn werkplaats met opzet brand te hebben gesticht. Twee getuigen 
verklaren dat Volp hun voor de brand had gezegd dat hij de hele zaak 
in de fik zou steken. Maar die getuigen komen pas met die verk laring ná 
de brand. De wetenschap dat Volps werkplaats is afgebrand, kan de oor
spronkelijke herinnering aa n dat gesprek hebben veranderd. Als Volp, 
zoals hij beweert, in werkelijkheid heeft gezegd dat zijn zaken zo slecht 
gingen dat hij 'net zo goed de hele zaak in de fik kon steken' , dan is er 
na de brand weinig voor nodig om de strekking van dat gesprek met de 
gebeurtenissen in overeenstemming te brengen. Maar er is een derde ge
tuige die verklaart dat Volp hem tevoren precies heeft uitgelegd hoe hij 
de brand zou organ iseren. Volp beweert echter dat dit gesp rek ná de 
brand heeft plaatsgevonden en dat het onderwerp erva n was ho e de brand 
daadwerkelijk was ontstaan. Het na de brand gerezen vermoeden van 
brandstichting kan de tijdsvolgorde in het geheugen van de getuige ver
anderd hebben. Eenzelfde redenering is toepasbaar op de verklaringen 
van twee getuigen, Leeman en Maas, die op het moment dat de brand 
uitbrak door het raam van de werkplaats keken en zagen dat Volp schrok, 
volgens hen van het feit dat zij zagen wat hij aan het doen was. Maar ook 
dit verklaarden zij achteraf, dat wil zeggen nadat het vermoeden van 
brandstichting gerezen was en onderdeel van de plaatselijke roddel was 
gaan vormen. Ze zijn ni et meteen en op eigen initiatief naar de politie 
gegaa n om te melden dat zij iets verdachts gezien hadden . Het is heel 
goed mogelijk dat zij verdachte hebben zien schrikken. Maar waar schrok 
hij van, van het feit dat twee mannen hem brand zagen stichten of van 
het feit dat er juist op dat moment brand uitbrak? 

Het geheugen van mensen neigt tot conservatisme.a De schema's in 
ons geheugen zijn gebaseerd op onze ervaringen in het verleden. In de loop 
van ons leven hebb en wij zeer veel energ ie gestoken in het opbouwen van 
deze schema's, die ons de illusie verschaffen te leven in een voorspe lb are 

8. Vgl. J. Beijk , ' De cognitieve re voluti e in de psychologie 11: de attr ibuti etheori e ' , 

De Gids, 14-3, 1980, p. 29-45. 
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wereld. De zekerheid die zij ons bieden, stellen wij niet graag bloot aan 
informatie die ons dwingt onze schema's te veranderen. Zijn wij getuige 
van een gebeurtenis, dan wordt het bijbehorende schema automatisch uit 
ons geheugen opgeroepen: wij snappen wat er gebeurt omdat wij het pa
troon menen te herkennen. En toch zal niet alle informatie die ons bereikt 
geheel passen in het schema uit ons geheugen: soms gebeuren er onver
wachte en daarom verwarrende dingen. Door de conservatieve werking 
van het geheugen overheerst dan de neiging om de onverwachte informa
tie zo te vervormen, dat hij in ons schema past in plaats van het schema 
aan de feiten aan te passen. Sommige gegevens worden verwaarloosd of 
wegverklaard, en andere toegevoegd. Mensen zijn daarin zeer bedreven: 
het houdt onze angst voor het onbekende en daarom onbegrijpelijke bin
nen tolerabele grenzen. 

Daar komt bij dat wij er de voorkeur aan geven om de wereld om ons 
heen en de schema's waarin wij die in ons geheugen voorstellen te orde
nen in termen van causa le relaties: wij willen graag weten waarom de we
reld is zoals zij is. Gegevens worden daarom in ons geheugen niet los van 
elkaar opgeslagen, maar in de vorm van oorzaak/gevolg-relaties. Niets 
gebeurt zomaar: als B na A gebeurt, dan zien wij bij voorkeur een causale 
relatie tussen A en B. Beide gebeurtenissen worden gepast in een schema 
dat die causa le relatie weergeeft. Zo lijken ook de getuigen Leeman en 
Maas in de zaak Volp te werk te gaan: zij keken door het raam, zij zagen 
brand, zagen Volp schrikken en vernamen van de politie dat Volp van 
brandstichting werd verdacht. Als al die gegevens met elkaar moeten 
kloppen en nog wel in een causaal schema gepast moeten worden, dan 
kan dat alleen door aan te nemen dat Volp schrok omdat hij door twee ge 
tuigen betrapt werd tijdens zijn wandaad. Van een brand die hij zelf ge 
sticht had, kon hij immers niet schrikken. 

Dit soort problemen komen wij in veel zaken tegen. In de IRA-moord
zaak meende de getuige Averkamp de dader op de televisie te herkennen, 
maar hij ging niet naar de politie. Pas toen hij achteraf werd onder
vraagd, herinnerde hij zich Carroll al veel eerder herkend te hebben. In 
de zaak Karakaya vond getuige Koudema het slachtoffer Ekkers nerveus, 
hetgeen er volgens hem op wees dat hij bezoek van zijn zoon verwachtte. 
Maar deze getuige kwam met die nervositeit van het slachtoffer pas voor 
de draad nádat hij vernomen had dat Ekkers vlak na hun ontmoeting was 
vermoord. 

Ook hier geldt dat het de rechter vrij staat zulke post-hoc-herinnerin
gen te aanvaarden of te verwerpen, en opnieuw bestaat het gevaar dat hij 
zich daarbij laat leiden door de mate waarin de verklaringen het verhaal 
van de tenlastelegging ondersteunen. Een mooi voorbeeld van een geval 
waarin post-hoc-herinneringen worden verworpen omdat ze het verhaal 
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van de tenlastelegging niet ondersteunen, vonden wij in de zaak Bak
oven. Bakoven werd ervan beticht zwart gewerkt te hebben als portier in 
een casino . Een aanta l getuigeri herinnert zich dat hij gerege ld in het casi
no aa nw ezig was en op gezette tijden werd betaald. Aanvanke lijk conclu 
deerden zij dat die betalingen waren voor portiersdiensten, een conclusie 
die misschien mede gebasee rd was op het feit dat Bakoven een boom va n 
een kerel is, een typisc he uitsmijter. Vervolgens wordt hun verteld dat 
Bakoven een spe ler was en dat de betalingen 'katjes' en geen salaris wa
ren. Die mededeling verschaft de getuigen een even goed causaa l schema 
voor hun observaties als dat wat zij oorspronke lijk hanteerden. Dus ver
ande ren zij moeiteloos hun verk laring. Maar de ten lastelegging va lt er 
wel door in duigen en dat aanvaardt de rechter niet. Het openbaar minis
terie trouwens nog minder en dat vervo lgt de getuigen dan ook wegens 
meineed . 

De zaak Bakoven vestigt de aandacht op nog een ande r probleem, dat 
nauw verbonden is met het risico van post -hoc-informatie: (post-hoc-)be 
invloeding van getu igen door onderlinge contacten. Als het goed, is zijn 
de get ui gen in een zaak onafhankelijk va n elkaar. Als twee mensen onaf
hankelijk van elk aar hetze lfde gezien hebben, is het zekerder dat ze zich 
niet vergissen dan wanneer er maar één ooggetuige is. Maar als de en e 
getuige de andere gewoon voorzegt, heeft de tweede verkl arin g natuurlijk 
geen meerwaarde. In de zaak Bakoven is het heel goed mogelijk dat de 
get ui gen onderling over de kwestie hebben gesproken en zelfs afsprake n 
hebben gemaakt. Zulk e contacten moet men ook ve rm oeden tussen de 
politieagenten die als get ui gen optraden in de zaak Chape lle . Op een aan 
tal van die agenten werd geschoten. Wanneer, zoa ls wordt beweerd, en 
kele agenten Ch ape lle en zijn bende al tijdens die sch ietpartij hebben her 
kend, dan zou het toch wel hee l gek zijn als geen van hen de anderen heeft 
ingelicht over de vermeende identiteit van de schutters . Aanvanke 
lijk rapporteerden vier politieagenten die de auto met boeven achtervolg
den niet dat de hun reeds lang bekende Chapelle een van die boeven was. 
Pas in de herkenningstest vijf weken later, waarbij ze met Chapelle 
werden geconfronteerd, wisten zij ineens dat zij hem in de vlu chtauto 
hadden gez ien. Maar toen hadden ze natuurlijk allang gehoord dat Cha 
pelle en zijn bende waren gearresteerd, onder andere omdat een collega 
meende hen herkend te hebben: een ideale situat ie voor beïnvloeding 
achteraf. 

Hetzelfde mechan isme kan, als gezegd, werkzaam zijn geweest bij de 
getuigen Leeman en Maas in de zaak Volp. En ook bij de twee gekid n ap 
te Turken, die beweerden dat Akirya een van de ontvoerders was. En bij 
de fam ilie van Aure liana in de zaak Buend ia, die beweerde dat neef Luis 
tijdens de steekpartij niet aanwezig was. En bij de twee sociaa l recher-
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cheurs die beweerden dat ze Hendrix op het aspergeve ld aan het werk 
hadden gezien. En bij al die andere getuigen die in de meeste van de door 
ons bestudeerde zaken de gelegenheid hebben gehad me t elkaar te over 
leggen voor ze hun verklaringen aflegden. Het probleem blijkt endem i
sche proporties te hebben. 

Daarbij gaat het niet altijd om bewust overleg tussen de getuigen en 
ook niet altijd om geval len die nu eenmaal niet te voorkomen waren. Wij 
vonden zelfs twee gevallen waarin de politie zelf het contact tussen de ge
tuigen heeft gearrangeerd en waarin de getuigen niets te verwijten valt: 
de zaken Eyunlu en O'Flynn. In de zaak Eyun lu was de enige ooggetuige 
van de moord op de vakbondsleider Okman zijn zwakbegaafde zoontje 
Sakier. Maar voordat Sakier daarover werd verhoord, werd mevrouw 
Okman in zijn aanwezigheid ver hoord. Zij wees Mohamed aan als dader. 
Dat de zwakbegaafde Sakier daarna verklaarde te hebben gezien dat Mo
hamed de moordenaar was, verrast ons niet. Later, toen het verhaal van 
het openbaar ministerie was veranderd, trok hij die verklaring echter 
weer in: toen heette het dat hij alleen een 'boef' had gezien . 

De twee kleine meisjes die in de zaak O'Flynn slachtoffer van seksueel 
misbruik zouden zijn geweest, werden in elkaars aanwezigheid verhoord. 
Vooral het jon gste meisje , dat als tweede werd verhoord, veroorzaakte 
aanvanke lijk problemen: zij wilde niet praten. Maar het liep toch nog 
goed af: het meisje bevestigde uiteindelijk toch de verk laring van haar 
zusje. Iedereen tevreden en voor het kind kwam een eind e aan een neteli
ge situatie. Maar het is natuurlijk niet uit te sluiten dat het meisje gewoon 
haar oudere zusje napraatte. 

Informatie vooraf 

Waarneming berust altijd op een combinatie van een externe prikkel met 
al aanwezige kennis . Wanneer iemand ziet dat zijn buurman de ruit van 
zijn auto inslaat, berust die waarnem ing op de overeenstemming tussen 
het visuele beeld en het int ern al aanwezige beeld van de buurman. On
der bepaalde omstandigheden kan het interne beeld de van buiten ko
mende prikkel gaan overheersen: men meent iets waar te nemen dat er 
in werke lijkh eid niet is. Wanneer iemand ruzie heeft met zijn buurman 
en daarom een vijandige act ie van hem verwacht, kan de werkelijke da
der met de buurman verward worden. Dit effect van apr iori-info rmatie 
leidt tot een zekere mate van onbetrouwbaarheid in de waarneming die 
ook in de herinnering tot uitdrukking komt. Het autobio grafisch geheu
gen is extra kwetsbaar voor dit effect, omdat wij toc h al voortdurend pro
beren om onze ervaringen in reeds bestaande schema's onder te brengen. 
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Rechters weten dat ook, want ieder mens is er wel eens slachtoffer van. 
Aan de andere kant kan de rechter niet iedere waarneming op deze grond 
terzijde schuiven, want dan zo"u getuigenbewijs onmogelijk worden. De 
rechter moet daarom telkens beoordelen of er van een dergelijke verteke
ning van de waarneming door apriorikennis sprake kan zijn. 

In het algemeen geldt dat een vertekening van de waarneming door 
apriorikennis vooral optre edt bij waarnemingsomstandigheden die ni et 
optimaal zijn. Men vergist zich gemakkelijker in het donker, bij een zeer 
korte waarnemingsperiode of wanneer er heel veel tegelijk gebeurt. De 
rechter dient zich af te vragen of zulke factoren in aanmerking genomen 
moeten worden . Maar het is evenzeer mogelijk dat de rechter deze moei
lijkheid aangrijpt als uitvlucht om waarnemingen die niet in het verhaal 
van de tenlastel egg ing pas sen te verwerpen, terwijl hij minstens even 
betwistbare waarnemingen wel aanvaardt omdat ze het verhaal onder
steunen. 

Een voorbeeld is de zaa k Chapelle. De politie liep al een paar weken 
met een foto van Chapelle op zak omdat men verwachtte dat hij met zijn 
bende een overval zou pleg en . Een groot aantal agenten keek uit of ze 
Chapelle iets zagen uithalen . Toen werd er een overval gepleegd en de 
agenten zetten de achtervolging in . Voor ieder van hen waren de waarne
mingsomstandigheden uitermate slecht, om niet te zeggen onmogelijk. 
Een anonieme getuige, codenaam BRZIO, bestuurde een politieauto die 
met een vaart van 100 km per uur de vluchtauto van de overvallers tegen 
een vangrail probeerde te drukken. Het was donk er en de vluchtauto had 
getinte ruiten. Toch beweerde getuige BRZIO met grote stelligheid dat hij 
Chapelle in de vluchtauto had zien zitten. Merkwaardigerwijs herkenden 
de twee andere inzittenden van de politi ea uto ni emand, terwijl zij toch 
meer tijd hadden gehad om in de vluchtauto te kijken - BRZIO moest im
mers sturen. Zij kenden Chapelle overigens eve n goed als BRZIO. Deze 
twee agenten zijn later niet als getuigen gehoord. Zij hadd en imm ers niets 
van belang gezien: het feit dat zij Chapelle n_fet herkend en, is niet rel e
vant als uitsluit end geprobeerd wordt om de schuld van Chapelle te be
wijzen. D e waarneming van BRZIO kan heel wel beïn vloed zijn door zijn 
sterke verwachting Chapelle te zullen zien. Een onderzoek over de in
vloed van verwachting bij het herkenn en van mens en in het donker is uit
gevoerd door K erstholt , Raaijmak ers en Valeton.'' Zij vonden dat 25 
procent van de getuigen zich door hun verwachting liet leiden en op di e 

9. J.H . K erst holt, J .G. W. Raaijmak ers , en J.M. Valeton, Id entijïcatie van bekende en 

onbekende personen onder ongunstige waarnemingsomstandigheden, In sti tuut voor Zintuigfysio

logie TNO, Rapport IZF 1990 C-12. 
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mani er iem and 'h erk ende ' die er helem aal niet was. In de zaak Ch apell e 

was de herk enning door BRZIO van zee r groot belang , omdat de daarop
volg ende herk enning en door and ere anoni em e agent en da ardoor ver
oor zaakt kunn en zijn . 

M et enige welwill endh eid kunn en wij op deze mani er ook begrijp en 
hoe het kon geb eur en da t twee sociaal recher cheurs m eend en da t zij Hen
dri x bijn a dri e weken lang op een asp erg eveld za gen werk en. Zij ver
wachtt en hem da ar te zien omd at zij zijn auto daar hadd en gezien . D e 
afstand waarover zij waarn am en - 200 meter - was groot geno eg om 

een fout mog elijk te m aken . 10 

Een goed voorb eeld is ook het geval met de twee agenten die me end en 
te zien ho e Gr em elin g met een aanst eker brand stichtte . Zij war en op 
grond van dorpsrodd el tot de overtuiging gekom en d at Gr emeling de 
man was die alle br and en gesticht had en daarom volgd en zij hem een 
aant al m alen op weg van de kro eg naar hui s . Op JO augustus 1986 za g het 
ernaar uit dat zij eind elijk bee t hadd en. Wij citeren het proc es-verb aal: 

' Plotselin g zag Wi . de persoon staa n bij perceel 16 met j awel een aa nste
ker in zijn hand en gebogen bij de bri evenbu s. Na een aa ntal moment en 
(de aa nsteker deed het niet) wilde Gr emelin g de br andg ang naa st per
ceel 16 inlop en . Op dat mom ent hield Wi. hem aan . Nadat H ar . even
eens ter plaa tse was gekomen bleek dat Gr emeling op perceel 16 woond e 
en met de aa nsteker had geprob eerd het sleutelgat van de voordeur te 
vind en . Dat luk te niet en hij wilde verv olgens achterom . ' 

Gr em elin g bleek dus alleen ma ar m et zijn dronk en kop het sleut elgat van 
zijn eigen voord eur te zoeken . 0 wee als hij m et dieze lfde dronk en kop 
de verkee rd e deur gekozen had : dat was stellig als een betr appin g op he
terda ad gepr ese nt ee rd! D e 'mutant en ' - dat zijn age nt en di e een zoge
naamd e mut atie in het do ssier invo ege n - onthull en nam elijk zond er 
schroom hun verwac htin gen over Gr emeling: 

'J amm er , maar hem weer moeten laten gaan , maa r toch komt he t ons 
mut anten sterk voor dat hij mogelijk wel met de br and stichtin gen te ma
ken heeft. Hij staa t nogal gemakkelijk met de aa nsteker klaa r. W oont 
midd en in het centrum van de br and stichting en. Komt thui s op tijd stip 

10. M en moet over igens wel erg welwillend zijn om dit als 'fo ut ' te beste mpelen , wa nt 

er staa n nog enige and ere onjui stheden in hun pro cessen-v erb aa l die aa nt oonb aa r ge

logen zijn , zoa ls de bewerin g da t beiden gezamenlyk op alle dagen Hendri x zagen wer

ken . O p de meeste dag en ging slechts één sociaa l rechercheur eropa f. 
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van brandsti chtingen na bezoek aan bar De IJ ze ren Klap ( stamkro eg 
van hem) . R oute IJ zeren Klap woning G. is rout e brandsti chtin gen . ' 

On ze verzameling bi edt tal van voorbe elden wa arin verw achting en een 
belangrijk e rol gespe eld kunn en hebben , maar waarin de recht er de 
waarn eming en desondank s als authenti ek aanv aardd e. Wij vonden geen 
voo rbeeld van een geval waarin waa rn emin gen die he t verh aa l van de 
tenl asteleggin g bevestigden door de recht er werd en afgeweze n omd at 
verw achting en er een te grot e rol .in gespeeld zoud en kunnen hebb en . D at 
kan echt er word en verklaard uit het feit dat wij alleen zak en hebb en gese
lectee rd waarin waa rschijnlijk iets verke erd gegaan is. Over ho e vaak dit 
probl eem voorkomt, kunn en wij daa rom weini g zeg gen . Wij zijn er ech
ter zeker van dat de recht er met grote regelmaat ge tuigenv erklaring en 
aanv aardt di e heel goed geheel of gedeeltelijk kunn en berust en op bij di e 
getui gen levend e verw achting en, ni et omdat de recht er zulk e invlo eden 
uitsluit, ma ar omdat di e verklarin gen na adloos in het verhaal van de ten
lastelegging passen . 

Fantasie 

D e laa tste ca tegori e van dwal end e getuig en wordt gevormd door m ensen 
di e fanta ser en zond er te willen liege n. Gedeeltelijk is het probl eem van 
fant aseren al in hoofds tuk 6 ( over opsporin gsmethod en) aan de ord e ge
weest en ook in hoofdstuk 7 ( over valse bekent eni ssen) . Van da ar da t wij 
er hi er kort over zull en zijn. D e recht er doet er verst andig aa n att ent te 
zijn op de mo gelijkh eid dat een getui ge fant asee rt en zelf in het produkt 
va n zijn fant asie is gaa n geloven . Een reden voor fan ta seren kan zijn dat 
een getui ge zich zelf belangrijk wil mak en of graa g in het centrum van de 
belan gstellin g staa t. D a t is niet norm aa l, maa r ni et alle ge tui gen zijn nor 
maa l. H et aa nt al ge tui gen dat ' abnorm aa l ' geno emd kan word en, is 
merkwa ar dig erwij ze no ga l gro ot in de door ons bestud eerd e gev allen. 
Ho e ga at de recht er met deze gro ep getui gen om ? 

In de zaak Eyunlu get ui gde de zoon va n de verm oo rd e vakbond sman 
Okm an, Sakier , dat de hem bekend e Moh amed de dader was . To en ver
volgens een aa n tal ge tui gen M ohamed bij een confr ont atie ni et herk en
den , hetgee n had gemoeten als hij de dad er was, werd de verkl arin g van 
Sakier door de politi e te rzijde gelegd. D at kon gemakkelijk want Sakier 
is zee r zwakb egaa fd. T och is het ni et onm oge lijk dat Moh amed wel dege 
lijk de dader was, omd at het eveneens niet onmo gelijk is da t de and ere 
getui gen de dader helemaa l ni et gez ien hebb en. T oen Eyunlu aa nva nk e
lijk bekend e, kwam het goed ui t dat Sakier niet seri eus genom en hoefde 
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te word en . To en Ey unlu vervolgens zijn bekent eni s weer in trok , kon de 
vraag gesteld word en waaro m de enige echt e oogget uig e ni et wordt ge
loofd . V erwerpt de rec ht er mi sschien altijd de verkl arin gen van zwa k
begaa fden en debielen , omd at hij meent dat het een feit van algeme ne 
bekendh eid is dat de verkl aringen va n zulke perso nen noo it te vertrou
wen zijn ? 

Een goe d voorb eeld va n het tegend eel is de zaa k W alters . W alters was 
gro epsleider in gez insvervangend tehui s H et Ank er in D en H elder en 
wer d erva n beschuldi gd twee zwakbegaa fde pup illen seksueel te hebb en 
mi sbruik t. Hi er zijn de slachtoffers, qu a leeftijd volwasse n vro uwen , zelf 
de enige getui gen . H et is zelfs bekend dat deze getui gen er een gewoont e 
va n m aken om seksuele fantas ieën op te di ssen . M en pl acht di e ver halen 
te nege ren. Maa r deze keer neemt de officier va n ju stiti e hen serieu s. 

O ok in de zaak Donker bleek dat de politi e was afgegaa n op de verkl a
rin gen va n het buurm eisj e Geer tje, waa rva n bekend was dat het zich met 
een zekere rege lm aa t overgaf aan ziekelijke fant asieën . D e beschuld igin
gen va n seksueel m isbruik wa ren zo absurd dat tw ijfel op zijn pl aats ge
weest zou zijn. D at gebe urd e niet gedur end e lange tijd , totdat de officier 
va n ju stiti e pas op het laats te momen t tot de conclusie kwa m dat h ij de 
zaa k va n het buurm eisj e maa r bete r kon seponeren. Vo or de heer Don 
kers kwa m dat te laat: zijn leve n was verwoest. 

W aa rom zou Sakier Okm an fantase ren en de twee zwa kbegaa fde vrou
wen ui t de zaa k Wal ters ni et? De vraag is ni et helem aal ee rlij k, omd at 
het nat uurlijk versc hill en de rec htsco lleges wa ren di e in deze zaken oo r
deelden. Gee n va n de betrokken colleges was in de gelegenh eid om deze 
zaken ond erlin g te vergelijken. D at neemt niet weg dat zwakb egaa fdh eid 
en deb iliteit in de beschouwing worde n betro kken wa nn ee r de rec ht er 
graag van verk laringen af wil, maa r ni et wann eer hij de ve rkl ar ingen 
voor de bewijsvoe rin g nodig heeft. 

Een ver warr end aspect van fant ase ren is da t de produkt en erva n n a 
verloop va n tijd een ond erdeel va n het autobi og rafisch geheugen kunn en 
gaa n vorme n : zij kunn en dan eve n leve ndi g wor den als herin ne rin gen 
aan werkel ijke gebeurte ni ssen . Er is in dat geva l gee n va lid e meth ode om 
waa rh eid van fant asie te ond ersc heiden . De leugend etector of po lygraaf , 
waa rv an de result aten overigens zeer onb etrouwb aa r zijn, is daa rvoo r 
ni et geschikt omd at fan tasten die in hun fant asieën gelove n , niet echt lie
gen. Statement validity analysis, de enige methode d ie spec iaal voo r di t doel 
is ontwikkeld , heeft slech ts een diagnost ische waa rd e va n 4,0 . D at is ni et 
gen oeg om een twijfelachtige verklarin g zond er meer te aa nvaar den. Wij 
zullen in hoofdstuk 14 teru gkomen op deze meth oden. 
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Remedie 

Getuigenbewijs is onmisbaar in het strafrecht: zonder het getuigenbewijs 
ontspringen de m ees te boeven de dans. Dat wil niemand. Maar getuigen
bewijs is ook een hachelijke vorm van bewijs, omdat het meestal berust 
op het autobiografisch geheugen, dat deel van het geheugen dat voortdu

rend ververst wordt en dat werkt door midd el van reconstructie op grond 
van vaste schema's. Daarm ee zou te leven zijn - wij heb ben trouwens niet 
veel keuze - als de recht er op zulke vergissingen gespitst was. Wij ver
moeden echter dat de strategie van verhaal en verankering ertoe leidt dat 
de mogelijkheid van geheugenfouten vooral wordt gebruikt als excuus om 
bewijs zo te selecteren dat het verhaal waarin de rechter om andere rede
nen wenst te geloven, ma ximaal wordt ondersteund. De remedie voor dit 
probleem is, denken wij , niet om de rechter er nog eens nadrukkelijk op 
te wijzen dat getuigen zich wel eens vergiss en . Dat weet de rechter allang, 
hij maakt er al te vaak en handig gebruik van. 

Het criterium om te besluiten of een getuigenverklaring betrouwbaar 
genoeg is om hem als bewijsmiddel te gebruiken, moet niet zijn of de ver
klaring goed in het verhaal van de tenlastelegging past. D at leidt tot cir
kelredeneringen: het verhaal is waar omdat het in overeenstemming is 
m et de getuigenverklaringen en de verklaringen zijn waar omdat ze in het 
verhaal passen. Getuigenverklaringen dienen aan andere criteria getoetst 
te worden, criteria di e zijn afgeleid van de omstandigheden waarin het 
autobiografisch geheugen gemakkelijk faalt. Met dat do el dient de rech
ter zich de volgende vrag en te stellen: 

- Kan in redelijkheid worden aangenomen dat deze getuigen over der
gelijke kennis beschikk en? 

- Kan de getuige zelf aangeven hoe het komt dat hij zich de gevraagde 

gegevens zo goed herinn ert? 
- Kan het zijn dat de getuige alleen maar reconstru eert volgens vaste 

schema's? 
- Kan de getuige zijn beïnvlo ed door misleidende post-hoc-inform atie? 
- Kan de waarneming van de getuige zijn beïnvloed door aprioriken-

nis? 
- Kan het zijn dat deze getuig e zich aa n fantasie heeft overgegeven? 

W ann ee r voor ee n verklaring die beru st op het autobiografisch geheugen 
van een getuige ee n van deze vragen bevest igend bea ntwoord moet wor
den, dan dient die verklaring niet tot bewijs gebezigd te word en, ook al 
past zij na adloos in het verhaal van de tenlastelegging. Luidt daarent ege n 
voor een getuigenverklaring het antwoord op deze vragen ontkennend, 
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dan kan de verklaring niet zonder meer terzijde gelegd worden, ook al 
is zij op geen enkele wijze in te passen of zelfs in regelrechte tegenspraak 
met het verhaal van de tenlastelegging. 

Om dat te bereiken is het nodig dat de rechter voor iedere getuigenver
klaring en niet alleen voor de verklaringen die hij tot bewijs bezigt, bear
gumenteert waarom die wel of niet als bewijs kan worden aanvaard. De 
zaak Kraft biedt een illustratie van wat de rechter allemaa l kan doen wan 
neer zo'n motiveringsplicht niet bestaat. Het is niet geheel duidelijk 
waarom de rechter het merendeel van de getuigen in deze zaak des
avoueert: omdat hij denkt dat zij liegen of omdat hij denkt dat zij dwalen. 
Maar de lezing van de caféruzie die de rechter uiteindelijk gelooft, is strij
dig met de verklaringen van negen van de elf getuigen . Toegegeven: de 
verklaringen van de getuigen zijn zeer tegenstrijdig. Maar er is een versie 
te bedenken die door ten minste vijf getuigen wordt gesteund; en in die 
vers ie is Kraft niet de dader. Hoe vaak zou de veroordeelde zich tijdens 
zijn zes jaar gevangenisstraf afvragen hoe de rechter in hemelsnaam tot 
een veroordeling kon komen? En wanneer hij, met ons , tot de conclusie 
komt dat er geen redelijke motivering te verzinnen is, zou hij dan uitein
delijk niet tot de conclusie kunnen komen dat hij om de een of andere re
den door de rechter is geflikt? Als die conclus ie onjuist is, kan die worden 
voorkom en door een duidelijke uitleg aan de veroordeelde. 

Is een motivering bij het aanvaarden en verwerpen van getuigenver
klaringen te veel gevraagd? Waarom zou dat zo zijn: in Engeland en de 
Verenigde Staten dienen rechters allang voor elk , door openbaar ministe
rie of verdediging aangeboden, bewijsmiddel te beslissen of het admissable 
is of niet. Dat impliceert onder meer dat beslist moet worden of een be
wijsmiddel voldoende bewijskracht (probative value) heeft en niet te mislei
dend (pr~judicial) is om aan de jury - de feitenrechter - te worden voor 
gelegd. Van de Nederlandse rechter wordt verwacht dat hij zu lke beoor 
delingen voor zichzelf en dus stilzwijgend maakt: het bewijs hoeft alleen 
hemzelf te overtuigen . De door ons bestudeerde gevallen suggereren ech 
ter dat hij deze taak niet altijd ernstig genoeg opvat. Het lijkt ons daarom 
noodzakelijk om de Nederlandse rechter alsnog te dwingen om te doen 
wat de wet van hem verwacht. 
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Getuige-deskundigen 

D e verklaring van een deskundig e vormt een van de in art. 339 Sv ge
no emd e wetti ge bewij smidd elen. Art. 343 legt uit wat da t is: ' Ond er de 
ve rkl a ring van een deskundig e wordt verst aa n zijn bij het ond erzoek op 
de terecht zitting med ege deeld gevo elen betr effend e hetgee n zijn weten
schap hem lee rt omtr ent da tgene wat aa n zijn oord eel ond erw orp en is . ' 
Ond erd elen van deze wettelijke formul erin g verdi enen een nadere toe 
lichting . 

Een deskundig e wordt geac ht zijn 'ge voelen ' aa n de recht er kenb aa r 
te mak en . D at implic eert dat een deskundig e meer kan zeg gen dan een 
gewon e ge tui ge, di e zich volgens art. 342, lid I Sv dient te beperk en tot 
' m ededelin g va n feiten en om standi gheden , welke hij zelf waar genom en 
of ond ervond en heeft '. H et ond erscheid wordt ook in het Anglo-Am eri
kaa n se recht gem aakt: d aa r zeg t m en dat een deskundi ge 'opini es' m ag 
geven , iets wat daa r voor een gewon e getuig e verbod en is . Inmidd els is 
niet ieder 'ge voelen ' van een deskundi ge welkom . D e wet noemt twee be
perking en : (a) de opini e va n de deskundi ge mo et wort elen in ' hetgee n 
zijn weten sch ap hem lee rt' en (b) beperkt blij ven tot ' da tgene wat aa n 
zijn oorde el ond erworp en is' . 

Wij beginn en m et punt b, omdat dat het eenvoudi gst is . Deskundi gen 
word en beno emd door de recht er, mees tal de recht er- commis sa ri s, 
ambtshal ve of op vord erin g van de officier va n ju stiti e dan wel op verzoek 
va n ve rda cht e, zo bepa alt hei eerst e lid van art. 227 Sv . D aarto e wor dt 
hem een opd rac ht verstr ekt waarin tot uitdrukking komt waarov er pre 
cies zijn 'g evoelen ' vereist is. V an de inhoud van di e opdra cht wordt, al
du s art. 230 Sv , mededeling gedaan aan zowel de officier van justiti e als 
verd acht e (lid I en 2) . D a t geldt volgens lid 3 ook voor de uit slag van het 
ond erzo ek, zij het dat ve rd acht e daarv an pas kennis kan nem en 'z odra 
het belang van het ond erzoek dit toelaa t '. M en m ag aa nn em en dat zow el 
de opdr acht geve nd e recht er als het openb aar minist eri e en verd acht e er
op zull en toez ien da t de deskundi ge de hem gegeve n opd rac ht ni et te bui
ten zal gaa n en 'g evoelens' ove r hem niet gev raag de zaken te berd e za l 
br engen . Op overschrijdin g van zijn opdr acht door een deskundi ge staa t 
echt er geen sanctie . D e recht er kan on gevraagd e mededelin gen eenvou
di g negeren en de pro cespartij en kunn en daa rop aandrin gen . H et is de 
recht er zelf di e beslist wat hij m et de, gevr aag de en on gevraa gd e , m ede-
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delingen van deskundigen doet. De waardering van bewijsmiddelen is 
immers het exclusieve terrein van de rechter. 

Wij komen toe aan punt a. De beperking dat een deskundige zijn 'ge
voelen' alleen mag baseren op hetgeen zijn wetenschap hem leert, lijkt 
te impliceren dat de deskundige enige wetenschap machtig moet zijn. Dat 
is natuurlijk ook zo, maar het betekent niet dat alleen universitaire disci
plines als zodanig gelden. Men kan deskundig zijn op een terrein dat in 
engere (universitaire) zin niet als wetenschap bekend staat. Van sommige 
aan universiteiten gedoceerde disciplines kan men zich trouwens ook af
vragen of zij tot de wetenschappen gerekend kunnen worden. Ook voor 
de wijze waarop de deskundigheid op wat voor terrein dan ook verworven 
is, gelden geen beperkingen: men kan deskundige geworden zijn door het 
volgen van een formele opleiding met diploma, maar ook als amateur. 
'Het is vaste jurisprudentie dat het aan de feitenrechter is om uit te ma
ken wie hij als deskundige aanmerkt. Enige motivering is daarbij in de 
regel niet vereist,' zegt Knigge. 1 

Het deskundigenbericht 

Het belang van verklaringen van deskundigen is dat zij de mogelijkheid 
scheppen het verhaal te verankeren aan iets dat niet algemeen bekend is. 
Dat het bloedspoor overeenkomsten vertoont met het bloed van de ver
dachte, kan niemand zomaar zien; het bloedspoor leidt niet tot een ver
ankering. Maar als de deskundige bereid is de overeenkomst tussen de 
twee soorten bloed te bevestigen, verkrijgen we toch een verankering, zij 
het via de extra aanname dat de deskundige gelijk heeft. Dit laatste is ech
ter nogal eens aanvechtbaar: er zijn veel redenen waarom een deskundige 
ongelijk zou kunnen hebben. De verankering via de autoriteit van een 
deskundige, hoe aantrekkelijk ook voor de rechter, berust op een groot 
aantal vooronderstellingen die zelf ook weer verankering behoeven. Is de 
deskundige wel goed in zijn vak? Kan het vak de gestelde vraag wel aan? 
Is de vraag op de juiste manier geformuleerd? Is de deskundige wel on
partijdig? Maakt de rechter geen ongewenst selectief gebruik van het des
kundigenrapport? 

Dat brengt ons bij de vraag of er enige waarborg is dat de rechter in
derdaad deskundig wordt voorgelicht. Hoe beoordeelt de rechter de 
waarde van een deskundigenbericht? Als wij dat zonder meer aan hem 

1. G. Knigge, 'Het wettelijk bewijsstelsel', in G. Knigge (red.), Leerstukken van strafpro

cesrecht, Groningen: Wolters Noordhoff, 1991, p. 91-121. Citaat afkomstig van p. n5. 
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zouden kunn en overlat en , dan zou de recht er wa arschijnlijk in het gehe el 
geen deskundig enberi cht nodig hebb en, omd at hij dan zelf deskundig ge
no eg zou zijn op het desbetr effende terr ein . De vra ag klemt te m ee r nu 
de rol van deskundig en in het str afproces lijkt toe te nem en: stee ds vaker 
do et de re cht er een bero ep op deskundig en uit steeds m ee r hoe ken . 

Wann ee r deskundi gen hun intr ede in het strafpro ces pr ecies hebb en 
ged aan, weten wij nie t. T app er no emt voor E~g eland hetj aa r 1553. 2 D e
zelfde aut eur omschrijft hun taak als vol gt : 

'Th eir duty is to furnish the jud ge(s) with the necessary scientifi c crit e
ria for testing the accura cy of their conclu sion s, so as to enable the jud ge 
or jury to form their own ind epend ent jud gment by the appli ca tion of 
these crit eria to the facts prov ed in evidence. '3 

Deze formul ering ve sti gt de aa nd acht op een belangrijk e kwestie: het oor
deel van de deskundig e dient niet ( delen van) het oorde el van dat van de 
recht er of de jury te verv ang en, het dien t slecht s als onderst euning van 
de eigen, ze lfst andi ge oord eelvorming door recht er of jury. Dat is gemak
kelijke r geze gd dan ged aa n. W at valt er , na het oord eel van een of m ee r 
gedrag sdeskundig en da t verd acht e gees telijk diep ges toord is en d at hij 
de cons equ enti es van zijn hand elen in het geheel ni et kan overzien , voor 
de recht er zelf nog te oord elen ? Hij kan zich afvr age n ho e ' exa ct ' de psy
chi atri e eige nlijk wel is en of de deskundi gen in cas u wel goed zijn in hun 

va k . M aa r op grond va n welke gegevens of crit eri a kan de recht er daar
over oord elen ? 

Deskundi gen zijn er op talloze terr einen. M et sommi ge van deze des 
kundig en zijn recht ers vertrouwd : de gerecht elijk ge nee skundig e (d e p a
thol oog-ana toom) en de psychi ater zijn vaa k aa n ges teld als vas te deskun
dig en in een bepaa ld ressort. De recht er kent hen persoonlijk en zij ho e

ve n niet telk en s opni euw beëdi gd te word en (a rt. 228 , lid 2 Sv) . Ook be
pa alde typ en specialisten zijn hem ve rtrouwd, zoals di e van het G erecht e
lijk L aboratorium: de ballisti sche expert s, de hand schriftkundigen, de 
stem ve rgelijk ers, de veze lond erzoe kers , de serolo ge n , enzovoort. 4 D e 
recht er is nauw elijk s geneigd nog vrage n te stellen omtr ent de waa rd e van 
het spec ialism e of de persoonlijk e deskundigh eid van deze deskundi gen . 

2. C . T app er , Cross on E vidence, Lond on: Butt erworth , 1990 (87th ed.) , p. 493. 

3. De formul erin g is afkom stig va n Lord Pr esident Co oper in D avie v. Ed inburgh Ma

gis trates, se 34 (1953) at 40. 

4 . In Forensische expertise (A rnh em : Go ud a Quint , 1990, p. 26) so mt] .F. N ij boer vee rti g 

specialismen op die door het Ge rechtelijk Laboratorium worden bestr eken. 
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Hij hoort hen aan en gelooft hen zonder meer. Als hun oordeel nuance
ring behoeft of een onzekerheidsmarge kent, dan verwacht hij - en 
waarschijnlijk niet ten onrechte - dat deze deskundigen zelf hem daarop 
attent zu llen maken. 

In hoofdstuk 13 en 14 laten wij zien dat die verwachting van de rechter 
tot desastreuze resultaten leidt als het psychiaters, psychologen en ortho
pedagogen betreft. Precies dezelfde problemen bestaan overigens bij ver
ankering van verklaringen van artsen, technici, accountants, DNA-ex
perts, ant iekkenners en andere deskundigen. Fraaie voorbeelden in onze 
verzame lin g zijn te vinden bij Castelyn (verklaring over de medische toe
stand van de vermeende slachtoffers) , Rijkbloem (verklaringen over de 
onmogelijkheid dat Rijkbloem geschoten zou hebben), Volp (verklaring 
over de mogelijkheid dat de brand per ongeluk is ontstaan) en Helder 
(verklaring over de doodsoorzaak) . In al die gevallen is het de autoriteit 
van de deskundige die een verankering moet bieden, aan een overigens 
twijfelachtige uitspraak, zonder dat wordt gepoogd die autoriteit ook zelf 
te verankeren . 

Maar nog grotere problemen bestaan bij allerlei nieuwbakken spec ia
lismen en hun beoefenaren. Wat moet de rechter denken van milieukun
digen, informatici, antropo logen en, dicht er bij huis , psychologen 
die zich over andere zaken dan de persoon van de dader menen te kunnen 
uitlaten, bijvoorbeeld over de kwaliteit van een tot bewijs aangevoer 
de Oslo-confrontatie? Hoe serieus moet de rechter hun expertise nemen? 

Frye en Dyas 

Het is alweer een tijd geleden dat de Amerikaanse rechter voor het eerst 
een criteri um formuleerde voor het forensische gebruik van 'novel scien

tific evidence' .5 Dat criterium staat bekend als de Frye -test, zo genoemd 
naar de zaak waarin het voor het eerst werd geformuleerd: Frye v. Uni
ted States. 6 In deze zaak zei de rechter : 

'Just when a scientific principle or discovery crosses the line betwe en ex
perimental and the demonstrable stages is difficult to define . [ ... ] 
[W]hi]e the courts go a long way in admitting expert testimony deduc ed 
from a well-recognised scientific principle or discovery, the thing from 

5. Vgl. J. Monahan en L. Walk er , Social Science in Law~ Cases and Materials, Westbury, 

NY: Found ation Press , 1991 (2nd ed.) , p. 365. 

6. D.C. Cir. , 293 F. m13 (1923). 
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which the deduction is made must be sufficiently esta blished to have ge
nera! acceptance in the particular field in which it belongs .' 

'General acceptance in th e scientific field' is het belangrijkste onderdeel 
van het criterium van de Frye-test. Maar hoe toon j e een derg elijk algem e
ne acceptatie van een bepaald soort expertise aan? In de zaak New Jers ey 
v. Cavallo 7 no emt het hoogg erechtshof van de staat New Jersey drie 
mogelijkheden:· (a) met behulp van (andere) getuige-deskundigen, (b) 
met behulp van wetenschappelijk e en juridische geschrift en en (c) met be
hulp van juridisch e pr ece dent en. In deze verkrachtingszaak wilde de ver 
dediging een psychiat er late n getuigen dat verdachte Cavallo niet ' the 
psychological traits of a rapist ' bezat. De desbetr effende psy chiat er be
weerde dat ' his experience as a psychiatrist ' hem geleerd had, dat ver 
kracht ers zekere persoonlijkh eidstr ekken gemeen hebb en, dat er iets als 
een 've rkracht ers profiel' bestaat en dat verdachte ni et aan d at profiel vol
deed. Het openbaar ministeri e bestreed deze cla im en de verdediging 
kreeg de gelegenheid om andere psychiaters te lat en getuigen dat het be
staan van een ver kracht ersprofi el gemeengoed onder psychiat ers is, of om 
aan te tonen dat het bestaan ervan in de psychiatrische en/of juridische 
literatuur algemeen erk en d wordt, of om aan te tonen dat rechters zich 
in eerdere zaken van het bestaan erva n hebb en lat en overtuigen. De ver
dediging van Cavallo faalde op alle drie deze punten en het deskundig en
beri cht van de psychi ater werd ni et toeg elate n. 8 

D e Frye-test, ho e verstandig ook op het eers te gezicht, is conservati ef: 
hij sluit geheel nieuw e wetenschappelijke gezic htspunten uit tot he t 
tijdstip waarop zij tot de handbo eken zijn doorg edro ng ~n . In Dyas v. 
U nit ed States 9 verruimde de Amerikaanse recht er daarom het crit erium 
van de Frye-test tot wat wel genoemd wordt de 'Dyas-test': voor het toe
la ten van een wetenschappelijk gez ichtspunt dat kan bijdr age n aan de 
waardering van een bewijsmidd el is het niet nodi g dat dat gezichtspunt 
zelf gemeengoed onder vakgenoten is; het is voldoende om aa n te tonen 
dat de m ethode van onderzoek die tot het gezichtspunt leidd e onder vak
genoten als adequ aat erken d wordt. In Ibn-Tama s v. United St ates 10 

zegt de rechter dat het gaat om 'a determination of whether there is a ge-

7. 88 N.J. 508, 443 A.2d 1020 (1982). 

8. Terecht, want het bestaan van een persoonlijkheidsprofiel dat karak ter ist iek is voo r 

ver krachters, is niet aangetoond. Vgl. G. Bombeeck , ' De verkrac hter: een litera 

tuurstudie', Panopticon, 9 , 1989, p. 332-349. 

9. D .C. App . , 376 A.2d 827 (1977). 

10. D. C. App., 407 A.2d 626 (1979). 
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neral acceptance [het criterium van de Frye-test] of a particular methodolo
gy, not an acceptance, beyond that, of the particular results based on that 
methodology'. Het bovenstaande maakt duidelijk dat - hoewe l ook in 
de Verenigde Staten geldt dat bepalen wie als deskundige wordt toegela
ten 'is recognized as a matter for the trial judge's descretion' 11 

- Ame
rikaanse rechters daarbij kritisch te werk gaan en in de loop van de tijd 
strikte criter ia hebben ontwikke ld . 

Dat is nog niet alles: op grond van de Frye- of Dyas-test wordt bepaald 
of de jury het bericht van een deskundige mag aanhoren. Is dat het geva l , 
dan dient de deskundige in persoon ter zitting te verschijnen om aan een 
kruisverhoor te worden onderworpen. Dat geeft de wederpartij de gele
genheid om zowe l zijn deskundigheid als de waarde van de uitgesproken 
opinie ter discussie te stellen. In het Anglo-Amerikaanse systeem is er 
sprake van een dubbele waarborg voor de kwaliteit van het deskundigen
bericht. 

Nederlandse getuige-deskundigen 

In ons land ontbreken dergelijke waarborgen. Bij ons worden deskundi
gen door de rechter aangesteld 'op vorder ing' van het openbaar ministe
rie of 'op verzoek' van de verdediging. De woordkeuze in art. 227 Sv 
maakt duidelijk dat het openbaar ministerie daarbij altijd zijn zin krijgt, 
maar verdachte niet. Als verdachte voorstelt om een deskundige te be
noemen dan beslist in eerste instantie het openbaar ministerie of het be
lang van de verdediging daarmee gediend is (art. 280, lid 3 Sv). Over die 
beslissing is beroep bij de rechter mogelijk. 

De op vordering van het openbaar ministerie aangestelde deskundigen 
zullen meestal behoren tot de categorie van vaste deskundigen (art. 228, 

lid 2 Sv), wier deskundigheid de rechter veelal voetstoots za l accepteren. 
Hun meestal ( ook) schriftelijk uitgebrachte rapporten hebben een voor de 
rechter vertrouwde vorm. Als zo'n deskundige ook in persoon ter zitting 
verschijnt - hetgeen niet verplicht is (art. 234, lid 2 Sv) - dan is van 
kritische ondervraging doorgaans geen sprake. De rechter kent de des
kundige van vor ige gelegenheden of is in ieder geval vertrouwd met de 
instelling waaraan de deskundige verbonden is, wat in zijn ogen de be
kwaamheid van de deskundige garandeert. 

Daarbij hoeft de verdediging zich overigens niet zonder meer aan te 
slui ten, maar de kans dat een verdediger aan de deskundigheid van, bij-

11. E.W. C leary, McCormick on Evidence, St. Pau l: West, 1984 (3rd ed.), p. 34. 
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voorbeeld , een m edewerk er van het Gerechte lijk Laboratorium met suc
ces tw ijfel kan wekken, lijkt gering. H etze lfde geldt voor de gedra gsdes 
kundig en van het Pi eter Baa n Centrum . In de zaak Rijkblo em onder
vroeg de verdediging in appe l een psychi ater va n dit centrum over 'h et 
onderzoek' dat zij had ing esteld naa r d e geestelijke vermog ens van ver
dacht e, di e aan dat ond erzoek niet had will en meewerk en . D e vrage n van 
de verdediging waren ero p gericht om ui t te lat en kom en d at wat de psy
chiater 'ee n onderzoek' no emd e, n iet meer h ad in gehoud en dan enk ele 
gespre kk en m et de weerspannige verdachte. D e psychia te r toonde zich 
daa rbij weinig meegaa nd , maar kon er uiteindelijk niet omheen toe te ge
ven dat een gespr ek in de psychiatrie ee n onderzoek genoemd wordt. Bo
ter aa n de ga lg, want de rechter toonde voor deze di scu ssie n auw elijks be
langst elling. Waarschijnlijk vond de rechter dat de werkwijze van de ps y
chia te r voor vera n twoo rd elijkh eid van de psychiat er di en de te blij ve n. 
Zijn belangstelling gin g uitsluit end uit n aa r de vraag of het m eer dan ze s 
maanden oud e rapport no g wel gebruikt , dat wi l zegge n aa n zijn uit
spraak ten grondslag gelegd, kon worden: 

- Rechter: 'Denkt u dat een op di t moment uit gevoe rd onde rzoek tot 
een and er oordeel dan indert ijd zou leiden ?' 

- Deskundi ge: 'Als ver dachte sind sdien niet behan deld is (quod non], 
nee. ' 12 

D e vraag op welke grond de deskundige tot deze, de rechter conv eni ëre n
de, m ening kw am, werd ni et gesteld . D e vraag - opgeworpen door d e 
verdediging - hoe de psychiater op grond van eni ge gesprekken m et d e 
ni et meewerkende verdachte kon komen tot de vergaande conclusie d at 
Rijkblo em ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van het plegen van h et 
delict, werd door het hof terzijde gelegd. Rijkblo em werd tot 7 j aa r plus 
TBS veroordeeld. Het ziet ernaar uit dat de rechter de deskundi gen van 
het openbaar ministerie kriti ekloos gevo lgd heeft. D at is niet ongebruike 
lijk: Tuini er kwam in de door hem onderzochte zaken slecht s een enk ele 
zaak tegen waarin de recht er het oordeel over de toerekeningsvatbaarheid 
van de verdachte nîet volgde. 13 

12. Dit zijn geen letterl ijke cita ten , maar op gro nd van her inn er ing gemaakte re

const ru cties. Twee va n ons woonden de zittin g van het hof bij. 

13. Zie S . Tuin ier, De psychiater en de wilde man: een veldstudie over de relatie psychiatrisch 

syndroom en criminaliteit, ongepub liceerde diss. VU Amsterdam, 1989. 
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De kritische rechter 

Hoe kritisch rechters staan tegenover door de verdediging voorgedragen 
deskundigen is niet zonder meer duidelijk. Bij zulke deskundigen zal het 
vaker gaan om personen die de rechter niet kent. Rechtvaardigt dat het 
vermoeden dat hij dan kritischer zal zijn? Dat is niet zeker. 

Als de rechter ( een deel van) een deskundigenbericht opneemt in de 
motivering van zijn vonnis, dan kan men veilig concluderen dat de rech
ter de deskundige geloofd heeft. Doet hij dat niet, dan hoeft dat nog niet 
te betekenen dat hij aan het oordeel van de deskundige geen waarde heeft 
gehecht. Hij kan dat oordeel stilzwijgend hebben meegewogen. Als de 
rechter faliekant in strijd met een door een deskundige gegeven oordeel 
beslist, dan mag men aannemen dat de rechter of de deskundige voor on
voldoende deskundig houdt, àf het concreet door hem uitgesproken oor
deel voor onbetrouwbaar. Het staat de rechter vrij aldus te oordelen en 
een motivering is daarbij niet verplicht. 14 · 

Het is in ons land ongebruikelijk dat rechters ter zitting of in hun uit
spraken in debat gaan met deskundigen. Deskundigen worden aange
hoord en hoogstens om enige verduidelijking gevraagd. Hun rapporten 
verdwijnen in de dossiers en de invloed ervan is vaak onduidelijk. Het 
staat rechters ook vrij om de mening van een deskundige te verdraaien, 

zoals gebeurde in de zaak Carroll, waarover later meer. 

Rechter-commissaris-plaatsvervangers 

Door de toename van het aantal zedenzaken ziet men tegenwoordig des
kundigen de rol van de rechter(-commissaris) overnemen: zij verhoren de 
slachtoffers. Kennelijk achten rechters-commissarissen zichzelf in die ge
vallen niet competent. Wij beschrijven aan de hand van de ervaringen 
van· een van ons in de zaak W alters tot welke curieuze situaties en proces
suele complicaties dat kan leiden. 

W alters wordt ervan verdacht met twee volwassen, geestelijk gehan
dicapte vrouwen geslachtsgemeenschap te hebben gehad. Walters werkt 
als groepsleider in het tehuis waar de twee vrouwen wonen. De twee pu
pillen worden gehoord door de politie, waarvan proces-verbaal wordt 
opgemaakt. De verdachte ontkent. De rechter-commissaris acht de pro
cessen-verbaal kennelijk niet voldoende, want hij benoemt een deskun-

14. De selectie van bewijsmiddelen behoeft, uitzonderingen daargelaten, geen motive

ring. Zie HR 14 maart 1989, NJ 1989, 747. 
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di,{e die de twee vrouwen opnieuw moeten hor en . Zijn opdracht aan de.. 
deskundig e luidt : 

'(H]et horen van de betrokkenen (dit is mogelijke slachtoffers) en het 
opmaken van een verbatim vers lag daarvan; het opstellen van een rap
port over de betrouwbaarheid van de aldus verkregen verklaringen; het 
ter kennis brengen van al het overig e dat voor de beoord eling van deze 
zaak dienstig zou kunnen zijn.' 

Terzelfder tijd krijgt de advocaat van verdachte te hor en dat hij voor een 
bepaalde datum de vragen kan opgeven die door de deskundige aan de 
betrokkenen gesteld moeten worden: 'Als ik voor genoemde datum niets 
van u verneem, ga ik ervan uit dat u geen vragen hebt.' 

De rechter-commissaris betitelt deze opdracht als 'een experiment', 
maar de verdediging voelt zich in zijn procespositie benadeeld. De advo
caat weet immers nog niet wat de pupillen aan de deskundige gaan ver
klaren en dus ook niet welke van hun mededelingen nadere verklaring 
zu llen behoeven. Toch moet hij tevoren opgeven wat hij de getuigen in 
rea ctie op hun antwoorden op de vragen van de deskundige za l willen . 
vragen . 15 Vandaar dat de verdediging verzo ekt een van ons eveneens tot 
deskundige te benoemen (art. 232 Sv). De raadsman wil dat de gesprek
ken met de vrouwen of op videoband worden opgenomen of in aanwezig 
heid van de door hem voorgestelde deskundige gehouden worden. De 
rechter-commissaris, die m et de benoeming van de eer ste deskundige zijn 
werk al uit hand en heeft gegeven, probe ert nu ook de beslissing over de 
rol van de tweede deskundige uit handen te geven door de advocaat te 
berichten dat de beid e deskundigen in onderling overleg de te volgen pro
cedure maar moet en bepalen . Die komen er echter niet uit en de rechter
commissaris besluit zelf dan toch maar om de ro l van de deskundige van 
de verdediging te beperken tot de opdracht om 'het rapport [van de eerste 
deskundige) zijnerzijds van commentaar te voorzien'. Er worden geen 
video-, maar wel audio-opnamen gemaakt. 

15. Bij het tevoren opgeven van aa n ar.10niem e get uig en te ste llen vragen verkeert de 

verdedig ing in de zelfde o~moge lijke positie. Vandaar dat deze mogelijkheid het recht 

van verdachte ex art. 6 EVRM , lid 3, sub d geenszins sauveert. 
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Eisen aan deskundigen 

Lange tijd heeft het ernaar uitgezien dat men in cassat ie niet met succes 
kon klagen over het gebruik of het negere n van deskundigenberichten . 
De waardering van bewijs en dus ook van deskundigenberichten werd het 
excl usieve prerogatief van de feitenrechter geacht. 16 Dat maakte het ar
rest van de Hoge Raad van 28 februari 1989, het zogenaamde Pop
penspel-arrest, zo verrassend. In deze zaak was verdachte veroordeeld 
wegens ontuchtige handelingen met minderjarigen. Als bewijsmiddel 
diende een rapport van de orthopedagoge mevrouw Lamers-Winkelman, 
waarin zij verslag deed van een interview met de slachtoffertjes met ge
bruik van anatomis ch correcte poppen. Deze methode van onderzoek 
staat onder deskundigen bekend als niet bijster betrouwbaar. 17 Dat werd 
door de verdediging in eerste aan leg en in appel dan ook aangevoerd, 
maar zowel de rechtbank als het hof passeerden dit verweer stilzwijgend. 
In cassatie oordeelde de Hoge Raad dat het hof 'onder deze omstandighe
den het verweer niet [had ] mogen verwerpe n zonder die verwerp ing met 
redenen te om kleden' . De Hoge Raad stelt blijkbaar toch eisen aan een 
deskundigenbericht, namelijk dat de ervoor gebruikte werkwijze niet on 
der al te grote kriti ek staat van andere deskundigen. 18 Is dat wel zo, dan 
mag zo'n bericht nog wel als bewijsmiddel worden gebruikt, maar dan 

moet de rechter uitl egge n waarom hij aan dergelijke kritiek voorbijgaat. 
Die eis is zwak omdat de in zo'n geva l gegeven motivering door de Hoge 
Raad vervo lgens slechts marginaal getoetst zal worden. En toch betekent 
dit arrest een doorbraak in vergelijking met de bestaande situatie, waar
van de gevo lgen op lange re termijn groo t zoud en kunnen zijn . 

16. Zie voor een formulering van dit standpunt punt 10 in de conclus ie van advocaat

generaal Meijers bij HR 28 februari 1989, NJ 1989, 748: 'De vaste regel [ ... ] dat de 

waarder ing van bewijsmateriaal aan de feitenrechter is voorbehouden, geldt ook wan

neer een deskundigenbericht berust op een onderzoeksmethode waarover in (ge

drags)wetenschappelijke kring versch illend word t gedacht.' 

17. Zie hoofdstuk 14 en J .A . Sergeant en W. Everaerd, ' Klinische beslissingen en de 

poppenmethode', De Psycholoog, 24-, 1989, p . 297-302; J .A. Sergeant en J .F. Nijboer, 

'Uitspraken ove r personen in strafzaken: de klini sch psycholoog als getuigedeskundi 

ge' , in P.J. van Koppen en H.F.M. Crombag (red.), De menselijkefactor: psychologie 

voor juristen, Arnhem: Go ud a Quint, 1991, p. n5-138; G.B. Melton en S. Limber, 'Psy

cholog ists' lnvolvement in Cases of Chi ld Maltreatment', American Psyclwlogist, 44, 

1989, p. 1225-1233; en A.D . Reiling en J. Westdorp, 'Anatomisch correcte poppen zijn 

geen bewijsmiddel 1 
', Nederlands Juristenblad, 65, 1990, p . 744-748. 

18. Het cr iterium vertoont verwantschap met de Amerikaanse Dyas-test . 
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Voor zover ons bekend, is Nijboer de eerste die voor ons land een po
ging ondernam om de eisen waaraan forensische expertise hoort te vol
doen te formuleren. 19 Hij spreekt overigens niet van 'eisen', maar van 
'kenmerken van de forensische expertise', hetgeen betekent dat zijn op
somming vooralsnog van beschrijvende en (nog) niet van maatgevende 
van aard is. Hij noemt vijf kenmerken: 

(1) niet-alledaagsheid van de inbreng van de deskundige; 
(2) erkenning binnen de sfeer van justitiële functionarissen; 

(3) een zekere graad van vakmatige institutionalisering; 
(4) er moet sprake zijn van een toegepaste vorm van een [ . . . ] moeder
wetenschap; 
(5) specifieke gerichtheid op objecten van onderzoek die in relatie staan 
met het onderzoek in een of meer concrete rechtszaken. 

Wil men deze beschrijvende kenmerken verheffen tot maatgevende crite
ria, dan is enige verduidelijking en herformulering nodig. Kenmerk I is 
rechtstreeks ontleend aan de Amerikaanse jurisprudentie: een deskundi
genbericht moet betrekking hebben op een onderwerp dat niet van alge

mene bekendheid is; het moet onderwerp van specialistische kennis kun
nen zijn . In de uitleg die Nijboer bij dit 'kenmerk' geeft, merkt hij op 
dat 'om van expertise te spreken, wel een zekere consensus over inhoud van 

het bestudeerde veld en te bezigen methoden aanwezig [m oet] zijn'. 
Waarschijnlijk kan de eis van consensus beter als een afzonderlijke eis ge
formuleerd worden . 

Kenmerk 2 - erkenning binnen de sfeer van justitiële functionarissen 
- lijkt ons als eis te beperkt van formulering. Erkenning van een specia

lisme in de kring van justitiële functionarissen is in de praktijk ongetwij
feld van invlo ed op de beslissing om bepaalde deskundigen voor te dragen 

en toe te lat e~. Als eis lijkt ons dat echter te beperkend. Men kan zich im
mers voorstellen dat een gloednieuw specialisme, bijvoorbeeld DNA-on
derzoek, niet van meet af aan op erkenning in justiti ële kring kan reke
nen. Zouden wij Nijboers kenmerk 2 als eis hanteren, dan zou een derge
lijke specialisme niet snel als forensische expertise erkend worden. Een 

zekere erkenning buiten justitiële kring gaat in zo'n geva l vooraf aan er 
kenning in justitiële kring. Maar erkenning uitsluitend in de eigen kring 
van specialismen is waarschijnlijk als maatgevend criterium weer te 
ruim, al was het alleen maar omdat onder dat criterium grafologen en 
astrologen als forensische experts erkend zouden moeten worden, een 

19. Op. cit. (noot 4), p. 32 e.v. 
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ontwikkeling waar wij om voor de hand liggende redenen niet vóór zou 
den zijn. Als maatgevend criterium is de eis moeilijk te formuleren. Het 
zou iets moeten zijn als: erkenning van het specialisme onder bonafide 
wetenschapsbeoefenaren en vaklieden. Het laatste woord van de vorige 
zin is nodig om te voorkomen dat expertise van niet-academisch-weten
schappelijke aard - wat dat dan ook precies moge betekenen - wordt 
uitgesloten, wat niet onze bedoeling is. 

Dat laatste punt is ook van belang bij de aanvaarding van Nijboers 
kenmerken 3 en 4 als maatgevende criteria. Kenmerk 3 - een zekere 
graad van vakmatige in stitutionalisering - kan zo gelezen worden, dat 
er niet alleen door academisch -wetenschappelijke disciplines aan voldaan 
wordt. Bij kenmerk 4 - het moet een toegepaste vorm zijn van een moe
derwetenschap - ligt dat moeilijker : het lijkt te impliceren dat forensi
sche expertise slechts kan worden afgeleid uit theoretisch-wetenschappe
lijke kennis. Op ervaring berustende praktische kennis, bijvoorbeeld de 
ervaringskennis van een smid of timmerman, zou dan niet als forensische 
expertise erkend kunnen worden , terwijl dat soort kennis in een forensi
sche context wel degelijk van belang kan zijn. Maar wellicht is dit niet 
meer dan een woordenkwestie, in het bijzonder omtrent de betekenis die 
men aan het woord 'wetenschap' hecht. Nijboers kenmerk 5 ten slotte 
- specifieke gerichtheid op objecten van onderzoek die in relatie staan 

met het onderzoek in een of meer concrete rechtszaken - is eigenlijk 
niets anders dan de eis van relevantie voor de door de rechter te beslissen 
rechtsvragen. 

Wij denken dat over de eisen die aan forensische expertise gesteld moe
ten worden, het laatste woord nog niet gesproken is. Nu de Hoge Raad 
onlangs voor het eerst heeft uitgesproken dat daaraan in principe eisen 
geste ld kunnen worden, is het zaak dat toekomstige jurisprudentie de 
concreet te stellen eisen nader omschrijft. Wij denken dat daaraan grote 
behoefte bestaat, omdat het thans in hoge mate onduidelijk is hoe rech
ters deskundigenberichten waarderen . Met het overplanten van elemen
ten uit het Anglo-Amerikaanse recht naar continentaa l Europa dient in 
het algemeen terughoudendheid te worden betracht vanwege de nogal 
verschillende rechtstheoretische uitgangspunten van deze rechtscultu
ren, 20 maar in dit geval zien wij weinig bezwaar tegen het accepteren 
van de cr iteria van de Frye- en de Dyas-test voor eigen gebruik. Hoe 
rechters in ons land tegenover deskundigen staan die door de verdediging 
worden voorgeste ld , komt nu aan de orde. 

20 . Vgl. M. Damaska , The Faces of justi ce and State Authority: A Comparalive Approach to 

the Legal Process, New Haven: Yale University Press, 1986, passim. 
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Verdeling van expertise 

D e rechtsg elijkh eid vergt dat het openbaar minist er ie en de verdediging 
in gelijke mate toegang hebb en tot deskundigen. D at is van des te grote r 
belang nu rechters geneigd zijn zich voor wat betreft de feiten te beper ken 
tot wat hen in het dos sier wordt aangereikt en da ar in ter zitting nauwe 
lijk s di eper graven. H et is in Nederland traditi e geworden om het verza
melen van de feiten de taak van politi e, openbaar ministerie en recht er 
commiss ari s te achten. H et onderzoek ter zitting di ènt er slechts voor om 
op de wijze waarop and eren di e taak hebb en uitgevoerd het rechterlijke 
stem pel te zette n of het daaraa n te onthouden. In het la atste geva l mo ete n 
contrair e meningen ac tief worden aa ng ereikt. Veel han gt daarom af van 
het initi atief van de par tij en. In de praktijk heef t de verdediging het daar 
bij mo eilijk er dan het openbaar mini sterie. De red enen daarvoor worden 
hi ero nd er besproken. 

Hoewel voor beëdigin g van deskundig en een speciale formule bestaat 
(art. 228 Sv) , worden zij dikwijl s ook als gewone getuige beëdigd. Voorts 
worden zij in menig opzicht als een gewo ne getuige bej ege nd . Als het 
openbaar ministerie er om de een of and ere reden niet voor voelt een door 
de verdediging voorgestelde deskundige als getuige op te roepen, kan het 
weigeren dit te doen. Weliswaar is het de rechter die uit eindelijk beslist 
over de lijst van getuigen, maar dat gebeur t pas tijd ens de zittin g en dan 
is correctie van de voo rlopig e beslissing va n het openbaar minist erie 
meestal niet direct mog elijk : de zittin g moet verdaagd word en om de als
no g toegelaten getuige te kunnen oproepen. Naar de moti even van het 
openbaar ministerie om te weigeren door de verdediging voorgedragen 
getuigen en/of deskundig en op te roepen, kan men in veel geva llen slechts 
gissen. H et openbaar mini ster ie kan ter motiv erin g va n zijn beslissing 
volstaan met de formule dat het ho ren van deze getuigen ni et in het be
lang va n de ve rd edigin g is. Wij vermo eden dat een vee l voorkomende re
den voor het weigeren van bepaa lde getuige-deskundigen is dat men de 
overheid niet wil laten opdraaien voor de kost en van een get uig e, di e ver
mo edelijk in het nade el van het openbaar minist er ie za l werken. Even
eens vermoeden wij dat , afgezien van de kost en , het openbaar minist erie 
er vaak weinig voor voe lt eraa n mee te werken dat de rechter kennis 
neemt van argumenten di e de tenlastelegging ondermijnen. D at argu
ment kan het openbaar minist erie na tuurlijk ni et openlijk aanvoeren: het 
zou betekenen dat het openbaar ministerie de bevoegdheid om voorlopig 
te beslissen over de lijst van te hor en getuigen misbruikt om de eigen po
sitie te vers ter ken . Dus blijft de motivering van afwijzende beschikking en 
door het openbaar minist er ie veelal vaag. Wij menen dat de bevoegdheid 
om daarover - al is het m aar voorlopig - te beslissen aa n het openbaar 
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mini steri e ontnom en dient te word en , omd at zij strijdi g is met het beg in 
sel van de gelijkh eid van partij en. 

In vijf van de tien zaken uit on ze verzam eling waa rin identifi ca tie een 
rol speelde, is door een van d~ aut eur s van dit boek een deskundi genbe
richt uitg ebracht. In elk van die zaken meend e het openb aa r mini ster ie 
dat zo'n advi es niet nodig was , omd at er geen probl emen met die identifi
cati es zoud en zijn . D at de verd edigers die identifi caties wèl probl ema
tisch. oord eelden , deerd e het openb aa r mini sterie blijkb aar ni et. Stee ds 
werd de afwijzing beargum ent eerd met de formul e dat daa rm ee ' de ver
dedigin g niet in zijn belangen wordt geschaa d '. In de zaak van de IRA
moorden was het bewijs tegen Carroll geheel van herkenning en afh ank e
lijk , terwijl de herkennin gspro cedu res in strijd met alle regels waren uit
gevoerd . Toch oord eelde het openb aa r minist erie dat een deskundig enb e
rich t daa rover niet van belang was . I s het mali cieus te verond erstellen da t 
het openba ar minist erie er geen enkele beho efte aa n had om zijn toch al 
zwakke zaak verd er te laten verzwakken door een deskundig enb ericht dat 
nadrukk elijk de vin ger zou leggen op de zwakte van het bewijs? 

Zoals gezegd kan de recht er in strijd met de beslissing van het open
ba ar mini sterie besluit en dat een voorgedrag en deskundig e toch gehoord 
mo et word en. Hij kan besluit en dat zelf te doen, hij kan ook de rechter
commiss aris opdra gen om dat alsnog te doen . Ma ar in geen van de vijf 
hiervoor geno emd e identific at iezaken besloot de rechtb ank daa rto e, ook 
niet in de IRA-zaak , hoewel hij in zijn vonnis al zijn relevant e bewijsmid
delen aa n die herkenning en ontl eend e . Ook het hof , in de volle weten 
schap dat het bewijs tegen Carroll ui t niets and ers dan herkennin gen be
stond en dat daart egen door een gekwalificeerd e deskundige ernstig e be
zwaren waren ing ebra cht, nam niet zelf het initi a tief om daa ro ver een 
des kundi ge te hor en. Dat mo est door de verd ediging genom en word en en 
da arom ook door de verd ediging word en bekostigd. W as dat laa tst e het 
moti ef? Daarov er meer hi erond er. Of was men van mening dat rechter s 
voldo end e bekend zijn met de psychologi e van waa rn em en en geheugen , 
zod at hen daarov er niets nieuws kan word en vert eld ? Hoofdstuk 8 bevat 
een weerlegging van die opv atting. 

De kost en van een deskundig enb ericht kunn en een belangrijk e belem
mering vorm en voor de verd ediging . H et openb aa r minist erie beschikt 
in prin cipe over onb eperkt e midd elen om deskundig en te fin ancieren .2 1 

Verdacht e doet dit voor eigen rekening , maar omd at de me este verd ach-

21. O ok al blijkt men in de praktijk mees tal niet bereid om normal e tari eve n te beta

len , zodat uni versita ire instellin gen die hun stafleden voo r dat doel uitl enen op deze 

ma atschappelijke dienstverlening geld toelegge n . 
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ten pro Deo pro cede ren , is er mees tal geen mog elijkh eid om een deskun
dig e te honoreren. Ni et zelden betek ent dit dat de verdediging mo et af
zien van het voordragen van een deskundi ge . In art. 591 Sv is echt er een 
soort no cure no pay-regeling opgenomen: als de rechtbank achteraf van 
oord eel is da t de bijdrag e van de deskundi ge van belang was voor ha ar 
beslissing kan alsnog een betal ing volgen van een door de verdediging 
voorgedragen deskundig e . M aa r het risico blijft in di e gevallen voor de 
deskundig e, die mo et afwach ten of de rechtbank zijn bijd rage van belang 
oordeelt. Een zaa k als van de IRA-moord en kost het voorbereiden van een 
deskundig enb er icht vele ur en , alleen al omdat de releva nt e del en van het 
dossi er verstopt zitten in decim ete rs dikk e stapels papier. De werkelijke 
kosten lop en daaro m spoedig in de dui zend en guldens, waarvan vergoe
din g altijd onzeker is en meestal uitblijft. 

Eenvoudiger zaken , zoals de vermeende po gin g tot brandstichting 
door Franklin , hoeven ni et minder tijd te kosten dan grote zaken. Omdat 
er in dat soort zaken voor de verdachte mind er op het spel staat en de 
gevergde tijdsinvestering van de deskundi ge daaro m in geen verhouding 
staat tot het belang van de zaak, wil het nog wel eens voor kom en dat een 
deskundig e in zulk e gevallen zijn medewe rking weigert. Verdachten die 
een deskundi genb er icht zelf kunnen financi eren, verkeren daa rom dikwijls 
in een gunstiger positi e. Da ar bij komt dat door de recht er -commi ssaris 
beno emde get uig en tot het verlenen van hun di enste n kunnen word en ge
dwong en , 22 een machtsmiddel dat de verdediging ontbeert. Dat leidt er 
toe dat het deskundig enb er icht een selectief instrum ent wordt in hand en 
van een der proc espartij en het openbaar ministerie, een om wille van de 
rechtsg elijkh eid onwenselijke situatie. 

Een andere impli ca tie van de financi ële beperking en is dat deskundi
gen voo r de verdedi gin g meestal geen empirisch onderzoek kunn en uit
voeren. Ook hi er weer asymme tri e: het open baa r ministerie heeft toe
gang tot gerenomm eer de institut en als het Gerechtelijk Labo ratorium die 
ieder gewenst onderzoek kunnen uitvo eren, terw ijl de verde diging zelden 
in staa t is onderzoek van enige omvang te financieren. In verscheidene 
van de door ons best ud eer de zaken maakte het openbaar ministerie ge
bruik van zulk forensisch onderzoek waar de verdediging niets tegenover 
kon stellen. Een voorbe eld is de zaak Volp, waarbij verd achte bew eerd e 
dat er brand was ontstaan doord at een lasvo nk in een plasj e wegg elek te 
thinner ter echtkwam en waarbij het openbaar minist er ie hem br andstich
ting ten laste legde. D e vraag of het ver haa l van de verdachte kon klop
pen, is van technische aa rd en leent zich bij uitst ek voor em pirisch onder-

22. Art. 227, lid 4 Sv. 
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zoek . Een op verzoek van het openbaar ministerie uitgebracht rapport 
van het Gerechtelijk Laboratorium noemde de versie van verdachte on
mogelijk, waartegenover de verdediging slechts een expert van TNO met 
een theoretische bespiegeling kon stellen, omdat een daadwerkelijk uitge
voerde proef te kostbaar zou zijn geworden. Welnu, dat theoretische ver
haal kon de rechter gemakkelijk terzijde schuiven. 

De deskundige van de verdediging krijgt meestal weinig tijd. Waarom 
dat zo is, is niet altijd duidelijk. Soms wordt de tijd tussen de dagvaarding 
en de zitting door de raadslieden niet goed benut en de opdracht aan de 
deskundige later dan nodig verstrekt. Maar het verschil met de situatie 
van het openbaar ministerie is duidelijk: de officier dagvaardt pas als zijn 
deskundigen gereed zijn. 

De tijdsfactor is niet onbelangrijk. In de IRA-zaak had Wagenaar acht
enveertig uur om het dossier door te lezen en een rapport uit te brengen. 
Dat was genoeg om iets te zeggen over de uitgevoerde Oslo-confrontaties, 
maar het rapport over de herkenningen die aan deze confrontaties voor
afgingen en die uiteindelijk van veel groter belang bleken te zijn, kon 
pas voor de behandeling in hoger beroep worden samengesteld . Daar
bij speelt een rol dat zeer omvangrijke strafdossiers soms zeer slecht ge
organiseerd zijn en dat politie en justitie blijken te beschikken over der
mate antieke schrijf- en kopieerapparatuur, dat het lezen van de vele 
honderden stukken in het dossier buitensporig veel tijd kost. Als de des
kundige in opdracht van de rechter-commissaris werkt, dan wordt de 
termijn waarop hij het rapport moet uitbrengen meestal in overleg met 
hem vastgesteld. 

Het komt nogal eens voor dat een deskundige door de verdediging pas 
in hoger beroep wordt ingeschakeld, niet omdat de raadsman zich in eer
ste aanleg laks betoonde, maar omdat hij de aanwezige bewijsmiddelen 
als een klucht beschouwde en niet verwachtte dat zij de rechter zouden 
kunnen overtuigen. Pas als dat anders blijkt te liggen, wordt bij het hoger 
beroep alsnog een deskundige ingeschakeld, maar die heeft nu slechts één 
enkele kans om de rechter voor te lichten. Zijn inbreng wordt dan niet 
door twee rechterlijke colleges gewogen; de inbreng van het openbaar mi
nisterie en haar deskundigen wel. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de zaak 
O'Flynn, waarbij de verdediging verwachtte dat de beschuldigingen van 
de twee meisjes, door de wijze waarop hun verklaringen verkregen waren 
en de zeer korte tijd waarin het misdrijf zich voltrokken zou moeten heb
ben, door geen enkele rechter serieus genomen zouden worden. 

De expertise die voor rechtszaken van belang kan zijn, is schaars en 
niet evenwichtig verdeeld. Ervaren experts bevinden zich doorgaans in 
instituten die voornamelijk voor het openbaar ministerie werken, zoals 
het Gerechtelijk Laboratorium en het Pieter Baan Centrum. Zij zijn voor 
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de verdediging niet toegankelijk. Daarbuiten zijn er maar weinig deskun
digen met strafrechtelijke ervaring. De voor de verdediging beschikbare 
deskundigen zijn daarom vaak overbelast. De rechtbanken en hoven zien 
dus vaak dezelfde deskundigen en er treedt gemakkelijk ee n soort verve

ling op : 'Alweer die ene deskundige die overal met hetzelfde verhaal 
komt!' Dat het verhaal niettemin telkens weer ter zake is, wordt dan ge
makkelijk over het hoofd gezien. Opnieuw kan de zaak O'Flynn als voor
beeld dienen . De verdediging maakte bezwaar tegen de suggestieve ma
nier waarop de beide vermeende slachtoffertjes waren verhoord. De pro
cureur-generaal wees deze gefundeerde bezwaren zonder nadere uitleg 
van de hand, waarbij hij inmiddels niet tegensprak dat de opsporings
ambtenaren eerst een frauduleus proces-verbaal hadden opgemaakt en 
daarover vervolgens onder ede valse verklaringen afgelegd hadden. In 
plaats daarvan meende hij er mee te kunnen volstaan het hof erop te wij
zen dat 'de verdediging weer was komen opdraven met het bekende ver
haal van professor W agenaar'. 

Sommige zaken wekken vanwege de ernst van het ten laste gelegde 
grote consternatie. Voorbeelden van dit soort zaken zijn het proces tegen 
John Demjanjuk in Israël en in eigen land de zaken tegen de Beul van 
Ommen, de psychiater Finkensieper en de IRA-verdachten. Hoe ernstig 
de beschuldigingen in deze zaken ook zijn, in juridische kring staat het 
niet ter discussie dat ook dit soort verdachten recht heeft op een eerlijk 
proces. Dat betekent dat ook zij de toegang tot deskundigen moeten heb
ben wanneer dat nodig is. De deskundige die in zulk soort zaken op ver
zoek van de verdediging zijn werk doet, kan in die rol nauwelijks rekenen 
op enige sympathie bij het publiek . Dat kan er gemakkelijk toe leiden dat 
menig deskundige zijn medewerking in dez e zaken weigert. Door de me
dia, vakgenoten en zelfs ervaren rechtsgel eer den wordt hij nogal eens ge
zien als een handlanger van het kwaad. Dat kan heel onredelijk zijn, want 
ook in dit soort zaken kan een deskundige best onpartijdig zijn en zich 
beperken tot het beantwoorden van een vraag die tot zijn vakgebied be
hoort. Maar zo wordt hij door het publiek zelden gezien. Dit probl ee m, 
dat zich in mildere vorm steeds voordoet wanneer een deskundige niet 
door de rechter-commissaris wordt benoemd, kan de beschikbaarheid 
van deskundigen aanzienlijk beperken. 

De vraagstelling 

Van groot belang is wat er precies aan de deskundige gevraagd wordt. 
De vraag dient te liggen binnen de competentie van de deskundige en 
mag niet juridisch van aard zijn. In de ideale situatie stuit · de re·ch-
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ter-commissaris tijdens de voorbereiding van een zaak op een niet-juri
disch deelprobleem dat hij niet zelf kan oplossen. Hij formuleert de vraag 
zo precies mogelijk en vraagt de deskundige die vraag zo mogelijk te 
beantwoorden. Het antwoord moet de rechter in staat stellen de uiteinde
lijke vragen van schuld en strafmaat beter te beantwoorden. Als de rech
ter niet precies weet wat hij moet vragen, heeft de deskundige een pro
bleem; als de rechter het vertikt om zijn vraag helder te formuleren -
en dat gebeurt regelmatig - is dat eveneens het geval. Als de deskundige 
vervolgens probeert zelf een vraag te formuleren, loopt dat niet zelden 
verkeerd af. 

Men ziet nogal eens dat een deskundige meent dat hij de schuldvraag 
zelf moet beantwoorden. In de zaak Kluiver stelde de deskundige vast dat 
het slachtoffertje seksueel misbruikt was en wel op woensdagmiddagen. 
De tijdsbepaling was in deze zaak van groot belang omdat het meisje al
leen op woensdagmiddagen bij de grootouders vertoefde. Met die tijdsbe
paling werd derhalve ook de schuldige aangewezen. Maar omdat er geen 
psychologisch instrument bestaat dat seksueel misbruik op woensdagen 
onderscheidt van seksueel misbruik op andere dagen van de week, ging 
de deskundige in deze zaak zijn competentie te buiten. Dat oordeel be
rustte niet op enig wetenschappelijk gefundeerd onderzoek, maar op een 
slecht uitgevoerde herhaling van het politieverhoor. Had de rechter daar
om gevraagd? 

De deskundigen treft niet altijd verwijt: al te vaak worden zij zonder 
duidelijke vraagstelling aan het werk gezet. Maar anderzijds wordt in 
hun rapporten ook lang niet altijd geprobeerd om de vraagstelling dan 
maar zelf helder te omschrijven. Een fraai voorbeeld is het rapport van 
de districtspsychiater over Benny Franklin. Franklin wordt ervan be
schuldigd brand te hebben gesticht in een kraakpand. Zijn verweer is dat 
hij op de desbetreffende middag zozeer onder de invloed van LSD was dat 
hij zich niet meer kan herinneren wat hij gedaan heeft. Hij herinnert zich 
slechts in het kraakpand geweest te zijn in gezelschap van ene Mortimer, 
die een motief en de gelegenheid had om de brand te stichten. Het rap
port van de psychiater beslaat vele bladzijden, maar welke vraag zij pro
beert te beantwoorden, blijft onduidelijk. Of Franklin een leugenaar is? 
Of hij de persoonlijkheid van een brandstichter heeft? Of hij toereke
ningsvatbaar was nadat hij LSD had geslikt? Of LSD geheugenverlies kan 
veroorzaken? Of na eventuele veroordeling therapie aangewezen is dan 
wel gevangenisstraf? Het grootste deel van het rapport beschrijft een her
haling van het politieverhoor. Het lijkt wel alsof de rechter-commissaris 
de psychiater heeft gevraagd om het gerechtelijk vooronderzoek nog eens 
over te doen. Door het ontbreken van een vraagstelling kent het rapport 
geen enkele systematiek. Men kan zich afvragen of de rechter al die 'ge-
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subsidieerde roddel' 23 wel wil weten. De rechter kan uit het rapport lich
ten wat hij nodig heeft om het verhaal rond te maken. Dat bleek inzake 
Franklin de korte passage te zijn over de effecten van LSD op het geheu
gen, die iedere wetenschappelijke fundering mist. De vele pagina's over 
de voorgeschiedenis en de persoonlijkheid van Franklin - al even twijfel
achtig qua fundering - laat de rechter terecht ongebruikt. 

Een deskundige dient zich te beperken tot 'wat zijn wetenschap hem 
leert omtrent datgene wat aan zijn oordeel onderworpen is'. De verant
woordelijkheid voor het onderwerp van zijn rapport berust niet bij de 
deskundige. De rechter dient dat onderwerp te beperken in de formule
ring van de vraag die aan de deskundige wordt voorgelegd. Maar de 
rechter stelt in de meeste geva llen de vragen niet zelf; hij laat dat nogal 
eens over aan het openbaar ministerie of de verdediging. Dat kan nauwe
lijks als excuus gelden: de president leidt het onderzoek ter terechtzitting. 
Het is de rechter die bepaalt op welke vragen hij antwoord wenst. Ter 
zitt ing kan hij de deskundige duidelijk maken dat bepaalde passages uit 
de schrif telijke rapportage antwoord geven op vragen die de rechtbank 
niet aan deskundigen wil overlaten. Maar omdat de keuze van de deskun
dige door anderen en van tevoren is gemaakt, is de invloed van de rechter 
niettemin beperkt. Men kan zich voorstellen dat de rechter tijdens de zit
ting met op zichze lf redelijke vragen komt die de deskundige niet stante 
pede kan beantwoorden. 

Ook komt het voor dat een deskundige antwoord geeft op de verkeerde 
vraag. Dat gebeurde in de zaak Volp. De verdachte beweerde dat de 
brand in zijn werkplaats was ontstaan doordat thinner uit plastic flessen 
was gelekt. Dat zou een plas veroorzaakt hebben, die reikte tot aan de 
plek waar Volp stond te lassen. Het Gerechtelijk Laboratorium zei daar
over dat een lekkende fles maar een klein plasje maakt en een afstand van 
drie of vier meter niet kan overbruggen. Een deskundige van TNO stelde 
op verzoek van de verdediging daartegenover dat zoiets wel gemakke lijk 
kan. Beide deskundigen lieten zich uit over de verkeerde kwesti e: hoe 
groot zo'n plas kan zijn, hangt ongetwijfeld af van het aantal lekkende 
flessen en hoe groot de gaten in die flessen dan wel zijn. Werkelijk ter 
zake waren de vragen hoe lang het duurt eer thinner vervluchtigt en 
hoe brandbaar de weggelekte thinner is. Daarop gaven zij geen van bei
den antwoord. 

23. Wij bedacht en deze treffende term niet zelf: zie Tuinier , Op. cit. (noot 13). 
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Spreekrecht en zwijgplicht 

Bij de behandeling van de IRA-moordzaak deden zich twee problemen 
voor, waarvoor kennelijk geen regels bestaan. Het eerste betrof de vraag 
of een deskundige bij behandeling van een zaak in hoger beroep de uit
spraak in eerste aan leg kon ana lyseren en bekritiseren. Aan de orde was 
het probleem of de twee kroongetuigen, het echtpaar Averkamp, bij de 
lunch de herkenningsproef met elkaar hadden besproken. Als deskundige 
in deze zaak had Wagenaar in zijn rapport geschreven: 

'Mevr. Averkamp zei in de rechtszaal dat ze aan de lunch niet met haar 
man over de zaak heeft gepraat. Haar man verklaarde echter tijdens de
zelfde zitting dat ze wel degelijk over de zaak hadden gesproken. Deze 
discrepantie is door de rechtbank zonder meer aanvaard, zij het dat in 
het vonnis dit detail uit de verklaring van de heer Averkamp is wegge
laten .' 

De president van het hof merkte op deze passage 'ongepast' te vinden, 
omdat zij kritiek op de uitspraak in eerste aanleg inhield. Maar deze 
kwestie betrof de essentie van het bewijs: als de identificaties van beide 
echte lieden niet als onafhankelijke getuigenverklaringen gezien zouden 
mogen worden, dan zou niet aan het wettelijk bewijsminimum voldaan 
zijn. Toch had de rechtbank zonder arg um entatie de herkenningen van 
de elkaar tegensprekende echte lieden aanvaard. Een deskundige op het 
gebied van het geheugen zou stellig in zijn taak te kort geschoten zijn 
wanneer hij er nfet op had gewezen dat het logi sch inconsistent is om wèl 
te vertrouwen op het geheugen van deze getuigen wanneer het om her
kenningen gaat, maar niet wanneer het gaat over dit lunchgesprek, dat 
voor de waarde van hun herkenningen zo belangrijk is. Tenzij er een 
goed argument zou zijn geweest om de verk laringen over het lun ch 
gesprek terzijde te leggen. Zo'n argument had de rechtbank echter niet 
gegeven. Daarom kon de deskundige over de validiteit van zo'n argu
ment ook niets zeggen. Om dat op te merken was zonder twijfel van be
lang en dat deed de deskundige dan ook. Maar de president van het hof 
meende dat op de deskundige een zwijgp licht rustte over het vonnis in 
eerste aanleg. Die zwijgp licht komt natuurlijk nergens vandaan. Naar het 
motief van de president om hem ter plekke te bedenken, kan men slechts 
gissen. Menselijkerwijs kunnen wij wel begrip opbrengen voor de irritatie 
van de president dat een klein detail als een gesprek tijdens de lunch het 
overigens goede verhaa l van de tenlastelegging zou kunnen verstoren. 

Het tweede probleem ontstond toen W age naar na afloop van de zitting 
bij het hof de pers te woord stond, waarbij hij het vermoeden uitsprak 
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dat de eisen die de recht er aan de kwaliteit van het bewijs stelt wel eens 
omgekeerd evenredig zou kunn en zijn met de ernst van de tenlasteleg
ging - een vermoeden dat ook in dit boek al eer der is uitgesprok en. 24 

De belangstelling van de internationale pers voor deze zaak zou daarbij 
een rol hebben kunnen spelen en de wel zeer summiere motiv ering van 
het vonnis in eerste aanleg dro eg er nauwelijks toe bij om dit vermoeden 
te ontzenuwen . De advocaat-generaal publiceerde daarop een open brief 
waarin hij bewe erde dat deskundig en , hangende het proc es, geen com
mentaar mog en geven aan de pers. De advocaat-generaal verzon dit ver 
bod ter plaats e en bedacht er metee n de in ons land niet bestaan de rechts 
rege l van contempt of court bij . Let wel, er was geen geheimhouding opge 
legd of beloofd en de zaak werd niet achter gesloten deu ren behandeld. 

Bij het recht om vrijuit te spreken kan een deskundig e een persoonlij
ker , maar da aro m nog niet ongerechtvaardigd belang hebb en. Dat doet 
zich voor wanneer hij optreedt in impopulair e zaken, waarover wij hier
voor al even spraken. In die gevallen krijgt het publi ek nogal eens een 
verkee rd e indruk van de rol van de deskundige in het strafproces en van 
de verklaring die hij he eft afgelegd. Werkt hij op verzoek van de verdedi
ging, dan wordt hij nogal eens gezien als handlang er van bo eve n. 
Raadsli eden in dit soort zaken treff en niet zelden hetze lfde lot. Een van 
de weinige mogelijkhed en om zich daa rt ege n te verweren, is dan zelf met 
een verklaring naar buit en te tr ede n . Dat deed Wag ena ar bijvoorbeeld 
in de zaak Finkensieper en hij werd ook daarvoor gekapitteld door de 
procur eur-g eneraal die de zaak in hoger beroep behand elde. Ie ts soortge
lijks deed hij eerder en voor het international e forum in de zaak 
Demj anjuk 25 en ook dat werd hem niet in dank afgenomen. 26 

K enn elijk bestaat er onduidelijkheid over de gedragsregels di e voor 
deskundigen gelden. Inmiddel s wordt het in ons land steeds gebruikelij
ker om, net als in de Verenigde State n, de deskundig e van de tegenpartij 
in een kwaad daglicht te stellen. Soms wordt dat gedaan door belangheb
bend en die er niet voor terugschrikken om openlijk e bedr eiging en aa n 
het adres van de deskundige te uiten, zoa ls de actiegroep di e zich in de 
zaak Finkensi eper het lot van de slachtoffers aantrok. D e open brief van 
de advocaat-generaal in de IRA-zaa k kan ook gezien worden als een be
schaafd vormgegeven poging tot intimidatie. Een antwoord op de vraag 
hoe een deskundig e daarop mag en moet reager en, is dring end nodig. 

24. In hoofd stuk 5. 

25. W .A. W age naar, H et herkennen van Iwan, Lisse: Swets en Zeitlinger, 1989. 

26. Zie T . Teicholz, The Trial of Ivan the Terrible, State of Israel vs. J ohn Demjanjuk, New 

York: St. M artin, 1990. 
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Onvolledig citeren 

Het is de gewoonte om op expertiserapporten voor industrieel gebruik 
uitdrukkelijk te vermelden dat deze rapporten slechts in hun geheel geci
teerd mogen worden. Aldus wordt bijvoorbeeld voorkomen dat als TNO 

zegt dat een bepaald stuk speelgoed weliswaar buitengewoon aantrekke
lijk is voor jonge kinderen maar ook leve nsgevaarlijk , de producent van 
dat speelgoed adverteert met de med edeling: 'Volgens TNO zeer aantrek
kelijk voor jonge kinderen!!' Als de producent zich aan een dergelijke 
vorm van onvolledig citeren schuldig zou maken, dan zou de rechter dat 
in een civiele proc edure ong etw ijfeld als misleiding beoordelen. In pri
vaa trechtelijke context wordt onvolledig citeren van deskundigenberich
ten onderkend als een gevaar, omdat uitspraken van deskundigen uit hun 
verband gerukt, en daardoor misleidend worden. Dat is ook een van de 
nadelen van het accusatoir e procesrecht in de Anglo-Am erikaanse rechts
systemen: beide partijen hebben de mogelijkheid om de bijdrage van des
kundigen te beperken tot uit hun context gelichte uitspraken . Een door 
een deskundige zelfstandig en vooraf opgesteld rapport zou dat gevaar 
bezweren, zo is de opvatting. 

Dat die remedie van betrekkelijke waarde is , blijkt in ons land, want 
bij ons hebben rechters het door de Hoge Raad erkende recht 27 om uit 
de rapporten van deskundigen citaten te selecteren al naar gelang het hun 
voor de bewijsconstructie uitkomt. De theorie van verhaal en veranke
ring maakt deze werkwijze, die bekend staat als het 'splitsen van verkla
ringen' ,28 inzichtelijk: de rechter heeft voor het bewijs een 'goed' ver
haal nodig , waarvan minstens een deel van de componenten verankering 
in bewijsmiddel en behoeft. Een goed verhaal is gemakkelijker te con
strueren wanneer men, uitgaande van het goede verhaal, vrijelijk mag se
lecteren uit de bewijsmiddelen dan wanneer men, uitgaande van het ge
heel van de bewijsmiddelen , een goed verhaal moet construeren dat de 
totaliteit van de beschikbare bewijsmiddelen accommodeert . Door ver
schillende selecties te doen uit dezelfde verzameling bewijsmidd elen kun
nen radica al verschillende bewezenv erklaringen worden gedestilleerd. 

27. HR 25 oktober 1949, NJ 1950, 127. 

28. H et splitsen van verklaringen is een ext reme va riant van het selectere n van be

wijsmiddelen. Vgl. W.L. Bor st enJ.F . Nijbo er , Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht, 

Nijmegen : Ars Aequi Libri , 1990 (3de druk) , p . 88; en G. Knigg e, 'Onrec htm at ig ver 

krege n bewijs en ove rtuigend e kracht van bewijsmidd elen ', in G. Kni gge (red.) , 

Leerstukken van strafprocesrecht, Groningen: Wolt ers-Noordhoff, 1991, p. 123-145 (i .h .b. p. 

124 e.v .) . 
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Onvolledig citeren 

H et recht om bewijs te splitsen lijkt spec iaa l geschapen om dat mog elijk 
te mak en . ' Ni et elke splitsing is toela a tba ar ,' merkt Knigge op. 29 'V er
klaring en mog en niet uit hun verband worden gerukt en daardoor gede
n at ur eer d, ' maar hij voegt daaraan toe ' dat da arvan naar het oord ee l van 
de Hog e R aa d niet sne l sprake is'. 

Een deskundige die de rechter de gegevens die hij aan voerde aldu s ziet 
gebruiken, m aa kt zich daarove r allicht zorgen . Ni et duid elijk is wat hij 
moet of kan ondernemen tegen wat in z ijn ogen niets and er s is dan mis
bruik van zijn werk. In de zaa k B., 30 di e ni et tot de voo r dit bo ek best u
deerd e za ken behoort, getuigde W age naar als desk undig e over de ge
bruikte identific a tieproc edur es en oord eelde ze vol strekt onbetro uwb aar. 
D esgevraag d kon hij echt er niet ontkennen dat het ond anks de vele fou
ten ni et absoluut uitg eslote n was dat B. toch de d ader was, maar deze 
tweede uitspr aa k kan logi sch niet los worden gez ien va n de eerste. H et 
hof 's plitst e' echter zijn ver klar ing, lie t de uitg esprok en twijfel over de 
identifi cat ie weg, maar maakte gretig melding van de tweede verklaring. 

D atze lfde gebeurde in de IRA-zaa k. Voor de rechtb ank wa s W age naar 
eni ge ur en ondervraagd over de herkenningstests di e waren uitg evoe rd . 
De strekking van zijn verk lar ing was dat de herkenn in gen niet deu gden, 
daarin bijg evall en door de officier van ju stiti e die de herkenning en als 
'ee n farce' betit elde. T er zitting werd aa n W age na ar gevraagd : 'Als de 

rechtbank van oordee l is dat de eerste herkenning de goe de is en dat is 
ind er daa d een betrouwbar e herkenning , is er d an no g een nood zaak voor 
een verdere toetsing ?' H et antwoord hiero p kan alleen ma ar negat ief 
zijn; W age naa r antwoordde da arom met 'Nee'. Dit antwoord is een van 
de wein ige ond erd elen ui t het urenlan ge ver hoor die de rechtbank in zijn 
vonnis overnam; alle uitg esproke n twijfel over de eerste en latere herken
ning en wer d gew oon weggelaten. In hog er beroep prob ee rde een van de 
raadsheren, na een dis cussie van vier uur met W age naa r over de waarde 
van de herkenning en , dit voorbee ld na te volgen: 

- R aadsheer : 'Kan de deskundi ge met stelligheid verklaren dat Carroll 
nfet de gezocht e persoon was?' 

- Deskundi ge: 'Nee, dat kan ik niet. ' 
- Raad sheer : 'Aha !' 

29. Supra (noot 28), p. 125. 

30. HR 14 ma art 1989, NJ 1989, 747. Besprok en als de zaa k Engelsman in W.A. Wage

naar en E.F. Loftus, 'Tien identifi cat ies door oogge tui gen: log ische en procedu rele 

problem en ' , in P.J. van Kopp en en H.F .M. Crombag (red.), Op. cit. (noot 17), p. 

175-208. 



Getuige-deskundigen 

Gelukkig volgde de rest van het hof deze gedachtengang niet. 31 

De mogelijkheid om uit deskundigenberichten naar wens zinnen te 
plukken, is extra verontrustend wanneer het gaat om de rapporten van 
gedragsdes kundig en omtrent de persoonlijkheid en de geeste lijke toe
sta nd van verdachten. Zulke rapporte n bestaan nogal eens uit reeksen 
onsamenhangende en grat ui te uitspr aken. Voorbeelden vindt men in de 
zaken DuCroq en Franklin. In hun geheel geciteerd zien zu lke rapporten 
er ongevaa rlijk uit omdat de onsamenhangende opbouw en gebrekkige 
log ica in het oog springt. Maar in gedeelten geciteerd vormen zij een wa
pen dat zelden zijn doel mist. 

De moge lijkh eid om uit omvangr ijke deskundigenberichten selectief te 
citeren, ondermijnt de betekenis van dergelijke rapporten . Voor deskun
digen is dat een ergerlijke situatie. Men zou menen dat de mogelijkheid 
zou moeten bestaan om tegen zulk misbruik protest aan te tekenen, maar 
die mogelijkheid is er nauwelijks, omdat imm ers de waardering van be
wijsm idd elen aan de feitenrechter wordt overgelaten en omdat volgens de 
Hoge Raad zoa ls gezegd 'niet snel spra ke is ' van denaturering door split
sing van verklaringen. 

Hoe moet de rechter dan wel met de de skundige omgaan? 

Misschien is de indruk ontstaan dat wij bezwaar maken tegen een kriti
sche bejegening van getu ige-deskund igen en hun rapporten door de rech
ter. Dat is niet onze bedoeling: in het voorgaande hebb en wij immers de 
criteria van de Frye- en Dyas -tes t voor gebruik in ons land aa nb evolen. 
M et behulp van die cr iter ia kan de rechter zich er tot op zekere hoogte 32 

van verg ewissen of de deskundige en zijn deskundig enb er icht wel 'des -

31. Een fraai voorbeeld van een geva l waar in een mee rderheid in het Amer ikaa nse 

Hoo ggerec ht shof zo' n rede ner ing wèl volgde, is te vinden in Barejoot v. Estelle, 463 

U.S. 880, ro3 S .Ct. 3383, 77 L .Ed . 2d ro90 (1983). Deze zaa k betrof moord op een po li

tieman. Da aro p staat in de staat Texas de dood straf als verwacht moet worden dat 

de dader ook in de toekom st een 'c ont inuin g thr eat to society ' za l vormen . Verdachte 

beriep zich op een am icus-curia e-b rief van de American P sychiatrie Assoc iation, 

waarin stond dat psychiate rs het bij het voorspe llen van toekomstige gewe lddad igheid 

vaker fout dan goed hebbe n. Rechter Whi te, schrijv end voor de meerderh eid , conclu

deerde hieruit : ' Ne ither petitioner nor the Assoc iat ion suggests that psychiatrists are 

always wrong with respect to futur e dangerousness, only most of the tim e. ' 

32. Vgl. P.C. Gianelli, 'Th e Admissibility ofNovel Scientilic Evid ence: Frye v. United 

States, A Half-Century Later', Columbia La w R eview, 80, 1980, p. n97-1250. 
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kundig' zijn . Is de deskundig e iemand die ond er vakgenot en als zodanig 

erk end wordt en is hetgeen hij bewee rt wel gem ee ngoed onder zijn vakg e
not en (Fr ye) of wordt zijn werkwij ze op zijn min st ond er vakg enot en als 
corr ect erk end (Dyas) ? D aarto e mo et de rechter de credential s van de des
kundi ge nadrukkelijk ond erzoeken : 

- Wie bent u? 
- Ho e bent u opgeleid? 
- Ho eveel ervaring hebt u met dit soort werk ? 
- Ho e staat u bekend ond er uw va kgenot en? 

M et behulp van zulk soort vr age n kan de recht er , di e imm ers de inhoud 
van het deskundig enb eri cht zelf niet kan control eren , zich langs indir ecte 
weg een oord eel vorm en over de geloofw aa rdi gheid van door deskundi
gen verschafte inform atie . M aa r dat betekent dan ook da t de recht er in 
ieder geval hem onb ekend e deskundi gen zee r kriti sch za l mo eten ond er
vrag en: ' Bent u wel zo deskundig als u voorg eeft te zijn ?' 

In de V erenigd e St a ten , waa r zulk e vrag en ook door de verd edigin g 
gesteld word en, is een zee r kriti sch e benad erin g van deskundigen gebrui
kelijk en daarbij ga at het er dikwijls niet zac ht zinni g aan toe. 33 D a t is 
soms zee r onaangen aa m. In N ederl and is het kriti sch ond ervr agen van 
getui ge -deskundig en on gebruik elijk . Als de recht er ee n deskundi gen
beri cht negee rt , dan zou men kunn en conclud eren dat hij het als wa ard e
loos beoord eelde, maar ee n dergelijk oord eel blijft vr ijwel altijd onuitg e
sprok en. 

Amicus curiae 

Inmidd els krijgt de N ederl ands e rechter , zo lijkt het , steed s m ee r te m a
ken met ge tuige-deskundi gen va n velerlei pluim age. W at moet hij d aa r
m ee aa n ? Wi e en wat m oe t hij gelov en en wie en wat ni et? In de afgelo
pen jar en hee ft zich twee kee r een gev al voorg edaa n waa rbij bero epsv er
eni ging en zich daarin prob eerd en te mengen . Een va n deze gev allen heeft 
in ruim e kring aand acht gekr ege n en uit eind elijk geleid tot het bekend e 
Popp en spel-arr est. 34 Ov er de waa rde van de do or ee n deskundig e ge 
bruikt e ond erz oeksm ethod e, waarbij seksu eel mi sbruik van een kind 

33. E .F. Loftu s en K. Ketcham , Witness for the Defense: The A ccused, the Eyewi tness, and 

the Expert who pu ts memory on trial, Ne w York: St. M ar tin, 1991. 

34. H R 28 febru ari 1989, NJ 1989, 748. 
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werd vastgesteld met behulp van spel met anatomisc h correcte poppen, 
werd door het Nederlands Instituut van Psychologen, de beroepsvereni
ging van Nederlandse psychologen, zeer kritisch geoorde eld_:35 Dat had 
effect, zoa ls uit het arrest van de Hoge Raad blijkt. 

Een ander geval deed zich onlangs voor in de zaak Helder. Verdachte 
_werd tot in hoogste instantie veroord eeld wegens moord op zijn echtgeno
te. De veroorde lin g berustte voornamelijk op een verklaring van een 
patholoog-anatoom die wij dr. Braaksma noemd en. D e Koninklijke N e
derlands e Maatschappij tot Bevord er ing der Geneeskunst was dermat e 
verontrust over de ze zaa k dat zij het nodig vond om de minister van 
Ju stitie erop te wijzen dat dr. Braaksma ind ertijd 76 jaar oud was en dat 
daarom 'een tweed e onafhanke lijke expertise ' in dit soort zaken gewenst 
is. 36 Deze brief he eft echt er een jaar na verzending nog niet tot een be
slissing door de Hog e R aad op het herz iening env erzoek door de verdach
te geleid ; ook niet tot een beslissing op het ingediend e grati everzoek . 

Dergelijk ongevra agd opt reden van beroepsverenigingen ter zake van 
deskundig enbericht en is in ons land ongebruikelijk. In de Ver enigd e Sta 
ten is het betrekkelijk gewoon en dat krijgt dan de vorm van een amicus
curiae-brief: de bero epsv ereniging Ticht zich op eigen initiati ef - bij wijz e 
van vr iendendienst - tot de recht er met behulp van een schr iftelijke uit
eenzetting waarin de op het desbetreff ende terr ein me est deskundige le
den van di e vereniging samenvatten waar de geleerden het over eens zijn . 
D e American Psychiatrie Association bijvoorbe eld liet zich in zo 'n brief 
uit over de accuratesse waarm ee psychiat ers in staat zijn rec idiv e door ge
welddadige delinquent en te voorsp ellen: beter dan toeval, maar vaker 
fout dan goed. 37 En zo bracht de American Psy chological Association 
'bri efs' uit over death-qualified juri es,:m kind erm ishand eling, :i!i pornogra
fie40 en homoseksualit eit .'11 De opsomming is verre van volledig. H et 

35. Zie Sergeant en Everaerd, Op. cit. (noot 17) en hoofdstuk 14. 

36. Brief va n 20 feb ruari 1991, nr. wK/kw 04-60 . 

37. Zie voetnoot 31. 

38. Dat wil zegge n jury 's waa ruit alle kandid aat-juryl eden verwijderd zijn die toega

ven bezwaa r te hebben tegen het ople ggen va n de dood straf. Zie 'Am erican Psycholo

gical Associat ion, In the Supreme Court of the Unit ed States: Locklzart v. McCre e' , 

American Psyclzologist, 42, 1987, p. 59-68. 

39. M elton en Limb er , Op. cit. (noot 17). 

40. B.L. Wilcox, ' Porn ograp hy , Social Science, and Politi es : Wh en R esea rch and 

Id eology Co llide', Am erican Psyclzologist, 42, 1987, p. 941-943. 

41. D.N . Berso ffen O .W. Ogden, ' Furth er ing Lesbian and Gay M ale C ivil Right s', 

American Psyclzologist, 46 , 1991, p. 950-956. 
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voordeel van dergelijke 'briefs' omtrent de stand van kennis over bepaal

de onderwerpen is dat zij telkens opnieuw gebruikt kunnen worden om 
feitenrechters voor te lichten, zij het dat zij op gezette tijden up to date 
gebracht moeten worden. Omdat in de Verenigde Staten de feitenrechter 
wordt gevormd door jury's die telkens uit andere person en bestaan , moet 
de voorlichting door deskundigen telkens weer opnieuw gebeuren. Dan 
kunnen amicus-curiae -briefs veel kosten en moeite besparen. In Neder
land verkeren wij wat dat betreft in een gunstiger positie: feitenrechters 
zijn bij ons vaklieden die door ervaring leren, zo zou men kunnen me

nen. Maar de werk elijkheid is anders: hoe vaak Wagenaar ook komt uit
leggen aan welke eisen Oslo-confrontaties moeten voldoen om bewijs
kracht te hebben, nog steeds worden incorrect uitgevoerde identificaties 
door rechtbanken en hoven op grote schaal als bewijsmiddel geaccep
teerd. Juist over dit onderwerp hebben wij in ons land zelfs zoiets als een 
amicus -curiae-brief: de door de RAc-Werkgroep ldentificatie 42 ontwor
pen Richtlijnen voor identificatie van personen door ooggetuigen. In één zaak 43 

voerde de verdediging schending van die regels als verweer, maar het hof 

besliste 'dat, voor wat de confrontaties betreft, het hof geen wettelijke re
gels bekend zijn welke op straffe van onwaarde van de gehouden confron
tatie in acht genomen moeten worden'. De Hoge Raad merkte daarover 
op dat deze opvatting 'niet onbegrijpelijk' is. 

Het beroep dat de rechter doet op de autoriteit van de deskundige , is 
meestal te weinig ond~rbouwd en zou door de Hoge Raad dus wèl als on
begrijpelijk beoordeeld moeten worden. Een deskundigenbericht levert 
geen valide verankering louter en alleen omdat het een deskundige is die 
het zegt. Derhalve kan zo'n rapport ook niet zonder meer als bewijs wor
den gebruikt. De rechter zal minstens moeten beschikken over twee aan
vullende gegevens: dat de deskundige een methode heeft gebruikt die in 
zijn vakgebied algemeen aanvaard wordt en dat de deskundige in staat 
geacht moet worden dergelijke methoden vakkundig toe te passen. Zon
der die twee verankeringen biedt een deskundigenrapport geen anker. Bij 
de voorbeelden in de volgende twee hoofdstukken is naar ons oordeel vrij
wel voortdurend sprake van deskundigenrapporten die wel als veranke
ring zijn gebruikt, maar die aan geen van beide eisen voldoen. Wat over
blijft, is een kritiekloze onderwerping aan geponeerde autoriteit. De Ne
derlandse rechter zou beter moeten weten. 

42. Onder voorzitterschap va n P . Eender , 1989. 

43. HR 9 oktober 1990, NJ 1991, 132. 
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Gedragsdeskundigen over de verdachte 

Dr . Jam es Grigson is een bekend e psychi ater in de Am erik aan se sta at 
T exas. Hij treedt veelvuldi g als getuig e-deskundi ge op in strafza ken 
waa rin de doodstr af wordt geëist. De T exaa nse wet schrijft in zo' n geva l 
voor dat de doodstraf alleen kan word en opg elegd als de verd acht e 'wo uld 
con stitut e a continuin g thr ea t to society' . D aa rover m oet de feitenr echt er 
zich laten voorlicht en do or een psychiat er , en dr. Gri gson vervult die rol 
met enthousi asme. Zijn staa t van dienst is indrukw ekkend: hij trad op in 
124 moord zaken en in n5 daa rvan besloot de jur y op zijn advi es tot de 
do odstr af. Om die reden kreeg hij de bijn amen 'Dr. Dea th' en 'Th e 
H angin g Shrink' . 1 Vro eger ond erzo cht Grigson de verd acht e no g wel 
een s, maa r tegenw oordi g vindt hij dat niet meer nodi g . In plaa ts daa rv an 
verhoort de officier van justiti e Grigson op een wijze die Th e H ypoth eti
cal genoemd wordt. In een lange reeks hypoth esen - die wel veer ig minu
ten in beslag kunn en nemen - pr esent eert de aa nkl age r zijn versie van 
het gebeurd e , steeds. ingeleid met de wendin g: ' Now , assum e doctor, 
[ ... ). ' Als apotheo se volgt dan de vraag : 'Dokt er, kunt u , gebaseerd op 
deze hypoth etische feiten , met een redelijke medi sche zekerh eid een me
ning geven over de vraa g of de verd acht e opni euw geweldd adi g zal wor
den en daa rdoor een voortdur end e bedr eiging voor de samenlev ing zal 
zijn ?' Grig son is zeer geliefd bij op enb are aankla gers omd at hij a ltijd met 
absolut e zekerh eid nieuwe gewelddadi gheden voorsp elt , zelfs als de ver
dacht e levenslange geva ngenisstr af zal krij gen . Hij do et dat zo ove rtui
gend dat hij de ju ry meesta l meekrij gt . In de zaa k Barefoot2 zei G rigson 
dat de verd acht e op een schaal voor sociop athi e van I tot 10, ' bove n 10 ' 

ui tkwam en dat er een ' one hundr ed percent and absolut e' kan s was dat 
Barefoot opni euw geweldd adig zou word en . 

De manier waa rop Nederland se psychiat ers en klini sch psychol ogen 
werken, verschilt in menig opzicht van die van dr . Grigson. In ieder ge-

1. H et opt reden van G rigson wordt levendi g beschr eve n doo r R . R osenba um, Travels 

wi tlt D r. D eath and Otlter Unusual l nvestigations, New York: Penguin , 1991, p . 206-237. 

Naa r aa nleidin g van G rigsons opt reden schreef de Am erican Psychiat rie Associat ion 

een ami cus-curi ae-bri ef in de zaa k Barejoot v. Estelle. 

2. Barejoot v. Es telle, 463 U .S. 880, 103 S.C t. 3383, 77 L. Ed . 2d 1090 (1983). 



De psychiater als anker 

val onderzoeken zij wel alt ijd de verdachte . Voor ernst ige gevallen is er 
zelfs het Pieter Baan Centrum, waar een multidisciplinair team geduren
de zes weken een verdachte observeert en onderzoekt. Nederlandse ge
dragsdeskundigen maken van hun rapportage meestal vee l werk. Is hun 
oordeel daarom meer waard dan dat van dr. Grigson? Daarover gaat het 
in dit hoofdstuk. 

De psychiater als anker 

Wanneer de rechter tot de overtuiging is gekomen dat de verdachte de 
dader van een misdrijf is, betekent dat nog niet zonder meer dat er ook 
straf wordt opgelegd. Daarvoor is het nodig dat de rechter tevens vaststelt 
dat er geen strafuitsluitingsgronden aanwezig zijn . Of die er aJ dan niet 
zijn is ook een bewijskwestie. En ook die is niet zonder problemen. 

Een belangrijke strafuitsluitingsgrond is de ontoerekeningsvatbaarheid 
van de dader. Dat aspect is gerege ld in art. 39 Sr. Het eerste lid van dit 
artike l luidt: 

'N iet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke stor ing van zijn geestesvermogens niet kan 
worden toegerekend.' 

Als dat het geva l is, volgt ontsl ag van rechtsvervolging. Maar daarmee 
is de zaak niet afgedaan: op grond van art. 37 Sr kan dan de maatregel 
TBS worden opgelegd. Toerekeningsvatbaarheid wordt niet als een alles
of-niets-kwestie beschouwd. Er kan ook sprake zijn van verminderde toe
rekeningsvatbaarheid. In dat geva l kan de rechter zowe l een straf, als 
TBS opleggen. Die combinatie is onder strafrec ht ers zeer populair: ver
dachte krijgt een soms zeer langd urig e vrijheidsstraf en na het uitzitten 
ervan kan in alle rust bekeken worden of hij nog gevaarlijk zou kunnen 
worden. 

H et vaststellen van de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte is 
voor de rechter lastig, omdat hij er als jurist niet op berekend is zich uit 
te laten over de geestesgeste ldh eid van mensen. De rechter neemt daar
voor meestal zijn toevlucht tot gedragsdeskundigen, maar die zijn op die 
taak eigen lijk ook niet berekend. 'Toerekeningsvatbaarheid' is een juri
disch begrip, dat in de psychiatrie en psychologie geen betekenis heeft. 
'Ontoerekeningsvatbaar' is de juridis che concl usi e die de rechter wordt 
geacht te trekken uit bepaalde rapportages van psychi aters en psycholo
gen over 'de geestestoestand' van een verdachte op het moment waarop 
het misdrijf waarvan hij verdac ht wordt, werd begaan en/of op het mo-
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ment waarop hij terechtstaa t. Als de recht er 3 TBS wil opleggen , is hij 
verplicht een rapp ort te late n uitbr engen door twee gedr agsdeskundi gen 
van verschill end e disciplin es, waa rond er één psychi ate r (art. 37, lid 2 Sv). 
De wetgever kent in dit verb and aan de psychi ater een bij zond ere rol toe: 
die mo et er in ieder geval bij zijn. Dat zou de zorg vuldi gheid bij het 
opl eggen van TB S ten goede komen. W aa rom juist de deelname van een 
psychi ater die waa rbor g zou leveren, wordt echt er nergens uitg elegd . 4 

Aan de psychiat er wordt een bijn a ma gisch vermo gen toegekend dat, ge
zien de onduid elijkh eid van de te nemen beslissing en de daa rbij te hante 
ren cr iteria, goed van pas komt. W at daa r ook van zij , gem akshalve ge
bruik en wij in het vervolg van dit hoofd stuk de te rm en ' psychi ate r ', ' p sy
choloog' en ' ged rags deskundi ge' door elkaa r. 

Psychi ate rs advi seren de rechte r niet alleen over de geestelijk e toestand 
van de verd acht e ten tijde van het delict, m aa r ook over de vraa g of de 
verd acht e gees telijk gezond genoeg is om terecht te staa n en over de san c
ties die het best kunn en word en opgelegd . 5 Dat is iets and ers dan psy 
chiaters gewoonlijk in hun eigen werk doen: op grond van een di agnos e 
- of juist niet , afhankelijk van hun beroe psopva ttin g - zijn zij erop uit 
om hun cliënt en te helpen . H et belang van hun cliënt wordt geac ht al hun 
hand elen te beheersen . Deze hulp verlenend e ho1,.1ding past echt er slecht 
bij de forensisch-p sychi at ri sche taa k . Bij het vervullen van die taa k is de 
psychi ater imm ers de advi seur van de recht er, wiens taa k het niet in de 
ee rste plaa ts is het belang van de cliënt te dienen . M en kan zich dan ook 
afvra gen of de fore nsis che taak wel samengaa t met de bero epsethis che 
norm en va n psychiate rs en psychologen. 

In de forensische pra ktijk wordt de diagno se van de psychiater gebruik t 
om het oord eel van de rechter over de toe reken ingsvatb aa rh eid van de 
ve rd acht e te verankeren. H et rappor t van de psychiater vorm t in ve r
schillend e opzich ten een bij zond er soort vera nk er in g. H et oord eel ove r 
de toerekenin gsvatbaarheid van verd achte is, zoals gezegd , een juridi sch 
oordeel en behoo rt dan ook tot de comp etentie van de rechter. De psychia
ter draagt daarvoor alleen bewijsmateriaal aan . In de prak tijk is het echter 

3. De opdra cht aa n de gedrags deskundi gen wordt meesta l al gegeve n door de rechter

commi ssari s, vóór dat een beslissing is genomen ove r de vraag of de ver dach te de da

der is. W aa r in di t hoofdstuk gesproken wordt ove r de ' rechter ' , kan mees tal moeite

loos ' rechter -commi ssaris' worde n ingevuld. 

4. Z ie K .R .M .O . H affma ns, De berechting van psychisch gestoorde delinquenten: handleiding 

voor ju risten bij vraagstukken op het raakvlak van strafrecht en psychiatrie, Ar nh em : Go ud a 

Q uint (d iss. Ams terda m), 1989. 

5. H affma ns, Op. cit. (noot 4), p . 125. 
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vaak de psychiater die in zijn rapport de aan de rechter voorbehouden con
clusie trekt. 6 Dat wordt kennelijk aanvaardbaar geacht . Sterker nog: de 
conclusie van de psychiater over de toerekeningsvatbaarheid wordt vrijwel 
zonder uitzondering door de rechter overgenomen. 7 Omdat de rechter 
blijkbaar geloof hecht aan de algemene regel dat psychiaters het vrijwel 
altijd bij het rechte eind hebben wanneer zij uitspraken doen over de toe
rekeningsvatbaarheid van verdachten, zijn hun rapporten een zeer bruik
bare verankering voor het bewijs in een nogal mistig deel van hun taak. 
Hebb en psychologen en psychiaters daarbij inderdaad vrijwel altijd ge
lijk? Die vraag bevestigend beantwoorden, zou echter getuigen van ver

gaande naïviteit. 

Toerekeningsvatbaarheid 

De psychiater moet niet alleen vaststellen of de verdachte ten tijde van 
het delict geestelijk gestoord was, maar ook of er een causale relatie be
stond tussen stoornis en delict. 8 Als dat het geval is, krijgt de verdachte 
geen of een lagere straf omdat hij - zo luidt het leerstuk 9 - door de 
stoornis niet viij was in zijn handelen en het delict hem daarom niet of 
niet geheel kan worden toegerekend. Die opvatting impliceert dat bij af
wezigheid van een ziekelijke storing de dader wèl verantwoord elijk is en 
uit vrije wil handelde. Nu is de vrije wil een lastig concept waarvan de 
empirische vruchtbaarheid twijfelachtig is. Sappington kwam na een 
bespreking van de relevante filosofische en psychologische literatuur tot 
de conclusie dat wetenschappelijk onderzoek naar het bestaan van de 
vrije wil niet mogelijk is. 10 Het existentiebewijs voor een vrije wil zou 
geleverd zijn wanneer zou worden vastgesteld dat er bij ten minste één 
keuz e van één persoon geen externe invloeden zouden zijn. Dat zou met 
andere woorden impliceren dat voor die ene keuze vastgesteld zou moe-

6. S. Tuinier , D e psychiat er en de w ilde man : een veldstudie over de relatie p sych iatrisch syndroom 

en criminalit eit, ongepubliceerd e di ss. vu Am sterdam , 1989. 

7. Tuini er , Op. cit. (noot 6), p. 300 e .v. 

8. A. Mooij , 'Th e Psychiatrie Examination ' , in A.W.M. Mooij , F. Koenra adt en 

J .M.J . Lomm en-van Alphen ( eds.) , Considering the Ac cused: Forensic E xam ina/ion in a R e

sidential Setti ng, Am sterdam: Swets en Zeitling er, 1991, p. 97-127. 

9. Zie voor een kriti sch comm ent aar H.F .M. Crombag , M ens rea, Zwoll e : W .E.J . 

Tj eenk Willink, 1981. 

IO. A .A. Sappin gton , ' Re cent Psychological Approa ches to the Fr ee Will versus De

termini sm Issue' , Psychological B ulletin, roB, 1990, p. 19'29. 
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ten worden dat die op geen enkele wijze verklaard zou kunnen worden 
op grond van factoren die buiten de persoon , in heden of verleden, gele
gen zijn. De onuitvoerbaarheid van deze opgav e is duidelijk. 

Als het existentiebewijs voor een vrij e wil al niet kan worden geleverd, 
is de opgav e om vast te stellen of een bepaald e persoon een delict uit vrije 
wil heeft begaa n gehee l onu itvo erbaar. Maar geen nood, in het strafrecht 
neemt men op dit punt een zeer pragmatisch standpunt in, dat inhoudt 
dat mensen voor hun gedrag verantwoordelijk worden gehouden tenzij 
zij een excuus kunnen aanvoeren. 11 Dat lost het probleem niet echt op, 
want het verplaatst de discussie van de vraag of iemand uit vrije wil h an 
delde naar de vraag welke excuses als valide worden aangemerkt en tot 
vermindering of uitsluiting van straf leid en en welke ni et. 12 Een ziekelij
ke stoornis van de geestesvermogens behoort tot de verzame lin g van valide 
excuses. Of dat nu zo is omdat mensen onder die omstandigheden geen 
vrije wil hebb en of omdat wij het om andere red enen 13 nuttig of wense
lijk achten om geeste lijk gestoorden van straf uit te zond eren , kan daarbij 
in het midd en blijv en . Ook de vraag of er een ca usaa l verband besta at 
tuss en stoorn is en delict, 14 brengt psychiat ers in een lastig park et. Daar
voor wordt al evenzeer voor een pragmatisch e oplossing gekozen: aan het 
vereiste van causaliteit wordt niet zwaar get ild. 

Dat geeste lijk gestoorde daders van straf word en uitge zonderd , is een 
betrekk elijk · univers eel verschijnsel , maar de gehanteerde criteria zijn 
niet over.:tl deze lfde. In Engeland gold van ouds her dat krankzinnigheid 
alleen tot strafuitsluiting kon leiden als de dad er met een wild dier gelijk 
gesteld kon word en: de zogenaamde wild beast-tes t. 15 In 1843 kwam daar 
verandering in naar aanleiding van de zaak van Dani el McNaughten . 
Hij prob eer de minister-president sir Robert Pe el te vermoorden omdat 
hij d acht dat sir Rob er t hem kwaad wilde do en , een gedachte di e zelden 
bij wild e di eren opkomt. McNaught en schoot overigens per ongeluk de 
secretaris van de minist er-president dood . Hij werd vr ijgesproken omdat 

n. H.L .A. Hart, Punishment and Responsibility, Oxford :' C la rendon , 1968. 

12. Zie J.R. Lind gre n , 'C rimin a! Respons ibili ty R econsidered' , Law and Philosophy, 

6, 1987, p . 89-114. Lindgr en geeft tevens een beknopt overz icht van de lop ende discus

sie . Zie ook C.T. Sistare, ' Mod els of Respon sibility in C rimin a! Th eo ry' , Law and 

Philosophy, 7, 1989 , p. 295-320. 

13. Bijvo orbeeld omdat de gees telijke stoo rni s de dader be let lerin g uit ee n opge legde 

straf te trekken. Vgl. Cro mb ag, Op. cit. (noot 9). 

14. W. N ieboer , Aegroto suum, M eppel: Boom , 1970, p . 145 e.v. 

15. Tuinier bearg um enteert dat psychiat ers het parad igma van de wilde man nog 

steeds hantere n bij ver dachten. Zie Tu inier , Op. cit. (noot 6). 
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hij ond er invlo ed van 'a m orbid delu sion ' geh and eld zou hebb en . Zijn 

ad vocaat slaag de erin om daa rt oe psychi atri sch bewij s te int ro du ceren . 
Dat leidd e, ove ri gens niet zond er heftige dis cu ssie , tot de in tro du ct ie van 
de right and w rong-test : ee n dader is onto erekenin gsvat baar als hij ten tijd e 
va n het delict goe d en kw aa d ni et van elkaa r kon ond erscheiden. H et 

we rd de taa k va n psychi ate rs om daa rov er een uit spr aa k te do en . 
In ee n aant al Am erik aa nse sta ten is d eze test nog stee ds de grond sla g 

voor wat daa r de insanity dejense geno emd wordt. D a t leve r t echt e r probl e
men op bij daders di e weliswaa r goed en kwa ad kunn en ond ersc heiden , 
m aa r die er ni ettemin ni et in slagen hun gedrag daa rn aa r te ri cht en . Ook 
da t zou ee n ziekei1jke stoorni s zijn , zij he t van and ere aa rd. In 1954 kwam 
recht er D avid Baze lon dit soo rt verd acht en tegemo et door te beslissen dat 
daders ni et verantw oo rd elijk kunn en word en gehoud en voo r alle delicten 
di e het produkt zijn va n een gees telijke sto orni s. '" In 1972 wer d de om
schrij vin g ve rd er verfijnd toe n op voor stel va n het Ameri ca n L aw In sti
tut e - va nd aa r de naa m ALI-tes t - werd aa nvaa rd da t ' [a] perso n is not 

respon sibl e for crimin a! condu ct if at th e tim e of such co ndu ct as a result 
of m en tal di sease or defect, he lacked sub stanti al capac ity eith er to appr e
cia te th e crimin ality (w ro ngfuln ess) of hi s condu ct or to co nfo rm hi s co n
du ct to th e requir eme n ts of law. ',; Inmiddel s heeft Co lem an beri cht d at 

kenn ers het ero ve r ee ns zijn dat deze ve rfijnin gen voo r de pr aktijk gee n 
verand ering hebb en gebr ach t. IB Hij cit ee rt daa rbij Willi am Win slade, 

die de ontwikk elin g va n de M cN augthon -rul e n aa r de ALI-tes t al s volgt 
heeft gesc hetst: 

' Wh en psychiat rists are not allowed to testify about whether or not the 
defend ant ac tu ally und erstood what he was doing, they beg in to testify 
about whether he had the capacity to un de rstand what he was doin g. 
If that is forbidd en , they sta rt testifying about whether he had the capa

city to int end har m. Th e focus of their testimony chan ges slightly, but 
the testim ony is no more precise, no less misleadin g, and no more likely 

to avoid inju stice. ' 19 

W elke rela tie m oe t er bestaa n tu ssen gees telijk stoo rnis en delict om tot 

16. D urham v. United States, 214 F2d 862 (D .C . C ir. 1954) . 

17. United States v. Brawne r, 471 F2d 979 (D .C . C ir. 1972). 

18. L. Co lem an , 7ï 1e R eign of Error: Psychiatry, Authority , and L aw, Boston: Beaco n , 1984, 

p. 50. 

19. W. Win slade, The l nsanity Plea: The Uses and Abuses of the l nsanity Defense, New Yo rk : 

Scribn er , 1983, p. 20 0. 
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ontoerekeningsvatbaarheid te kunnen concluderen, is niet alleen door de 
tijd heen gewijzigd maar wisselt bovendien per psychiater. Zelfs in één 
boek met bijdragen van verschillende medewerkers van het Pieter Baan 
Centrum vonden wij sterk uiteenlopende omschrijvingen. Anton Mooij 
geeft als centrale vraag 'the responsibility of an offender for his ac
tions', 20 maar even later heet het: 'The offend er must be suffering from 
a mental disorder which mea ns that his responsibility for the act is dimi
nished or absent. ' 21 Een collega wil erachter komen 'whether there is 
(possibly) a behavioral explanation for the fact that this individual com 
mitted this particular offence' .22 Een andere collega is eropuit om een 
verband vast te stellen tuss en ' the personality structure of the observan
dus and the offence with which he is charged' . 23 In een tweede bijdrag e 
van Mooij, ten slotte , wordt beweerd dat het nodig is ' to establish whe
ther the type of world, as it may follow from someone's life-history, can 
also be found in the offence in question'. 24 Elders wordt beweerd dat de 
deskundige 'alleen [mag] onderzoeken of de verdachte opzet kon heb
ben' . 25 Weer een ander ziet als opgav e voor de psychiat er ' om een mo
gelijk verband te legge n tussen het ten laste gelegde en één van de ziekte
beelden, zoals in de ziekteleer neergelegd . Dan is hij er nog niet, want 
het aangetoonde verband mo et zodanig zijn, dat het de toerekeningsvat
baarheid voor de tenlastelegging beïnvloedt '. 26 

Kenners lijken het dus niet erg eens te zijn over de wijze waarop de 
invloed van afwijkingen op het delict moet word en omschreven en onder
zocht. Zijn zij het wellicht wèl eens over de aard van mogelijk relevante 
afwijkingen? Op het eerste gezicht lijkt dat van wel. Sinds 1952 bestaat het 
zogenaamde Diagnostic and Statistica! Manual, waarvan inmiddels een der-

20. A. Mooij, 'Forensic-Psychiatric R eportin g in a R esidenti al Context', in Mooij, 

Koenraadt en Lomm en-v an Alphen (eds.), Op. cit. (noot 8), p. 10. 

21. H. Lommen-van Alphen, 'Juridi cal Aspects', in Mooij, Koenraadt en Lommen

van Alphen (eds.), Op. cit. (noot 8), p. 22. 

22. M. Uitslag , ' Inve stigat ion of Social Environment', in Mooij, Koenraadt en Lom 

men-van Alphen (eds.), Op. cit. (noot 8), p. 51. 

23. W. van Kord elaar , 'Th e Psychological Examination', in Mooij, Koenraadt en 

Lommen-van Alphen (eds.) , Op. cit. (noot 8), p. 83. 

24. Mooij, Op. cit. (noot 20), p. 105 . 

25. W. Nieboer , 'Vragen van de rechter ', in W. Goudsmit, W. Nieboer enJ.W. Rei

cher (red.) , Psychiatrie en recht: hoefdstukken uit de forensische psychiatrie, Devente r: Van 

Lochum Slaterus, 1977, p. 33, met cursivering in origineel. 

26. N .W. de Smit, 'Over diagnostiek en het geven van adv ies: het forensisch-psychia

trisch onderzoek', in Goudsmit, Nieboer en R eicher (red.), Op. cit. (noot 25), p. 42. 
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de, herziene editie bestaat, uitgegeven door de American Psychiatrie As
sociation. 27 De bedoeling van deze handleiding is om ervoor te zorgen 
dat men in het vakgebied zo veel mogelijk dezelfde begrippen en termen 
gebruikt. Daarin slaagt men maar ten dele. De commissie die de Manual 

opstelde, kon het er bijvoorb eeld niet over eens worden wat schizofrenie 
is, een van de belangrijkste psychiatrische syndromen. Verdeeldheid ont
stond eveneens over de vraag of homoseksualiteit nu een psychiatrisch e 
afwijking is of niet. Men prob eerde ten slotte te beslissen met behulp van 
een referendum onder de leden van de American Psychiatrie Association: 
men besloot homoseksualiteit alleen als een afwijking te kwalificeren als 
de persoon er zelf last van zegt te hebben. Een soortgelijk probleem doet 
zich voor bij de omschrijving van het voor de forensische praktijk zo be
langrijke begrip ' psychopathi e'. Zeegers schrijft daarover: 'Altijd zal 
men bij de ze diagnose in het oog moeten houden wat ze hoogstens bete
kent: een bekentenis dat wij niet weten waar de fout zit. ' 28 Dat belooft 
weinig goeds voor de antwoorden die gedragsdeskundigen kunnen geven 
op vragen van de rechter. 

De rol van de rechter 

Hierboven spraken wij over het begrippenapparaat van de psychiatrie. 
Over de juiste werkwijze bestaat al even weinig overeenstemming. Hóe 
psychiat ers de verdachte ond erzoe ken , is voor de rechter van minder be
lang; als zij de juiste vraag maar duidelijk beantwoorden. Hun werkwijze 
is hun eigen verantwoordelijkheid. Men is het erover eens dat de rechter 
zelf moet beslissen of de dader toerekeningsvatb aa r is; de psychiater moet 
voor die beslissing het bewijsmateriaal aandragen. 29 Maar aan die op
vatting laat men zich kennelijk weinig gelegen ligg en, want in alle door 
ons onderzochte zaken waarbij gedragsdeskundigen betrokken waren , 
bevatte hun rapport toch een oordeel over de toerekeningsvatbaarheid 
van de dader. Ook in alle door Tuinier onderzochte psychiatrische rap-

27. American Psychiatrie Association , D iagnostic and Statistica! Manual of Mental Disor

ders, Wa shin gto n oc: American Psychi atri e Association, 1987 (3d rev ised ed.). Wij wij

zen er, hop elijk ten overvloede, op dat de psychi atr ie geacht wordt niet gebonden te 

zijn aan lands- of taalgrenzen. 

28. M. Zeege rs, 'Toereke nen ' , in Goudsmit , N ieboer en R e icher (red.) , Op. cit. (noot 

25), p. 78. 

29 . In die zin bijvoorbeeld Zeegers, Op. cit. (noot 28), p. 63 en Haffm ans, Op. cit. 

(noot 4) , p. 142 e.v . 
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porten wer d een uitspraak over de toerekeningsvatbaarheid van de ver
dachte gedaan. 30 D aar mee overschrijden de gedrags deskundig en op 
twee mani ere n hun comp etenti e: zij gaan op de stoel van de recht er zitten 
en matig en zich ook een oordeel aan over iets dat buiten hun vakg eb ied 
gelegen is. Zij doen dat blijkb aa r met inst emming van de recht er, die de 
beslissing over de toerekeningsvatbaarheid van de dader rechtm atig zon
der tuss enkomst van een gedragsdeskundige kan nemen. 

De bezwa ren tege n die grensoverschrijding zijn niet gering. Wat moet 
de recht er met een rapport waarin de voor hem crucial e vraag alvast 
maar bea ntwoord wordt? In het rapport wordt die conclusi e meestal ge
presenteerd als onvermijdelijk. D at betekent dat de rechter de getrokken 
conclusi e niet geheel of gedeeltelijk kan afwijzen zon der ook de rest van 
het rapport af te wijzen. Als een psychiater conclud eert dat de dader ge
heel ontoerekeningsvatbaar is, maa r de rech _ter oordeelt dat er hoogste ns 
sprake is van verminderde toer ekeningsv atbaarh eid, mo et hij strikt geno
men een nieuw rapport laten uitbr engen dat voor die conclusie het bewijs 
lever t. H et onderscheid is van grote bete kenis, omdat bij verminderde 
toerekeningsvatbaarheid tot een comb inat ie van straf en TBS besloten kan 
worden, terw ijl bij volled ige ontoerekeningsvatbaarheid alleen TBS moge
lijk is . H et gaat om rechtsgevolgen met ingrijp end e implicati es voor ver
dachte, m aa r in de praktijk van het strafrec ht wordt aan zulk e nu ances 
niet zwa ar getild. De psychiat er ontlast de recht er van een ha chelijk e con
clusie. De rechter toont zich da arvoo r er kent elijk. 

Een andere reden voor recht ers om zich door gedragsdeskundigen 
werk uit hand en te late n nemen , kan zijn dat de vragen die zij ste llen , 
nogal ee ns uitblink en door vaagheid. Meestal blijft de opdracht ongespe
cificeerd: ' de persoon(lijkheid) van de verdachte' of zijn 'geestesvermo
gens' moeten worden onderzocht. Soms dr aagt de recht er de psych iate r 
m et zoveel woorden op om op zijn stoel te kome n zitten. D an heet 
het dat dient te worden gerapporteerd 'o ver de toerekeningsvatbaarheid 
van de verdachte', of over de vraag 'of de verdachte ten tijd e va n het 
hem ten laste gelegde feit lijdende was aa n een zodani ge gebrekk ige 
ontw ikkelin g of zieke lijke stoornis van zijn geestesve rmo gens, dat dit 
feit - indi en bewezen.31 - hem niet, of slechts in verminderde mate 
kan worden toegerekend.' Soms wordt daarbij tevens gevraagd om een 
prognose of om een adv ies over de op te legge n sanct ie of mogelijke be
hande ling smethoden. 32 

30. Zie Tuinier, Op. cit. (noot 6). 

31. Op deze twee woorde n komen wij later nog uit voerig terug. 

32. Voorbeelden ontleend aan Haffm ans , Op. cit. (noot 4), p. 142-143. 
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De gegev en opdracht doet weinig ter zake zolan g de ged ragsdes kundi 
ge maar met een antwoor d komt waarmee de recht e r iets kan. D at lukt 
vrijwel altijd, mede omd at de psychiater de beschikking krijgt over het 
comp lete str afdoss ier, zodat hij zich zelfstandi g een oordee l kan vormen 
over wat de rechter graag zou willen horen. Blijkb aa r zijn de mees te rech 
ters tevreden met het werk van gedrags deskundi gen , want vrijwel zonder 
uitzond er in g neme n zij de conclu sie van de rap porten over. 33 Een psy 
chi a tris ch rapport is een abso lut e vera nk er in g omdat geen rech ter ero ver 
piek ert door te stoten na ar een di eper niv eau van verankering als hij een 
rapport heeft. Geen rechter vraag t ooit ho e de psychi ater tot zijn oordeel 
is gekomen, of hij wel deugdelijk e methodes hee ft geb ruikt ,34 of het ei
gen lijk wel mog elijk is iets te zegge n over een gees telijk e toestan d van een 
verdachte die er op het mom ent va n onderzoek ni et mee r is of nog niet 
is en of geestelijke toesta nd en gedr ag wel in causaa l verba nd - ho e dan 
ook gedefinieerd - kunn en staan. De algem ene rege l luidt blijkb aar: 'De 
psychi ate r heeft (vr ijw el) altijd gelijk.' Of toch ni et? 

Het werk van de gedragsdeskundige 

Gewoonlijk wordt de psychi ater pas ma and en na het delict in gesch akeld; 
cont ac t kort na het pleg en van het deli ct is uit zondering. In de door ons 
bestudeerde zake n was dat laatste slechts het geva l in de zaa k Karakaya. 
Het probl eem doet zich dan voor dat de psychiat er met terugwerk end e 
kracht moet reco nstrueren ho e de geestestoestand van de ve rd acht e was 
ten tijd e van het plegen van het delict. Voor het beoorde len van de huidi 
ge psy chi sche toest and van een persoon bestaan psychologisch e en neuro 
logisch e tes ts - in wisselend e gra den van validit eit en betro uwb aa r 
heid35 - maar die bestaan er niet voor het va stst ellen van een vroegere 
toestand. Dus gaat de psychi ater bij de ve rd acht e te ra de, voert ges pr ek 

ken met hem of er vindt, zoa ls de foren sisch psychi ater Van Leeuwen het 

33 . Z ie Tu inie r , Op. cit. (noot 6), p . 300 e .v. 

34. To en die vraag in de zaa k Rijkb loem door de verd ediging werd opgeworpe n en 

uit de ant woo rd en van de psychia ter bleek dat het 'o nd erzoe k' had bestaa n uit enk ele 

korte gesprek ken met de niet tot medewe rkin g geneigde ver dachte , toond e het hof 

zich nie t mind er bere id om de ve rgaa nd e concl usie va n de psychia ter over te neme n . 

35. Z ie hierover ho ofdstuk 5, en J. Sergea nt en J .F. N ijboer , 'U itsprake n over perso 

nen in str afza ken: de klin isch psycholoog als get ui gendesk undi ge', in P .J van Kop

pen en H. F.M. Crombag (r eel.), D e menselijke factor: /Jsyclwlogie voor juristen, Arnh em: 

Go ud a Quint , 1991, p . 115-138 . 
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uitdrukt, een 'mens-ontmoeting' plaats. 36 Wat dat soort gesprekken ook 
mag inhouden, het is iets anders dan het in de psychiatrische praktijk ge 
bruikelijke gesprek. In de gewone psychiatrische praktijk is de subjectieve 
beleving van de cliënt de maat van alle dingen: of iets 'waar' is of niet, 
is niet van belang; van belang is slechts hoe de cliënt het ziet. Dàt vormt 
het uitgangspunt voor hulpverlening. In forensische context is de vraag 
wat 'waar' is van alles overheersend belang: de rechter heeft behoefte aan 
ee n zo objectief mogelijke grondslag voor zijn oordeel over de toereke
ningsvatbaarheid van verdachte ten tijde van het delict. De psychiater die 
in de gesprekken met een verdachte probeert te reconstrueren wat zijn 
geestestoestand op enig moment in het verleden geweest zou kunnen zijn, 
staat voor een onmoge lijke opgave, die hij slechts met behulp van zeer 
subjectieve vermoedens kan vervullen. Volgens Van Kordelaar gaat dat 
als volgt: 

'Thus the investig ator "wo rks" with the awareness that his own norms , 
values, ideas, emotions , react ions and other peculiarities have all been 
shaped and have attained their meaning in the course of his own de
velopment. They have their roots in relations that he has estab lished with 
others, or others with him . This fact provides the impressions of the in 
vestigator with a foundation in his own relational history. What seemed 

to be "comp letely" personal and determined by the moment in time, 
is therefore in fact highly relative. ' 37 

Wat dit ook precies moge betekenen, duidelijk is dat Van Kordelaar zich
zelf als het criterium neemt waaraan de geestestoestand van de verdachte 
in het verleden getoetst wordt. Als dat juist is , dan kan zijn oordeel niet 
anders dan hoogst persoonlijk zijn . De positi e van Van Leeuwen lijkt 
daar diametraal tegenover te staan. Hij zegt: 

'Gedragskundig onderzoek is onvoldoende betrouwbaar om een functie 
te kunnen vervu llen in de bewijsvoering. Mens elijk gedrag wordt be
paald door een schier oneindig aantal interacties van een eve nzeer 
schier oneindig aantal var iabelen . In dit gedragskundig onderzoek kun
nen nooit meer dan een aanta l van deze variabelen en daarmee samen
hang ende intera cties zichtbaar en beschreven worden. '38 

36. A.M.H. van Leeuwen, ' Forensisch-psychiatrische rapportage over ee n ontken

nend e verdac hte', Trema, 7, 1984, p . 87-92, citaat op p . 88. 

37. Van Korde laar, Op. cit. (noot 23), p. 77-78. 

38. Van Leeuwen, Op. cit. (noot 36), p. 88. 



Het werk van de gedragsdeskundige 

Van Leeuwen lijkt hi er toe te geven dat de taak va n de for ensis ch psy
chiat er een onmo gelijke is, ma ar even lat er blijkt hij , m et behulp van de 
al genoemde 'mens-ontmo eting ' toch te willen bijdr agen aan de bewijs
voering over de toerekeningsvatb aa rheid van de ver dacht e .39 Kenn elijk 
ziet V an Leeuwen zijn werk niet als het aandr age n van bewijsmateri aal. 
Wat hij dan wel denkt te leveren , blijft echt er onduid elijk . 

Nog een and er standpunt wordt ing enom en door Frank Beyae rt. 40 

Hij begint met toe te geven dat de ontoerek eningsvatb aa rh eid niet wet en
schappelijk vastg esteld kan word en. Maar, zo schrijft hij, dat geldt voor 
veel ding en in dit leven . Omd at de beslissin g voor de verd acht e van groot 
belang is, vindt hij dat die aa n een team van experts mo et word en overge 
laten . H et team van experts waarop Beya ert doelt, is dat van het Pi eter 
Baan C entrum. Daar word en niet alleen gespr ekken met de verd acht e ge
voerd , maar wordt ook gesprok en met zog ena amd e referent en - famili e
leden , vri enden en werk geve r - wordt het gedrag van de verdachte ge
dur end e een aantal weken geob servee rd en wordt hij aan een groot aant al 
psychologisch e tests ond erworp en. Toch kunn en aJ deze bronn en volg en s 
Beya ert ni et leid en tot een oord eel over de toerekenin gsvatb aa rh eid va n 
de pour besoin de la cause als dad er beschouwd e verd acht e. Trouwens , als 
z' n oord eel gebas eerd zou kunn en word en op het relaas va n famili e en 
vriend en, zou de recht er het net zo goed, zo niet beter recht str eeks aa n 
dez e mensen kunn en vr agen . En tests, ho e goed ook, 41 verschaff en 
slechts informati e over de mom ent ane toestand van de ver da chte . D an 
blijft als enige werkelijke bron over voor de beslissin g de toerekenings va t
baarh eid van de verd acht e ten tijd e van het begaa n van het deli ct het kli
nisch e oordeel van de psychiater zelf, zijn ' klini sche oog ' zoa ls dat hee t , 
dat wellicht gevoed wordt door inform atie uit allerlei bronn en, m aar da t 
uiteind elijk zijn eigen , onv ervan gbare kwaliteit bijdra agt. 

39. H oe hij dat wil doen , komt later nog aa n de ord e. 

40 . F . Beyae rt , ' On the Co nclu sion and the R eco mm end ation ', in M oo ij, Ko enr aa dt 

en Lomm en-van Alph en (eds.), Op. cit. (noot 8) , p . 109-1 2 7 . 

41. O ok slechte tes ts zijn nog steeds in gebruik . Onl an gs hoord en wij op een symp o

sium voo r for ensi sch psychologe n en psychia ters een lez ing waa rin zond er blikk en of 

blo zen de toepassin g van de inkt vlekkent est van R orschach werd bepleit in de for ensi

sche pr aktijk . De ze test staa t inmidd els ook bij een groter publi ek bekend als legenda 

r isch onb etrou wba ar . 
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Psychoseksuele pyromanie 

Om de lezer een indruk te geve n van het wer k van de ged rag sdes kundi ge 
volgt hi er een uitvo eri ge weergave va n het ond erzoek in de za ak Grem e
lin g. Zowel een psychol oog als een psychi a ter b rac ht ra pport uit over 
deze verd acht e. Gr emeling h ad bij de politi e ee n beken te ni s over 
br an dstichtin g afgelegd , die hij later wee r in trok . Er is me t Gr em elin g 
no gal wat aa n de h and . On gevee r tien j aa r geleden heeft hij een on geluk 
geh ad en hij klaag t sind sdien ove r geheugenve rlies. Hij wo ont , h oewel hij 
al vijfend ertig is, no g bij zijn oud ers. Ni et n ader aa ngeduid e bewoners 
va n het dorp waar hij woont hebb en de politi e vert eld da t Gr em eling wel 
ee n s in vrou wenkl eren is gez ien en da t hij voo r ee n open raa m heeft ge 

m as turb eerd . D e men sen in het dorp vind en hem m aa r ee n r are snuit er . 
Hij is een stevige drink er. Hij heef t bove ndi en las t va n een allergie. Al s 
hij in de m aa nd en m ei en juni d aa rvoo r m edi cijn en slikt , m ag hij abso
luut niet drink en. 

Vo ord a t ee n psycholoog en ee n psychi ate r Gr emelin g aa n ee n ond er
zoe k ond erwerp en , br engt ee n n eurol oog ve rslag over h em uit. Di e be

ves tigt da t Gre m elin g aa n geheuge nstoo rni ssen lijdt , m aa r laa t zich d aa r
bij ni et over zijn geestestoes tand uit . De p sycholoo g komt , n aa r zijn zeg 
ge n m ede op grond van de result aten va n het neurol ogische ond erzoe k , 

tot de conclu sie dat 'het ongeluk gee n aa ntoonb aa r duid elijk zwaa r defor
m ere nd e, c. q . vervorm end e invlo ed heeft gehad op zijn int ellec tu ele en 
pe rsonale ontwikk elin g' - wij ve ron tschuldi gen ons voo r het woo rd ge 
bruik , dat aa n het ra pp or t van de psych oloog is ontl eend . D e ps ych oloo g 
' neigt' to t de conclusi e da t het slecht e geheugen va n G rem elin g ee rd er sa
m enh angt m et zijn lage int elligenti e en ' onrijp e psy che' . Ho e hij tot deze 

laat ste conclu sie is gekom en , is het waar d om integraal geciteerd te word en: 

'Soc iaal-kara kterologisch maakt verdachte een onrijp e tot sugges tiebele 
en enigszins narcistische indruk. De coöpera tie aan het ond erzoek was 
goed en bereidwillig gaf hij antwoord op alle gestelde vrage n . Ver dachte 
is manifest zeker geen storend e of oppositionele figuur , die nega tief, vij
andi g in het leven staa t. H et viel mij op , toen ik een agressietes t ( de Ro
senzweig) afnam , dat hij zich gemeenlijk ontp opte als een ikzwakke, af
fectvlakke figuur , die zeker geen mannelijke volwasse n indruk maa kt, 
maa r die eer der iets onrijp s, c.q . femini ens, over zich had . Ik ben nog 
steeds in dubi o ofik verdachte, qu a stru ctuu r, een norm aal ui tgegroe ide 
indruk vind maken , dan wel het tegend eel , en ik neig naar het laa tste . 
H et zou echt er zaak zijn van een meer ui tgebr eide observa tie om dit 
exac ter in kaa rt te brengen . Ik vraag mij namelijk af of er zich , in de 
diepere, niet zo toega nkelijke, lagen van zijn persoonlijkh eidsstru ctuur 
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( ook mind er bewu st) niet meer afspeelt dan manifest blijkt; men denke 
in deze bijvoorb eeld al aa n het tra nsvestiti sme . In di t ve rb and is ook de 
vaderfiguur van belang ; was hij vro eger ook zo fel en domin erend ?; ho e 
groot was zijn invloed op zijn zoon ? 

Delict beleving 

T en tijd e van het psychologisch ond erzoek ontk end e ver dacht e het hem 
ten la ste gelegde en gooide de schuld naar de poli tie, die hem, na enk ele 
dage n verhoor , dol gedraa id zou hebb en , zodat hij alles m aa r toega f. Bij 
mij ontk end e hij ook maa r iets gedaan te hebben . 

H et is niet mijn taa k bewijslast tegen verdacht e aa n te dra gen . W el 
meen ik te mo gen stellen dat, indi en verd acht e toch zou toegeve n zich 
aa n het hem ten laste gelegde schuldi g gemaa kt te hebb en , hij ve rmin
derd toerekenin gsva tb aa r is, en ik , op de tweede plaa ts, bang ben voo r 
recidieven. T e overwege n is dan een meer uit gebr eide observatie in het 

Pi eter Baa n Ce ntrum , mede ook omd at ik toch zit te denken aa n een 
al of niet voorwaar delijke TBS. 

Samenvatting 

[ ... ] Er zijn mijn s inziens meer aa nwij zingen dat hij qu a personale ont
wikkeling ni et harm oni sch en volwassen uit geg roeid is, maa r een m eer 
uit gebr eid ond erzoek is dan wenselijk .' 

Laa t on s ee n s prob eren te reco n st ru ere n ho e deze psych oloog tot zijn aa n
beve lin g van T BS kom t. Uit het ee rste, ni et gec itee rd e , dee l va n zijn ve r
slag blijkt d at hij vijf ps ych o-orga ni sche test s hee ft afge nom en . D a t zijn 
tes ts di e op eni ge vorm va n herse nlet sel kunn en wij zen. Op de result a ten 
va n zulk e tests kan de conclu sie over ee n onrijp e psyche echt er ni et geba 
see rd zijn . V ervol ge ns neem t de psycholoog ee n agress ietes t af en d aa rbij 
' blijkt ' dat Gr em elin g een ' ikzwakke, affec tvlakk e figuur ' is . V ervolg ens 
blijkt de psy choloo g echt er in dubio te verk ere n en neigt hij tot de conclu
sie dat Gr em elin g onrijp is. W aa rop is deze conclu sie - w at de kwalific a
tie ' onrijp' dan oo k m oge inh oud en - gebaseer d ? K en nelijk ni et op de 
tests , maar op de indruk di e G rem elin g op hem m aa kt. Eer der h ad de 
psycholoo g echt er een and ere indruk gekrege n. T oe n wa s G rem eling 'ze 
ker gee n stor end e of oppos iti onele figuu r', m aa r h et is onduid elijk of da t 
ni et kan sam en gaa n met onrijph eid. Hij wil doo rd r in gen tot de ' di epere, 
ni et zo toegank elijk e lage n va n de persoonlijkh eid sst ru ctuur ' van Gr em e
ling , maar hee ft dat ni et daa dw erk elijk - en op welke m ani er dan ook 
- gedaan . Dus kan hij daaro p zijn conclu sies ni et basere n . Hij verm oe dt 

33r 



Gedragsdeskundigen over de verdachte 

dat er zich meer in Gremeling afspeelt, mede gelet op zijn transvestitis
me. 

Vervolgens komt de conclusie uit de lucht vallen: Gremeling is vermin
derd toerekeningsvatbaar en, nog erger, de psycholoog is 'bang' voor 're
cidieven' . Voor deze conclusie wordt geen enke l argument aangevoerd 
dat uitstijgt boven de indruk die de psycholoog van Gremeling heeft. 
Toch is er met het rapport nog iets ernst igers aan de hand. De conclusies 
van de psycholoog zijn gebaseerd op twee elementen: een onrijpe psyche 
en seksu ele problemen - het laatst e probleem wordt slechts terloops aan
geduid. Maar Gremeling wordt geen zedenmisdrijf maar brandstichting 
ten laste gelegd . Zelfs als de psycholoog gelijk heeft dat Gremeling onrijp 
is, seksue le problemen heeft en dat hij daarvoor behandeling behoeft, dan 
nog is er niets dat wijst op een werkelijk verband tussen die problemen en 
pyromame. 

Het rapport van de psycholoog roept uitsluitend vragen op. Dat geeft 
hij zelf ook wel toe: hij wil nader onderzoek in het Pieter Baan Centrum. 
Maar inmiddels legt hij een onmiskenbaar verband tussen Gremelings 
onrijpe persoonlijkheid en seksuele problemen en zijn veronderstelde py
romanie. Is dat verband er niet - en waarom zou het er wèl zijn ? - dan 
is er een goede kans dat Gremeling TBS gekregen heeft voor het rondlopen 
in vrouwenkleren. 

De psychiater bracht zijn rapport uit nadat hij dat van de psycholoog 
gelezen had. Hij begint met ruim acht bladzijden lang en nogal wanorde
lijk het 'ruwe' materiaal van de zaak weer te geven. Onze weergave van 
de inhoud van zijn rapport heeft slechts betrekking op wat daarna komt. 
De psychiater constateert drie dingen. In de eerste plaats is Gremeling 
matig intellectueel begaafd. In de tweede plaats is zijn psychoseksuele 
functioneren niet al te best. Dit laatste argumenteert hij door erop te wij
zen dat Greme lin g als kind leed aan neurotische verschijnselen, op school 
één maal bleef zitten - iets wat ons meer met zijn intellectuele vermogen 
van doen lijkt te hebben - pas op late leeftijd een relatie met een vrouw 
aang in g en zich af en toe te buiten gaat aan travestie en masturbatie in 
het bijzijn van anderen. In de derde plaats heeft Gremeling een ernstig 
ongeluk gehad, maar dat heeft volgens de psychiater geen blijvende scha
de veroorzaakt: hij is ind ert ijd vlot uit het ziekenhuis ontslagen, functio
neert weer als voorheen en heeft er kennelijk geen blijvend hersenletsel 

aan overgehouden. 
Blijven over de matige int ellectu ele ontwikkeling en de slechte psycho

seksuele ontw ikkelin g. Vervolgens concludeert de psychiater dat Greme
ling dáárom in verminderde mate toerekeningsvatbaar geacht kan wor
den. Die conclusie zou alleen en ige grond hebben als hetzij een matige 
int ellectue le ontwikkeling, hetzij een slechte psychoseksuele ontwikke-
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ling, hetzij een combinatie van beide factoren een bekend oorzakelijk ver
band met pyromanie zou hebben. Het is voor het eerst dat wij van zo'n 
verband horen. 

Vergeleken met het voorgaande lijkt het ons een kleinigheid dat in het 
rapport onbesproken blijft waarom Gremeling in verminderde mate toereke
ningsvatbaar is en niet geheel. Ook blijft het tijdselement onbesproken, 
hoewel dat in deze zaak wel van belang is, omdat de brandstichtingen 
waarvan Gremeling verdacht wordt, zich in een periode van zes jaar heb
ben afgespeeld. Kan de psychiater verklaren waarom er lange periodes 
zonder brandstichtingen zijn geweest? Misschien zwijgt hij over deze fa
cetten omdat hij zich realiseerde dat hij al verder gesprongen was dan zijn 
beroepsmatige stok lang was. Enige zelftwijfel spreekt uit de opmerking 
'dat het door de beperkte mededeelzaamheid van verdachte moeilijk is in 
te schatten wat er in hem omgaat [ . . . ] . ' 

Voorspellen 

Er is nogal wat empirisch onderzoek gedaan naar voorspellingen van psy 
chiaters en psychologen. De term 'voorspelling' lijkt slecht gekozen voor 
het werk van forensisch psychiaters en psychologen, die immers nogal 
eens uitspraken moeten doen over het verleden - men spreekt in dat geval 
wel van ' postdictie' - maar met de term 'voorspelling' wordt in dit ver
band slechts bedoeld dat de deskundige op grond van wat hij op zeker 
moment wèl kan waarnemen, valide uitspraken probeert te doen over iets 
dat op dat moment nfet waargenomen kan worden. In die zin hebben uit
spraken over de geestestoestand van de verdachte ten tijde van het delict, 
zijn huidige persoonlijkheidsstructuur of zijn kans op recidive in de toe
komst dezelfde structuur. 

Het empirisch onderzoek naar de kwaliteit van uitspraken ('voorspel
lingen') over de geestestoestand van mensen op enige moment in het ver
leden is schaars. Dat is logisch, want die 'voorspellingen' kunnen niet 
meer gecontroleerd worden. Dat kan wel bij voorspellingen over het he
den en over de toekomst. Voor zover dezelfde methoden en instrumenten 
worden gebruikt, is het mogelijk om op basis van het onderzoek naar de 
kwaliteit van voorspellingen over heden en toekomst een indruk krijgen 
over de kwaliteit van 'voorspellingen' over het verleden. 

Zulke voorspellingen kunnen, zegt men, met verschillende methoden 
worden gedaan. Een van die methoden, het klinische oordeel, kwam hier
boven al ter sprake in de zaak Gremeling. Op grond van hun eigen waar
nemingen probeerden een psycholoog en een psychiater te komen tot een 
op het individu Gremeling toegesneden voorspelling. Tegenover deze 
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'klinische' werkwij ze wordt gewoonlijk de sta tistische method e geplaatst. 
Die m ethod e houdt in haar zuiv erste vorm in dat men over een persoon 
eenvoudig te constateren of gemakk elijk te ver krijgen gegevens verzamelt 
- lee ftijd , geslacht, opleidingsniveau, burg erlijk e staat, werkgeschiede
nis , etcetera - waarv an men op grond van eerd er onderzoek weet dat zij, 
op de juist e wijz e gecombineerd, een goede voorsp elling opleveren. H et 
onderscheid tussen beide manier en van voorsp ellen van gedrag wordt 
nogal eens overdreven. D e klinische method e wordt imm ers geacht te 
werken op ba sis va n de ervaring van de psycholoog of psychi a ter. Wat 
kan 'ervar ing' in dit verband anders bete kene n dan dat men in een aa ntal 
gev allen geconstateerd meent te hebb en dat bepaald e gegeve ns, al dan 
niet in combinati e met andere, goede voorspellers zijn? Als de klinisch e 
methode erg ens op slaat, dan is het een intuïti eve versie van wat de sta
tistische method e op anal yt ische wijze beoogt te do en. In de praktijk ziet 
men no gal eens mengvorm en tuss en beide ui ters ten : biografisch e gege
vens, uitsl age n van psychologische tests en eigen waarn emingen worden 
op de een of andere wijze tot een voorspelling gecombineerd. 

Onz e aa nd acht gaat vooreerst uit naar de vraag wat de waarde is van 
het klinis che oorde el. Dat is immer s de method e die gewoonlijk gebruikt 
wordt voor 'voo rsp ellin gen' over de geestelijke toestand va n de verdachte 
ten tijd e van het delict. Wat weten wij over de kwalit eit erva n ? 

Rosenhan 42 vro eg aan acht normal e mensen - een psychologi estu
dent , dri e psycholo gen , een kinderarts , een psy chiat er, een schilder en 
een huisvrouw - om zich te meld en bij de eerste -hulp afdeling van een 
ziekenhui~ met de mede deling dat zij stemmen hoord en die zeiden : 'em p
ty', 'hollow' en 'thud'. Voor het overige diend en zij zich normaal te ge
dragen . Bij de opnamegesprekken gaven de medewerkers van Ros enh an 
weliswaa r valse nam en en adr essen op en hielden tev ens vo l stemm en te 
horen, maar voor het overige vertelden zij hun ware levensve rh aa l. Elk 
van de acht werd opgenomen in de psychiat ris che afdelin g met als di a
gnose ' psychos e'. N a ontslag uit dat ziekenhuis herh aa lden vier van hen 
hetz elfde bij een and er ziekenhuis, met hetze lfde resulta at: opname met 
de diagnos e 'psychose'. In alle geva llen gedroegen de pseudopatiënten 
zich na opname norm aa l en spraken ook ni et meer over de stemmen die 
zij hoord en. W el maakten zij , in opdr acht va n Rosenh an, geregeld noti
ties over hun erva ring en . D at wekte wantrouwen bij hun medepatiënten, 
die vermoe dd en dat het om insp ecte ur s of onderzoekers ging. Maar de 
staf van de ziekenhui zen bleef de pseudopati ënten als ziek zien en sommi
gen schreven in het medische dossi er dat de patiënt 'dwangmatig notiti es' 

42. D.L. Rosenhan, 'O n Being Sane in In sane Places' , Science, 179, 1977, p . 250-258. 
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maakte . In alle geva llen werd en de pseudopat iënten door mee r psychia
ters onderzocht en in alle geva llen werd en zij na enige weken uit het zie
kenhuis onts lage n met de di agnos e: 'sc hi zophrenia , in remission ' . Op 
zichze lf is die di agn ose ni et verwonderlijk: het horen van ste mm en is een 
typ isch symptoom van schi zofrenie, een psychotis ch syndroom. D at de 
psychiaters op dit ene symptoo m , dat na opname bov endi en verdw een , 
blind voeren en echt niet van onecht wisten te ondersche iden , roept ech
ter vragen op over de betrouwbaarh eid van het klini sche oordeel. 

In een verv olgonderzoek kondigd e Ros enh an de sta f va n een aanta l 
psychiatrisch e inri chting en aa n dat in de komend e maa nd en een of mee r 
pseudopatiënt en zich voor op name zouden prober en te melden. Ros en 
han da ag de hen uit di e pseudop atiënt en te identific eren. Plots elin g werd 
een groot aa ntal in deze ziekenhuiz en binn enkom end e patiënt en als pseu
dop atiënt en van Ro senhan gez ien , terwijl zich in werke lijkh eid gee n en
kele pseudopati ën t had aangeme ld . 

Er bestaat inmiddels een hele reeks studi es - die bego nnen is met he t 
werk van M eehJ'f3 - naar de kwalit eit van het klinis che oord eel. D e 
mees te daarv an waren mind er spectac ula ir dan de studi e van Ros enh an . 
In de m ees te geval len gaat het om gedeta illee rde vergelijkin gen van klini
sche voorsp ellin gen op basis van de uitk omsten van psy chologis che tests 
en persoonlijk e indrukk en met statistisc he com bin atie van tests co res en 
biografisch e gegevens tot voo rspe llin gen. Onder zoek laat zien dat klini
sche voorspe llin gen mees tal ni et beter en vaak zelfs slecht er zijn dan sta 
tistische voorsp elling en . 41 Klinici verw eren zich da ar no gal eens tegen 
door erop te wij zen dat di e resultaten wel in het algem een kunnen gelden, 
maar dat zij nu jui st met ind ividu ele geva llen werk en en dat gegevens di e 
voor een grote groep va n gevallen gelden , weini g zegge n over de acc u ra
tesse in het indi vidu ele geval. Hun method e zou nu jui st gevoelig zijn 
voor bijzond ere patron en en spec ifieke informati e di e maar bij weinig 
mensen voorkomen. Ook M eehl beschouwd e dat als het bij zonder e van 
het kl inische oordee l :15 de gedragsdesk undi ge zou in het ges prek een hy
poth ese over het indi vidu kunn en opst ellen die met een stat istische me
thode over het hoofd gez ien zou worden. Maar di e kwa lite it van het klini-

4 3. Met name P. E. Meeh l, Clinical versus Statistica/ Prediction: A Th eoretica/ A nafysis and 

a Re view of the Evidence, Minn ea polis: University of Minn esota Press, 1954. 

44. Zie J .S . Wiggins , _Personality and Prediction: Principles of Personality Ass essment, R ea 

din g, Mass.: Addison-W esley, 1973. 

45. P.E . M eehl , 'A Compar ison of'Clinician s with F ive Sta tisti ca! M ethod s of ld enti

fying P sychot ic MMP I Pr ofïles,' J ournal of Counseling Psychology, 6, 1959, p . 102-109 , en 

Meeh l, Op. cit. (noot 43) . 
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Tabel 1: Juisth eid diagno se gesteld door drie groepen person en (n aa r Gold
berg , op. cit. , noot 47). 

Aantal Percentage 
beoordeelde patiënten jui st 

Aantal proto collen geclassificeerd 

Psychologen 4 120 65 % 

Psychologiestudenten 10 300 70 % 

Secretaresses 8 240 67 % 

sche oord eel blijkt ook al tegen te vall en . De oord elen van klini ci bleken 
vrij wel volledig gerepr esent eerd te word en m et een eenvoudi g sta tistisch 
lin ea ir mod el. 46 H et is dan ook ni et verwond erlijk dat het klini sche oor
deel zelfs ni et beter blijkt dan het oord eel van leken. Illu str atief hi ervoor 
is het ond erzoek van Goldb erg . 47 Hij ve rzam elde derti g pro tocollen van 
individu en di e de Bend er-G estalt-t est h add en afgelegd , een test voor het 
vast stellen van her senb eschadi gin g. De helft van de proto collen was af
kom stig van patiënt en van wie ook op and ere grond en was vastgesteld dat 
zij een hersenb eschadi gin g hadd en . D e and ere vijfti en pr otoco llen wa
ren a fkom stig van p sychi atri sche patiënt en van wie vas tstond dat zij 
gee n hersenb esch adi gin g hadd en . D e p rotocollen werd en ter beoor delin g 
voorgelegd aa n vier psycholo gen , tien psychologiestud ent en en acht 
secretaresse n . Een deel va n de result a ten van Goldb ergs ond erzoe k staa t 
in tabel 1. Gee n en kele gro ep , en zeker ni e t de psych ologe n , deed h et 
beter d an wa t men op gro nd va n toeval zou moge n ve rwac ht en. Wi e 
alle pa tiënt en blind elin gs een hersenb esch adi gin g toesc hrijft , do et het in 
de helft van de gevall en goed en ni et slecht er dan psycholo gen met hun 
tes tgegeve ns. 

Exe mpl ar isch voo r het klini sch oord eel over de toekom st van indiv idu en 
is het voor spellen va n rec idive. D at kom t goed ui t, wa nt for en sisch p sy
chi a ters doen in hun rapporten vaa k voor spellin gen ove r de rec idiv ekan s. 
In de Verenigd e St a ten is heel wat ond erzoek gedaa n n aa r de kw alit eit 

46 . L.R . Goldberg, 'Simple Models or Simple Processes? Some Research on Clininal 
Jud gments' , American Psychologist, 23, 1968, p. 483-496. 
47. L.R . Goldberg, 'The Effectiveness of Clinicians' Jud gments: The Diagnosis of 
Organic Brain Dam age from the Bender-Gestalt Test' , J ournal of Consulting Psychology, 

23, 1959, p . 25-33. 
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van dat soort voorspellingen. Onderzoek heeft lat en zien dat psychiaters 
het bij het voorspellen van recidive vaker fout dan goed blijken te heb
ben: van elke drie voorspellingen blijken er twee fout te zijn. 48 Daarbij 
kunnen, zoals eerder in hoofdstuk 5 is uiteengezet, twee soorten fouten 
gemaakt worden: fout-negatieven en fout-positieven. Van die fouten is de 
eerste, waarbij recidive ten onrechte niet voorspeld wordt, de meest ris
kante. Als door een fout-negatieve voorspelling van een psychiater een 
gevaarlijke verkrachter of moordenaar vrijkomt en recidiveert, wekt dat 
zo veel consternatie, dat psychiaters bij dit soort voorspe llin gen ertoe nei
gen risico te mijden: zij overschatten in hun voorspellingen de statistische 
recidivekans en dat is nu juist de oorzaak van de geringe kwaliteit ervan: 
vaker fout dan goed. 49 

In de Verenigde Staten was dat aanleiding om naar andere voorspel
lingsmethoden dan het klinische oordeel van deskundigen op zoek te 
gaan. In dat land zijn voorspellingen over de kans op recidive van belang 
omdat men aan gewelddadige delinquenten meestal straffen van variabe 
le lengte opgelegd, straffen waarvan alleen het minimum en het maxi
mum vastliggen. Is de minimumstraf verstreken, dan wordt jaarlijks door 
een zogenaamde parole board bekeken of de gedetineerde voor voorwaar
delijke invrijheidstelling in aanmerking komt. Voor die beslissing is het 
recidiverisico het belangrijkste criterium. In de staat Michigan ontwik
kelde men met behulp van de statistische methode een voorspe llin gsin 
strument dat het beter doet dan het klinische oordeel van gedragsdeskun 
digen. Dat instrument geven wij weer in figuur 1, die wij ontlenen aan 
Monahan. 50 De figuur laat zien dat het mogelijk is om op grond van 
eenvoudig te constateren biografische gegevens - waarover geen versch il 
van mening kan ontstaan - de gedetineerden in te delen in vijf groepen 
met verschi llende recidiverisico's. Al naar gelang de voorgesch iedenis 
van gedetineerden varieert het recidiverisico van 2 tot 40 procent. Wei
gert men personen in de hoogste risicoklasse parole, dan doet men dat in 
40 procent van de gevallen terecht, maar altijd nog in 60 procent van de 
geval len ten onrechte. Dat is een betere voorspelling dan met klinische 
oordelen bereikt kan worden, maar nog steeds vaker fout dan goed. Stelt 
men de personen in de laagste risicocategorie allemaal in vrijheid, dan 

48 . J. Monahan, 'Prediction of Crimina! Behavior: Recent Developments in Re

search and Policy in the United States', in H. Wegener, F. Lösel enJ. Haisch (eds.), 

Crimina/ Behavior and the Justice System: Psychological Perspectives, New York: Springer, 

1989. 
49. Zie ook Coleman, Op. cit. (noot 18), p. 7. 

50. Op. cit. (noot 48). 
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Figuur r: Schema van recidiverisico 
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doet men dat in 98 pro cent van de gevallen terecht , m aa r no g steeds in 
2 pro cent van de gevallen ten onr echt e. Ook deze voorsp elling en met be
hulp van statistis che techni eken zijn du s lang niet perfect. In and ere sta
ten betr ekt men ook resultaten van psycholo gische tests in de voorsp ellin
gen en bereikt dan over het geheel genome n betere result aten , m aa r het 
aa n ta l mogelijk punt en van di scussie over de genom en beslissing neemt 
ook nave nant toe . 

Figuur I laat zien dat zelfs bij de slecht ste voorgeschi edenis - na een 
berovin g, seksueel geweld of moord, waa rbij de dad er al voor zijn ·15de 
voor het eerst werd gea rr esteerd en zich ern stig misdra gen heeft in de ge
van genis - het ri sico van recidiv e no g lag er is dan 50 pro cent : de meeste 
daders blijken niet te recidiv eren . Een psychi ater die kenni s neemt van 
de conc.rete voor geschiedenis van een geval, zou eigenlijk de base-rate -
hoe vaa k recidiv eren dit soort daders? - moeten combin eren met gege 
vens van het concrete geval - bevat dit do ssier aa nwij zingen voor een 
verh oogde kans op recidive? De psychiater wor dt vaak echt er zo overd on
derd door de con crete voorgeschiedenis van de ver dachten - en die is 
meesta l noga l schokkend - dat het statistische gegeve n over de algemene 
recidiv ekans daa rbij verbl eekt. Deze hypothese vindt steun in het verslag 
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dat vanuit het Pi eter Ba an Centrum gedaa n wordt over hun advi eze n. 
M en meldt dat 's lechts ' voor 45 pro cent van de onderzochte verd acht en 
een onvoorwaarde lijke TBS wordt geadviseerd. Dat per cent age is , ook als 
men mag aa nn emen dat men daar uit slui tend de slechtst e ca tegor ie ver
dacht en voor onderzoek krij gt, nog steeds te hoog . 

Na te hebb en vastg esteld dat het klinis che oordee l over het hed en en de 
toekomst weini g betrouwb aa r en va lide is, kan het ver mo eden uitg espro
ken word en dat hetzelfde geldt voor het klinis che oordee l over het verle
den . Ma ar alvorens ons daarove r uit te spr eken , moet er ee rst aan wor
den herinn erd dat de psy chi atr ie en de psychologie bij oordelen over het 
verleden extra gehandicapt zijn , want voor dat oordee l kunnen psycho lo
gische tests niet word en gebruikt. H el en ige dal men kan hop e n , is 
dat gegevens di e men op zeker mom ent kan verzame len deze lfde zou
den zijn geweest wanneer men ze op een eer der tijdstip verzame ld had , 
of daa rm ee een verband onderhouden. W at wij hi ervoor al gezeg d 
hebb en over de twijf elachti ge kw alit eit van klini sche oorde len over ge
dr ag in heden en toekom st, geldt in ten minste gelijke en waarsc hijn
lijke m ate voor de kwalit eit van klini sche oorde len over gedr ag in het 
verleden . 
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Maar aan de gedragsdeskundige worden nog meer eisen gesteld: hij 
moet zich tevens uitspreken over de vraag of er een causa le relatie be 
staan heeft tussen de psychische toestand van de dader ten tijde van het 
delict en dat delict. Maar op welke gronden zou hij een dergelijke uit
spraak moeten doen, zeker nu in het algemeen geldt dat er geen signifi
cant verband is tussen geestelijke stoornis en crimineel gedrag: geestelijk 
gestoorden begaan niet vaker delicten dan anderen? 5 1 Dat sluit tegelij 
kertijd echter niet uit dat in een concreet geval een geestelijke stoornis 
de oorzaak voor het begaa n van een delict zou kunnen zijn. Niebo er be
weert dat uitspraken daarover niet mogelijk zijn en dat er daarom ook 
niet naar gevraagd zou mo eten worden: 'Hoogstens zou gevraagd "kun

nen worden of [ de verdachte] psychisch in staat zou kunnen zijn een der 
gelijk feit te begaan . ' 52 

Een extra complicatie voor de psychiater is het feit dat hij zijn gegevens 
voor het beoordelen van de toerekeningsvatbaarheid geheel van de ver
dachte zelf moet krijgen. Daarover zegt Van Leeuwen: '[H]et zal duide
lijk zijn dat indien wantrouwen het belangrijkste kenmerk blijft van de 
[ m ens-]ontmoeting, de betrokkene weinig van zijn persoon zal laten zien 
naar de rapporterende deskundige toe.' 53 Vertaald staat hier dat de ver
dachte zich in de gesprekken met de psychiater kan prob eren voor te doen 
op een wijze die hem in zijn strafzaak het beste uitkomt: zo gezond moge
lijk als hij geen TBS wil en zo gek mogelijk als hij dat wel wil. Verdachten 
zijn daartoe in staat, zo toonde Gudjonsson aan. 54 Coleman gaf daarvan 
een voorbeeld . 55 

Thom as Vanda vermoordde in 1971 een vijftienjarig meisje, maar werd 
op grond van een insanity defense vrijgesproken. Binnen een jaar nadat 
hij was vrijgelaten stond hij terecht voor een tweede moord, nu op een 
vijfentwintigjarige vrouw. In voorarrest schreef hij een brief aan een 
vriend, die zich in dezelfde situatie bevond. Deze brief werd onder-

51. J.G . R abkin, 'Cr imina] Behavior ofDischarged M ental Patients: A Critica! Ap

praisal of the Res ea rch', Psyclwlogical Bulletin, 86, 1979, p. 1-27, en Tuinier, Op. cit. 

(noot 6), passim . 

52. Nieboer, 'Vrag en van de rechter', in Goudsmit, Nieboer en R eicher (r ed .), Op. 

cit. (noot 25), p. 33. 

53. Van Leeuwen, Op. cit. (noot 36), p. 88 . 

54. G.H. Gudjonsson , ' Self-Deception and Oth er-D ece pti on in Forensic As

sessment', Personality and Indiuidual Differences, II , 1990, p. 219-225. 

55. Coleman, Op. cit. (noot 18), p . 55-56, door hem weer ontleend aan Chicago Tribune, 

18 april 1978. 
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schept en ond er de titel ' How to Beat a Murder R ap by Insanity ' gepu

bliceerd: 

1. Get a psy chiatrie exa mination such as: "inkblot test" 56 an d come up 
with some way out things to say as to what those inkblots look like to 

you. 
2. Tell do cto rs you are hea ring voices 57 and what those voices were 

say ing to you , such as , say those voices told you to do your crime. 
3. Make it look convincing. Do not give any indi cat ion that yo u are. 
4. Act crazy in front of the staff.' 

Vanda gaf zelfs voorbeelden van het juist e gedrag aan zijn vriend: 

1. Say the inkblots look like two men having sex with eac h other. 

2. T ell doctor s the voices say to bre ak out in hysterica! laught er. Th en 
break out in hysteric a! laughter. 
3. Masturb ate in front of the staff memb ers.' 

D e psychi ater, di e V anda inmiddels voor de tw ee de moord ontoere
keningsvatbaar had verklaard, deelde de Chicago Tribun e desgevr aag d 
m ee dat de inhoud van deze bri ef zijn mening over Vanda niet had veran

derd. Ook psychiaters geloven blijkbaar in de reg el dat ps ychiaters altijd 

gelijk hebb en. 

De logica van seksuele impulscontrole 

Oordelen van gedragsdeskundigen over de psychisch e to estand van ver
dachten verdienen h et om m et scepsis bekek en te word en . Dat is meesta l 
niet af te lezen aan het rapport, maar soms schendt een rapport zozeer 
de elementaire regels van logi ca, dat iederee n , ook de recht er, kan zien 
dat er iets mis is. Een voorbeeld daarva n troffen wij aa n in de zaak Du

Croq. DuCroq werd ervan beschuldigd onder invlo ed van alcohol en 
speed een klein meisje te hebb en aangerand. In opdracht van de recht er
commissaris wordt DuCroq onderzocht door een psy choloog en ee n psy
chiater , beiden verbonden aa n een commercieel psychom edisch advies 
cen trum . Zij kom en in hun gezamenlijke rapport tot de conclusie da t er 

56. Bedoeld wordt de R orschach-t est. 

57. Een zeer doeltr effend voorstel, zoals het hiervoor besprok en onderzoe k van R ose n

han aantoonde. 

341 



Gedragsdeskundigen over de verdachte 

geen sprak e is van psychopathologie, waardoor DuCroq de strekking en 
betekenis van zijn gedrag niet zou hebben kunn en overzien. Ma ar die 
conclusie wordt vervolgens weer tege ngesprok en in het rapport , want er 
is een 'mede onder inv loed van alcohol en amfetamine opgetreden verlies 
van seksuele impul scontrol e bij diepgaa nd e persoonlijkh eids stoo rnis'. Of 
die ' diepgaand e persoo nlijkheidsstoornis' iets te maken heeft met de ' on
der invlo ed van alcohol en amfetamine opgetreden impulscontrol e' is on
duid elijk. Ook blijft onduidelijk waaruit die persoo nlijkheidsstoorni s dan 
wel bestaat. Of er helemaa l niet is, want even later in het ra pport wordt 
DuCroq ook omschr even als een 'intelligente, licham elijk en geestelijk 
gezonde man'. Di e zinsn ede is weliswaa r opg enom en om te bea rgum en
teren dat DuCroq de alcohol en amfetamin e geheel vrijwillig genom en 
heeft , maa r laat toch de vraag open of DuCroq nu geestelijk gestoor d of 
gezo nd is. 

De voorspelling van de psychiate r en de psycholoog over de toekomst 
is al even raads elachtig : voor herhaling van het delict hoeft niet gevreesd 
te worden. W aarom niet? Of DuCroq had een diepgaa nd e persoon lijk
heidsstoornis die plot seling verdwenen is , hetgee n •onwaarschijnlijk lijkt , 
àf hij is geestelijk gezond en neemt geheel vrijwillig drugs die hem vervol
gens alle controle over zichzelf doen verliez en , in welk geval wel degelijk 
herhaling kan optreden. Vervolg ens komen de gedragsdeskundigen tot 
een wel zéé r ver rass end e conclusie: geen verminderde toerekeningsvat
baarh eid; geringe kans op recidiv e; geen mog elijkh eid tot behand eling of 
bege leiding . Deze combinatie van conclusi es komt ons onbegrijpelijk 
voor . Er zijn imm ers twee mogelijkh eden: DuCroq wist wat hij deed of 
hij wist niet wat hij deed. Als men volledig bij zijn positi eve n een vijfjarig 
meisj e prob eert te ve rkr acht en, is men beslist abnormaal. Een kan s op re
cidiveren en de nood zaa k van beh and eling en begele iding lijken evident. 
Als hij anderzijds niet wist wat hij deed door het effect van de alco hol en 
am fetamin e, zou men kunn en beweren dat hij door het gebeurde genoeg 
geschrokken is om herhaling te voorkomen. Dat zou kunn en verklaren 
waarom de gedragsdeskundigen conclud eren tot toereke nin gsvat baar 
heid. Hij nam imm ers de in het wielercircuit veel gebruikte middelen 
vrijwillig. Hij zegt zich ook in de toekomst op het wielrenn en te willen 
gaan toelegge n. D at voornemen lijkt in zijn geva l riskant, ook al geeft hij 
te kenn en voortaan de coter ie van speed gebruikende wielrenners te wil
len mijden. Men m ag volgens de gedragsdeskundigen blijkb aar op zo' n 
voornemen vertrouwen, ook al is DuCroq al eerd er voor exhibitionism e 
aangehouden, iets wat onze deskundig en blijkb aar niet weten. Hoe dat 
alles ook zij, het blijft duister waarom de 'di epgaand e persoonlijk
heid sstoornis' van DuCroq geen behand eling zou beho even . De enig e 
aa nwij zingen in het rapport die een dergel ijk conclu sie zoud en kunn en 
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ste un en , is de opmerking dat DuCroq niet voldoende gemotiveerd zou 
zijn en dat de reclass ering sambt enaa r daarom niet veel heil ziet in hulp
ve rlening. 

D e non sens die de psychiate r en de psycholoog over DuCroq debit eer 
den, werd door de recht er voetstoots geacce pt eerd . Dus mo et de recht er 
als algemene regel hant eren da t psychi aters altijd gel ijk hebb en ook al de
bit eren zij flagrant e on zin . 

De ontkennende verdachte 

Voor het onderzoek is de psychiate r afhank elijk va n medewe rking van de 
verdachte aa n het gespr ek . M aa r ho e moet dat als een verdachte ontkent? 
Misschi en wil hij wel prat en met de psychiat er, maar ni et over ho e hij 
tot he t delict gekomen is. Dat heeft hij imm ers ni et begaa n. Hij kan ook 
gehee l weigeren te prat en omdat er imm ers geen reden voor praten is. 
Ontk enn ende verdachten zijn lastig voor zowel de recht er als de ps ychi a
ter. M en zou zich kunn en voorstellen dat voor ontkennende ve rdacht en 
di e men psychiatrisch wil la ten onderzoeken een pro cedur e in twee fasen 
gevo lgd wordt : eerst wordt vast ges teld of de verd acht e de dad er is en pas 
nadat de rechter daaro ver een tussenvonnis heeft gewezen, wordt een be
gin gemaakt met het psychi atri sch onderzoek, om op bas is daa rvan vast 
te stellen of de verdacht e ook toerekenin gsva tba ar was . D e Hog e Raad 
heeft altijd het twee-fasen proc es afgeweze n . 58 H et strafproc es moet dus 
in één keer worden afgehande ld . 

To ch is het ond erzoek door de psychiater alleen mog elijk als erva n uit
gegaan wordt dat de verdachte de dad er is. 59 Anders is ee n gesprek over 
wat hem tot zijn daad gebracht heeft en de vraag of er een verband is tus
sen zijn gees telijk e toestand en zijn da ad in het geheel ni e t mog elijk . D e 
posi tie van de psychiat er is in dit opzicht overigens verg elijkb aar met di e 
van de rechter die he t onderzoek ter zitting leidt. Een indring end e onder
vraging van een verdacht e is alleen ma ar mo gelijk als voorlop ig wordt 
aangenomen dat de verdachte de dader is. V er dach ten krijg en om di e re
den noga l eens de indruk dat de recht er zijn beslissing al genomen 

58. R ecent nog : HR 23 juni 1987, oo 87 491. 

59. Zo' n aa nn ame is gevaarlijk, omdat ond erzoek aa ntoont dat 'any ta sk that prompts 

a person to temporaril y accept the truth of a hypothesis wil! increase his or her confi

denc e in that hypoth esis'. C itaat ontl eend aan D.J . Koeh ler , ' Explanat ion , Im ag ina

tion , and Co nfid ence in J ud gm ent ', ?Jyclwlogical Bull etin , 110 , 1991, p . 499-519 (i.h .b. 

p. 502). 
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heeft. 60 De ontkennende verdachte zal er dan ook al spoedig toe neigen 
om niet mee te werken . Voor de rechter is dat niet zo'n probleem: hij kan 
ook zonder de medewerking van de verdachte zijn werk doen. Maar voor 
de psychiater is het een ramp, want zonder de medewerking van de ver 
dachte is psychiatrisch onderzoek onmogelijk. 

Er schuilt nog een ander probleem in het psychiatrisch onderzoek van 
een ontkennende verdachte. Door de assumptie van schuld, die de onder 
zoekende psychiater onvermijdelijk moet maken, is de kans groot dat het 
rapport een eigen bijdrage levert aan het bewijs van die schuld, ook al 
is zo'n rapport uitsluitend bedoeld voor een geheel ander deel van de be 
wijsvoering. Zoiets deed zich voor bij Rabout, de man die ervan werd 
verdacht zijn vrouw met een schaar in de rug te hebben gestoken. De dis
trictspsychiater schrijft een summier rapport, onder verwijzing naar een 
rapport dat een jaar eerder door een psycholoog werd opgemaakt naar 
aanleiding van de toenmalige strafzaak tegen Rabout voor mishandeling 
van zijn vrouw. Maar daar laat hij het niet bij. Hij geeft nog even zijn 
eigen conclusies onder het kopje 'Psychiatrisch Onderzoek': 'Betrokkene 
is in zijn gedrag impliciet agressief. Hij is ogenschijnlijk zachtaardig en be
leefd. Op vragen geeft hij een kort, weinig zeggend antwoord. Hij 
grijnslacht veelvuldig. Aperte psychiatrische symptomen worden niet 
waargenomen.' 

De bijdrage van de districtspsychiater - een loze bewering - moge 
kort zijn, zij is voor Rabout wel de meest desastreuze die getrokken had 
kunnen worden. De rechtbank weet nu in de eerste plaats dat Rabout niet 
gek is en dus toerekeningsvatbaar. En bovendien kan Rabout zich voor 
de zitting keurig in het pak hijsen en zich netjes en beleefd gedragen, de 
rechtbank weet op grond van dit magistrale rapport wel beter: Rabout 
is alleen maar ogenschijnlijk zachtaardig en beleefd. Daaronder schuilt 
een poel van impliciete agressiviteit. Had de districtspsychiater de recht
bank daar niet op attent gemaakt, dan was het de rechtbank misschien 
ontgaan. Als de president Rabout ter zitting gaat ondervragen, krijgt de 
districtspsychiater nog zichtbaar gelijk ook: de verdachte geeft stuurse, 
weinig zeggende antwoorden. Over zijn eigen gedrag kan hij weinig zeg
gen, want hij hééft het niet gedaan. Hij wil ook niet voluit zeggen dat zijn 
vrouw Irene hèm heeft gestoken, want zij wonen inmiddels weer samen. 
Als de president blijft doorvragen houdt Rabout maar zijn mond en glim
lacht. Die grijnslach doet hem de das om: hij is 'impliciet agressief', weet 

60. Zie hierover M. Gluckman, The judicia{ Process among the Barotse of Northem Rodesia 

(Zambia), Manchester: Manchester University Press, 1955 (reprint of 2nd ed. 1973), p. 

360 . 
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de pr esident. M aar er is no g een klein vuiltj e voor de rechtbank weg te 
werken : het rapport van het Gerecht elijk Labor atorium toont overtui
gend aa n dat R about zijn vrouw helemaal niet gestok en kan hebb en . D at 
is vervelend , want deze man is ag ressief en vooral geva arlijk omd at dat 
niet opvalt do ord at hij ogenschijnlijk beleefd en zacht aa rdig is . Dus gooit 
de rechtb ank het over een and ere boeg: R about heeft zijn vrouw geb eten . 
D at feit is weliswaar in het hele dossi er niet te vind en , maar R about weet 
zijn agressie zo impli ciet te houd en , dat hij dat nog toegeeft ook . Vi er 
maa nd en gevang enisstraf is het resultaat. 

Toch lijken psy chiat ers er bedu cht voor dat hun rapport en bij ontk en
nend e verdacht en gebruik t kunn en word en voor de bewijsvoering . M ede 
voor dat doel wordt bij ontk enn end e verda cht en de opdr acht nogal eens 
aan de psychiat er gegeven .6 1 Bij een verd acht e die een ten la ste gelegde 
verk rac hting ontk ent , zou een conclusi e dat hij seksueel agressi ef is , kun
nen bijdragen aan de bewijsvoerin g. Iets dergelijk s gebeurd e in de zaak 
Grem eling, die eerd er in dit hoofdstuk al ter sprak e kwam. De psychi ater 
door wie Gr emeling wa s ond erzocht , werd ter zittin g gehoord en aan de 
tand gevoeld over zijn oge nschijnlijk vreemd e conclusi e dat er een ver
band zou bestaan tuss en de psychos eksuel e probl emen van Gr emelin g en 
pyrom anie . De psychiater zei toen - zakelijk wee rgege ven - ' da t er in 
de litera tuur verb and en bekend zijn tu ssen psycho seksuele stoo rni ssen en 
het zoeken naa r and ere vorm en van lustb elevin g; dat pyromani e ook ee n 
soort van lu stbelevin g is'. Deze redener ing heeft de vo lgend e stru ctuur: 
de huid van een koe is m et een vacht bedekt ; sommi ge zoogdiere n zijn 
bedekt met stekels ; een koe is bedekt met stekels . De rech tbank zag niets 
vr eemd s aa n deze redenerin g en gebruikt e deze ver klarin g m et zovee l 
woord en als bewijsmidd el in het vonni s. 

'Indien bewezen' 

H et komt voor dat recht ers psychi atri sche rapport en als bewijs gebruik en 
die daa r niet voor gevraag d en bedoeld zijn. In de lite rat uur wordt als 
een reme die daa rt ege n genoem d dat de opsteller ui tdrukk elijk ver meldt 
dat de conclu sies niet relevant zijn voor de overige bewijsvoe rin g. 62 Ee n 
waa rschuwin g va n die strekkin g zijn wij echt er in geen van de door ons 
bestud eerd e zaken tege ngekomen . Alleen in de zaa k K arak aya troff en wij 
eni ge teru ghoud endh eid in zo' n ra pport aa n . In die zaa k weigerd e het 

61. Lomme n-van Alph en , Op. cit. (noot 21), p. 33. 

62. Va n K ordelaa r , Op. cit. (noot 23), p. 92. 
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Pieter Baan Centrum aanvankelijk de ver dachte te qnderzoeken omdat 
hij ontkende. D e recht er-commissaris drong echt er aan en da arop voerde 
het Pi eter Baa n Centrum toch een summier onderzoek uit en weiger de 
in het rapport een duid elijke conclusie te trekken. D at het nog al eens 
voorkomt dat ps ychiatrisch e rapporten bijdrag en aan de overtuiging van 
de recht er , is kennelijk in ruimer kring bekend. 63 

Psychi aters worden in de litera tuur gewaarschuwd voorzi chtig op te 
tr eden bij ontkennende ve rdachten. Hann eke Lommen kopp elde daar 
aa n de tweede reme die: de psychiater die niet wil bijdr agen aa n de be
wijsvoering, moet zich strikt houd en aa n de gegevens in het dos sier dat 
hij voor het onderzoek heeft ontvangen. 64 Wat dat zou oplossen, ontgaat 
ons, want dat dossi er bevat nu juist de voo rste lling van zaken van het 
openbaar mini ster ie. 

Een derd e - door vrijw el iedere psychiat er toegepaste - remedie om 
te voorkomen dat de bewijsvo ering over de toerekening en de overige be
wijsvoering bij ontkennende verdacht en door de recht er worden verward: 
psychiaters voegen aa n hun eindconclu sie de toverformule 'i ndi en bewe 
zen ' in. De conclusi e ziet er dan bijvoorb eeld als volgt ui t: 'D e verdachte 
is, indi en het feit is beweze n , verminderd toerekening svat baar . ' De lezer 
die serieus neemt wat hier staat, kan niet and ers dan in opperste verwar
rin g acht erblijv en . Als het feit beweze n wordt, lijk t er niets aa n de han d: 
dan is de verdachte verminderd toerekeningsv at baa r. M aar wat zegt deze 
conclu sie als het feit niet bew eze n wordt ? Trekt de psychiat er d an zijn 
concl usi e dat de verdachte ve rmind erd toerekeningsvatbaar is san s ran 
cun e in? Als dezelfde gegeve ns tot tegengestelde conclusies kunn en lei
den, welke waarde moet men dan aa n de conclu sie hecht en als de ten
laste legg ing wèl bewezen wordt ve~klaard? Wij zijn d aa r niet uit geko 
men. En al eve nmin ui t het rapport van het multidisciplinaire team van 
het Pieter Baa n Centrum over de ontkennende verdachte Rijkblo em. 

Rijkblo em werd ervan verdacht zijn schoonva der te heb ben doodge
schot en . Rijkblo em zelf beweer de da t zijn schoonmoeder een vuurwapen 
op hèm richtte en dat, toen Rijkblo em haa r arm wegsloeg , het vuurw a
pen afg in g en de kogel schoon vader trof. Rijkblo em wordt overgebracht 
naar het Piete r Baan Centrum. Hij wil ni et aa n het ond erzoek meewer 
ken, maar toch telt het rapport over hem nege nen veertig bladzijd en. 

H et rapport maakt de rechter twee din gen duidelijk: Rijkbl oem is een 
fantast en hij is agress ief en gevaarlijk. H et rapport bestaat uit verschillend e 

63. In die zin b ijvoo rbe eld H affma ns, Op. cit. (noot 4) , p. 167 en Lomm en-van Al

phen, Op. cit. (noot 21), p. 32-33. 

64 . Lommen-van Alph en , Op. cit. (noot 21), p. 32-33. 
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ond erd elen: een verslag va n de bev indin gen van een m aa tschapp elijk 
werkst er , een ve rslag van de observ atiegegeve ns va n de gro epsl eidin g en 
delen die afkomstig zijn va n een psycholoog en van een p sychi a ter . G e
woonlijk bevat zo'n rapport ook de resultat en van m edi sch en psycholo
gisch ond erzoek , ma ar omdat Rijkblo em nie t wild e m eewerk en , ontbr e
ken di e . De obs erv atiegegevens schetsen vooral de onb etrouwba arh eid en 
de grot e fant asie van Rijkblo ~m. D aa rin leze n wij: 'Wij kr ege n de indruk 
dat hij ni et te vertrouw en was ' en ' het gevoel [ . .. ] belaze rd te word en 
door hem'. Ma ar Rijkblo em belaze rt de boel ni et alleen , hij is ook 
ges toord in zijn ' rea lit eitsbesef' . D e wijze wa arop daa rn aa r verw eze n 
wordt in het rapport, do et vermo eden dat zijn ontk ennin g van het delict 
wordt op gev at als een teken va n zijn gestoorde reali te itsbese f. Wij weze n 
er al ee rd er op da t zulk een pr esumpti e van schuld onv ermijd elijk is voor 
een derg elijk ond erzoe k. 

Ook dit rapport dra ag t bij aan de bewijsvo erin g da t Rijkblo em de d a
der is en wel door midd el va n passages als de volg end e : 

'Betr. zou zich dr eigend geuit hebben over Nicole's famili e. Vo or ieder 
famili elid had hij een kogel die hij Nicole liet zien. ' 
'O ok uit te hij opni euw bedr eigingen ten opzichte van haa r familie.' 
'Betr. zou gezegd hebben iemand te willen doden . Hij had dit naa r zijn 
zeggen al eens gedaan in 1985.' 
'Keer op kee r kregen wij het verhaa l hoe alles volgens hem was verlo
pen. H et was een warri g verh aa l. ' 
'Daa rbij lijkt betr. op infanti ele wijze overtui gd van de mag ische al
macht van zijn eigen gedacht en en fanta sieën. ' 

W at zijn d at voor m ededelin gen ? W aa r komen zij vand aa n ? D e ee rste 
dri e komen uit het ve rslag va n de m aatsc h app elijke wer kste r , di e ze opt e
kend e uit de m ond van famili eleden va n het slacht offer. W at doe n di e in 
een psychi a tri sch rapp ort ? Di e hore n daar niet thui s. D aa r zou men tege n 
kunn en inbr engen dat de recht er ook wel kan zien da t deze inform a tie 
a fkom st ig uit verd acht e bro n en met een psychi atri sche beoo rd elin g wei
ni g va n doen hebb en . M aa r d aa rin zijn zij wel verweve n. D e redenerin g 
in het rapp ort is als vol gt: psychotische verd acht en ontk enn en, ook als zij 
he t misdrijf begaa n hebb en ; deze verd acht e ontk ent hardn ekki g; zijn ont
kennin g heeft du s een psychotische grond slag; bij psychotische verd ac h
ten hoeft hun ontk ennin g en hun daa rop volgend e weige rin g om aa n het 
ond erzoe k mee te we rk en niet serieu s genom en te word en. D eze rede ne
rin g staa t vrijw el lette rlijk in het psychi at ri sche ra pp ort ove r Rijkbl oe m . 
D aa rin leze n wij: 
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' In het eerst e gesprek was betr . zeker niet evident psychotisch . [ ... ) 
To ch leek heel wel mogelijk dat zijn realiteitsopvat tin g en zijn regievoe
rin g zo rigid e ware n, niet alleen omdat betr. zich bev indt in een conflict
situ atie (m et ju stiti e) waar bij twee opv attin gen tegenover elkaa r staa n , 
ma ar mede om aldu s een ond erliggend e psycho se te m askeren of een 
psychotische desint egra tie te voorkom en . Aan dit ve rmo eden dro ege n 
bij de ona ant astb aa rh eid van zijn verhal en , het volkom en afweren va n 
alle inform atie die niet synchro on was met zijn ove rtui ging, het tot aa l 
on tbreken van eni ge wisselwer king tu ssen zijn reali teitspercepti e en de 
opva ttin g van de omgeving, maa r ook de zelfove rtui gend e prese nt atie 
van zijn sup erioriteit, zijn " doorzien" van and eren , van hun stre ken en 
het relatieve " on aangedaan zijn " hier door. [ ... ) Dit alles was voor 
on s team voldo end e reden om sterk rekenin g te houd en met een mo ge
lijk psychotische grond van zijn weigerin g en ons ond erzoek voort te 
zett en .' 

Hi er wordt bijn a gezegd da t verdacht e ni et aa n het ond erzoek wild e m ee 
werk en omdat hij het gedaa n hee ft . To ch houd t het Pi eter Baan C entrum 
het no g netj es. Zoals wij zull en zien , zijn er psychi aters di e de redenerin g 
m et zoveel woord en op papier zett en en conclud eren da t deze lfde psyc ho
ti sche to estand di e de heftig e on tkennin g veroor zaa kt , ver antwoord elijk 
is voor het plegen va n het delict. 

Inmidd els is het de psychi ater ook ni et helema al duid elijk ho e h et m et 
Rijkblo em zit. H aa r deel van het rapport e indi gt m et de m ededelin g : 

' [ .. . ] is er voor mij onvoldoend e basis om formul erin g van een hypo
th ese omtr ent p sychodynamiek enz. te recht vaa rdi gen . Eveneens word t 
afgezie n van pogingen de ten laste gelegde delicten te plaa tsen in de per

soon van betr. ' 

Ook in de and ere delen va n het ra ppo r t - van maa tsch app elijk werk ster , 

gro epsleid ers en psychol oog - word en gee n conclu sies getrokk en ov er 
' psychodynami ek ' . En toch komt er ten slott e iet s uit : 

' Op grond van het bovenstaand e zijn wij van menin g dat ond erzocht e 
ten tijd e van het plegen van de hem ten laste gelegde feiten weliswaa r 
de ong eoorlo ofdh eid hier van heeft kunn en inzien , doch in mind ere ma te 
dan de gemidd elde norm ale mens in staat is gewees t zijn wil in vrijh eid 
- overee nkom stig een dergelijk besef - te bepal en .' 

Rijkblo em is ve rmind erd toerekenin gsva tb aa r , ' indi en beweze n ' . D e 
conclusi e komt n a acht envee rti g bladzijden uit de lu cht vall en . D e recht-
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bank gaf Rijkbloem acht ja ar gevang enisstraf. In hog er beroep werd en 
door de verd ediging vragen opgeworp en over de aa rd en kwalit eit van het 
ond erzoek. D e psychi ater had da arop geen antwoord , m aa r ho efde dat 
ook niet te geven : het hof was uitsluit end geïnt eresseerd in de vr aag of 
de conclusi es op dat mom ent ook no g golden. To en de psychiat er da t 
zond er nadere uitl eg bevestigd e, kreeg Rijkblo em vervol gens van het hof 
zeven jaar plus TBS . 

De psychotische ontkenner 

Haffmans 65 is van oord eel da t het voorb ehoud dat de rechter in ZlJn 
vra ag aan de psy chi ater vaa k m aakt - ' indi en beweze n ' - voor de rap
port erend e deskundige niet re levant is . Als de verd acht e ontkent , is vol
gens hem de gestelde vra ag ni et te beantwoord en . T och do en de mee ste 
psychiaters dat wel. Sommig e psychiat ers schijnen ond erzoek bij ontk en
nend e verda cht en te weig eren. Van Leeuw en vergelijkt hen in een artik el 
in Trema, het tijdschrift voor de recht erlijk macht , met Pontiu s Pil atus: 
zij ontlop en hun verantwoord elijkheid . Dat is een no gal boud e bes chuldi
ging aan vakbro eders . Ook om and ere redenen verdi ent dit a rtik el een 
nadere an alyse , te m eer omd at V an Leeuw en een vooraa nstaa nd for en
sisch psy chi a ter is met een 'j arenl ange p raktijkerva rin g'. 66 

V an Leeuw en vindt dat p sychi aters wèl rapport en moeten uitbr engen 
over ontk enn end e verd acht en. M aa r dat kan volgen s hem ni et zom aa r . 
Een eerste vereiste is da t iedereen die bij het pro ces betro kken is, duid e
lijk wordt gem aakt dat het 'fore nsis ch-p sychia tris ch ra pp ort gee n enk ele 
relevanti e kan en m ag hebb en voor de bewijsvoer ing'. W aa rom ? 'Ge 
dr ags kundi g ond erzoe k is onvoldoend e betrouwbaa r. '67 M aa r V an 
Leeuw en vergeet dat oo k het forensisch -psychia tri sch rappo r t bedo eld is 
voo r de bewij svoerin g , zij het niet over de vr aag of de verd acht e de dader 
is, m aa r ove r de vraag of de verd acht e toere kenin gsvatbaa r was. A an dat 
deel va n de bewijsvoe rin g mo eten eve neens kwalit eitse isen gesteld wor
den , waa raa n m oeilijk te voldoen is zoa ls wij zage n . M aa r ni et voor Va n 
Leeuw en , alth ans, als de verd acht e bereid is loyaa l aa n het ond erzoe k 
mee te werk en , want , zo blijkt even verd erop in zijn artik el , met wan
trouw en zal de verd acht e zee r weinig laten zien ' naa r de rapport erend e 

65. Op. cit. (noo l 4.), p . 143, nt. 56 en p . 167. 

66 . V an Leeuwen , Op. cit. (noot 36) , p. 87-

67. I bidem, p. 88. V an Leeuwen haalt hier de begr ippe n betro uwbaar heid en val idi te it 

doo r elkaar. 
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deskundi ge toe' .68 D e ver dach te kan natuurlijk ni et tot medewe rking 
worden verp licht , maa r hij mo et 'm inim aal de kans (krij gen ] om in de 
rust van een serie gesprekken onder vier ogen en in de sfeer van hop elijk 
groe iend vertrouwen zijn /haar visie te geven [ ... ] . '69 Ho e vrij de ve r
dacht e daa rin werkelijk is en hoe terecht zijn groe iend e vertrouwen is, 
verdu idelijkt Van Leeuwen in de rest van zijn art ikel. 

Eerst schets t hij het algemene probl eem van een onderzoek bij de ont
kennende verd achte met een concr ee t voorbeeld: 

' Iemand wordt ten laste gelegd een daad van verkrachtin g maar hij ont
kent deze. Ook al zouden de belangrijk ste bevindin gen van het per soon
lijkheidsonderzoek zijn dat de betreffende persoo n van een lab iele drif t
regulati e is en vol seksueel getinte problemat iek , dan betekent dit op 
geen enke le wijze dat hij de ten laste gelegde verkrachting moet hebben 
gepleegd. ' 70 

D at is jui st: een seksuele maniak hoeft niet déze verkrac h ting te hebben 
gep leeg d, want er lopen meer seksuele maniakk en en ver kr acht ers rond . 
Maar gehee l zonder bete kenis is het bewijs ook niet. H ad het imm ers niet 
wat uitg emaakt als de psych iater had vastgeste ld dat deze verdac ht e ee n 
stab iele dr iftr eg ulat ie heeft - wat da t ook moge zijn - en seks ueel zon
der probl emen is? Als dat echt niets ui tmaakt, omdat het gedr ags kundi g 
onderzoek ind erdaa d zo 'o nb et rouwba ar ' is als Va n Le euwen bewee rt, 
dan had het onderzoek beter acht erwege kunn en blijven en was de be
last ingbeta ler veel geld bespaard en de verdachte indring end e gesprekke n 
over privé- zaken . Als het wel wat uitm aakt , waarom is het res ul taat van 
het psychiatris ch ond erzoe k dan geheel zond er betekenis voor de bewijs 
voer ing over de vraag of de verd acht e de dader is? 

Van Leeuwen blijkt echter met een and er probl eem te zitte n . Hij vindt 
het niet vera n twoord om zich bij ontkenne nd e verdachten over de toere
kenin gsvatbaar heid ui t te late n. D aa rvoor is im mers 'rec htstreekse infor
mat ie ( .. . ] van de betre ffende persoon onontbeerl ijk'. En die kan de ver
dachte mo eilijk geven ; hij was imm ers niet de dader, zeg t hij . 

Een adv ies aan ontk enn ende verdac h ten om nooit mee te werken aan 
psy chiatri sch onderzoe k zou op basis van het voorafgaa nd e reeds kunn en 
worden gegeve n . Va n Leeuwen heeft echt er zijn artike l no g ni et af. Hij 
blijk t bereid èn in staat de ont kenni ng zelf te ond erzoe ken. Na en passant 

68. Ibidem, p. 88. 

69. Ibidem , p. 89. 

70. Ibidem, p. 89. 
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geme ld te hebb en dat het mog elijk is dat verdachte ontke nt omdat hij het 
delict ni et heef t gep leeg d , best eedt V an Leeuw en uit voerig aandac ht aan 
de psychopathologisch e ve rkl aringen voor ontk enn in gen. D at zijn er 
dri e: verd r in gin g door de ve rdach te, amnesie en psy chos e. ' Informati es 
da a rov er van de kan t van de ra pport erende deskundi ge mog en bij de 
strafzaak ni et ontb reken . ' 71 D e derde verklaring is de mees t int eressa nt e 
en wo rd t door V an Lee uw en kort uit gelegd: 

' Dit is een toestand van ern stige psychische ontrege ling en verwardheid, 
met als belangrijk ste kenme rk dat het verm ogen tot rea lite itstoetsing in 
sterke mate is aa ngetast. [ ... ] Ontk ennin g, evenals tro uwens gedee l
telijke ontkenning, va n een ten laste gelegd strafbaar feit kan samen 
hangen met, sterker nog een ui tingsvorm zijn va n zo' n midde ls het fo

rensisch-p sychiat risch onder zoek aa ngetoond psychotisch toestands 
beeld . ' 72 

Maken de onbetrouwbaar heid en gering e va lid ite it van het klini sche oor
deel het psychi a tris ch onde rzoek al tot ee n tombol a voor de ver dac ht e, nu 

blijkt het oo k nog een Catc h 22 te zijn : als hij bekent , wordt hij door de 
recht er veroordee ld ; als hij ontk ent , j a zelfs gedeeltelijk ontke nt , gebeurt 
hetzelfde via de tu ssenk omst van de psychi ater. Als de verd acht e n ame lijk 
ook tege n de psychi a ter ontk en t, is dat voor V an Le euw en aan leidin g om 
'a ls hypo th ese te formul eren da t het ten laste geleg de feit ook wee r ee n 
uitin gsvo r m is geweest van hetze lfde psych ot ische toes tandsb ee ld dat in 
het onderzoe ksco n tact zichtb aa r werd ' . 73 D e ver dac ht e di e door de ze 
m ededelin g vero ntrust wordt , zo u mi sschien hoop kunn en putt en uit de 
mede delin g van Van L ee uwe n dat het hi er nog slechts om een hypoth ese 
ga at. Di e hoop is echt er ijdel. ' To etsing va n de hypothese di ent te ge 
schieden aan de h and van de di ve rse gegevens in het proces-verbaa l (wat 
voor ee n indruk m aa kte de betro kken persoon b.v. op de verba lisa nt en ?) 
[ ... ] . '

74 Met die toets in g wordt de cirk el om de ontkennende verdachte 
ges lote n . W ant ware n het ni et de verbal isant en die in eerste in sta nti e al 
vonden da t de verdac ht e het onderzoek fru st ree rd e doo r te blijv en ont
kenn en en die deso nd an ks zozeer overt ui gd ware n va n zijn schul d, d a t 
zij de officier va n justiti e erva n wis ten te ove rtuig en dat de zaa k doorg e
zet mo est worden? 

71. Ibidem, p. 90 . 

72. l bidem, p . 91. 

73. l bidem, p. 91. 

74. Ibidem, p. 92. 
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De psychiater als leverancier van onzin 

Gedur en de en ige tijd hebb en wij in de veronderstelling verkeerd dat het 
artikel van Van Leeuw en in Trema slechts het onbesuisde produkt van 
een overbezet aute ur was, die wat te weinig tijd voor een zorgv uldig e 
formul ering had genomen. Pas toen wij kenni s namen van een rapport 
in de zaak Franklin va n een andere vooraanstaande forensisch psychia
ter, die wij voor de gelege nh eid mevrouw dr . Goud van Oud Alblas do
pen , realiseerden wij ons dat Van Leeuw ens ar tik el een accurate weer
gave is van wat ond er forensische psychiaters gebruikelijk is: hun oordeel 
over de verdachte bas eren zij grotendeels op de in het dossi er aa nwezig e 
informati e, zij beschouwen ontk enning en bij voorbaat als pathologisch 
en trekken vérgaande conclusi es op basis va n een of enk ele gesprekken. 
Daar komt bij dat dr . Goud ook nog haar huisw erk ni et gedaan blijkt te 
hebb en , want zij produceert over de effecten van LSD allerlei onzin zon
der kennis genomen te hebb en van de relevante lit era tuur. En ten slot
te blijkt zij ook de Engelse taal slecht te beheersen. Voor onze samen
vatting va n en ons commentaar op het rapport van dr. Goud is het mi s
schien verstandig er opni euw aan te herinn eren dat rechters het oordeel 
van de psychi ate r over de toerekeningsvatba ar heid van de verdachte 
vrijwel zonder uit zond ering volgen. Op die manier ontstaat een ket en 
van onwrikbare en voor de verdachte onontkoombare verankeringen: de 
psychi ater gaat kriti ekloos af op het dossier dat is gemaakt door de poli
tie en de recht er gelooft de psychi ater altijd, zodat van enige contro le op 
het optreden en oordeel van de politie door de rechter ten slott e weini g 
overblijft. 

Benn y Franklin is een Schot die ervan verdacht wordt brand te hebb en 
gesticht in een kraakpan d. Hij ontkent dit. Op het moment van de brand 
was hij onder invloed van LSD en weet zich daarom niets mee r te herinne
ren . Het enig e dat hij zich herinn ert , is dat hij met zijn maat Mortim er 
naar het pand is gegaa n en bov endi en dat Mor tim er hem late r heeft ver
teld dat hij , Franklin, de br and heeft aa ng estoken. D e di stri ctspsychiat er , 
mevro uw d r. Goud van Oud Alblas, onderzoekt Franklin en ·conclud eert 
dat hij een leug enaar is. Bovendi en ve rkla art zij dat LSD geen effect op 
het geheugen heeft. 

H et rappor t van de psychiat er is verdeeld in dri e delen : anamnese, on
derzoe k en concl usie . De anam nese bestaat in feite uit een opnieuw en 
ondeskundig afgenomen ver hoor van verdachte; in het 'o nd erzoe k ' wor 
den de uit het ver hoor getrokken conclu sies weergegeven. De conclu sie 
bestaat uit speculaties. 

Anamnese . Mevrouw Go ud van Oud Alblas verhoort F rank lin zond er 
hulp van een tolk: zij denkt de Engelse taal vo ldoend e machtig te zijn . 
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De ze veronderstelling blijkt onjuist. Haar eerste zin luidt: 

' Betrokken e zag zijn ouders al in geen anderhalf jaar en kan daarom 
niet zeggen of zij al of niet gescheiden zijn. Later in het gesprek blijkt 

dat hij omstreeks de kerstdag en 1990 in Schotland was en hen daar ont
moette in een pub. ' 

Waarschijnlijk heeft Franklin gezegd: ' I don ' t see my par ents since one 
and a half year,' hetgeen betek ent dat ze geen geregeld contact m ee r heb 
ben , niet dat ze elkaar in het geheel niet meer ontmoet hebben. H et feit 
dat hij met Kerstmis naar zijn dorp in Schotland terugging maar niet bij 
zijn ouders verbleef, di e hij toen echter wel en min of m ee r b ij toeval in 
ee n pub ontmoette, wijst daarop. Maar de psychiat er is op zoe k n aar leu
genachtige verklaringen en denkt er in deze verkeerd beg repen ve rklaring 
een gevonden te hebben. Even later zegt dr. Goud dat Frank lin ook 
liegt over het aanta l van zijn bro ers en zusters. Waarom zou hij dat do en? 
Is het n iet wa ar schijnlijk er dat zij hem opnieuw verkeerd begrep en heeft? 

D e hele anamnese gaat in deze stij l verder. H et is geen speurtocht n aa r 
Franklins verleden, zoals j e bij een anamnese zou verwachten, ma ar ee n 
speurtocht naar contradicties , die op leug ens zouden kunnen wij zen . 
Maar haar kennis van het Enge ls is zo gebrekk ig, dat zij waarschijn lijk 
mee r contradicties vindt dan er in wer kelijkheid zijn . D e sectie eindi gt 
m et deze merkwaardige tekst : 

'Ge vraagd of hij nu mog elijk met het doel vrij te kom en ook tegen on
derge tekend e liegt, wordt betrokken e zichtb aa r boos en bevestig t deze 
boosheid bij navra ag. H et onderzoek wordt besloten, betrokkene her
stelt zich en bedankt voor het onderhoud.' 

Dr. Goud is ni et alleen naa r leugens op zoe k geweest en denkt di e ook 
gevonden te hebben, zij heeft di e beschuldiging ook uitg esproken , ee n 
verrassende wending in iets da t 'anamnese' he et. D e psychiat er ontpopt 
zich als ee n verlengstuk van de po liti e. Dat ergert Franklin, m aar hij 
' herste lt zich' , hetgeen niet voork omt dat zijn boosh eid teg en hem ge
bruikt wordt : in h et de el 'o nd erzoe k ' wordt vastgesteld da t zijn stemming 
ni et stab iel is wanneer hij het gevoe l heeft op leugens te worden betra pt. 
Maar de psychi ater betrapte hem niet op leuge ns , zij beschuldigde 
hem erv an. 

Ond erzoek. Ander onderzoek dan het al genoe md e, als 'a n amn ese' ver 
momde verhoor is er niet verri cht. In dit dee l van het rapport tr ekt dr. 
Goud eni ge con clu sies. Franklin 'is vr ij slim en heeft een bovengemiddel
de int elligentie'. Ho e weet dr . Go ud dat? Kunnen di str ictpsyc hi ate r s dat 
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vastste llen zond er intelligentietests? 'Bij dreigende misverstanden over 
sommige Engelse woorden, had hij dit meteen in de gaten.' Hij wel, 
maar dr. Goud niet. 'Het blijkt in zijn aard besloten te liggen (zie ook 
de start van zijn verhaal over zijn familie) om nu en dan dingen te zeggen 
die niet kloppen en om dingen te zeggen die met elkaar in tegenstrijd 
kunnen zijn. ' Dat ligt niet in Franklins aard besloten, maar in dr. Gouds 
ondervragingsmethode. 

Conclusie. Franklin is, volgens dr. Goud, een 'jongeman met een vrij 
ernstige persoonlijkheidsstoornis die ( ook afgaande op de inhoud van het 
gerechte lijk dossier) herhaaldelijk komt tot het niet spreken van de waar
heid en die ondanks de vermeende vergeetachtigheid over eigen functio
neren tot de conclusie kwam dat niet hij tot de brandstichting kwam doch 
zijn vriend Mortimer'. De redenering gaat kennelijk als volgt: Franklin 
heeft het gedaan, maar ontkent dat; dat wijst op een 'vr ij ernstige per
soonlijkheidsstoornis'. Maar niets in de 'anamnese' of het 'onderzoek' 
wijst daarop. Het verhaal over de leugens berust vrijwel zeker op haar 
eigen onbegrip en op de daaropvolgende redenering, die een petitio prin
cipii is. Het is helemaal niet onredelijk dat Franklin denkt de brand niet 
gesticht te hebben. Hij had daar immers geen enkel motief voor, terwijl 
Mortimer dat wel had, namelijk ruzie met een van de bewoners van het 
kraakpand. En zelfs als Franklin wèl de dader was en dat zelf ook weet, 
dan nog is het een aanvaardbare strategie - en zelfs een recht - voor 
een verdachte om het ten laste gelegde te ontkennen. Dat maakt iemand 
nog niet tot een pathologische leugenaar. 'Van betrokkene wordt boven
dien ingeschat dat hij impulsi ef tot een gevaarlijk gedragspatroon kan ko
men getuige de vechtpartijen.' Zo deze bewering ergens op berust, dan 
toch niet op het door de psychiater verrichte 'onderzoek', maar op kennis 
van het dossier, waarvan de rechter ook zelf kennis kan nemen . Afkom
stig van de psychiater krijgt de bewering, ten onrechte, de status van een 
professionele opinie. 'De prognose wordt dubieus ingeschat. Mogelijk be
treft het een man met een borderline persoonlijkheidsstoornis.' Borderline 

betekent 'op de grens tussen neurose en psychose'. De implicatie is dat 
Franklin een gevaar vormt voor zichze lf en anderen. De psychiater be
reikt deze drastische conclusie zonder enig gegeven aan te dragen, tenzij 
zijn boosheid wanneer zij hem van liegen beschuldigt als zodanig gez ien 
kan worden. 

Het effect van LSD. Dr. Goud van Oud Alblas stelt vast dat haar uit de 
literatuur niets bekend is over geheugenverlies (amnesie) als gevolg van 
LSD-gebruik. Zij schrijft: 

'Amnesieën klaren bovendien altijd op zijn minst enigermate op (niet 

bij betrokkene). Betrokkene beschrijft geen retrogade amnesie die wel 
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aan het ontstaan van amnesie gepaard gaat. Al mét al wordt uit een en 

ander opgemaakt dat het voorkomen van de total e geheugenstoornis 
niet op waarheid berust doch is verzonnen. Zeker zoiets spectaculairs 
als een brand grift zich in het geheugen in . ' 

Opnieuw zijn al haar argumenten onjuist. De literatuur over effecten van 
LSD op het geheugen is schaars, omdat systematisch onderzoek om ethi
sche redenen nauwelijks mogelijk is. Ma ar voor zover er in de literatuur 
gegevens zijn, spreken zij dr. Goud tegen. 75 Over het effect van een 
overdosis, zoals Franklin had genomen, is in de literatuur inderdaad in 
het geheel niets te vinden, maar het lijkt niet erg logisch te veronderstel
len dat een overdosis minder effect op het geheugen zal hebben dan een 
normale dosis. 

Het is ook al niet waar dat amnesieën altijd een teruggaande (retroga 
de) werking hebben, evenmin als het waar is dat amnesieën zich altijd ge
deeltelijk herstellen. De opmerking over het spectaculaire van branden il
lustreert slechts haar vooringenomenheid: Franklin beweert nu juist dat 
hij niet bij de brand aanwezig was. 

Magische verankering 

Voor de conclusie over Franklins geestelijke toestand ten tijde van het de
lict en de causale relatie tussen die toestand en het delict moeten wij dr. 

Goud op haar woord geloven. Wij zien daar eigenlijk nauw elijks reden 
toe. Opnieuw blijkt de gedragsdeskundige zich aan het slot van het rap
port uit te spreken over de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte. 
Di e conclusie is uitsluitend gebaseerd op een gesprek m et de verdachte. 

Nu hebben de gedragsdeskundigen het bij hun onderzoek niet gemak
kelijk . Men is het er, zelfs in het Pieter Baan Centrum, niet over eens 
hoe een verband tussen stoornis en delict gelegd zou kunn en worden; de 

rechter stelt hun vragen die uitblinken door vaagheid en onderzoek laat 
zien dat er in het algemeen geen verband bes taat tussen psychische stoor
nissen en crimineel gedrag. Wat blijft er dan voor de gedragsdeskundige 
anders te doen dan lange, schimmige verhalen te schrijven en dan, zon
der veel logica, een conclusie over de toerek eningsvatbaarheid te trekken 

75. Zie C . Idzikowski en P . Cowan (eds.), Seratonin, Sleep and Mental Disorder, London : 

Blackwell (Wrightson Biomedical), 1991, in het bijzond er T. Meerts en F . Awouters, 

' Seroto nin 5-HT 2 Antagonists: A Preclinical Evaluation of Possible Therapeutic Ef

fects', p. 6s-76. 
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waar de rechter op zit te wachten? Maar die schimmige verhalen zijn he
lemaal niet nodig: het onderzoek van Tuinier laat zien dat de conclusies 
van gedragsdeskundigen met slechts twee elementen voorspeld kunnen 
worden: de verdachte wordt ontoerekeningsvatbaar bevonden als er spra
ke is van een agressief delict en als de diagnose 'psychose' is gesteld. 76 

De rechter heeft de gedragsdeskundige alleen nodig voor de diagnose 
'psychose'; of het om een agressief delict gaat, kan hij zelf zien. 

Maar rechters zijn blij met het werk van gedragsdeskundigen. Zij ne
men hun conclusie vrijwe l zonder uitzondering en zonder een kritische 
bespreking over in het vonnis. Dat het aan de rechter zelf is om over de 
toerekeningsvatbaarheid van verdachten te bes lissen, vergeten zij ge
makshalve. Maar wie is de rechter om aan de conclusie van de gedrags
deskundige te twijfelen? Voor hem is de conclusie van de gedragsdeskun
dige een godsoordeel en de psychiater een onaantastbare autoriteit. Een 
verdere verankering van het door gedragsdeskundigen aangedragen be
wijs is niet moge lijk, omdat immers het werk van deze deskundigen zich 
aan iedere zichtbare logica onttrekt. 

76. Tuinier, Op. cit. (noot 6). 
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Soms weet de rechter niet of hij een getuige moet geloven of niet. In dat 
geval wil hij nog wel eens een deskundige in de arm nemen om die vraag 
te beantwoorden. De rechter laat dan weliswaar een deel van zijn werk 
door een ander doen, maar door achteraf te beslissen over de geloofwaar
digheid van het oordeel van de getuige-deskundige, houdt de rechter de 
touwtjes toch in h anden. Aan de orde is de vraag of deskundigen inder
daad beter dan de rechter zelf kunnen oordelen over de geloofwaardig
heid van een getu ige. 

De verklaring van een getuige kan om drie redenen onjuist zijn: de ge
tuige liegt, de getuige geeft weliswaar een juiste weergave van zijn herin
nering, maar de herinnering zelf is onjuist, en de getuige is vergeten wat 
er precies gebeurd is : in hoofdstuk JO en II hadden wij het daar al over. 
Daar gingen wij er nog van uit dat de rechter zelf kan proberen om lie
gende en dwalende getuigen op het spoor te komen. Dat behoort tot de 
taken van de rechter , maar hij kan zich daarbij laten adviseren door des
kundigen, in het bijzonder gedragsdesk undi gen. Die pretenderen te be
schikken over daartoe geschikte technieken: het spelinterview, de zoge
naamde statement validity ana lysis en de leugen detector of polygraaf, ie
der met een eigen toepassingsgebied . Zowel het spelinterview als state
ment validity ana lysi s wordt gebruikt bij kinderen. De polygraaf wordt 
bij volwassenen gebruikt, maar is in de Nederlandse rechtspraktijk niet 
toegelaten. En dan is er ook nog de hypnose, die niet bedoeld is om het 
waarheidsgehalte van een getuigenverklaring te achterhalen, maar om 
getuigen te helpen zich vergeten inform atie weer te herinneren. Al deze 
methoden komen in dit hoofdstuk ter sprake. Bij onze beoordeling van 
de kwaliteit van deze methoden zal het begrip 'diagnost ische waarde' een 
belangrijke rol spe len. Dat begrip werd reeds in hoofd stuk 5 gedefinieerd 
en besproken. 

Ver klaringen van kinderen 

Het advies van deskundigen omtrent de geloofwaardigheid van getuigen
verklaringe n wordt in ons land vooral ingeroepen als het om kinderen 
gaat. Daarvoor kunnen wij drie redenen bedenken. In de eerste plaats dat 
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de rechter kennelijk verwacht dat het verhoor van een kind bet er zal ver
lop en als het door een deskundige wordt afge nom en en dat het resultaat 
daarom betrouwb aa rd er zal zijn . In de tweede pl aats verwac ht de rechter 
dat de deskundig e over het waarheidsgehalte van de verklaring van het 
kind uitdrukk elijk een oordeel zal uitspr eken , dat het waarmerk van we
tensc happelijkh eid verdient. De derd e reden is waarschijnlijk de belang
rijkste: het verhoren van kinderen door de politi e en door de recht er ter 
terechtzitting wordt voor kinderen te bedr eigend geacht. Dat verlost de 
rechter dan met een van de plicht zich een oordeel over de waar heidsge
trouwheid van de verklaring van een kind te vorm en. Het berooft ook de 
verdediging van de mog elijkh eid om zo' n kind kritisch aa n de tand te 
voelen, maar de recht er heeft gelijk als hij denkt dat verschijnen in de 
rechtszaal of bij de rechter-commissaris voor kind eren traum at isch is , ze
ker als het om een zedenzaak gaat. 1 

Het uitb ested en door de rechter van het oordeel over de geloofwaardig
heid van getuigenverklaringen is geen nieuw versc hijns el , maar de gro te 
toename in het nabije verleden van zake n waarin het om incest of sek
sueel misbruik van kind eren gaat, heeft de aandacht ervoor doen toene
men . Toch wordt in Duitsl and al sinds het begin van de ze eeuw gebruik 
gemaakt van dit soort deskundigenberichten. 2 De vraag is natuurlijk of 
de verond erstelling hout snijdt dat deskundig en beter dan rechters in 
staat zijn om de betrouwbaarh eid van verklaringen van mens en in het al
gemeen en kinder en in het bijzond er vast te stellen. 

Bij dat soort de skundig en gaat het doorg aa ns om psycholog en , ortho
pedagogen en psy chiat ers. D aa rnaast vindt men ook speciaa l voor derge
lijk verhor en geoefen de politi eambt enaren. Laa t ons ee rst deze laatste 
groep eens bekijk en. Hoe brengt die het eraf met j eugdig e getuigen? 

O 'Flynn wordt verdacht van seksueel misbruik van Noëlle van vier 
jaar en Ni cole van zeven j aar. Na de aa ngift e, die volgt op een ondervra
ging van de kinderen door hun oud ers , word en zij verhoord door twee 
vrouwelijke rechercheurs. Zij beri cht en in hun pro ces-verb aal dat de 
meisjes samen zijn verhoord . Nicole , de oudste van de twee, geeft volg ens 
het proc es-ve rb aal een uitvoerig relaas dat erop neer komt dat O'Flynn 
geprobeerd zou hebben haar te ve rkr acht en en dat hij Noëlle van acht e-

1. Zie G.S. Goodman , M. Levine, G .B . Melton en D.W. O gden, ' Child Witnesses 

and the Co nfront ation Clause: The Americ an Psychological Association Brief in Ma

ryland v. Craig', L aw and H uman Behavior, 15, 1991, p. 13-29. 

2 . Een hi stor isch overzicht wordt gegeven door U. Undeutsch , 'The Dev elopment of 

Statement R ealit y Analysis', in J.C. Yuill e (ed.), Credibility Assessment, Dordrecht: 

Kluw er Academie, 1989, p . 101-119. 



Verklaringen van kind eren 

ren benaderd heeft. No ëlle vertelt volgens het proc es-verb aa l in het kort 
hetzelfd e verhaal. Wat de kind eren precies geze gd hebb en en welke vr a
gen pr ecies gesteld zijn, is niet bekend omd at de verb alisanten , zoals ge
bruikelijk , het result aa t va n het verhoor zak elijk hebb en sam eng evat. D e 
rechtb ank wil er het fijn e van weten en besluit beide verb alisanten door 
de recht er-commi ssaris te lat en hor en. Agent Klip verklaart dat No ëlle 
niets wild e zegg en en dat zij haar verklarin g toen ma ar zelf hebb en op
gesteld . T er zittin g herro ept zij dit weer, m aa r nu verkl aa rt age nt Span 
dat No ëlle nog al onhand elba ar was en haar antwoord en ' brokkelig' wa
ren , zod at de verb alisant en er zelf een verh aal van mo esten maken . 

Afg ezien van deze tegenstrijdi gheid zijn er bij het verhoor va n de kin
deren in ieder geval twee fout en gemaakt : de kind eren zijn in elkaars aan 
wezigheid verhoord en er is geen vid eo- of audio-opn ame gemaakt. D at 
laatst e mo et bij het verhor en va n kind eren eigenlijk altijd gedaan wor
den , opd at duid elijk is welke inform atie in de ges telde vra gen beslot en lag 
en welke van de kind eren zelf afkomstig was. T evens kan dan gecontro 
leerd word en of en in welke mate er druk op de kind eren is uitg eoefend . 
D e wij ze waarop het verhoor in dit geval heeft plaats gevond en , zou bij 
volw assen getuig en al ni et erg verst andig geweest zijn; bij kinder en zijn 
er sterke redenen voor extr a voorzo rg . In de ee rste pl aa ts zien kind eren 
zich geplaa tst tege nov er een autorit eit : zij willen door volwass enen gra ag 
aa rdig gevond en word en en zijn daa rom geneigd hen zo min mogelijk te
gen te spr eken . Bovendi en kunn en zij het pro ces-verbaal acht eraf ni et le
zen en zo nodi g ve rb eteren . D at de verbali sant en in di t geva l ook no g een 
deel van de verkl aring verzonn en hebb en , maa kt de onbruikb aa rh eid va n 
de result aten van het verhoor eigenlijk nauw elijks gro ter . 

M en hoeft gee n psycholoog of psychiat er te zijn om de fout en te ve r
mijd en di e deze verbali sant en m aa kten . De politi e weet inmidd els h oe 
mo eilijk het verhor en va n kind eren is. In 1989 begon het Korps Rijksp oli
tie in het distri ct Amst erd am met een proj ect om de deskundi gheid van 
recherc heurs bij de afdelin g J eugd- en Zedenza ken te ve rgrot en . D e cur
suss en word en in m idd els door de R echer cheschool in Zutph en gegeven 
en op versc hill end e pl aatse n in het land kan men voor het ver horen va n 
kind eren beschikk en over speciale verho orkamers, voorz ien van obs erva 
tiespi ege ls, video -opn amea ppar atuur en speelgoed . 3 

3. Van het proj ect is verslag gedaa n in H .E. M. Baa rtm an (vz. bege le idin gsco mmi s

sie) , Ei ndrapport van het project 'H et horen van Jonge getuigenls lac/ztojfers ' , Am sterd am : 

K orp s Rijk spolitie , Di stri ct Am ster dam , 14 ma art 1990 (ongep ubli ceer d) . 
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Poppen na de Bolderkar-affaire 

In de verhoorkamers van de rijkspolitie vindt men onder het speelgo ed 
geen an ato mis ch corr ec te popp en , die een zekere popul arit e it bereikt 
heb ben bij het hor en van kind ere n . D it speciale spee lgoe d is nogal in 
opspra ak geraakt door de zogen aam de Bold erk a r-affair e. Toch worden 
zij nog steeds gebruikt , ondanks de conclusie van de onderzoekscommis
sie di e naa r aanleiding van deze affa ire werd ing esteld. Di e conclusie was 
to ch helder, zij het ni et fraai van formu lerin g: 4 

'De poppen kunn en met vrucht gebruikt worden om een dia loog - ook 
met het zeer jon ge kind - aan te gaan om letter lijk aan de hand van 
de anatom isch corr ecte popp en het voor het kind onbespreekbare be
spreekbaar te maken en te benoeme n. Dit geldt trouwens zowel voor het 
kind als voor de ond erzoeker. De onderzoeker leert via de anatomi sch 
corr ecte popp en met onbevang enheid het gespr ek over zeer mo eilijke 
zaken met het kind aan te gaa n . De Commissi e ond erschrijft in grote 
lijnen het standpunt dat door het Nederlands In stituut van Psychologen 
over dit middel geform uleerd is op 14 j anuari 1989. Dit standpunt luidt: 
" In het pro ces van diagnosti sche hypoth esevorm ing over seksueel mi s
bruik van kinderen kan de popp enm ethod e een functie hebb en . Ind ien 
echter belangr ijke beslissingen over kinderen worden genomen , kan de 
popp enmethod e zeker niet als zelfstandig e beslissingsgro nd dienen . De 
methode is daa rto e onvoldo ende ontwikke ld ." ' 

Deze co nclu sie is gebaseerd op de bevinding dat ook kind eren di e ni et 
seksu eel zijn misbruikt, seksuele hand elingen met de popp en verrich
ten .5 D at he eft co nsequ enti es voor de di ag nostis che waarde va n een test 
met de popp enmet hode. H et beste onderzoek over dit onderw erp is, vol
gens Sergeant en Nij boer , van J am pol e en W eber . 6 Zij ond erzocht en 

4 . Zie H .E .M. Baartm an (vz .), Onderzoek en hulpverlening bij het medisch kleuterdagverblijf 

de Bolderkar inzake sexueel misbruik, R apport ui tgebr acht aa n de Geneesk undi g In spec

teur va n de Volk sgezo ndh eid voo r Zuid-Ho lland , apr il 1989, p. 27. 

5. Zie daarove r J . Ser gean t enj.F . Nijboer , ' Uit sprak en over personen in strafz aken: 

de klini sch psycholoog a ls getuigend eskundi ge', in P .J . va n Koppen en H.F.M. 

Crombag (red.), De menselijke factor: psychologie voor jurist en, Arn hem: Gouda Quint, 

1991, p . 117-138. 

6. L. J ampo le en M .K . Weber, 'A n Assess ment of the Behav ior of Sexual ly Ab used 

Chi ld ren with Anato mical ly Correct Dolls', Child Abuse and Neglect, n , 1987, p . 187-

192. 
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Tabel 1: Diagnostische waarde van poppenmethode op grond van onderzoek 
van Jampole en Weber, op. cit. (noot 6). 

Werkelijkheid 

Seksueel misbruik 

Geen seksueel misbruik 

Oordeel deskundige 

Seksueel misbruik 

9 

2 

Geen 
seksueel misbruik 

8 

tien kinderen van wie vaststond dat zij seksueel waren misbruikt en tien 
kinderen van wie vaststond dat zij dat niet waren, hoewel zij op dat punt 
wel beschuldigingen geuit hadden. Tabel I toont de uitkomst. Met behulp 
van die gegevens kan de diagnostische waarde van de diagnose 'seksueel 
misbruikt' berekend worden. Die blijkt een waarde van 4,5 te hebben, 
veel te gering om, zonder ander en beter bewijs, tot een veroordeling te 
leiden. De diagnostische waarde van de diagnose 'niet misbruikt' is ove
rigens aanmerkelijk hoger: 8. 

Op grond van het spelgedrag met anatomisch correcte poppen is met 
onvoldoende zekerheid te bepalen of een kind al dan niet seksueel mis
bruikt is. Sommigen menen dat dat ook niet de bedoeling is: men zou 
dergelijke poppen slechts gebruiken om het gesprek met het kind op gang 
te brengen en te houden. De deskundige kan zich dan op grond van het 
verba le en non-verbale gedrag van het kind een valide oordee l vormen 
over de vraag of het al dan niet seksueel misbruikt is. Maar ook dan rijst 
de vraag wat de diagnostische waarde van een op grond van zo'n gesprek 
gevormd oordeel is? Ieder meetinstrument, ook dit, moet aan eisen van 
va lidit eit en betrouwbaarheid voldoen. Validiteit en betrouwbaarheid 
zijn niet hetzelfde, maar worden in het spraakgebruik nogal eens door el
kaar gehaald. De validiteit van een meetinstrument betreft de mate waar
in het instrument meet wat het geacht wordt te meten. In ons geva l gaat 
het er dus om in hoeverre de op grond van dit soort gesprekken getrokken 
conclusies met de werkelijkheid overeenkomen. Bij betrouwbaarheid gaat 
het erom in hoeverre het instrument in handen van verschillende deskun
digen tot dezelfde conclusies leidt . 

Over de validiteit van een verhoor door een deskundige kan weinig ge 
zegd worden. In de praktijk weten wij immers niet op andere gronden 
dat een kind seksueel misbruikt is of niet: daar proberen wij nu juist ach
ter te komen. Over de betrouwbaarheid kunnen wij wèl iets te weten ko
men: wij kunnen het oordeel van verschillende deskundigen over hetzelf
de geval vragen en zien in hoeverre die oordelen overeenstemmen. Op 
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grond van een aldus verkregen schatting van de betrouwbaarheid van het 
meetinstrument kan iets gezegd worden over de validiteit ervan. Een 
meetinstrument kan namelijk nooit méér valide zijn dan het betrouwbaar 
is . De betrouwbaarheid geeft de bovengrens van de val idit eit aan . 

Toch is in de praktijk ook het schatten van de betrouwbaarheid van het 
verhoor door deskundigen problematisch. Daarvoor moeten verschillen
de deskundigen immers dezelfde methode hanteren. Welnu, de procedu
re van het deskundigenverhoor is zo slecht omschreven, dat nauwelijks 
gezegd kan worden dat de verschillende deskundigen hetzelfde instru
ment hanteren. Er bestaat blijkbaar geen standaardmethode voor dit 
soort verhoren. Men kan alleen stellen dat de kwaliteit van zulke verho
ren en de erop gebaseerde conclusies afhankelijk zijn van de kwaliteit van 
de deskundige. Die bewering helpt niet zolang wij niets weten over de 
kwaliteit van de verschillende beschikbare deskundigen. 

Het bovenstaande impliceert dat de uitkomsten van verhoren van kin
deren door deskundigen slechts een beperkte waarde hebben. De dia
gnostische waarde ervan dient in het algemeen gering geacht te worden. 
Die conclusie geldt a fortiori wanneer deskundigen in het oog lop ende 
fouten maken. Dat komt voor, zoals zal blijken. Daarbij tekenen wij aan 
dat de in het vervo lg geciteerde verhoren alle ná de Bolderkar-affaire heb
ben plaatsgevonden en dus ook nadat het Nederlands Instituut van Psy
chologen zijn standpunt over de poppenmethode bekend gemaakt had. 
De verhoren werden overigens verricht door orthopedagogen die men 
met grote regelmaat tegenkomt in strafzaken waarbij kinderen zijn be
trokken . In alle gevallen gaat het om kinderen van wie men vermoedt dat 
zij slachtoffer van seksueel misbruik zijn geworden. In dat soort zaken 
vormt het verhoor van de kinderen meestal het enige bewijs. 

Bij onze analyse van de verklaringen gaan wij ervan uit dat de kinde
ren te goeder trouw zijn. Dat zijn de deskundigen die het verhoor afne 
men ook, maar dat betekent nog niet dat zij hun werk goed doen. Meestal 
houden zij nauwelijks rekening met de mogelijkheid dat kinderen hun 
verhaal hebben opgedaan onder invloed van suggestie door volwassenen. 
Wèl houden zij rekening met de mogelijkheid dat hun verklaring of delen 
daarvan ontsproten zijn aan de fantasie van het kind. Deze ongelijke be
handeling van alternatieve mogelijkheden leidt er dan toe dat, als een 
kind iets vertelt dat wordt geacht buiten de normale belevingswereld van 
kinderen te liggen, de conclusie wordt getrokken dat zo'n verhaal waar 
moet zijn. Seksuele ervaringen liggen ge_woon lijk buiten de belevingswe
reld van kinderen . Een kind dat erover vertelt, kan dat niet zelf verzon
nen hebben, dus is het echt gebeurd. De mogelijkheid van suggestie door 
anderen - volwassenen of zelfs leeftijdgenoten - wordt systematisch on
derschat. Dat leeftijdgenootjes de bron van zulke verhalen zijn, is geens-
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zins uitgesloten : kinderen mogen dan zelden aan seks doen, maar erover 
praten - of misschien beter: opscheppen - is allerminst zeldzaam. Een 
voorbeeld van hoe volwassenen de bron van zulke verhalen kun
nen worden, gaven wij in hoofdstuk 6: in de zaak Herrerez. 7 

Het is niet uitgesloten dat zich in de zaak O'Flynn iets soortgelijks 
heeft voorgedaan. Alvorens aangifte te doen, belde de gealarmeerde va
der naar huis, waar moeder en dochters verbleven. De kinderen sliepen 
op dat mom ent al. Het oudste meisje we rd uit haar slaap gewekt en tele
fonisch door haar vader ondervraagd . In welke atmosfeer dit telefonische 
verhoor van een slaperig, zevenjarig meisj e door haar boze en opgewon
den vader verliep, laat zich raden . Toen het kind de volgende dag werd 
verhoord door de twee verba lisan ten, was zij daarop prima voorbereid. 
Men kan zich voorstellen wat de react ie van haar vader geweest zou zijn 
als zij bij die gelegenheid op een van de de vorige avond telefonisch geda
ne concessies zou zijn teruggekomen. In zo'n geva l is het dus niet genoeg 
om zich een oordeel te vormen over de vr aag of een kind dingen fanta
seert, evenzeer moet de mogelijkheid worden onderzocht dat het kind 
door de ouders onder druk is gezet. 

A1s ouders vermoeden dat hun kind seksueel misbruikt is, dan raken . 
zij nogal eens in paniek. Terecht . Maar zij lopen meestal niet direct naar 
de politie: eerst willen zij er zelf het fijne van weten. Dus wordt zo'n kind 
langdurig ondervraagd. Omdat zij aannemen dat hun kind er liever niet 
over praat, moet het ver~aal er volgens hen uitgetrokken worden. Maar 
het is niet uitgesloten dat er onder die omstandigheden meer ingestopt 
dan uitgetrokken wordt. De zaak Laan vormt daarvan een voorbeeld . 8 

Het spelinterview 

In de zaak Laan verdenkt de moed er van de zevenjarige Jolanda de vader 
van seksuee l misbruik. De ouders zijn gescheiden en er zijn drie kinderen 
- Jolanda, Bert van elf en Sara van twaalf jaar - voor wie een bezoekre
gelin g met hun vader geldt. Het seksuele misbruik van Jolanda zou tij
dens die bezoeken hebb en plaatsg evonden. Moeder komt op het idee 
doordat zij Jolanda copu lerende bewegingen met haar poppen ziet ma-

7. Zie E. Loftus en K . Ketcham , Witness Jor the Defense: The Accused, the Eyewitness, and 

the Expert who puts Memory on Trial, New York: St. Martin , 1991. 

8. Deze zaa k is niet in onze verzameling in de bijla ge opgenomen, omdat uit eind elijk 

de officier van ju stitie tot sepot besloot . Zie over deze zaak: Rit a Kohnstamm, ' Nood

lottig e Combinatie', NRC Hand elsblad, 29 augustus 1989. 
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ken. Zestien dagen later wordt Jolanda ondervraagd door een mannelijke 
verbalisant, Ter Sandt. Ter Sandt schrijft in het proces-verbaal: 'In ver
band met de leeftijd van het slachtoffer werd zij gehoord in de vraag- en 
antwoordstijl.' De verbalisant gaat recht op zijn doel af, want al bij de 
vijftiende vraag brengt hij het verhoor op de problemen met papa: 

·_ Verbalisant: Waar slapen jullie? 

- Jolanda: Sara slaapt boven in een kamer, Bert slaapt beneden. Ik 

slaap bij papa in het grote bed. 
- V: Wat doet papa als die jou naar bed brengt? 
- J: Hij leest een verhaaltje voor van Sjors en Jimmie. 
- V: Hoe vind je het bij papa in bed? 
- J: Niet zo leuk. Het licht mag niet aan, het is er dan zo donker. 
- V: Wat heb jij voor kleertjes aan in bed? 
- J: Ik heb een nachthemd aan. 

In het vervolg van het verhoor blijkt dat papa Jolanda 'kusjes op de 
mond' geeft en haar aait. Op de vraag waar papa haar aait, zegt Jolanda: 
'Ik ben het vergeten.' Maar enige vragen later weet zij het toch: 'over 
mijn plassertje' en voegt daaraan toe dat papa ook raar doet met zijn 
plasser. Als Ter Sandt daarop vraagt wat papa dan precies doet, wil Jo
landa geen antwoord meer geven. 

Achttien dagen later belt J olanda's moeder opnieuw de politie met de 
mededeling dat het meisje graag nog een keer met iemand van de politie 
wil praten. Deze keer wordt het verhoor door een vrouwelijke verbalisant 
afgenomen. In dat verhoor komen wij de volgende passage tegen: 

- Verbalisant: Wat doet papa dan? 
- Jolanda: Zeg jij het maar. (Dit wordt kennelijk gezegd tegen 

moeder, maar in het proces-verbaal wordt van haar aanwezig
heid geen melding gemaakt.) 

- V: Gaf papa jou kusjes? 

- J: Ja. 
- V: Wat deed papa met zijn handen? 
- J: Jij moet het zeggen. (Kennelijk weer tegen moeder.) 
- V: Kneep hij wel eens in je neus? 

- J: Nee. 
- V: Pakte hij je wel eens bij je oren? 
- J: Nee. 
- V: Bij je grote teen? 

- J: Nee. 
- V: Bij je billen? 
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- J: Ja. 
- V: Bij je plasser. 
- J: Ja, maar dat heb ik niet gevoeld. 
- V: Hoe kwam het dat j e dat niet voelde ? 
- J: Nou, ik sliep. 
- V: Hoe weet je dan dat papa dit deed? 
- J : Mama heeft dat gezegd. 

Zo kritisch als de politie over het algemeen is tegenover volwassen getui
gen, zo onkritisch is zij vaak tegenover kinderen. Jolanda zegt hier zon
der omhaal dat zij niet weet wat er gebeurd is, omdat zij sliep. Haar moe
der heeft haar kennelijk van het seksuele misbruik van haar vader op de 
hoogte gesteld. Dat wordt argeloos in het proces-verbaal verme ld , maar 
niet doorzien. Dat is niet ongebruikelijk. Het verschijnsel is vaker geob 
serveerd en heeft een technische naam: 'mentale set'. Men verwacht iets 
- in dit geval dat het kind seksueel is misbruikt - en ziet andere moge

lijkhed en niet. Niet alleen de politie is er gevoelig voor, ook deskundigen. 
Na dit tweede verhoor haalt de politie de orthopedagoge mevrouw 

Dortland - ook dit is een door ons verzon nen naam - erbij om Jolanda 
te onderzoeken. Het onderzoek vindt plaats op het politiebureau. Als 
men niet beschikt over een speciaal voor kinderen ingerichte verhoorka
mer, is dat niet de meest aangewezen plaats. Dat is geen marginaal pro
bleem, want van het kind _ wordt nogal wat gevergd: het moet heel intieme 
dingen aan een vreemde vertellen en als het gaat om seksueel misbruik 
door een familielid, moet het kind tegenover een vreemde de loy alit eit 
aan dat familielid opgeven. Voor Jolanda kwam daar no g bij dat het on
derzoek plaatsvond in aanwezigheid van verbalisant Ter Sandt. Tegen
over hem had zij eerder al een voor haar vader belastende verklaring af
gelegd. Zou zij in aanwezigheid van Ter Sandt tegen mevrouw Dortland 
daar van af durven wijken? Misschien doet het antwoord op die vraag er 
niet zo vee l toe, want mevrouw Dortland zaagt tijdens het in terview haar 
planken van zulk dik hout dat Jolanda toch geen kant op kan. Dat weten 
wij omdat mevrouw Dortland het protocol van het spelinterview bij haar 
conclusies voegt. Dat stelt ons in staat enige passages te citeren (tussen 
haakjes geeft de interviewster het non-verbale gedrag van het kind weer). 
Het gesprek begint aldus: 

Na een inleidend gesprek over de reden waarom Jol anda hier is begin
nen we het interview. 
- Orthopedagoge: Als het nare nou met je gebeurde, waar was je dan? 
- Jolanda: (Lacht en ontwijkt mijn blik en vraag.) 
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Wat opvalt, is dat de ondervraagster er van meet af aan van uitgaat dat 
er 'iets naars' gebeurd is. Mevrouw Dortland was gevraagd na te gaan 
of er 'iets naars' gebeurd was, maar zij neemt die opdracht blijkbaar niet 
helemaal serieus en gaat ervan uit dàt er 'iets naars' gebeurd is. Voor Jo
land a is het meteen duidelijk dat zij één speciaal ding wil horen. Het on
derzoek heeft een gesloten probleemstelling. Dat is niet de juiste wijze om 
een verhoor te beginnen : men dient getuigen eerst vrij te laten vertellen 
wat zij gezien of gehoord hebben en pas daarna gerichte vragen te stel
len.9 Mevrouw Dortland houdt zich niet aan die regel en kent hem mo
gelijk ook niet. Hoe dat ook zij, Jolanda blijft om te beginnen het ant
woord op de zeer gerichte openingsvraag schuldig. 

Geen nood, de poppen kunnen uitkomst brengen . Maar ook nu pro
beert de orthopedagoge de kortste weg naar het doel te vinden: een pop 
die een volwassen man voorstelt, wordt door haar direct als papapop be
noemd. Dat is onvoorzichtig omdat er vaak meer volwassen mannen dan 
alleen de vader in het leven van een kind zijn. Jolanda's moeder woonde 
bijvoorbeeld geruime tijd samen met een vriend. De vriend is pas onlangs 
vertrokken. Het zou daarom verstandig geweest zijn om te zorgen voor 
een tweede pop van een volwassen man. Na het uitkleden van de papa
pop wil Jolanda met de mamapop gaan spelen, maar dat mag ni et van 
de ondervraagster. Moeder heeft het immers niet gedaan; het gaat om 
de vader: 

- Orthopedagoge: Nee, we zijn nog niet klaar bij de papapop. 
- Jolanda: Hij heeft haren daar (voelt het schaamhaar) en een randje 

om z'n piemel.' 

Vervolgens drukt Jolanda twee jongenspoppen met de gezichten tegen el
kaar en zegt dat het homo's zijn. Dat is voor een klein meisje een verras
sende mededeling, maar zij blijkt die kennis te hebben uit blaadjes waar 
allemaal blote mensen in staan. De orthopedagoge vindt het niet nodig 
om daar verder op in te gaan en brengt het gesprek weer op papa . Toch 
zou deze bekendheid met 'blote blaadjes' nader onderzoek verdiend heb
ben, omdat zulke bladen imm ers gemakkelijk een bron van allerlei voor 
kinderen ongebruikelijk informatie kunnen zijn . 

Vervolgens vertelt Jolanda gedetai lleerd waar iedereen slaapt wanneer 
zij in het weekeinde mét haar broer en zus bij papa logeert en hoe zij dan 
's ochtends voor papa een beschuitje klaarmaakt. Maar ook dat vindt de 

g. Zie J.C. Yuille en J. Cutsha ll, 'Analysis of the Statements ofVictims, Witnesses 

and Suspects', in J.C. Yuille (ed.), Op.ci t. (noot 2), p . 175-191. 
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pedagoge afdw alen. Zij had blijkbaar haast: het interview vond in één 
sess ie plaats en nam anderha lf uur in beslag : 

- Orthopedagoge: Nou vertel es, ging Jol anda weer terug naar bed? 
- Jolanda : J a naast pap a liggen. Met pyjama aan. 
- 0: Met pyjama aan. 
- J : Papa ook pyjama aan. To en gingen wij slapen. 
- 0 : O.k. slapen . En toen? 
- J: Nu ga ik me aankleden. 
- 0: Nee je gaatje nog niet aankleden. We moeten nog even spe len 

hoe dat nare gebeurde . Ho e was dat nou? Ik begri jp er nog he
lemaal niets van . 

Het laat zich raden waar de orthopedagog e naar toe wil: een scène die 
verificatie voor haar hypothese biedt : een blote papa- en een blote 
Jolanda-pop. De andere poppen storen da arbij alleen maar en het is zeker 
storend als Jolanda de Jolanda-pop weer wil gaan aankleden. Toch begint 
Jolanda door te krijgen wat er van haar verwacht wordt, althans dat 
denkt zij: 

- Jolanda: (raakt meer opgewonden) Nog een keertje slapen. 
- Orthopedagoge: Nog een keertje slapen. 

- J : Papa was wakker. (Kindpop duikt op de papapop. Jolanda 
doet wild en lacht.) 

- 0: Wacht eens even Jolanda, even van het be gin af aan. Kindje 
was wakker, papa is wakker en dan . . . 

- J : Beschuitje eten en dan weer slapen en papa wakker worden en 
dan had hij wat verzonnen. 

- 0: Had hij wat verzonnen? W at? W at zei hij dan? 
- J: (mompelt) Toen kleedde [papa] het kindje uit en dan moet je 

zo leggen. (Legt de kindpop weer op de papapop .) 
- 0: Nou moet je eens goed luist eren Jolanda, dat gaat zo maar 

niet. D at kind op die blote vader. Zo gaan die dingen niet. 
- J: Hoe dan? 
- 0: Dat weet ik niet , dat weet jij. Het kind is uit gekleed . Wat zegt 

de papa tegen het kindje. 
- J: Ik was toen niet wakker. 
- 0: Wat zegt ie tegen het kindje? 
- J : ( waarschuwend) Ik slaap hoor ... 
- . 0: 0.k. Wat zegt hij tegen het slapende kindje? 
- J: Ik hou van je. (haar stem schiet uit) Ik hou van je zegt ie. 
- 0: Vindt het kindje dat leuk (kijkt me ongelovig aan, even) .. . of 

niet fijn. 
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- J: Ni et fijn. (zachtj es benepen) 
- 0: W at zou j e willen gaan doen op zo n moment . 
- J : Gaa n spelen . 
- 0 : Gaa n spelen . Nou , hij zegt ik hou van j e en wa t doet hij dan? 
- J: Beetje ingewikkeld . ( slaa t de arm en van de papapop om de 

kind pop heen .) 
- 0 : W at zegt ie dan? 

- J : Ik hou van j e. 
- 0: Ik hou van j e. W at zegt het kindj e dan teru g? 
- J: Niks . (beslist) 

Ho ewel het int ervi ew m aa r ni et de goe de kant op wil gaa n , vra ag t de or
thop edagoge do or: 

- 0 : Is het kindj e wel eens ba ng? 

- J: J a. (Gr etig) 
- 0 : W at gaa t ie dan doen? 

- J: Vrij en . (D raa it resoluu t de twee op elkaa r liggend e pop pe n 
om , zodat het kind nu ond er ligt.) Ik lig zo en hij erop . 

- 0: Jij ligt zo en hij er op . 
- J : J a. (Op gelucht .) Ben ik helemaa l vergeten . 

- 0 : Wat doet hij met zijn hand en als j e zo ligt? 

- J : Wat zeg j e? 
- 0 : W at doet ie met z' n hand en als j e zo ligt? 

- J: Gaa t hij in mijn mond zitten (Dr aa it met ving er m eigen 
mond .) en aan mijn bibs zitten . 

- 0 : O .k . en hoe zit hij aan j e bib s? 

- J : (mompel t) .. . met ze vinger. 
- 0: W at doet ie dan met z' n vinger? 
- J: (duwt hand van de papapop in de vagina van het meisj e) Zo , 

in spleetje. (L acht.) M et z' n midd elvin ger . (Zoekt zor gvuldi g 
de midd elvinger van de pop om het te demonstreren .) 

- 0 : G aa t ie met z n midd elving er in het splee tje, en het kindj e dan ? 

- J : Die slaapt nog. 
- 0 : Die slaapt nog. D at wil het kind liever ni et meemaken. 

- J : (L acht .) 
- 0 : Nou, doet z' n middelvin ger in het spleetje en dan ? 
- J : W eet ik niet meer. ... Vrij en .. : . Gin g va nj oeps. (D oet het 

weer bij de pop .) 
- 0 : H ad hij die vin ger nat gemaakt? 

- J: Nee. 
- 0 : Deed ie hem er zo in? 



Suggestie 

- J: J a. 
- 0: Dat deed toch zeer wijffie? 
- J: Nee ik slaap toch. 

Eindelijk lijkt h et verhoor de goede kant ui t te gaan, maar toch is er iets 
mis: Jolanda blijft ha rdnekkig bewer en dat zij sliep . Dat klopt niet , maar 

de pedagog e heeft daar een op lossin g voor: 'Dat wil het kind liever niet 
meemaken .' Het is deze hulph ypothese waarop de gehe le conclusie uit dit 
spe lin terv iew steunt. En toch heeft Jolanda tege n de politie al vee l eerder 
gezegd d at zij sliep en dat haar kennis over wat er gebeurd zou zijn van 
h aar moeder afkomstig is. De hulph ypothese is uit de lu cht gegrepen. 
Maar de ort hop edagoge concludeert op grond van Jolanda' s 'non -verba 

le gedrag, verhoging van spanning en een angs tig gekleurde ondertoon' 
- dat is de hulphypothes e in andere woorden - da t zij 'met aa n zeker 

heid grenzende waarschi jnlijkh eid een en ander aan den lij ve heef t onder
vonden'. Wat het kind expressis verb is gezegd heeft, doet er blijkba ar 
ni et toe. Wat de orthopedagoge zelf heeft bijg edrag en aa n het gesprek al 
evenm in . Wat er blijkbaar wèl toe dee d , was iets ongri jpb aa rs als ' het 
non-verbale ged ra g' van het kind en de int erpretatie die de in terv iewster 

da arvan gaf. 

Suggestie 

Er is nogal wat onder zoe k gedaan naar de mate waarin get ui gen . ontvan 
kelijk zijn voor su ggestie . 10 Het blijkt relati ef ee nvoudig te zijn om ge 
tuig en door sugg est ieve vrag en onjuiste verk lar in gen te ontlokken. Een 
suggestieve vraag is een vraag waarin ( ee n deel va n) het gewenste ant
woord bes loten ligt of uit kan worden afge leid . Subti ele vormen van sug 
gest ie zijn mogelijk, zoa ls het verhoor van Jol anda laat zien. Mevrouw 
Dortland begon het ver hoor met de vraag: 'A ls het n are nou met j e ge 

beurde, waar was j e dan? ' D e vraag bet reft de plaats waar iets gebeurde. 
Dat daar iets naars gebe u rde glijdt moeit eloos me e naar binnen in het 
brein van de ondervraagde . 

Op deze wij ze binnengesmokkeld e gegevens gaan, zo heeft onderzoek 

JO. Zie voor een overzicht van beide aspecten respectievelijk E.F. Loftus, N.L. Korf 
en J.W. Schooier, 'M isguided Memories: Sincere Distortions of Reality', in J. C . 
Yuille (ed.), Op. cit. (noot 2), p. 155-173 en G.H. Gudjonsson en N.K. Clark, 'Sug
gestibility in Police lnterrogation: A Social Psychological Model' , Social Behaviour, 

I, 1986, p . 83-I04. 
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uitg ewezen, deel uitmaken van het geheugen. Ov er hoe dat in zijn werk 
gaat, bestaan twee strijdige theori eën .11 De ene theori e veronderstelt dat 
de oorspronkelijke herinnering wordt vervangen door via suggestie inge 
voerde informatie ; de andere veronderstelt dat de oorspronkelijke en de 
nieuwe informatie naast elkaar in het geheugen beschikbaar blijven. 
Voor beide theorie ën is enige steun gevonden in de resultaten van em pi
risch onderzoek. H et verschil is ni et onbelangrijk omdat de tweede theo
rie in principe de mogelijkheid op en laat dat waarh eid en verdichtsel op 
een later tijdstip en onder zekere voorwaarden weer gescheiden zouden 
kunnen worden. Als de oorspronk elijke informatie echter wordt vervan
gen door met behulp van suggesti e geïntroduceerde nieuwe informatie, 
dan is het effect van een suggestief interview als dat van Jolanda niet 
meer te corrigeren, doorvragen of opnieuw ondervr age n heeft geen zin 
meer. Wellicht is er nog een andere mogelijkheid, die erop berust dat 
men ware van onw are antwoorden probeert te onderscheiden door op de 
kwaliteit van de antwoorden te lett en. Wij komen op die mogelijkheid 
nog terug . 

Niet ied ereen is eve n ontvankelijk voor suggesti e. Gudjonsson vond 
onder andere een samenhang met inte lligentie . 12 In het algemeen mag 
men aannemen dat kinderen ontvankelijker zijn voor suggestie dan vol
wassenen. 13 

De ja -routine 

In de zaa k Donk er vonden wij een spelinterview dat ieder di e wil leren 
hoe het niet moet , dient te bestuder en . Wij geven het door de ondervra
gende orthopedagog e zelf gemaakte protocol van dat interview integraal 
weer. De verdacht e is tachtig jaar. De deskundige is een orthoped agoge 
die zeer regelmatig bij zedenzaken met kinderen wordt ingeschakeld en 
hier in ond erwijs verzorgt; wij noemen haar mevrouw Groenteman. Oor
spronkelijk werd Donker ervan verdacht met het buurm eisje van zijn 
dochter ontucht~g e handelingen te hebben gep leegd . Aan leiding tot die 

11. Een overzicht van de discussi e wordt gegeven door Loftu s, Korf en Schooier, Op. 
cit., (noot ro). 

12. G .H. Gudjonsson, 'S uggest ibility, Int elligence, Memory R ecall and Personality: 

An Experimental Study', British Journal of Psychiatry, 142, 1983, p . 35-37. 

13. Zie S.J. Ceci, D .F. Ro sse n M.P. Toglia , 'Age Differenc es in Suggestibilit y: Nar

rowing the Unc ertainti es', in S.J. Ceci, M.P . Toglia en D.F . Ross (eds.), Children 's 

Eyewitness Memory, New York: Springer, 1987, p. 79-91. 
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verdenking wordt gevormd door mededelingen van het buurmeisje, van 
wie later blijkt dat zij een ziekelijke fantasie heeft. Die zaak wordt later 
dan ook geseponeerd, maar inmiddels is bij de dochter en schoonzoon 
van Donker al het vermoeden gerezen dat Donker misschien ook iets 

heeft uitgespookt met hun dochtertje, Donkers kleindochter derhalve. 
Die kleindochter heet Heleen, is zes jaar oud en ontkent dat er iets ge
beurd is. Dat doet de grootvader ook. Niettemin doet zijn schoonzoon 
aangifte. Hij baseert die aangifte op een spelinterview dat met Heleen 
werd gehouden door mevrouw Groenteman. Dat interview vormt tevens 
het enige bewijs in deze zaak. Mevrouw Groenteman schrijft: 

H(eleen) arriveert met haar moeder op de plaats waar het interview zal 
worden afgenomen. Ze heeft, zo zegt haar moeder, eigenlijk helemaal 
geen zin. Wel gaat ze met int. [ aldus duidt de orthopedagog e zichzelf 
aan] mee naar de spelkamer. Er is eerst een gesprekje over waar ze 
woont, in welke klas ze zit, enz. Zelf vertelt ze dat haar oma ergens an
ders woont en dat opa haar, als ze daar naar toe gaat, op komt halen 
bij de trein . Ze kan niet vertellen wat de achternaam is van haar opa 
en oma. We komen er toch achter (opa Donker). Ook vertelt ze over 

een vakantie in Finland. 
Int. introduceert de Anatomisch Correcte Poppen. H. kiest poppen uit 
die de voor haar belangrijke person en kunnen spelen. Er komt een ma
ma, papa, H. en haar broertj e en een oma en opa . Ook haar vriendin
netje Geertje [dat is het fantasierijke buurmeisje] wordt gekozen, en een 
nichtje Vanessa. 
Int. vraagt haar of zij weet waarom ons gesprek gaat plaatsvinden. Dat 
weet ze niet, zegt ze. Int. vertelt haar dat we gaan praten over dingen 
die, een tijd geleden, zijn gebeurd en die niet zo leuk waren. Int. be
noemt dat die vervelende dingen te maken hebben met opa. 

Evenals bij het verhoor van Jolanda door mevrouw Dortland, is er ook 
bij mevrouw Groenteman geen ontkomen aan: zij wil het niet hebben 
over de vraag àf er wel wat naars gebeurd is, en zo ja, met wie dan en, 
als dat vaststaat, wat dan precies. Ook voor mevrouw Groenteman, en 
dus voor Heleen, staat vast wat er aan de hand is : opa heeft vervelende 
dingen gedaan: 

H . zegt dat ze niets meer weet. Int. legt uit dat mensen soms afspreken 
dat ze niet meer over nar e dingen zullen praten maar dat het vandaag 
nodig is dat we er toch nog een keertje over praten. 
- Int: Hier in deze kamer mag je alles zeggen. Dat mag vandaag. Of 

dacht je dat het niet mocht? 
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- H : Nee . 
- Int: Nee? W at da cht jij? 
- H : Ding en die ik niet van me moed er mag zegge n . 
- Int: Ding en die j e niet van j e moeder mag zegge n. Wat voor din-

gen mag j e niet van j e moeder zegge n? 
- H : Uh ... ding en die me moeder niet leuk vindt. 
- Int: Dingen die j e moeder niet leuk vindt. Wat denk je dat j e mo e-

der ni et leuk vindt? 
- H : Als ik ga slaan en zo. 

- Int: 0 ja, maar dat is niet zeggen he? Nee, maar weet je H. , het 
is natuurlijk ook wel zo dat som.mig e ding en vervel end zijn 

maa r dat we ze toch moeten weten om goed te kunn en helpen? 
Int . legt uit dat ze over alles mag pr ate n. 
- Int: Moeilijk he? 

- H: J a. 
- Int: J a, want dan zegt de een dat j e wel mag vertellen en de ander 

zegt dat j e niet mag vertellen? 
- H : Ik doe het toch niet. 
- Int: Nee, waarom niet? 
- H: Omdat ik dat niet leuk vindt. Dat mag gewoon niet. 
- Int : Je mag het niet? 
- H: N ee. 
Int. legt uit dat ze wel mag vertellen omdat als het echt niet mocht ma
ma niet met ha ar was gekomen. H. blijft niettemin weigerachtig. 
- Int: Ik denk dat jij een keer met G. [het buurm eisje] aan · het spel_en 

was en dat opa toen kwam en dat die toen wat met G. heeft 
gedaan waar G. erg van is geschrokk en . 

- H: W at dan? 

- Int : J a, dat moet jij verte llen dat weet ik niet. Jij was erbij , ik niet. 
Ik weet alleen dat G . erg geschrokken was . 

- H : Maar ze heeft het niet verteld maar ze zei wel dat het niet leuk 
was . 

- Int : D at het helemaal niet leuk was. En wat zei ze ver der nog. Ging 
ze huil en of moest ze niet huil en? 

- H: Nee. 
- Int : Nee , en waar was dat ook al weer? 
- H : D at heb ze niet gezegd. (Huilerige toon.) Mocht alleen het 

binnen was want me moeder mocht het niet hor en . 

M er k op dat bij de aa nvang van het gesprek de orthopedagoge niet alleen 
m et de deur in huis valt, maar ook onmiddellijk de suggestie introdu cee rt 
dat opa Donk er iets heeft gedaan toen Heleen en Geertje aan het spelen 
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waren. Herh aa lde opm erking en van H eleen die erop zo ud en kunn en dui

den dat er ni ets gebeurd is, word en door de int erviewster genegee rd . Bij 
verh oor door de politie h eeft Donker weliswaa r toegege ven dat hij zijn 
kleindo cht er wel ee ns ge str ee ld heeft, m aa r daa rbij gin g h et om gedr ag 
waa rvan and eren getuig e waren . H eleen lijkt ni et te weten waa rop de in
tervi ewst er do elt , zoal s uit het ver volg blijk t: 

- In t : 0 , ·j e moeder mocht het niet ho ren . 
- H : M e va der moest het vertellen maar ik zei stee ds dat , dat , dat 

me vader het helemaa l niet weet. 
- Int: En tegen wie moest j e vader dat vert ellen? 
- H: T egen mij . 
- Int : 0 tege n jou. En toen dat met G . was gebeurd dat ze niet 

wat helemaal niet leuk was. Jij was daa r ook bij ? 
- H: Nee. 
- Int: W as G . alleen? 
- H : Nee , me opa was erbij maa r dat snap ik niet. 
- In t: 0 dat snap j e niet. H oe dat kon . 
- H: . . . Nee . 
- Int: En waa r zou da t dan geweest zijn weet G . . .. (onverst aa n-

baar) ? 
- H : Nee, ze heb verd er nik s verteld . 

H et bov enst aa nd e laat zien dat H eleen niet wee t wat Gee rtj e is ove rk o
men en wel omd at zij er ni et bij was . H et was kenn elijk ' ni et leuk ', m aa r 
da t heeft H elee n van hor en zegge n . De int erv iewst er corri gee rt h aar ove
ri gen s: het wa s 'helemaal niet leuk ' en doe t een nieuwe pogi n g om uit H e
leen te krij ge n wa t er m et Geer tje gebeu rd is : 

- Int : Nik s vert eld . En heeft ze ook niet verteld dat opa bijv . klapp en 
gaf? 

- H : Nee. 
- Int : Of gin g kietelen ? 
- H : Nee . 
- Int : Of ging krieb elen ? 
- H: O ok niet. 
- Int : Of dat ze bij opa op schoot moest zitten ? 
- H: O ok niet. 
- Int : Mo et jij wel eens bij opa op schoot zitt en? Ga jij wel eens bij 

opa op schoot zitt en? 
- H: J a . 
- Int : Vind jij dat leuk ? 
- H : Uhu ... j a. 
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H. vertelt dat haar opa van grapjes maken houdt en dat ze va n haa r opa 
altijd snoepjes krijgt. We prate n even over de lekkers te snoep en over 
het eten waar ze van houdt . Vervolgens praten we over verjaardagen. 

Bov ens ta an de passage wekt de indruk dat H eleen het leuk vindt om bij 
opa op schoot te zitte n . D at is van belang omdat het seksuele misbruik 
geacht wordt te hebb en pl aa tsg evo nd en terwijl H elee n bij opa op schoot 
zat. Daarov er moet H eleen nu bij zond erh eden gaan geve n . D aarvoor 
word en .de anatomisch correc te popp en in de strijd geworpen: 

We gaa n de Anat omisch Correcte Popp en uitg ebreid bekijken. Aan de 
hand van de H .-pop benoemt H. de verschillende lichaam sdelen en de 
functi es daarvan . H . is terughoudend als int . haa r vraagt de geslachts
delen te benoemen maar kan wel zeggen dat de vagina thuis ' bib s' ge
noemd wordt. Voor het geslachtsd eel van de grootva derpo p zegt ze geen 

na am te weten. Ook niet hoe dat bij haa r broertje heet. Ze weet het ech
ter wel maar is terughoudend om de woorden te gebruiken. 

Dan keert int. weer terug naar de gebeurtenissen rondom G. 
- Int : Weet j e wat ik graag zou willen wete n. Of de opa wat ie bij 

G . gedaan heeft of die dat ook wel eens bij jou gedaan heeft. 
Heeft die opa bij jou wel eens zo zitt en friebe l de fratsen? 

- H: Ja. 
- lnt:Ja. W aar heeft ie aan jou zitten te friebe l de fratsen? 
- H: Hier. (Ze wijst ergens vaag naar het lijf van de H.-pop .) 
- Int : Daar. En waar nog meer? 
- H : Aan me zij. 

Zoals eerde r gebleken weet H eleen niet wat er m et Geertj e gebeurd is, 
want zij was da ar ni et bij aa nwezig. Dat he eft zij eerd er gezegd. Niettec 
min acht de orthopedagoge dat een goed uit ga ngspunt om haar te vragen 
of haar hetzelfde overkomen is: 'Heeft die opa bij jou wel ee ns zo zitten 
frieb el de fratsen ?' J e hoort het H eleen denk en: aha, heet dat zo: 'fr iebel 
de fratse n'. J a hoor, dat heeft hij bij mij ook wel eens gedaan. Friebel de 
fratsen is vast leuk. Wij weten nat uurlijk niet hoe H eleen dit neologisme 
heeft geïnterpreteerd, maar h et is niet onwaarschijnlijk dat een zesjarig 
m eisje dat verstaat als: grapjes m aken , stoeien of _misschi en kietelen . 
Waarom zou zo'n kind bij zo' n vrolijk klink end woord m etee n aan sek
sueel misbruik mo eten denken? Uit het vervolg blijkt dat Hel een het in
der da ad over kiete len heeft, zij het dat de ondervraagster daa r geen vrede 
mee heeft: 

- Int : Laat eens zien? 
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- H: (Demonstreert kietelen door de opapop over het gehele lijf.) 
- Int: Daar. Maar daar schrik j e meesta l niet zo van he? En G. was 

toch heel erg geschrokken? 
- H: (Doet er het zwijgen toe en kijkt strak voor zich uit.) 
- Int: Zal ik het vragen dan hoef jij alleen ma ar j a of nee te zeggen. 
- H: Ja. 

Vanaf dit punt loopt het interview op schandelijke wijze uit de hand: 

- Int: Okay. Had opa op G . 's rugg etje gekriebeld gekratst? 
- H : Nee. 

Wel verdraaid, Heleen was er toch niet bij geweest! 

- Int: Je zei net van wel? 
- H: Ja . 

Geen sprake van: Heleen heeft niets van dien aard gezegd. 

- Int : En op haar toetje? 

- H: Ja. 
- Int: En op haar buikje? 

- H: Ja. 
- Int: En bij haar beentjes? 

- H: Ja. 
- Int: En bij der plass er? 

- H: Ja. 
- Int: En bij der billen? 
- H: Ja. 

Heleen heeft de regels van het spel ontdekt: 'ja' zeggen is goed. De vra
gen gaan overigens weer over Geertje. H eleen heeft al gezegd dat zij niet 
weet wat er met Geertje is gebeurd. Op de eerste vraag over Geertjes rug
getje antwoord zij dan ook ontkennend. Dat antwoord bevalt de onder
vraagster in het geheel niet en zij maakt , met behulp van een leugentje 
dat Heleen zo gauw niet doorziet, duidelijk dat het antwoord 'ja' had 
moeten luiden. Welnu, die boodschap pikt Hele en feilloos op: voorlopig 
zal zij 'ja' blijven zeggen. En dat werkt dan ook prima voor zolang het 
duurt. Inmiddels heeft zij niet meer gezegd dan dat opa af en toe met 
haar stoeit. 

De pedagoge, in de vaste overtuiging dat zij via de omweg van Geertje 
Heleen over de brug gekregen heeft, vervolgt nu met vragen over wat 
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H elee n zelf overkom en is . Dat gaa t prim a nu H eleen m de 'j a-st and ' 
staa t : 

- Int: En had ie bij jou op de rug gefriemeld ? 
- H: ... Ja. 
- Int: En op de buik ? 
- H: Ja. 
- Int : En op de ru g? 

- H : Ja. 
- Int: En op de benen? 

- H: Ja. 

Da t ga at prim a. Nu komt het : 

- Int: En bij de plasser? 
- H : Ja. 
- Int : En bij de billen? 
- H : Ja. 

Bin go! H eleen heef t begre pen wat er van h aa r verwacht wordt en de in
tervi ewst er bevest igt dat met zoveel woord en: 

- Int: Go ed. Ik vind dat ont zettend kn ap dat j e dat durft te zeggen . 
En mo est j e dan kom en zitt en of moest j e liggen of staan of . . . ? 

- H: G ewoon zitt en .' (De H.-pop zit bij de opapop op schoot.) 
- Int: En zat ie dan zo gewoon te friemel de fratsen ? 

- H : Ja. 

Dubb ele bevestiging, al is ' fri ebel de fratsen ' inmidd els verand erd in 

' fri emel de fr atsen '; weet zo 'n kind veel. W at het wèl weet is , dat 'j a' het 
juist e antwoord is . Tijd dus voor stoutmo edi ger vragen, vra gen ov er ho e 
Hel ee n door opa bijn a verkr acht werd . D aarbij is het van belang te weten 
dat op a - zoals blijkt uit een verklaring van zijn huisart s - al tien ja ar 
impot ent is . Ma ar dat wist de orthop edag oge niet. 

- Int: En wann eer heeft opa dat gedaan of doet ie dat nog vaa k? 
- H : W el een s meer gedaan . 
- Int : Dat heeft ie wel eens meer gedaan . Deed dat pijn bij j e plasser ? 

H eleen komt er nu acht er dat ' fri em el de fr atsen' iet s m et haar pla sser 
te mak en he eft. G een nood , zij we et nog steed s het juist e antwoord: 
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- H: J a. 

- Int: Gaa t ie dan met zijn hand zo in j e bro ekje of gaa t ie ove r j e 
bro ekje? 

- H: Ov er . 

- Int : G aat ie zo erov er (doet het voor met de hand en va n de op apop 
bij de H.-pop) of gaa t ie zo naa r binn en (do et ook da t gebaa r 
voor)? 

Bij d eze ge slot en vra ag kan H elee n kieze n u it twee antwo ord en : 'e rov e r ' 
en ' n aa r binn en '. M aar d a t is haar nog ni et gelee rd door d e ond er 

vraags ter , dus antwoordt zij : 

- H : J a . 
- Int: E n hee ft ie da t ook bij G . gedaa n ? 

- H: J a . 

- Int: J a he . W as G. daa r zo va n geschrokk en? 

- H : J a . 
- Int : D aa r schrikk en kind eren van ? 

- H : J a. 
- In t : H e, en als die dat zo bij j ou had gedaa n , zo te friemel de fra t-

sen , ook wel met zijn vingers in j e bro ek? 

- H: J a. 
- Int: En was die dan met zijn vin gers alleen in de bro ek of ook met 

zijn vingers in het gaat j e? 

- H : J a . 
- Int : W at was ie? 

H: Zo (D emon stree rt wnJ ven met de hand en over de vag m a 

heen .) 
- Int : Zo met zijn hand en . En had ie da n hard e hand en of n age ls af

fe . .. ? 
- H: H ard . 

- Int : H e, en dan za t j e zo tege n opa aa n ?' (De G .-p op zit op schoo t 

bij de opapop.) 

- H: J a . 
Int : V oeld e j e d an ZIJ!l piemel? 

- H: Nee . 

H é, er gaat ie ts mi s: ' nee' is gee n goe d antw oo rd. D e ond ervraags ter laa t 
het echt er passe ren . 

- Int: H ee ft opa ook wel ee ns gepro beerd met zijn piemel hier te frie
mele n ? 
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- H: Een keertj e. 
- Int: Een keertje maar. Hoe deed ie dat, laat maar zien . Doe zijn 

broek maar uit en laat maar zien? 
- H: (Trekt de broek van de opapop uit tot net over de knieën. Ze 

legt vervolgens de piemel van de opapop tegen de vagina van 
de H.-pop.) Een keertje maar. 

- Int: He, en waar war en jullie toen , in welke kamer. In de tuin of 

in de slaapk amer of in de badkamer offe ... ? 
- H : Bij ons thuis . 
- Int: Bij jullie thuis. In welke kamer? 
- H: In mijn kam er. 
- Int: In jouw kam er. Was je toen alleen met opa of was . .. ? 
- H: Alleen. 
- Int: 0 ja. Hij heeft een keertje geprobeerd met zijn blote piem el te-

gen jouw blot e kontje aan? 

- H: Ja. 
- Int: Okay . He eft ie toen ook geprobeerd hem in jou w kontj e te 

stoppen? 
- H: Nee.' 
- Int: En ook niet in jouw plassertj e? 
- H: Nee. 
- Int: Okay. En heb jij ook wel eens zo met j e handjes kriebel de kri e-

bel gedaan bij opa's piemel? 
- H: Ja. 
- Int : Laat eens zien hoe dat preci es zit, mag je met de handj es zien. 
- H : (Demonstr eer t stre len met de handen van de H.-pop over de 

penis van de opapop.) Zo. 
- Int : 0 ja . Vond ie dat fijn of vond ie dat niet fijn? 
- H: Leuk . 

- Int : Vond ie leuk he. En was de piemel dan helemaal naar beneden 
stond ie zo helemaal omhoog? 

Dat zegt Heleen ni ets. Trouwens , opa was imp otent, weet u nog. Maar 
ZIJ weet wel dat volwassen mann en lange piemels hebben. 

- H: Zo'n lange. 
- Int: Zo'n lang e. En heb j e wel eens gezien dat er wat uit de pieme l 

kwam of niet? 
- H: N ee. 
- Int: En dan deed ie weer zijn broek aan? En toen bij G ., weet jij 

dat nog of weet jij dat niet meer? 
- H: Ik weet het niet meer. 
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Nee, want zij was er niet bij . Duid elijk is in deze gehele passage dat alles 
van enig belang door de deskundi ge wordt voorgezegd, bijvoorbe eld d at 
opa zijn broek uitd eed . Natuurlijk weet H eleen niet meer of hij zijn bro ek 
weer aandeed, want uit niets blijkt dat hij die uit h ad gedaan. 
Vervolgens ontspint zich de volgende schokkende co nvers atie: 

- Int: 0, weet j e dat niet meer. Nou, ik vind jou toch verschrikke lijk 
knap dat jij dat nog wist want eerst wist jij helemaal niet meer 

dat j e dat wist he. 
- H: Nee , maar het is eigenlijk niet gebeurd. 
- Int: Is het niet gebeurd? 
- H: Ne e .' 
- Int: 0, is het niet gebeurd? Ho e weet jij dat dan, al die din gen? 
- H : Gewoon, ik denk gauw iets . 
- Int : 0 , jij denk t gauw iets. Maar dat zijn eigenlijk dingen die kin-

deren niet kunn en denken he? 

- H: J a. 

Hier br ee kt onze klomp. H elee n zeg t duidelijk dat de ding en die zij be
aamd he eft ni et echt gebeurd zijn en dat zij zich gem akkelijk iets laat aan
praten: ' Ik denk ga uw iets.' Dat klopt, want het kost onze orthopedagoge 
weinig mo eite ha ar 'iets te laten denk en '. Zij is als was in de hand en van 
de ondervraagst er. Als zij zich eve n schrap ze t , schrikt haar kwelg ees t 
niet terug voor een leug entj e: het moet wèl gebeurd zijn , want anders kon 
Hel ee n al di e ding en ni et wete n. M aar het kind wist ni ets: het heef t alleen 
beaam d wat haar ondervraagster meende te weten. Voor zover H eleen 
van enig e kennis blijk geeft, gaa t het om za ken d ie zesj a ri ge kind eren 
nogal eens oppikk en omdat volw asse nen of oudere kind eren ero ver pr a
ten. Alles wat belas tend is voor h aa r opa, heeft Hel een van de pedagoge 
gehoord. Zij hó efde ook ni ets te weten, want 'ja' zeggen was voldoende. 
Dat is wat het kind do et , zelfs op plaa tsen waar ze log ischer wij ze ' ne e' 

zou mo eten zegge n. H et enig e d at zij op eigen initiatief aanbiedt, is de 
m edede ling dat het ni et echt gebeurd is. Uitgerekend di e mededelin g is 
h aar ondervraagster ni et welkom. De orthop edagoge gaat H eleen nu uit
legge n dat zij best opa mag (mo et !) beschuldi gen: 

- lnt :Ja , dat is het gekke nu . Denk j e dat mama of papa boos is? 
- H : Nee. 

Int. legt uit dat mama en papa over wat ze gezegd heeft niet boo s mogen 
zijn omdat ze haar zelf hebben gebrac ht. H . is het daa rm ee eens. 
- H: Ik moet van me mo eder want dat had ik beloofd . 
- Int : Ja. Ze had gezegd dat we zouden komen en dat we over die 
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nare ding en zouden prat en. En ik vind dat jij dat heel goed 
hebt gedaan en dat .. . 

- H : Maar als ik het heel goed heb gedaan ... (onverst aa nba ar) 
toen, toen moest het gewoon. 

- Int:Ja? 
- H : · En dingen die niet gebeurd zijn dan moet j e heel goed nad en-

ken. 
- Int : J a. M aa r we hebb en het nu over ding en die wel gebeurd zijn . 

Nogmaals herinn ert H eleen mevrouw Gro entem an eraan dat er ding en 

zijn die niet gebeurd zijn , ma ar daa r heef t de orthop ed agoge geen bood
schap aan: 'Wij hebb en het over dingen die wèl gebeurd zijn. ' Hel een 
begr ijpt dat zij fout zit en gaat weer in de j a-st an d : 

- H : J a. 
- Int: Over dat ene keertje dat opa jou per onge luk [sic] een keertje 

daar zo gekr iebeld had bij j e plasser met zijn hand . 

- H: J a. 
- Int : J a. Dat had ie een keertje zo gedaan? 

- H: J a. 
- Int: Dat was echt gebeurd? 

- H: J a. 
- Int : Met zijn vingertje? 

- H: J a. 
- Int: En nou had ie ook een keertje met zijn piem eltje zo tegen jou 

kutj e gezete n ? 

In het beg in van het verslag van het verhoor heef t de orthopedagoge ge
meld da t bij H eleen thuis de vagina ' bibs ' wordt genoemd . Al eer der in 
het interview is dat woord vervangen door ' pla sser' . Nu verschijnt het 
woord 'kutj e' en de vraag is of H eleen wel weet wat dat bete kent. M aar 
zij wee t wel het juist e antwoord: 

- H: J a. 
- Int : W as dat ook echt gebeurd? 

- H: J a (Zacht.) 

Ai, H eleen dr eigt uit de j a-sta nd te gaa n : het antwo ord is zac ht. Dus is 

bekrachti ging van de ja- stand op zijn pla ats: 

- Int: Dat is helemaal niet erg dat jij dat zegt, ik vind da t fantastisch 
knap . En dat was in jouw kamer, boven in j ouw eigen kamer. 
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- H: J a . 

- Int: Daar was ie naar toe gekomen . Waren jullie samen naar boven 
gegaan? 

- H: Niet samen. 

- Int: Niet samen. Jij was al aan het spelen en toen is opa naar boven 
gekomen. 

- H: Ja. 
- Int: En moest jij toen bij hem komen zitten? 
- H: (Schudt nee.) 

Fout antwoord! 

- Int: Nee, wat deed ie toen? 

- H: Ik kom gewoon bij hem zitten. 

Heleen zegt nogmaals dat er niets aa n de hand was en dat zij gewoon bij 
opa gin g zitten. Maar dat is onacceptabel voor de pedagoge: 

- Int: 0, jij kwam gewoon bij hem zitten. En toen ging ie jou overal 
zo, bij j e plassertje en bij je kontje met zijn vinger en dat deed 

een beetje zeer? 

- H: Ja. 
- Int: Ja , dat deed een beetje zeer. En opa die vond het wel fijn denk 

ik? 
- H : Ja. 
- Int : En toen had ie ook een beetje tegen jouw billen geduwd met 

zijn piemel? 

Dat heeft Heleen al een keer eerder ontkend, maar de ondervraagster 

probeert het nog maar eens. Weer mis: 

- H: Nee. 
- Int: Nee? Die keer niet? Was dat een andere keer? 

De ondervraagster redt zich eruit door er een 'andere keer' bij te verzin 
nen, waar tot nu toe in het gehee l geen sprake van was. Heleen is , on
danks aandr ing en , niet verder dan 'een keertje' wi llen gaan. Uit de con 
clusie van de orthopedagoge hi eronder za l blijken dat de pedagoge He
leen dan wel niet heeft overtuigd, maar wel zichze lf: vo lgens haar heeft 
Heleen hier 'j a' geantwoord. De ondervraagster wordt kennelijk zelfs 
niet afgeschr ikt door een ronde ontkenning van de ondervraagde. 

Op dit punt aangekomen, staan de feiten voor de orthopedagoge ken-
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nelijk vast. V ervolg ens zouden er nog twee ding en aa n de orde moet en 
kom en: de bij seksueel misbruik gebruikelijke bedr eiging vap de dad er 
voor het geval het slachtoffer gaat prat en en de psychische schade bij het 
slachtoffer. Het eers te punt komt ni et aan de orde, h et tw eede wel: 

Int. legt aan H. uit dat het vaak heel moeilijk is omdat mensen van wie 
we houd en soms toch din gen doen die we niet pr ettig vind en . Ze beaa mt 
dat volmondig. Int. vraagt haa r of ze het ooit aan mama heeft verteld . 

D at blijkt niet het geval . 
- Int : Moet j e er nog wel eens aan denken of ni et? 

- H: Ik denk er nooit aa n . 
- Int: En als hij nu weer komt ben j e dan niet bang dat ie het weer 

gaat doen ? 
- H: Nee, want hij mag niet meer doen . 
- Int : 0. Van wie mag dat niet meer? 
- H: Van oma. 
- Int : 0, van oma. Du s oma heeft gezegd dat ie het niet meer mag 

doen. 
- H: Nee . 

Wel verdraaid, het kind is uit de j a-stand: 

- Int : Heeft oma dat wel gezegd of heeft oma dat niet gezeg d? 
- H : Wel. 
- Int: Wel. H eeft oma dat gezien? 
- H: Nee, maa r ik heb dat gezegd. 
- Int: H eb j e dat tegen oma gezegd . 0, wat kn ap van jo u . Goh, dus 

oma zorg t dat dat niet meer gebeurd . 
Int. speelt met de oma- en opapo p dat oma tegen opa zegt dat ie het 
niet meer m ag doen . 
- Int : Jij mag dat niet meer doen . Heeft ze dat gezegd? 
- H: Nee . 
- Int: Ho e heeft ze dat gezegd? 
- H: Als j e het nog een keertje doet dan mag dat niet meer. 
- Int : 0, dan mag dat niet meer. 
Int en H. besluit en het int erview. H. wordt gecomp lim ent eerd dat ze 
zo goed heeft kunn en vertellen. 

En dan volgt de conclusie va n de orthopedagoge, die wij eveneens lette r
lijk weergeven: 
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CONCLUSIE 
Het is zeer waarschijnlijk dat H. een maal of enig e malen door haar 
grootvader is betast aan de geslachtsdelen. Ze is er niet echt door van 
streek geraakt maa r heeft het ook niet als een neut ra le gebeurten is erva 
ren. Het feit dat ze er haar ouders niet over heeft durv en vertellen 
spreekt voor zich. 
Naar mijn mening beho eft H . geen extra begeleiding (in de vorm van 
therapi e o.i.d.), wel een oud erp aa r dat verstandig met deze onpr ettige 
gebeurten is omgaat . H . mo et weten dat dit soor t zake n niet meer kan 
voorva llen en dat ha ar oud ers haar daa rvoor zullen behoeden . 
Van het allergrootste belang echter is dat haar abso luut geen verwijten 
worden gemaakt. Niet omdat ze het niet eerder heeft verte ld , niet omdat 
ze het nu wel heeft verte ld en zeker niet omdat opa nu verdri et heeft om
dat zij het verteld heeft. 
Dit soort zaken zijn volwassen zake n en dienen niet de verantwoorde
lijkh eid van kind eren te zijn. 

Tot slot ond ertek ent mevrouw Groenteman haar versl ag, welke onderte
kening wordt voorafgegaan door de woord en: ' Aldus naar beste weten en 
kunnen opg emaakt. ' H et beste ' weten en kunnen ' van allee n mev rouw 
Gro enteman , mag m en hopen . 

H et za l de leze r niet ontgaan zijn dat dit in te rvi ew ons in grot e wo ede 
heeft doen onts teken. H et protoco l van dit int ervi ew is een gaaf voorbe eld 
van wat in het j a rgon 'o pera nt ler en' wordt genoemd: het gedrag van het 
kind wordt perf ect gest uu rd door de goe d- en afkeurin g van de inter
views ter. Voor deze vorm van gedragssturing zijn alle m ensen gevoe lig 
en ee n goed dee l van hun dage lijk se gedrag is aldu s aa ngel eerd. Kind eren 
zijn er extra gevoe lig voor omdat zij m eer dan volwass enen gevoe lig zijn 
voor de goed- en afkeur in g van volwassenen. Wat in dit int ervi ew ge
beurt, is zichtba ar voor iedereen die er enig szins kritis ch naar kijkt. Ook 
de rechter die deze zaa k behand elde, zag het n a er door de verdediging 
op attent ge ma akt te zijn . Zelfs de officier van justiti e zag het en stelde 
n a het pleidooi voor de zaa k alsnog terug te tr ekken . 14 All ee n mevrouw 
Groenteman had het ni et gez ien . D at is des te m ee r laa kb aa r omdat het 
m echanisme van het operante leren tot de elem ent air e va kkennis van ie
dere ged rags wete nsch app er behoort. 

14. De recht er had echt er een and ere oplossing: hij verklaarde, met in ste mmin g van 

officier en verdediging, het openb aar mini sterie alsnog niet-o ntv ankelijk. 
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Ware en onware verhalen 

Ond erscheiden tu ssen ware en onw are verklaring en is ni et eenvoudig , 
niet voor ' leken ' en al evenmin voo r gedrags deskundi gen. In hoofd stuk 
3 besprak en wij een ond erzoek va n Benn ett en Feldm an , waa ruit bleek 
dat pro efperson en niet in staa t waren om verzonn en van war e verh alen 
te ond ers.cheiden. D at laa t de vra ag open of er een m anier is om daa r wel 
oog voo r te krij gen . Dat zal niet eenvoudi g zijn , want een and er result aat 
va n Benn et t en Feldm an was, dat er wèl een system atisch ver schil was 
tus sen ve rhal en di e door toehoord ers voor waa r word en gehoud en en ver
halen die voor verzonn en worden geh oud en , en dat on gea cht of het ver 
haa l waa r of ni et waa r was. Een verzonn en verh aal kan blijkb aa r 'waar' 
gema akt word en door het goed te compon eren en een waa r ver haa l ' on
waa r ' door het slech t te comp oneren . Ee n meth ode di e ond erscheid kan 
maken tu ssen wa re en onw are - dat wil zegge n verzonn en, gelogen , ge
fanta seerd e en gesugge reerde - verh alen , moet daa rom niet goede van 
slecht e verh alen ond erscheide n , maar zowel goe de vert ellers van onwa re 
verh alen als slechte vert ellers van ware verh alen op het spoor komen. 

Er is door p sychol oge n heel wat ond erzoek gedaa n naa r liege n en het 
ontd ekken da arvan. 15 H et ond erzoek laa t zien da t leugens mo eilijk te 
on td ekken zijn als men alleen let op wat er gezeg d wor dt. Le ugenaa rs zijn 
in staa t om hun verb ale gedr ag een schijn van opr ech theid te geve n. An
ders ligt da t voor hun non-ve rb ale gedrag en fysiologische reac ties. D at 
is in het bij zond er het gev al als mensen erg hu n best doen om goe d te lie
gen omd at zij gro ot belang hebben bij een geslaag de leugen . Hun emo ties 
zitten hun dan in de weg . Di t zoge naa md e emotional impai rment-eff ec t 

maa kt het voor de leuge naar moe ilijk zijn non- verbal e gedrag in de han d 
te houd en . 16 Er is een reflexm atig verb and tu ssen em oties en non-v er
baal ged rag en bove ndi en zijn mensen zich in het algemeen ni et erg be
wust va n de m anier waaro p zij bij an deren ove rkomen . 17 

15. Overz ich ten zij n gegeve n door P. Ekma n , Telling Lies, New York: No rton , 1985; 

B.M . DePa ulo, J .I. Stone en G.D. Lassite r , 'Dece iving and De tect ing Dece it', 

B.R . Schlenker (ed .) The Selj and Social L ije, New York : M cGraw -Hill , 1985, p . 323-

370; M. Zuckerman , B.M. DePa ulo en R. Rose nth al, 'Verba ! an d No nve rbal Com 

munication of Decept ion ' , in Advances in Experimental Social Psychology, 14, 198!, p. 1-58. 

16. Zie B.M. DePau lo en S.E. K irkendol, 'T he Mot ivat ional Imp airme nt Effec t in 

the Commun icat ion of Decep tion ' , in J .C . Yuille (ed .), Op. cit. (noot 2), p . 51-70. 

17. Zie voor een elegante toepassi ng va n dit feno meen in ond erzoek naar de interact ie 

tussen po litieage nten en bu rgers A. Vr ij en F .W . Win kel, 'Ve rdac h t zijn en verdac ht 

word en ', in P .J. va n K oppen en H .F. M . Crom bag (red.), Op.cit . (noot 5), p . 9-24. 
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Statement validity analysis 

D e zogenaamd e statement validi ty analysis is een met hode di e geac ht wordt 
ware van onware verhale n te kunn en onderscheiden . Er zijn verschi l
lende varianten van de ze m ethode, waar bij steeds sprake is van min
der dan de hi eronder besprok en nege ntien cr iteri a , soms van slecht s 
zes. Al dez e m ethoden zijn echter op deze lfde uit gangsp unten gebaseerd, 
zoda t wij ons beperkt en tot bespr eking van de m eest uitg ebreid e . D eze 
met hod e ri cht zich op de inh oud van de verk lar in g, op h et verba le ge
drag. Dat is geen voor de h and liggende keuze gezien de daa rn et genoem 
de resultat en van ond erzoe k naa r liege n . D e m ethod e on tst ond in 1902 

in Duitsland, 18 m aar heeft sindsdien ook buiten dat land opgang ge
maakt. 

Stat em en t va lidit y analysis is gebas eerd op de veronderste lling dat ve r
h alen die de ve rt eller zelf hee ft beleefd andere kenmerken vertonen dan 
ver hal en di e de vertell er ni et zelf he eft beleefd. D aa rbij zou het ni et ui t
m aken wa aràm een verhaal onju ist zou kunn en zij n; he t gaa t ui tsluit end 
om de vastste lling van de jui sthe id of onjuisthe id , niet of een onjui st ver
haa l door liege n of door su gges tie tot sta nd is gekomen . 

D e method e werkt als vo lgt. D e deskundig e laa t de betro kk ene zijn ver 
haa l ee rst vrij ve rt ellen. V ervolgens worden allerlei vragen geste ld: con
trolevragen, vragen om aanvu llend e in formatie en vra gen over tegenstrij
di gheden . 19 Essentiee l is dat de deskund ige op geen enk ele wijze ant
woorden suggereert. 20 Meesta l wordt het interview op geluid sband op
geno men en daa rn a lett erlijk uit geschr eve n. D e analyse va n het aldus 
verkregen mat eriaa l gebeurt aa n de hand van nege nti en crit eri a, di e in 
ta bel 2 zijn wee rgeve n. D e aa nwez igheid in het mat er iaa l van elk va n de 
ze crit eria wordt beschouwd als een aa nwij zin g dat het om een waar heids
getro uw verhaa l gaa t. Afwez igheid erva n hoeft, althans vo lgens Ste l
ler,21 echter ni et te betekenen dat de verkl aring onjui st is. 

In ideal e vorm wordt het werk in twee fase n ui tgevoerd . Eerst wordt 
de inh oud van het int erv iew gescoo rd op elk van de cr iteri a in tabe l 2. 

Vervo lgens worden de scores op alle cr iteri a gecom bin ee rd tot een eind
oordeel over het waar heid sgeh alte van de verk laring. Van een kwantit a-

18. Undeutsch , Op. cit. (noot 2), p. I01-119. 

19. M. Ste ller, ' R ecentDe velopme nt si nS tateme ntAn alysis', inj. C. Yu ille(ed .), Op. 
cit. (noot 2), p . 135-154. 

20. H . Wege ner , 'T heP resent Stateo fSt atementA nalysis', inj .C . Yu ille(ed .) , Op. 
cit. (noot 2), p. 121-133. 

21. Z ie Ste ller , Op. cit. (noot 19), p. 141. 
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Tabel 2: Criteria voor inhoud bij stateme nt validity ana lysis. Tussen haakjes 
staa n , zo nodig, de kenmerken van ware verk lar ingen (naar Steller, op. cit. 

(noot 19), p. 137). 

1. Logische stru ctuur (coherent en int ern cons istent) 

2 . Ongestructureerde reproduktie (spontaniteit en en igsz ins ongest ru ctureerd) 

3. Hoeveelheid details (rijk aan detai ls) 

4. Inbedding in context (verankerd in tijd, con text en plaats) 

5. Beschrijving van interacties (nauwkeu rige beschrijving) 

6. Weergave va n gesprekken (letterlijke weergave) 

7. Onverwachte comp licaties tijde ns gebe urt enis 

8. Ongewone details 

9. Overbodige details 

10. Verkeerd begrijpen van jui st gerapporteerde details 

11. Verwijzing van gerelateerd externe omstand igheden 

12. Verhaal over eigen mentale toestand 

13. Ve rh aa l ove r mentale toesta nd dader 

14. Spontane correctie 

15. Toegeven iets niet meer te weten 

16. Twijfel over eigen verk lar ing opwerpen 

1 7. Zichze lf beschuldigen 

18. De dader verontschuldigen 

19. Voor het misdrijf typische details 

tieve scoring is voor de meeste criter ia echter (nog) geen sprake. 22 Voor 
één ervan wel, maar die is zeer arbe idsint ensief. Het gaat om het aantal 
details en de methode is ontwikkeld door Yuille en Cutshall. 23 Uit de ge-

22. Zie Ste ller , Op. cit. (noot 19), p. 139. 

23. Yuille en Cutshall , Op. cit. (noot 9). 
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schrev en tekst dien en eerst alle niet-releva nt e element en , aarzelingen en 
redundanties verwijderd te worden. De overgebleven tek st wordt vervol
gens ing edeeld in zinnen die elk een gebeurtenis weergegeven. Voor iede
re zin wordt daa rn a het aanta l er in voorkomende feiten vastgesteld. Bei
de genoemde bewe rking en kunn en niet blind word en uitg evoer d , ma ar 
door speciaal geoefende lieden . Ho evee l feiten bevat bijvoorb eeld een zin 
als: 'H ij dro eg een blauwe spijkerbroek?' Als wij aannemen dat elke spij
ker broek blauw is, dan is er sprak e van één feit; zijn er ook spijkerbroe 
ken van een andere kleur, dan bevat de ze zin twee feiten. De uitküm st 
hangt dus af van de vraag of men niet-bl auw e denim broek en de naam 
's pijk erbroek ' wenst te geven of ni et. H et zee r bewe rk elijk e en op onder
delen nog al subjectieve scoringssysteem van Yuill e en Cutshall levert 
voor slechts éé n van de n egen tien cr iteri a in tabel 2 een kw antitati eve sco 
re op. D eze werkwijze wordt dan ook weinig toegepast. Gebruikelijk is 
dat de deskundig e de tekst van het int erv iew doorloopt op zoe k na a r ele
m ent en di e elk van de crit eria ondersteunen. 

De oorsprong van de nege nti en crit er ia is onduidelijk. Waarom deze 
en geen and ere? Zij steun en niet op empirisch onderzoek naar het waar
heidsg ehalt e van verklaringen. Sommige lijken een zekere face-validity te 
hebb en , and ere niet. Een voo rb eeld van een crit erium met face-validity 
is numm er 14: spontane corr ec ties. M en kan zich voor stell en dat ee n leu
genaar een verhoogd risico loop tegenstrijdigheden te produ cere n . Zich 
dat rea liserend, za l hij zulk e tege n strijdigh eden corrigeren. Wi e zich zelf 
gaandeweg herh aa ld elijk corrigeert, zou wel eens een leu ge naa r kunnen 
zijn . Nummer 14 wordt echt er gebruikt als een indicati e va n een nfet-g e
logen verhaal. Even curi eus is bij voo rb eeld crit er ium 3: het aantal de
tails. Mag m en aannemen dat leug enaars minder details in hun verhalen 
stoppen? Niet aa n alle crit eria wordt trouwens een gelijk gewicht gege
ven. Steller no emt de eers te dri e de belangrijkste, ma ar laat n a behoorlijk 
te argumenteren waarom. Voor alle cr iteri a geldt tot slot dat het sco 
ren erv an grotendeels afhank elijk is van de inv entivit eit en kwalit eit van 
de desk undig e. 

In de zaak Walt ers werd statement validity anal ys is toege pas t. W alters 
wordt ervan verdacht seksuele relat ies te zijn aangegaan met twee geeste
lijk gehandicapte vrouwen in het tehui s waa r hij als groe psleid er werkt. 
De rechter-commissaris sch akelt ee n psycholoog , dr. Koppert, in om de 
twee vrouwen te hor en. Op da t mom ent is er inmidd els and erh alf j aa r 
verlopen sind s W alters ontslagen werd. 

Voor het beoo rd elen van verklaringen va n geestelijk gehandicapten be
staan geen speciale methoden . To epass ing van stat ement validity analysis 
op de gesprekken m et de twee vrouwen implic ee rt dat zij geeste lijk gelijk 
worden gesteld m et kinderen tot twaalf j aa r , want de method e is voor di e 
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leeftijdscategorie bedoeld. De inhoud van het gesprek met een van hen, 
J annetje Hart, bevat aanwijzingen dat die aanname voor haar waar
schijnlijk niet gerechtvaardigd is. 

Dr. Koppert heeft een woordelijk verslag van de gesprekken met de 
twee vrouwen gemaakt. Dat van het gesprek met de ene beslaat negenen
vijftig bladzijden, met de ander eenendertig, te lang om hier geheel op 
te nemen. Uit de transcripties blijkt om te beginnen dat van vrije produk
tie, een volgens kenners essentieel element bij statement validity analysis, 
geen sprake is. Van meet af aan worden gerichte vragen gesteld, die bo
vendien niet altijd vrij van suggestie zijn . 

Maar er zijn meer fouten en omissies gemaakt. Een speciale kant van 
deze zaak is dat de twee vrouwen naar eigen zeggen de toenaderingen van 
Walters prettig hebben gevonden. Als zij dat inderdaad gezegd hebben, 
is niet uitgesloten dat delen van hun verhalen aan hun fantasie zijn ont
sproten. Bij geestelijk gestoorde, volwassen, maar door hun leefomstan
digheden seksueel gedepriveerde vrouwen is dat een reële mogelijkheid. 
Bovendien is door Jan en alleman met deze vrouwen gepraat nadat het 
vermoeden van seksueel misbruik gerezen was. Dat maakt de mogelijk
heid van suggestie door anderen al evenzeer reëel. Uit het dossier en de 
gesprekken die dr. Koppert voerde, blijkt tevens dat de zaak onderwerp 
van een levendige roddel onder de bewoners van het tehuis is geweest, 
lang voordat de politie erbij kwam. Of er tussen het opkomen van de ver 
denking en het moment van aangifte sprake is geweest van suggestie, kan 
uitsluitend worden nagegaan met behulp van een zorgvuldige reconstruc
tie van de gesprekken die in die periode zijn gevoerd. Een dergelijk re
constructie ontbreekt in het dossier. In zijn gesprekken met de twee vrou
wen onderneemt de deskundige ook geen enkele poging om dat te re
construeren. 

Hij neemt integendeel de verklaringen van de vrouwen, inclusief alle 
daarin voorkomende tegenstrijdigheden, geheel serieus en concludeert in 
beide gevallen dat de 'gerapporteerde ervaringen met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid authentiek zijn' . Dat doet hij nadat hij alle 
negentien criteria langs is gelopen en bij elk criterium enige passages aan
geeft die een aanwijzing voor seksueel misbruik zouden vormen. Maar 
voor de meeste criteria zijn evenzeer passages te vinden die juist op het 
tegendeel zouden kunnen wijzen. Dat laatste is niet moeilijk omdat er in 
lange gesprekken altijd wel elementen te vinden zijn die onderling niet 
helemaal stroken. Inmiddels is Kopperts conclusie nogal oncontroleer 
baar geworden. 

Empirisch onderzoek naar de bruikbaarheid van statement validity 
analysis is moeilijk . Zo vroeg Yuille aan negenenveertig kinderen, in leef
tijd variërend van zes tot negen jaar, om twee verhalen te vertellen, waar-
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Tabel 3: Verband tussen oord eel met stat ement validity analy sis en werkelijk
heid in ond erzoek van Yuille , op. cit. (noo t 24) (de getallen zijn perc ent ages). 

Werkelijkheid 

Wa ar verhaal 

Onw aa r verh aa l 

Waar verh aal 

83 

20 

Oordeel deskundige 

Onwaar verh aa l 

8 

60 

G ee n oord eel 

8 

20 

van één wa ar en één onwaar mo est zijn. 24 De kind eren kr egen tw ee da
gen om zich daarop voor te bereiden. Twe e deskundig en beoord eelden 
onafhank elijk van elka ar en ' blind ' de verh alen . Zij stemden in 96 pro
cent van de gevall en over een in hun oord eel en besloten over de resteren
de 4 proc ent op basis van discussi e . D e resultaten daarvan zijn in tabel 3 
weerg egeven. 

D e dia gnosti sche waard e van de conclu sie 'waar verha al ' is 60/8 = 7,5 ; 
de di agnosti sche waard e van de conclusi e 'onwa ar verha al' is lager: 
83i20 = 4,15. Dat is ni et niks , m aa r ook niet veel. De uitkomst en van Yuil
le vorm en echt er slecht s een ruw e schatting van de di ag no stische waa rd e 
van stat ement validit y an alysis in de pra ktijk, waa r de method e mees tal 
gebruikt wordt bij vermo ede slachtoff ers van seksu eel mi sbruik. Bij de 
kind eren in zijn ond erzo ek was daa rvan geen sprak e. D aa rom beschouwt 
Steller he t result aa t van dit ond erzoek als een con serva tieve schattin g van 
de di ag nostisch e waard e. 

Dilemma's 

De di ag nostisch waa rd e va n het oord ee l va n deskundi gen , zelfs als zij ge
wapend zijn met een speciaa l instrum entarium , is gerin g. Hun bijdr age 
aa n de bewij svoe rin g om trent seksueel mi sbruik va n kind eren lost weini g 
op . In een aa nt al gevallen heef t de bijdra ge van een deskundi ge zelfs ee n 
nega tief saldo omd at zij leidt tot verni etiging van bewijsmat eri aa l. D at 
kan gebeur en doordat de deskundi ge met sugges tieve vr age n de herinn e
rin g zozee r verstoort , da t daa rn a geen betrouwb are ve rkl arin g van het 

24. Zie J .C. Yuill e, A Simulation Study of Criterion Based Content Analysis, Paper presen

ted at the NATO Adva nced Stud y In stitut e on C red ibili ty Assessment in M ara thea, It a

ly, Jun e 1988, geciteer d in Steller , Op. cit. (noot 19). 
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kind verkr egen kan word en . H et is daa rom geen kwestie va n : ba at het 
niet, dan schaadt het ni et. Deskundi gen kunn en blijv end e schade aan de 
bewij svoering berokk enen . M en kan zich afvr age n of het ni et beter zou 
zijn als de rechter zelf de kind eren in zedenzaken hoort. D an is hetgeen 
hij te hor en krijgt in ieder geval auth enti ek. 

To ch zijn er goede redenen om in zedenzaken waarin kind eren betrok
ken zijn deskundig en in te schak elen. Verschijn en in de rechts zaal is voor 
kind eren beangstig end en wellicht zelfs traumati serend . Een gespr ek met 
een deskundig e in een kind vriend elijke omg evin g lijkt de voork eur te 
hebb en. De deskundi ge mo et echt er ni et als waa rh eidsvind er optr eden, 
ma ar als een geoefend en wein ig bedr eigend verbali sant. Dat zou betek e
nen dat hij alleen een verh oor afneemt en zich onthoudt va n een oord eel 
over het waa rh eidsg eha lte van de verklaring. Dat blijft dan het wer k van 
de recht er. D e deskundi ge zou in derg elijke gevallen voor af mo eten over
leg gen met de recht er-co~mis saris , het openb aa r minist erie en de advo
caa t van de verdacht e over de te stellen vrag en . T evens zoud en zulk e in
te rvi ews met kind eren altijd op vid eoband mo eten word en op genom en. 
Som s gebeurt dat laa tste ook nu al, m aa r vaa k ook niet. 25 

Zo 'n werkwij ze zou ook de dilemm a' s oplos sen di e ond er and ere door 
Hofst ee ond er woord en zijn gebra cht. 26 Hof stee geeft toe dat de midd e
len die psycholog en in dit soort gevallen ter beschikkin g staa n gebr ekkig 
zijn en dat de eruit getrokk en conclusi es daarom dikwijl s ni et kunn en vol
doen aan de eisen die de recht spr aktijk aa n bewij smidd elen stelt. M aar 
dat vindt hij voo r psychologen niet voldo end e reden om zich te onttr ek
ken aan het beroep dat in zulk soort schrijnend e za ken op hen gedaa n 
wordt. Hij vindt dat de psychologen maar mo eten ro eien met de riemen 
die zij hebb en , ook als di e gebr ekkig zijn. Voor dat standpunt kunn en wij 
enig e sympathi e opbr engen , mits voor iedereen en voor de recht er in het 
bij zond er duid elijk is, ho e gebr ekki g die riemen dan wel zijn en mit s de 
bij die wetenschap passend e terughoud endh eid in a·cht wordt genom en . 
W elnu , het zorgvuldig ond ervrage n van kind eren is iets dat men geoefen
de kind erpsy cholog en beter kan toeve rtrouw en dan vele and ere n . Da t 
do en, en zorg en dat van zulke ond ervrag ingen video-opn amen beschik
baar kom en voor de recht er , lijkt on s een redelijk e bijdr age va n ged rag s
deskundig en aan dit soort zaken. Klinis che psy cholog en en orthop edag o-

25. Zie ook een aa nt al andere zinvolle sugges ties gedaa n door F.C. Ve rhui st , ' Uit de 

mond der kind eren hoo rt men de waa rheid?' Nederlands tijdschrift voor de geneeskunde, 

132, 1988, p . 246-248 . 

26. W .K .B. H ofstee, 'W at ieder e psyc holoog van popp en moe t wete n ', D e psycholoog, 

24, 1989, p . 91. 
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gen zijn in de eerste plaats hulpverlen ers . In die rol is hun eerste preoccu
patie ni et de waarheid, maar hoe de wereld er subjectief voor hun cliën
ten uitziet. Alleen als zij de realiteitswaarde van de subjectieve wereld 
van cliënten onvoorwaardelijk erkennen, kunnen zij hun hulpverlenende 
taak vervullen. Door zich te storten in de wereld van het strafrechtelijk 
bewijs, nemen zij een oneigenlijke taak op zich, waarvoor hun kwalific a
tie twijfelachtig is. 

Hypnose en de polygraaf 

Tot nu toe bespraken wij in dit hoofdstuk methoden die speciaal ontwor
pen zijn voor kinderen. Bij twijfel over het waarheidsgehalte van verkla
ring en van volwassenen zijn volgens sommigen andere methoden be
schikbaar: hypnos e en leugendetectie . Sommigen hebben in de afgelopen 
jaren hypnose aanbevolen als hulpmiddel voor de waarheidsvinding in 
strafzaken. 27 Dat gebeurt nogal eens met een beroep op door de politie 
met deze methode behaalde successen. Knibbeler beschrijft een aantal 
van die gevallen. De resultaten zijn echter aanzienlijk minder spectacu
lair dan wordt voorgesteld. Bij een zorgvuldige analyse blijft er van de 
resultaten weinig tot niets over. 28 Voor zover er positieve resultaten mee 
behaald werden , kon niet worden uitgesloten dat zij het produkt waren 
van de omstandigheid dat getuigen in een rustige omgeving en door een 
ervaren psychiater werden gehoord, die er bov endien alle tijd voor nam. 
Het is gebruikelijk dat getuigen verhoord worden in een druk politi e
bureau. 

Als getuigen in gecontroleerde laboratoriumexperimenten zowel met 
als zonder hypnos e worden verhoord, dan zijn de verschillen meestal te 
verwaarlozen. 29 Bovendien is verhoren onder hypnose niet zonder risi
co, omdat uit onderzoek gebleken is dat getuigen dan in verhoogde ·ma te 

27. Zie G.M.J.H. Goltstein, H.J. Heijb oer enj .M. O 'Breen, 'Fo rens ische hypno se: 

een nutti g hulpmidd el bij de opsporing', Algemeen politieblad, 135, 1986, p . 3-8; H.J. 

Heijboer, 'Fore nsische hypno se, verdiept verhoor: spoorzoeken in de geheime grotten 

van het geheugen', Tijdschrift voor de politie , 47, 1985, p. 325-342; J .M.H. Knibbeler, 

'Hypnose-verhoren in Nederland: criminologische en politiële analyse van get uig en

verhoor onder hypnos e', Algemeen politieblad, 134, 1985, p. 435-442. 

28. Zie W.A. Wagenaar, ' Liever geen verhoor onder hypnose', NRC Hand elsblad, 28 

augustus 1986. 

29. Zie M. Chapnik Smith, 'Hypnotic Memory Enhancement of Witne sses: Does it 

Work? ' , Psychological Bulletin, 94, 1983, p. 387-407. 
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gevoelig zijn voor suggestie. 30 Dat ligt voor de hand: hypnose is een 
door suggestie opgeroepen verhoogde gevoeligheid voor suggestie. Daar 
komt bij dat niet iedereen even gemakke lijk en even diep in hypnotische 
trance gebracht kan worden. Juist degenen die toch al gevoelig zijn voor 
suggestie, zijn gemakkelijker en dieper onder hypnose te brengen. Dat 
m aakt dit soort verklaringen riskant als bewijsmiddelen, een mening die 
de Hoge Raad lijkt te delen, 31 zij het om een andere reden: een verkla
ring die onder hypnose afge legd is kan str ijdig zijn met art. 29 Sv, dat 
bepaalt dat getuigenverklaringen in vrijheid moeten worden afge legd. 

Een tweede methode voor onderzoek van het waarheidsgehalte van 
verklaringen van volwassenen zou de leugendetecto r of polygraaf zijn. 32 

De polygraaf is een instrum ent dat fysiologische reacties van mensen re
gistreert. Meestal meet men de hartslag, bloeddruk, ademhaling en 
zweetsecretie in de handpalm. De polygraaf schrijft deze reacties simul
taan op een rol papier. Gebruik van de methode berus t op de assumpt ie 
dat liegen met fysiologische reacties gepaard gaat. Ook als dat altijd het 
geval is, dan is dat nog niet voldoende om liegen op te sporen. Er bestaan 
grote natuurlijke verschillen tussen individuen in hartslag, bloeddruk, 
ademhaling en zweetsecret ie. Daarom is men bij het gebruik van de leu
gendetector aangewez en op de vergelijking van fysiologische reacties van 
één persoon. Dat gebeurt met behulp van de zogenaamde control question
techniek, waarbij om te beginnen de reac ties op neutrale vragen en op 
emotione le, maar irr elevante vrag en worden vastgelegd. Dan volgen vra
gen die voor het misdrijfrelevant zijn. De fysiologische reacties op de ver
schillende soorten vragen word en onderling vergeleken. 33 Een goede 
keuze van contro levragen is daarbij essentieel. Die zijn niet voor iedereen 
dezelfde maar word en gekozen op grond van een gespr ek dat aan de proef 
voorafgaat. Daarin schuilt een onzek er element. Ook de interpretatie van 
de fysiologische reacties is problematisch : men is het er niet over eens hoe 

30 . W.H. Putnarn , ' H ypnosi s and Di stortion s in Eyew itn ess M emor y', International 

Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, ,r27, 1979, p. 437-448 ; en M . Zelig en W .B. 

Beidleman, 'The Inv estiga tive U se of H ypno sis: A Word of Caution ' , Interna

tional Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 29, 1981, p . 401-412. 

31. HR 12 juni 1984, NJ 1985. 

32. Er is nog een andere methode, die wij onbesproken la ten: inspuitin g van het zoge

na amd e waarheidsserum, sodium armobarbit al (Amytal). D e getuig e wordt met ee n 

zodanig e hoevee lheid van deze stof ingespoten dat hij zich enigszins suf voelt en zou 

dan zijn verborg en gedachten vertellen en niet in staat zijn tot liege n. 

33. Zie R .H. Bull , ' What is the Lie-Detec tion Test?' , in A. Ga le (ed.), The Polygraph 

Test: L ies, Truth and Science, London : Sage, 1988. 
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sterk de verschillen in de reacties op controle- en relevante vragen moeten 
zijn om tot liegen te besluiten. 

Een andere techniek die gebruikt wordt, is de guilty knowledge-test. 34 

Bij die techniek worden steeds vragen gesteld waarin een aantal alterna
tieven is opgenomen, zoals: 'Werd het slachtoffer gedood met een hamer 
(pauze), pistool (pauze), mes?' Verwacht wordt dat een schuldige ver
dachte bij het juiste alternatief een sterkere reactie vertoont. De methode 
werkt natuurlijk alleen als een van de alternatieven informatie bevat die 
alleen de politie en de dader weten. De guilty knowledge-techniek lijkt 
minder problemen te bevatten dan de control question-techniek, maar 
werkt zeker niet feilloos . Onderzoek heeft aangetoond dat het weliswaar 
moeilijk, maar niet onmogelijk is voor ondervraagden om ervoor te zor
gen dat zij dezelfde fysiologische reacties vertonen bij controlevragen en 
bij relevante vragen . 35 Deze en andere problemen zorgen ervoor dat de 
diagnostische waarde van leugendetectie gering is: r,5 voor de conclusie 
'er wordt gelogen' en 2, 7 voor de conclusie 'de waarheid wordt gespro
ken'. 36 De methode wordt in ons land niet gebruikt in strafzaken. Dat 
lijkt ons een verstandige beslissing. 

Het verhaal van de deskundige 

In hoofdstuk ro beargumenteerden wij dat elke getuigenverklaring waar 
aan getwijfeld wordt, steun behoeft van bewijsmateriaal dat de getuigen 
verklaring zelf bevestigt. Met andere woorden: twijfelachtige verklarin 
gen hebben verankering in ander bewijs nodig. Dat is wat de rechter pro
beert te bereiken als hij deskundigen inschakelt. De deskundige die in op
dracht van de rechter een getuige hoort, levert, naast het al beschikbare 
verhaal van de getuige, een extra verhaal over de getuigenverklaring dat 

34 . Er zijn nog andere technieken in gebruik, die alle echter ondeugdelijk gebleken 

zijn. Zie D.T. Lykken , A Tremor in the Blood: Uses and Abuses of the Lie Detector, New 

York: McGraw-Hill, 1981. De titel verwijst naar de 'Systo lic Blood Pressure Test ' van 

de psycholoog William Marston, die de samentrekkingen van de hartspier gebruikte 

als basis voor leugendetectie. Marstons methode was daarvoor zinloos, maar was wel 

de aanleiding voor het ontstaan van de Frye-test over de toelaatbaarheid van een des

kundigenbericht (Frye v. United Sta/es, 293 F. w13, D.C.Cir. 1923). 

35· G.H. Gudjonsson, ' How to Defeat the Polygraph Tests', in A. Gale (ed.), Op. 

cit. ( noot 33). 

36. Gebaseerd op onderzoek van D. Carroll, 'How Accurate is Polygraph Lie Detec

tion?' , in A . Gale (ed.) , Op. cit. (noot 33). 
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voor de verklaring van de getuige een anker vormt. In dit hoofdstuk lie
ten wij zien dat deze wijze van verankering nogal eens ondeugdelijk is. 
De gehanteerde methoden blijken een zo geringe diagnostische waarde te 
hebben, dat verklaringen van deskundigen weinig toevoegen aan de 
waarde van de verklaring van de getuige. De rechter die zoekt naar steun 
voor een door hem gewantrouwde getuigenverklaring, kan beter op de 
klassieke manier te werk gaan: klopt de verklaring van de getuige met ge
gevens die op andere wijze zijn vastgesteld? Dat is lastig, want het dwingt 
hem om hachelijke beslissingen zelf te nemen. Het zou mooi zijn als des
kundigen die verantwoordelijkheid met hem zouden kunnen delen of 
zelfs van hem zouden kunnen overnemen. Maar zo eenvoudig zit ook 
hier de wereld niet in elkaar. · 
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Montage van bewijs 

De vrijheid van de rechter in het waarderen van bewijs wordt beperkt 
door de regel dat hij in het vonnis een bewijsconstructie moet opnemen 
die intern logis ch consistent is en naar algemene ervaringsrege ls aanne
melijk . 1 De rechter noemt in zijn vonnis het bewijs waarop zijn overtui
ging steunt en verwerpt daarmee bewijs dat tot een andere conclusie zou 
leiden. Deze selectie ho eft hij meestal - er zijn uitzonderingen die wij 
hieronder bespreken - niet uitdrukkelijk te verantwoorden. Hij kan de 
ene getuige geloven en diens verklaring in het vonnis opnemen onder de 
bewijsmiddelen; hij kan de verk larin g van een andere getuige zonder -uit
leg terzijde leggen. Hij kan zelfs een deel van een verklaring van een ge
tuige geloven en een ander, tegenstrijdig deel buiten beschouwing lat en. 
Zoiets deed de rechtbank bij de getu igen die Carroll als een van de daders 
van de IRA-moordpartij aanwezen. 

Het echtpaar Averkamp heeft de vluchtauto voorbij zien komen en een 
blik kunnen werpen op de man die in de passagiersstoel zat. Zij zagen 
hem weliswaar en profile en zeer kort, en bovendien had de man de foto 
van de verdachte Carroll al in de krant gezien, maar de politie confron
teerde hen toch met een serie foto's, waarin zij de dader mo esten aanwij
zen . 's Ochtends liet de politie de foto's aan de man zien, 's middags aan 
de vrouw, nadat het echtpaar met elkaar had geluncht. Beide Averkamps 
wezen dezelfde foto aan: die van Carroll. Meneer verklaart ter zitt ing dat 
hij tijdens de lun ch wel degelijk met zijn vrouw over de zaak gepraat 
heeft; mevrouw verk laart het tegendeel. De rechtbank gebruikt in het 
vonnis zowel deze verklaring van mevrouw als de verklaring van haar 
man onder weglating van het tegenstrijdige deel dat over het onderwerp 
van gesprek tijdens de lun ch gaat. Er zijn meer problemen met de verkla
ringen van mevrouw Averkamp. Aanvankelijk zei zij dat zij zich het ge
zicht van de bijrijder niet goed geno eg had ingeprent om de man te kun
nen herkennen. Enkele dagen later kwam zij daarop in een tweede ver
klaring terug: inmiddels had zij zich gerealiseerd dat ~ij leek op iemand 
die zij goed kende en dat zij daarom het gezicht gemakkelijk had kunnen 

1. W .L. Borst en J .F . N ij boer, Inleiding lol het strafreclzteli:Jk bewijsrecht, Nijmegen: Ars 

Aequi Libri, 1990 (3e druk), p. 80. 
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onthouden. De tweede verklaring werd in het vonnis van de rechtbank 
opgenomen, de eerste niet. 

De rechtbank toonde zich overigens ook een meester in het selecteren 
van verklaringen van andere getuigen . Zo waren er verklaringen van de 
getuige Snelders en de getuige Bisschop, die erop wezen dat de bijrijder 
in de vluchtauto er heel anders uitzag dan de Averkamps beweerden. Er 
was zelfs een van IRA-activiteiten verdachte persoon die veel meer aan dit 
signalement voldeed, maar de rechtbank liet deze verklaringen zonder 
nadere motiveringen weg. 

Om de zaak rond te krijgen, schroomde de rechtbank zelfs niet een ver
klaring te veranderen. De getuige Oskamp, die de moordenaars op de 
markt in Roermond had gezien, beschreef hen als volgt: 

'Deze twee personen waren geheel donker. Ik kan deze verder niet goed 
omschrijven. Ik weet dat een van deze personen een lengte had van on
geveer 1,80 tot 1,90 meter en een fors postuur had. De tweede persoon 
was een kop kleiner, doch ik kan zijn lengte niet schatten. Deze tweede 
persoon had een normaal postuur. ' 

De rechtbank maakte daarvan: 'Deze twee personen - een grotere en 
iets kleinere - waren geheel donker .' De lengte van tussen 1,80 en 1,90 
meter is van cruciaal belang, omdat de langste van de twee volgens getui
ge Ankerschmidt op de passagiersplaats ging zitten. Dat zou volgens de 
rechtbank Carroll geweest moeten zijn. Maar Carroll is slechts 1,72 me
ter. Als de rechter aanneemt dat Carroll de langste is, kan dat kloppen 
zolang maar geen getallen genoemd worden. Vandaar dat die wijselijk uit 
het vonnis zijn weggelaten. Toch waren er drie getuigen die iets over de 
lengte van de langste man zeiden. Zij noemden de volgende maten: 1,80 
meter; tussen 1,80 en 1,85 meter; tussen 1,80 en 1,90 meter. De kleinste 
man wordt door tien getuigen gemiddeld geschat op 1,76 meter . Wanneer 
de tweede man aanzienlijk groter was, moet hij in de buurt van 1,90 meter 
zijn geweest. Over al die getuigen zegt de rechtbank niets. 

Selectie van bewijs is in veel zaken onvermijdelijk. Zelden wijzen alle 
bewijsmiddelen in dezelfde richting. De rechter kàn dus alleen maar tot 
een beslissing komen als hij op een of andere manier een selectie maakt 
uit het aangeboden bewijs. Als de rechter die selectie juist uitvoert, legt 
hij de verklaringen van liegende getuigen en getuigen die zich vergissen 
terzijde, let hij niet op de onjuiste ontkenning van de verdachte en wordt 
de onbetrouwbare getuige-deskundige niet geloofd. 

De selectie die de rechtbank in de zaak Carroll toepaste, is echter merk
waardig. De ene verklaring van mevrouw Averkamp wordt wel geloofd, 
de andere verklaring niet. Met de verklaring van meneer Averkamp gaat 



Regressief redeneren 

de rechtbank verder: een deel van eenzelfde verklaring wordt wel geloofd, 
een ander deel niet. Ten slotte worden verklaringen van vijftien getui
gen over de lengte van de moordenaars terzijde gelegd, terwijl er één met 
behulp van een zogenaamde 'zakelijke weergave' passend wordt ge
maakt voor het verhaal dat de rechtbank wil geloven. Waarom de recht
bank tot deze selectie kwam, komen wij niet te weten door de gebrekkige 
manier waarop vonnissen - en dus ook dit vonnis - worden gemoti
veerd. De rechtbank doet namelijk niet meer dan in het vonnis de verkla
ringen van getuigen overnemen voor zover ze in de bewijsconstructie 
worden gebruikt. 

Regressief redeneren 

In een gesprek met een rechter werd ons het volgende beeld geschetst van 
de manier waarop de drie rechters na de zitting in de raadkamer over de 
zaak praten. Eerst worden de bewijsmiddelen stuk voor stuk doorgespro
ken en wordt besloten welke daarvan in het vonnis gebruikt zullen wor
den : Vervolgens komt de vraag aan de orde of de bewijsmiddelen over
tuigend zijn. De bewijsmiddelen die niet wettig zijn of niet overtuigen, 
worden terzijde gelegd. De overgebleven selectie wordt vervolgens ge
bruikt om vast te stellen of die selectie als geheel voldoende overtuigend 
is om tot een veroordeling te komen. 

Dit ideaalbeeld, aan ons gepresenteerd als de werkelijke gang van za
ken, lijkt niet te stroken met de indruk die wij van de gang van zaken 
krijgen op grond van de door ons verzamelde zaken . Rechters lijken eer
der omgekeerd te werk te gaan . Eerst komt de overtuiging, vervolgens 
worden de bewijsmiddelen erbij gezocht die aan die overtuiging ten 
grondslag kunnen worden gelegd en dan wordt beoordeeld of deze be
wijsmiddelen voldoende zijn om stand te houden in hoger beroep. 2 Of 
in termen van onze theorie: eerst komt het verhaal, dan pas de veranke
ring. In het vervolg van dit hoofdstuk geven wij een aantal voorbeelden 
die deze stelling ondersteunen. Wie daardoor niet overtuigd wordt, is wel
licht gevoelig voor de volgende, theoretische, overwegingen. 

Lange tijd is men er onder juristen van uitgegaan dat de structuur van 
de rechterlijke beslissing in ideale vorm vrij eenvoudig is. Als de feiten 
bekend zijn, wordt een regel gezocht waar de feiten met behulp van sub
sumptie onder gebracht kunnen worden, waarna de oplossing eenvoudig 

'2. Deze laatste exercitie is alleen nodig als een veroordeling volgt. Een vrijspraak 

wordt zelden gemotiveerd. 
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vol gt. 3 M aar zo eenvoudi g ligt het natuurlijk niet. Allerlei ond erd elen 
van het beslissin gsproces dwing en de recht er to t int erpr etatie: int erpr eta
tie van de bewijsmidd elen om de feiten vas t te stellen , van de ten laste 
gelegde feiten om de relevanti e van de bewijsmidd elen te beoord elen, van 
de vastgesteld e feiten om de toepas selijke rechtsr egel te kiezen, en van de 
recht srege l om uit te m aken welke feiten voor toepassing van de rechtsr e
gel relevant zijn . Strikt genom en staat de rechte r voor een onmo gelijk e 
opgave . Als hij niet weet welke feiten van belang zijn , kan hij de be
wijsmidd elen niet waa rd eren . Als hij niet weet hoe de bewij smidd elen 
geïn ter pr etee rd moeten word en , kan hij de relevanti e van fe iten niet 
vas tstellen . Als hij niet weet welke feiten releva nt zijn , kan hij de toepa s
selijke recht sregel niet vind en , m aa r als hij niet wee t welke rechtsregel 
toepasselijk is, weet hij niet welke feiten relevant zijn . D at alles geldt a 
fortiori voor het soor t zaken dat wij verzameld en , omd at het daar bij zon
der uit zond erin g om zaken gaa t waar bij de recht er wordt geconfront eerd 
met een veelheid aan tegenstrijdig e feiten en bewijsmidd elen. D e hi erbo
ven beschr even vicieuze cirkels kunn en slechts do orbrok en word en als de 
recht er intuïti ef een voorlopig e beslissing neemt ove r het toepasse lijke 
rec ht en vervolgens teru gredeneert , dat wil zeggen de voor die voorlopig e 
beslissin g releva nt e feiten erb ij zoekt en op basis van die feiten de be
wij smidd elen selecteert. Di t zogenaamd e regress ieve redeneren4 kom t 
ni et tot uitdrukking in het vonnis. Da arin wordt vooruit geredeneerd , 
van bewijsmidd elen naa r feiten naa r toepassing van recht srege ls . De be
slissing is niet op die manier tot stand gekom en , ma ar dat wordt ook niet 
gevergd. De rech ter mo et zijn beslissing in het vonnis mot;v eren, ma ar 
die motiv ering mag een rationele reconstructi e5 van zijn denk en vor
men , dat wil zeggen een weergave van dé wijze waa rop het denkproc es 
zou zijn ve rlopen , wa re het ra tion eel uit gevoerd . H et op schrij ven van de 
argum ent en waa rom deze bewijsmidd elen tot het vas tstellen va n deze fei
ten leiden en deze feiten tot toepassing van deze rech tsrege ls, is een nut t i
ge control e op de rati onaliteit va n de gevolgde redenerin g. 

3. Zie P.J. van Kopp en , 'Juridi sche Beslui tvormin g' , in J . G ri ffith s (red .) , Een ken

nismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie, Nijm egen: Ars Aeq ui Libri , 1992. 

4. Z ie ove r reg ressief redeneren ook H .F. M . Cro mb ag, J .L. de Wijk ersloot h en M.J. 

Co hen , Een theorie over rechterlijke beslissingen, Gro nin gen : Tj eenk Willink , 1977 en P .C . 

van Du yne en P.J . van Kopp en , ' Beslissende rechters: alge mene modellen en indi vi

du ele versc hillen ', in P.J. van Koppen en H .F. M . Cromb ag (red .), De menselijke fa ctor: 

psychologie voor ju risten, Arnh em : Go uda Q uint , 1991. 
5. D e ter m is va n K ar l P opp er , The Logic of Scientijic Discovery, Lo ndon : H utchin son, 

1959, p. 31 en 32. 
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Maar een rationel e reconstructie van het recht erlijk e denken wordt 
vee lal niet in het vonnis gegeven, zoa ls wij in hoofdstuk 17 zul1en zien. 
Aan de motiv er ing van de rechter worden weinig eisen gesteld 6 en zelfs 
die eisen zijn door de prakt ijk zozeer uit gehold , dat de in een rationele 
reconstructie gelegen controle wegvalt - zowel voor de recht er zelf, als 
voor de andere betrokk enen. Wat dan overblijft, is een intuïtief genomen 
beslissing die berust op een intuïti ef gevormde overtuiging, di e de 
grondslag vormt voor de selectie die wordt gemaah uit het aangedragen 
bewijs. Met and ere woorden, de recht er zoekt het bewijs dat past in het 
verhaal van de tenlastelegging . 

Bewijs verweren 

Als de recht er tot een veroordeling komt in een zaa k waarin de verdachte 
ontkent, moet hij de bewijsverweren van de verdachte verwerpen . De 
mees te daarva n· kan hij impli ciet - en dus ongemotiveerd - verwerpen 
door in het vonnis het tegendee l beweze n te verklaren. Er zijn echter eni
ge uitzond erin gen. D e rechter kan verw eren over de onrechtmatigheid 
van het bewijs, 7 over de onbetrouwbaarhe id van anonieme getuigen 8 en 
een met kracht van argumenten bestred en deskundig enb ericht 9 ni et on
gemotiveerd p asse ren . 10 Sinds het M eer en Vaart-arrest' 1 moet de rech
ter ook op een bewijsverweer va n de verdachte ing aa n als de inhoud van 
dat bewijsv erwe er niet strijdig is met de inhoud van de bewijsmidd elen 
di e de recht er wèl gebruikt. 12 Een voorbeeld van ~elec tie van bewijs dat 
enige tr ekken ver toont van een Me er en Vaart-constructie vonden wij in 
de zaak Rijkblo em, die wij in voorgaande hoofdstukk en al bespraken. Al-

6. Zie M.J . Grapperhaus en H.J .I.M . de Rooij, 'Bew ijsverwer en: een overzicht' , in 

J .G. M .P .F. van der M eijs en G.A .M . Strij ards (red .), De derde rechtsingang nader beke

ken: opstellen aangeboden aan C. Bronkhorst, Arnh em: Gouda Quint , 1989. 

7. HR 26 juni 1962, NJ 1962, 470. Anders over de Os lo-confrontati e, althan s volgens 

an notator 't H art: HR 14 maart 1989, NJ 1989, 747. 

8. HR 25 sep tember 1984, NJ 1985, 426. 

9. HR 28 februa ri 1989, NJ 1989, 748. -

IO. Zie G.P .M .F. Mols , 'Gemoti veerde verwerp ing van verweren: H R 5 februari 1991, 

nr. 88 526', Advocatenblad, 1991, p . 441-443 en A.C. ' t Hart in noot ond er H R 14 maart 

1989, Nj 1989, 747. 

11. HR I febru ar i 1972, NJ 1972, 450. 

12. Zie J.M . R eijntj es, Strafrechtelijk bewijs in wet en praktijk, Arnh em: Gouda Quint , 

1980 (d iss. Gron ingen) , p . 145 e .v . 
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Montage van bewijs 

le bewijsmiddelen die in deze zaak werden aangevoerd, laten twee moge
lijkh eden open: Rijkbloem heeft zijn schoonvader omgebracht of zijn 
schoonmoeder heeft haar man per onge luk doodgeschoten. Op basis van 
de verklaringen van schoonmoeder en dochter kan de rechter besluiten 
Rijkbloem als de dader aan te wijzen; op basis van de verklaring van 
Rijkbloem kan hij tot een ongeluk besluiten. Het overige b~wijsmateriaal 
past beter bij de verklaring van Rijkbloem dan bij die van de schoonmoe
der. De rechter geloofde de schoonmoeder en veroordeelde Rijkbloem. 
Waarom? Wij weten het niet, maar het is niet vreemd dat de rechter in
tuïtief eerder Rijkbloem dan zijn schoonmoeder als oorzaak van het ge
beurde aanwijst. Rijkbloem heeft immers al een groot aanta l veroordelin
gen achter de rug, de eerste al voor zijn vijftiende verjaardag, en het is 
waarschijnlijker dat hij een pistool had, en zijn schoonmoeder niet. 

Selectieve presentatie van bewijs 

De selectie die de rechter uit de bewijsmiddelen maakt, is in de meeste 
geva llen voorgekookt door de politie en het openbaar ministerie. Dat kan 
op verschillende manieren gebeuren. De politie kan bepaalde aanwijzin
gen niet verder onderzocht hebben, zodat bepaalde gegevens er eenvou 
dig niet zijn. Een andere mogelijkheid is dat bewijsmateriaal niet in het 
dossier wordt opgenomen of er weer uit wordt verw ijderd. Dat hoeft niet 
op kwade trouw te wijzen: zulke gegevens kunnen in de optiek van de po
litie en het openbaar ministerie niet ter zake doen. Ten slotte kan het be
wijsmateriaal op zodanige wijze geordend en gepresenteerd worden, dat 
daardoor de selectie door de rechter in belangrijke mate wordt gestuurd. 
Het is gebruikelijk dat de politie in een zaak niet alle mogelijke aanwijz in
gen onderzoekt. Dat is onvermijdelijk : diepgaander onderzoek in de ene 
zaak moet worden afgewogen tegen het belang van andere zaken die op 
onderzoek wachten. De politie trekt niet iedere aanwijzing in een zaak 
na. Maar aldus kan zij gegevens missen die zowel een veroordeling zou
den kunnen ondersteunen als verdachte zouden kunnen vrijpleiten. In 
hoofdstuk 6 gaven wij daarvan al een aantal voorbeelden en wij bespra
ken de mechanismen die tot dit soort selectie in het vooronderzoek leiden. 

De politie onderzoekt in de eerste fase van het opsporingsonderzoek al
lerle i zaken waarvan men vermoedt dat zij iets met de zaak te maken 
kunnen hebben. Spoedig blijkt dat vele daarvan nergens toe leiden. Een 
goed voorbeeld daarvan is het buurtonderzoek. Als de politie huis aan · 
huis aanbe lt en met de bewoners een kort gesprek voert, wordt niet van 
ieder van die gesprekken een proces-verbaal gemaakt, maar alleen van 
die gesprekken waarvan de politie vermoedt dat zij later van belang zul -



Selectieve presentatie van bewijs 

len blijken te zijn. De in die werkwijze besloten selectie van gegevens kan 

ertoe leiden dat belangrijke gegevens hun weg niet naar het dossier vin
den. Een aantal voorbeelden daarvan gaven wij al in hoofdstuk 6. Zo was 
er in de zaak Neeringh een groot aantal personen dat getuige was van de 
bankovervallen waarvan hij beschuldigd werd. Van lang niet al die getui
gen vindt men ook verklaringen in het dossier. Kwam dat omdat al die 
personen inderdaad niets van belang te melden hadden, of omdat de poli
tie dat dacht, of omdat zij verklaringen afge legd hadden die de politie niet 
zo gauw met de overige gegevens kon rijmen? In de zaak Franklin werd 
Mortimer, een potentiële verdachte en in ieder geval belangrijke getuige, 
in een vroeg stadium door de politie zelf weggewerkt door hem het land 
uit te zetten. Daarna is de zaak een stuk eenvoudiger geworden: een 
brandstichting waarvan Franklin verdacht wordt en het proces-verbaal 
van het verhoor van Mortimer, waarin hij als, helaas niet meer nader te 
ondervragen, getuige een voor Franklin belastende verklaring aflegt. 

Het is gebruikelijk dat de politie bij gecompliceerde zaken een zoge
naamd relaas van bevindingen schrijft, waarin haar bevindingen op een 
rij worden gezet, onder verwijz ing naar de processen-verbaal waarin die 
bevindingen uitvoeriger worden beschreven. Dat relaas-proces-verbaal 
houdt een zekere selectie in van de gegevens die in het opsporingsonder
zoek zijn gevonden. Een extreem voorbeeld troffen wij aan in de zaak 
Rodriguez. 

Tijdens een dorpsfeest ontstaat er ruzie in een café, waarbij een Porto
ricaan, Vance Rodriguez, betrokken is. Vance wordt het café uitgegooid 
en buiten het café afgetuigd. Zijn neef Stoney gaat naar huis, waar hij 
het verhaal vertelt aan de daar aanwezigen, waaronder Vances broer Pi
co. Pico grijpt een keukenmes en een boksbeugel en vertrekt naar het ca
fé, gevolgd door enige anderen. Als vaststaand kan worden aangenomen 
dat Pico enige tijd later in het café met het mes staat te zwaaien en even 
later buiten het café met hetzelfde mes, nu bebloed, nog in zijn hand 
wordt overmeesterd. Binnen ligt, naast enige gewonden, het lijk van Ger
rit Hoekman. Pico heeft Gerrit kennelijk neergestoken, maar hoe? Heeft 
hij doelbewust gestoken, is Gerrit in het mes gevallen of heeft iemand 
hem er in geduwd? Om dat vast te stellen, hoort de politie tweeënnegentig 
getuigen, die zich deels in, deels buiten het café bevonden op het fatale 
moment. 

Geen van de tweeënnegentig getuigen heeft echter precies gezien hoe 
de messteek is to egebracht. Toch probeert de politie zo goed en zo kwaad 
als dat gaat een reconstructie van de gebeurtenissen te maken. De re
constructie die de politie maakt, is echter niet erg lo gisch of emp iris ch 
dwingend, want met de tweeënnegentig getuigenverklaringen blijkt het 
mogelijk om iedere weergave van de gebeurtenissen te bevestigen. 
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Montage van bewijs 

Enige voorbeelden mogen dat duidelijk maken. In de reconstructie 
door de politie wordt bijvoorbeeld beweerd dat Pico en Vance samen het 
café zijn binnengekomen. Daarvoor voert de politie onder andere de ge
tuigen JO, 13, 20, 21, 30, 38, 40, 41 en 89 - de politie heeft alle getuigen 
genummerd, omdat er anders helemaal niet meer uit te komen was -
aan, die bevestigen dat er twee personen samen zijn binnengekomen. Uit 
de verklaringen van deze getuigen blijkt echter niet dat het om Pico en 
Vance ging. Het zoud en bijvoorbeeld net zo goed Pico en Stoney geweest 
kunnen zijn. Ook andere getuigen worden aangevoerd - 12, 22, 24, 26, 
30 en 78 - nu voor het feit dat er in ieder geva l twee zwarte mannen bin
nenkwamen. Uit de processen-verbaal van verhoor van de getuigen 12 en 
78 blijkt echter dat zij twee personen zagen toen zij al binnen waren, niet 
toen zij binnenkwamen. Getuigen 22 en 24 blijken bij het verhoor gezegd 
te hebben dat zij één man zagen binnenkomen. Ook getuige 26 zou het 
volgens het relaas over twee personen gehad hebben, terwijl uit het 
proces-verbaal blijkt dat hij juist drie mannen zag binnenkomen. Alleen 
getuige 30 ondersteunt de stelling van de politie dat er inderdaad twee 
mannen tegelijkertijd binnenkwamen, maar hij bederft zijn verklaring 
weer door met stelligheid te beweren dat Vance niet een van die twee 
was. 

Inmiddels verdoezelt de politie in het relaas niet dat sommige getuigen 
beweren dat er maar één man binnenkwam, maar noemt daarbij slechts 
vier getuigen: 23, 51, 63 en 72. Wij vonden er in de oorspronkelijke proces
sen-verbaal heel wat meer die dat ook zeiden: 1, 5, 22, 23, 24, 33 (nota be
ne de eigenaar, die zeer direct bij het gehele voorval betrokken was), 36 
(de ober, die ook direct betrokken was bij het gevecht), 51, 63 en 72. Ook 
negeert de politie de getuige nummer 70, die buiten stond en verklaarde 
dat Pico eerst naar binnen ging, terwijl Vance nog op de markt tussen 
de geparkeerde auto's liep. Vance zou volgens deze getuige pas drie à 
vier minuten lat er naar binnen zijn gegaan. 

Dit deel van het relaas van de politie is essentiee l voor de beslissing van 
de rechter. Als Pico geen contact heeft gehad met Vance, kon hij ook niet 
weten door wie Vance was afget ui gd en kon er geen sprake zijn van opzet 
om Hoekman te doden. Hoekman is dan een toevallig slachtoffer. In de 
versie van de politie kwamen Pico en Vance samen binnen, waardoor de 
mogelijkheid ontstaat dat Pico zijn slachtoffer doelbewust uitkoos . Ver
der zijn er voor mens rea geen getuigen, want geen van de tweeënnegen
tig aanwezigen heeft het steken zelf gezien. Dit relaas-proces-verbaal is 
illustratief voor de manier waarop door selectie van informatie gehee l uit
een lop ende versies van hetzelfde verhaal kunnen worden verteld en hoe 
tegenstrijdigheden weggewerkt kunnen worden. Als de rechter niet mi
nutieus het relaas van de politie vergelijkt met de tweeënnegentig 



Selectieve presentatie van bewijs 

processen-verbaal van de verhoren - en dat is een enorm werk, zo ervoe

ren wij zelf - dan komt deze selectie nooit aan het licht. 
Een andere zaak waarin door het relaas van de politie de feiten worden 

veranderd, is de zaak Rotweiler_. In die zaak ging het eveneens wel om 
voor de veroordeling van verdachte essentiële feiten. Rotweiler wordt er
van beschuldigd een bank in Maastricht te hebben overvallen. De vlucht
auto, waarvan het nummer door twee getuigen is genoteerd, was Rotwei
lers blauwe Nissan. Hij beweert echter niets van de overval af te weten. 
Het probleem met het bewijs in deze zaak is dat de twee overvallers ge
maskerd waren, zodat de later gehouden eenpersoonsconfrontaties tame
lijk zinloos waren. De rechtbank heeft de herkenningen dan ook niet als 
bewijsmiddel gebruikt. In de plaats daarvan kwam hij met een heel spits
vondige redenering, die wij hier 'zakelijk' weergeven: 

- Rotweiler beweert dat hij twee bekenden bij de bank heeft afgezet en 
daarna is weggereden met de blauwe Nissan. Hij erkent dus de 
chauffeur te zijn van de vluchtauto. 

- Mevrouw Meesters zegt dat ze twee rennende mannen op het Gou
denregenplein zag. Dat moeten volgens de rechtbank de twee over 
vallers zijn geweest. 

- Mevrouw Meesters zag ook hoe een van de twee rennende mannen 
in de blauwe Nissan sprong en daarmee wegreed. Als Rotweiler toe
geeft met de Nissan te zijn weggereden, was hij dus een van de ren
nende mannen, en dus een van de twee overvallers. 

Deze redenering is niet sluitend, omdat mevrouw Meesters niet heeft ge

zien dat de twee rennende mannen uit de bank kwamen. Het is best mo
gelijk dat een van de rennende mannen uit de bank kwam en dat de ander 
zich daarna bij hem gevoegd heeft. Er is zelfs een getuigenverklaring die 
dit ondersteunt: meneer Monteuil, die zich tijdens de overval in het por
taal van de bank bevond en die van daaruit de overval heeft gezien, ver
klaarde: 

'Ik zag toen dat een van de daders hard naar buiten kwam rennen. Ik 
zal hem later beschrijven. De andere dader heb ik niet meer gezien. Ik 
zag dat deze' dader rechtdoor de deur van de bank uitliep en het plein 
overstak en daar langs de huizen door rende.' 

Monteuil zag dus dat één van de twee daders richting vluchtauto liep en 
niet twee. In het relaas van bevindingen wordt de verklaring van deze ge
tuige door de politie geheel anders samengevat: 
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'Korte tijd later zag hij een gemaskerde man naar buiten komen, die 
hardlopend het Goudenregenplein op liep. Hij kon zien dat deze man 
een donkere gelaatsteint had en hij droeg een geel plastic draagtasje met 
zich mee. De andere man heeft hij ook gezien, maar daarover kan hij 
weinig meer verklaren dan dat hij kleiner was dan de andere man.' 

Deze samenvatting suggereert dat Monteuil ook de andere man op het 
Goudenregenplein heeft zien lopen, maar dat is onjuist. De rechtbank 
heeft bij de bewijsconstructie geen enkele melding gemaakt van de ver
klaring van Monteuil, hoewel deze stellig is en Monteuil de gehele situa
tie goed kon overzien. Alleen door deze weglating kan de redenering van 
de rechtbank, namelijk dat mevrouw Meesters de twee overvallers heeft ge
zien, sluitend worden gemaakt. 

Een film van bewijs 

Het selecteren van bewijsmiddelen en die in een handige volgorde zetten, 
is te vergelijken met wat een filmer doet wanneer hij scènes verknipt en 
achter elkaar plakt: daardoor kan men verbanden suggereren die er in 
werkelijkheid niet geweest hoeven te zijn. Bijvoorbeeld: in de eerste epi
sode van de film zien wij in een cockpit een piloot die schrikt. Vervolgens 
zien wij een vliegtuig neerstorten. "Qit de opeenvolging van deze twee epi
sodes, door montage gerealiseerd, begrijpt de kijker moeiteloos dat het 
vliegtuig dat neerstort van die speciale piloot is. Dit verschijnsel _is ook 
experimenteel onderzocht. 13 Als mensen lezen: 'De sigaret viel op de 
grond; even later stond het vloerkleed in brand' en hun later wordt ge
vraagd om na te vertellen wat zij gelezen hebben, dan vertellen zij dat 
de sigaret het vloerkleed in brand zette, terwijl die causale relatie in de 
oorspronkelijke tekst niet gelegd werd . 14 Er bestaat een soort grammati
ca die filmers en ook schrijvers gebruiken om verbanden tussen gebeurte
nissen te suggereren die niet uitdrukkelijk worden gepresenteerd. 

Met rangschikking van getuigenverklaringen kan men eenzelfde effect 
bereiken. Een aantal getuigen ziet twee overvallers in de bank. Andere 
getuigen zien twee rennende mannen op het Goudenregenplein . Weer 
een andere getuige ziet twee rennende mannen bij een auto aankomen. 

13. Zie J .D. Bransford en M.K. Johnson, 'Contextual Prerequisites for Understan

ding: Some lnvestigations of Comprehension and Recall', Joumal of Verba/ Learning 

and Verba/ Behavior, n , 1972, p. 717-726. 
14. Vergelijk het verhaal van Margie in hoofdstuk 3. 



Een film van bewijs 

Op deze wijze achter elkaar geschakeld, is de suggestie onweerstaanbaar 
dat het steeds om dezelfde mannen gaat en dat de auto de vluchtauto is 
waarmee zij zich uit de voeten maken. De veroordeling van Rotweiler be
rust dan ook op de cont inuït eit tussen de beelden van de verschillende ge
tuigen. Strookt die door montage van bewijsmiddelen geconstrueerde 
contin uït eit niet met de werkelijkheid, dan wordt de zaak een stuk ing e
wikkelder en het bewijs moeilijk. Bij het maken van films is er de bekende 
truc om tussen twee beelden de acteur te vervangen door een stuntman. 
Iets soortgelijks acht de rechtbank in de praktijk niet mogelijk. Maar toch 
kan er in de zaak Rotweiler zoiets gebeurd zijn, want er is immers een 
getuige die stellig beweert dat er weliswaar twee overvallers 'in de bank 
waren, maar dat er slechts één is weggerend in de richting van de vlucht
auto. De getuigen die later twee rennende mannen zagen, kunnen heel 
wel één van de overvallers hebben gezien plus een man die zich daarna 
bij hem voegde. 

Niet elk feit van een verhaal kan verankerd worden of hoeft verankerd 
te worden. Alleen delen van een verhaal worden verankerd, bij voorkeur 
de essentië le elemente n . Opnieuw kan de zaak Rotweiler als voorbeeld 
dienen. Er zijn getuigen die twee overvallers in de bank hebben gezien. 
Dat er twee overvallers in de bank waren, is verankerd in die getuigen 
verklaringen en in de overwegingen waarom de rechtbank die getuigen 
en hun verklaringen geloofw aardig acht. Er zijn andere getuigen die twee 
rennende mannen buiten op het plein zagen. Ook dat feit is op vergelijk 
bare wijze verankerd. Voor het 'fe it' dat het om dezelfde mannen ging, 
kan de rechter afzien van verankering: hij kan de relatie tussen die brok
stukk en voldoende verankerd achten in de verankering van de afzonder 
lijk brokstukken. Maar hij kan ook verankering voor relaties eisen. De 
zaak Rotweiler bevat ook een fraai voorbeeld van hoever verankering van 
relaties eigenlijk zou moeten gaan. Mevrouw Meesters heeft gezien hoe 
een van de twee rennende mannen in de vlu chtauto ontsnapte. De tijds
bepaling die zij geeft, impli ceert dat dit een half uur vóór de overval 
plaatsvond. Van haar is tevens de mededeling dat de vluchtauto rood 
was, terwijl volgens de politie Rotweiler ontsnapte in een blauwe auto. 
Moeten wij nu aannemen dat mevrouw Meesters het over een andere ge
beurtenis dan de ontsnapping van een van de overvallers had? Nee, want 
zij heeft het nummer van de auto genoteerd en dat bleek het nummer van 
Rotweilers auto te zijn. Letterlijk zei zij volgens het proces-verbaal: 

'Ik heb dit kenteken in mij opgenomen . Hierop ben ik de bibliotheek 
binnengegaan en heb daar het kenteken opgeschreven. Het kenteken is 
PM -30-PL. ' 



Montage van bewi,js 

Iedere lezer van deze passage zal aannemen dat de politie hier het num
mer heeft verme ld dat mevrouw Meesters in de bibliotheek op een briefje 
had geschreven, dat ze vervo lgens aan de politie heeft getoond. Maar in 
feite is er alleen sprake van montage: mevrouw Meesters gaat naar de bi
bliotheek om iets op te schrijven en even later kent de politie het num
mer. Over de tussenliggende stappen weten wij niets. Heeft ze dit briefje 
inderdaad aan de politie getoond? Het briefje is niet als bewijsstuk be
sch ikb aar. Waar is het geb leven? De politie verklaart nergens dat ze het 
briefje heeft gezien. De politie kende het nummer al van de getuige 
Smeets. Kan het zijn dat het nummer van Smeets via de politie in het 
proces-verbaal van mevrouw Meesters is terechtgekomen? Meesters en 
Smeets zijn beiden op de dag van de overva l door de politie verhoord. 
Hebben zij elkaar daarbij ontmoet en hebben zij de gelegenhe id gehad 
over het bewuste nummer te spreken? Heeft iemand mevrouw Meesters 
in de bibliotheek gezien? Omdat mevrouw Meesters later voor de recht
bank de kroongetuige blijkt te zijn en omdat haar geloofwaardigheid in 
belangrijke mate berust op het feit dat zij zelfs het nummer van de auto 
wist, is het van groot belang te weten of door montage van feiten niet een 
gang van zaken wordt gesuggereerd die nooit heeft bestaan. Maar de sug
gestie die van deze montage uitgaat, is zo onweerstaanbaar dat niemand 
de vraag ooit gesteld heeft, zelfs de verdediging niet. 

Montage van bewijs op een wijze dat er een goed verhaal _ gevormd 
wordt, bewijst natuurlijk niet dat het verhaal juist is. Een belangrijke 
aanwijzing dat er sprake is van gemonteerd bewijs, is dat er te vee l ande 
re gegevens zijn die niet in het verhaal passen. Hoe is het mogelijk dat 
mevrouw Meesters wel het kenteken van de vluchtauto in zich opneemt, 
maar niet de kleur? De rechtbank zou, om dat te verklaren, kunnen over
wegen dat vrou ·wen nogal eens kleurenblind zijn. Dat zou dan onjuist 
zijn, want vrouwen zijn zelden kleurenblind en in ieder geva l veel minder 
vaak dan mannen. Andere verklaringen zouden mogelijk zijn, bijvoor
beeld dat vrouwen nu eenmaal weinig aandacht voor kleur hebben - ook 
dat lijkt moeilijk te onderbouwen - of dat iemand die zich concentreert 
op een kenteken niet ook aandacht voor kleur kan hebben - niets in de 
wetenschappe lijke literatuur wijst daarop - of dat de kleur van de auto 
eigenlijk het midden hield tussen rood en blauw - daarvan blijkt uit het 
dossier niets. Maar in al die geval len zou de rechtbank tenminste hebben 
getoond het probleem te zien en de verdediging enig houvast hebben ge
geven. Als men vrije lijk en ongemotiveerd mag selecteren, maakt men 
zich kwetsbaar voor de misleidende kracht van de montage. Daarbij moet 
in aanmerking worden genomen dat het openbaar ministerie een nog veel 
sterker motief heeft om montage te gebruiken. Het is aan de rechter om 
dit te controleren door weglatingen uitdrukkelijk te verantwoorden. 
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Selectief gebruik van bewijs 

Ni et in alle gevall en is de recht er het lijd elijke slachtoff er van mont age 
van bewij s di e in een eerd er stadium van de pro cedur e is aangebr acht. 
D e recht er heeft er ook zelf no gal eens een handj e van om bewijs op een 
mo eilijk uit te leggen wij ze te selectèren. Als voorb eeld kan de zaa k 
Schn eider di enen. 

Schn eider verk eert gewoonlijk in een crimin eel mili eu waa r stelen en 
liege n gebruik elijk is. Hij heeft een welvoor zie~ strafbl ad waa ruit blijkt 
dat hij een specialism e heeft : het berov en van bej aa rd ent ehui zen . Er 
blijkt echt er tevens uit dat hij nooit geweld gebruikt. 

Op 29 juni 1986 br eekt Schn eider in. H et bej aa rd entehui s Hui ze 
W esterlicht is zijn doelwit. Hij opent een klui s - hij is een va km an -
m aa r wordt dan gestoord en neemt de benen , ond er acht erlating van een 
munt env erzameling . Ma ar hij wordt niett emin voor deze inbra ak aa n ge
houd en en hij bekent. D e politi e wil hem echt er ook de inbraak op 1 juli 
1986 op hetzelfde adr es ten laste legge n . D at ligt voor de h and , zij h et da t 
di e tweede inbr aa k door twee m ann en is gepleeg d . En bove ndi en word t 
er bij die gelege nh eid geweld gebruikt tege n een bej aa rd e man , de tac h
tigj ari ge heer Bur ger. 

Zoals geze gd , het ligt voor de hand Schn eider ook va n de tweede in
br aa k te verd enk en. Bij de eers te moest hij imm ers zond er buit vertr ek
ken , du s is hij teruggekom en om die alsno g op te halen . M aar Schn eider 
ontk ent. W el zegt hij na de eerste inbraak in het café een and ere boef, 
Att eveld , over zijn mislukt e pog ing verteld te hebb en. Att eveld bekent 
dat hij heeft deelgenom en aa n de tweede inbr aa k en no emt Schn eider als 
zijn medepli chtige. Maar beide boeven verand eren voortdur end hun ver
klaring en en dat is zeer verw arr end . De rechtb ank veroord eelt Schn eider 
voor beide inbrak en en gebruikt in het vonni s voor de tweede inbraak de 
volgend e bewijsmiddelen: 

- De verklar ing van Att eveld dat hij samen met Schneider de overval 
pleegde. 

- De verklaring van het slachtoffer Bur ger dat er twee mann en waren . 
- De verkla ring van Mi eke Vink , de toenm alige, maar inmidd els ex-

vriendin van Att eveld, dat Schneider en Att eveld in de ochtend van 
1 juli thuiskwam en met een plastic zak vol geld . 

Bij de beslissing over de tweede inbra ak heeft de rechtb ank er natuurlijk 
wee t va n dat Schneid er de eerste inbra ak bekend heeft , een omv angrijk 
strafbl ad heeft , is gespecialiseer d in bej aa rd ent ehui zen , deel ui tm aa kt 
van het mili eu waarin ook Att eveld verkeert en de gewoont e heeft voo rt-
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durend te liegen. Maar die gegevens komen natuurlijk niet als bewijsmid
delen in het vonnis voor. Er zijn echter ook nogal wat gegevens die tégen 
Schneiders deelname aan de tweede inbraak pleiten: 

- Burger, het slachtoffer, zegt dat de eerst binnengekomen man traan
gas in zijn gezicht spoot en hem boeide. De tweede man kwam pas 
later binnen. Atteveld zegt echter dat hij zelf spoot en dat Schneider 
het slachtoffer vastbond. (Beide verklarinén zijn in het vonnis opge
nomen. De tegenspraak deerde de rechtbank kennelijk niet.) 

- De aanwezige sporen - bandensporen, vingerafdrukken, schoen 
zoolsporen en reuksporen - kunnen geen van alle met Schneider in 
verband worden gebracht. 

- Er zijn twee getuigen die de overvallers zagen weglopen, maar zij 
herkennen Schneider niet. 

Schneiders vriendin geeft hem een alibi, dat ovengens later door 
haar weer wordt ingetrokken. 

- Schneider heeft nooit eerder geweld gebruikt. 
Atteveld geeft na de overval plotseling veel geld uit, terwijl bij 
Schneider daarvan niet gebleken is. 

- De politie heeft een anoniem telefoontje ontvangen waarin Schneider 
en een zekere Wetering worden beschuldigd van de overval. Ver
moedelijk heeft Atteveld dit telefoontje gepleegd . 

Deze reeks gegevens is niet door de rechterlijke selectie gekomen. Wat 
kan de rechtbank ertoe hebben bewogen om bij de bewijsconstructie deze 
nogal eenzijdige selectie uit de gegevens te maken? De bewijsmiddelen 
die de rechtbank wèl gebruikt, zijn niet sterker dan de niet gebruikte be
wijsmiddelen die, zoa ls gezegd, voor een deel wijzen in de richting van 
de onschuld van Schneider: Schneider is een leugenachtige crim ineel, 
maar Atteveld ook; de vriendin van Atteveld heeft evenvee l reden om in 
het nadeel van Schneider te liegen als Schneiders vriendin heeft om hem 
een alibi te verschaffen; de verk laring van het slachtoffer Burger dat er 
twee mannen waren, is even betrouwbaar als diens verk larin g dat het de
zelfde man was die het traangas spoot en hem vastbond. Het geheel van 
het bewijsmateriaal kan de overtuiging dat Schneider ook de tweede over
val pleegde niet dragen. Die overtu iging moet ergens anders vandaan ko
men. Is die overtuiging er eenmaa l, dan lost montage van bewijs door de 
rechter het bewijsprobleem moeiteloos op. 
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Volp wordt ervan beschuldigd zijn eigen , slecht lop end e bedrijf in de 
brand te hebb en gestok en om te verzekering te inn en . Volp hee ft ee n 
glashand el annex verfwink el. Hij vertelt dat hij op een vrij e midd ag een 
stoel aan het lassen was en dat rondspatt end e vonk en de brand hebb en 
veroor zaa kt , door het tot ontbranding br engen van vlo eistof di e uit ee n 
doos flessen m et thinn er, terpentine en wasben zine is weggelekt. H et 
op enbaar mini steri e pr ese nt ee rt een ander e lezing. Volps zaak ging slecht 
en hij had een belasting schuld di e hij niet kon inloss en . Hij hee ft toen zijn 
zaak maar in de b ra nd gestok en . Niemand heeft d at gez ien . Als b e
wij smidd elen gebruikt de rechtb ank (1) het ra pport va n het G erecht elijk 
Labor ator ium , waa rin wordt gesteld dat er u it een lekkend e fles ni et ge 
no eg vloe istof kan kom en om brand te ve roor zaken , (2) dri e getui gen di e 
verkl aa rd en d at V olp met de gedacht e speelde om zijn bedrijf in de fik 
te steken en (3) de twee getuig en die verkl a ren dat zij Volp hebb en zien 
schrikk en en niet naa r een nabij gelegen brandblu sser hebb en -zien grijp en . 

Tw ee van deze bewijsmidd elen zijn ni et sterk: bewijsmidd el 2 ni et om
dat m ensen in ergerni s wel vaker ding en roepen die ni et seri eus genom en 
moet en word en; bewij smidd el 3 niet omdat m ensen in agi ta tie wel vaker 
domm e din gen do en . Alleen het rapport van het Gerecht elijk Labor ato
rium lijkt een pot enti eel sterk punt , ma ar in werkelijkh eid is het rapport 
nog al vaa g. H et ligt imm ers voor de h and aa n te nem en dat de groott e 
van een pl as lekkend e thinn er afhank elijk is van de groott e va n het gat 
in de plas tic fles. D aaro ver zeg t het rapport van het G erecht elijk Labora
torium ni ets en da t zou ook mo eilijk zijn want de flesse n zijn bij de brand 
allem aa l verwo est. H et G erecht elijk Laboratorium had kunn en ond er
zoeken ho e groot de ga ten zijn die in dit soort flesse n kan ont staa n zond er 
dat er speciaa l geweld voor wordt gebruikt, door bijvo orb eeld een aa nt al 
do zen va n eni ge ho og te te late n va llen. Pas als daa rover eni ge klaa rh e id 
verkr ege n zou zijn , zou eni ge ui tspraak over de mo gelijk e groott e va n de 
plas thinn er ged aa n kunn en word en. 

H et valt op da t de rechtb ank in zijn vonni s h et rapport van h et 
Ger echt elijk Laboratorium gebruikt, terwijl to ch duid elijk mo et zijn d at 
dit rapport geen enk ele releva nt e vra ag beantwoordt. M aa r een deskun
dig enb eri cht van het Ge recht elijk Laboratorium is niet alleen een wetti g , 
m aa r ook een in h oge mate vertrouwd bewijsmidd el en als zod ani g vindt 
het moeit eloo s en wellicht zelfs ged achteloo s zijn weg naar het vonnis. 

R echtb ank en gebruik en rege lmatig be wijsmidd elen waa ra an een kind 
kan zien d at zij nie t deugen , alth ans ni et bewijzen wat zij geac ht word en 
te bewij zen. Wij kom en het in vonnis sen herh aa ld elijk tege n d at de b e
wijscon stru ctie is gebasee rd op result aten van een O slo-confr on ta tie d ie 
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niet deugt en niet bewijst wat hij bewijzen moet (zie bijvoorbeeld de za
ken Haaknat, Neeringh, Chapelle, Speckman, Schneider, Carroll en 
Edelschat, alle besproken in hoofdstuk 8) of op verklaringen van getuigen 
die aantoonbaar liegen (zie bijvoorbeeld de zaken Kluiver, Rijkbloem, 
Akiriya, Buendia, Hendrix, Bakoven, King, DuCroq, Rabout, Schnei
der, Huismannen O'Flynn, alle besproken in hoofdstuk w). Nederlandse 
rechters zijn, zou je zeggen, toch intelligent genoeg om te zien wanneer 
een bewijsmiddel niet deugt. Waar komt hun overtuiging in die gevallen 
dan vandaan? 

Meer dan sommige andere zaken, laat de zaak Volp zien dat het om 
twee conflicterende verhalen gaat. Het verhaal van de pechvogel die per 
ongeluk geluk had, staat tegenover het verhaal van de verzekeringsfrau
deur. Beide scenario's zijn op het eerste gezicht geloofwaardig omdat het 
bekende verhalen zijn. Het openbaar ministerie presenteert het tweede 
verhaal, de verdachte het eerste. Het verhaal van het openbaar ministerie 
heeft sterke papieren. In de meeste gevallen geldt dat de eigenaar wiens 
boel in vlammen opgaat daar slechter van wordt, ook al is hij verzekerd: 
zelfs als alles vervangbaar is - hetgeen dikwijls niet het geval is - is er 
toch nog de moeite die het kost om alles weer op orde te krijgen. Gevallen 
waarin het slachtoffer voordeel uit een brand haalt, vormen een minder
heid van alle branden. Dat is het geval wanneer de opbrengst van de ver
zekering de waarde van het door de brand verwoeste goed aanzienlijk 
overtreft. Dat geval doet zich nogal eens voor met de bedrijfspanden van 
slecht lopende ondernemingen . Daarbij is het meestal ook niet moeilijk 
om vast te stellen of het slachtoffer verlies lijdt dan wel profiteert. Zodra 
hij profiteert, is de brand verdacht, ook als verder iedere aanwijzing voor 
brandstichting ontbreekt. Er is dan een motief en voldoende reden voor 
een nader onderzoek. Verzekeringsmaatschappijen hebben daarvoor 
meestal z.elfs speciaal personeel in vaste dienst. 

In de zaak Volp hebben wij precies met zo'n verdachte brand te ma
ken , verdacht nog voordat er enige aanwijzing voor brandstichting 
is. Maar niet iedereen met een motief steekt zijn boel in brand, zoals wij 
ook niet aannemen dat ieder vermogend persoon die overlijdt , wel door 
zijn erfgenamen vermoord zal zijn. Men mag aannemen dat een sterk 
motief in de meeste gevallen niet tot het daadwerkelijk begaan van een 
misdrijf leidt. Op die redenering beroept Volp zich dan ook . Zijn ver
haal luidt eenvoudig dat het om een ongeluk ging dat - hij ontkent dat 
niet - hem niet slecht uitkwam. Hij maakt dit aannemelijk door te be
schrijven hoe het gegaan is. Hij kan het weten, want hij was erbij - hij 
was de enige die erbij was. En dat verhaal klinkt niet onaannemrlijk, 
al kan men zich afvragen hoe V olp zo stom kon zijn om te gaan lassen in 
de nabijheid van ontvlambare stoffen. Maar hij wist natuurlijk niet dat 
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de··verpakking lek was. Ook dat verhaal sluit als een bus. 
Maar het feit dat hij van de brand profiteert, is zeer verleidelijk: het 

geeft hem een zeer sterk motief, En de gelegenhe id had hij ook. Dus heeft 
ook het openbaar ministerie een ijzersterk verhaal. Maar dat is natuurlijk 
niet genoeg voor bewijs in een strafzaak. Dus gooit het openbaar ministe
rie er drie extra gegevens tegenaan. Als de rechtbank deze bewijsmidde
len stuk voor stuk was lang sgelope n en had beoordeeld op hun overtui
gingskracht, waren zij waarschijnlijk alle drie te licht bevonden. Maar zo 
werkte de rechtbank blijkbaar niet: die beschouwde de drie bewijsmidde
len in het licht van het sterke verhaal van de verzekeringsfraude, dat wil 
zeggen in samen hang met het motief.Je kunt je afvragen of de rechtbank 
de bewijsmiddelen voor zijn overtuiging wel nodig had . Wellicht dienden 
zij er slechts uitsluit end voor om in het vonnis te kunnen worden opgeno
men, als plaatsvervangende gronds lag voor de overtuiging. 

Men zou kunnen menen dat het eigenlijk niet zo erg is dat de rechter 
vooral op het verhaal van de tenlastelegging afgaat bij de vorming van 
zijn overtuiging, omdat men mag aannemen dat hij daarbij niet licht
vaardig te wer!< za l gaan. Maar daar zijn wij niet zo zeker van. De rechter 
weet dat de motivering in het vonnis een aange legenheid pro forma is, 
die, als de verdachte niet in appe l gaat, niet eens opgeschreven ho eft te 
worden. En zelfs als het vonnis opgeschreven moet worden, kan de rech
ter de selectie van bewijs geheel impliciet laten. De rechter mag 'van het 
beschikbare materiaal datgene tot het bewijs [ ... ] bezigen hetwelk hem 
uit een oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt [ .. . ] . 
Deze beslissing behoeft in de regel geen motivering en kan in cassatie niet 
met vrucht worden bestreden,' zo luidde bij herha lin g het oordeel van de 
Hoge Raad. 15 Die wetenschap ontneemt de rechter het motief om over 
de gronds lag van zijn overtuiging diep en zorgvu ldi g na te denken . On
begrijpelijke selectie van bewijs gevo lgd door vakk undi ge montage kan 
alleen worden uit gebannen wanneer de Hoge Raad motiveringsklachten 
weer serieus gaat nemen en de feitenrechter verplicht om op elk beargu
menteerd bewijsverweer een eveneens beargumenteerde weerlegging te 
geven. 

15. Citaat ontleend aan HR 14 maart 1989, NJ 1989, 747. 
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Een civiele procedure is een strijd van twee gelijkwaardige partijen. De 
partij met de beste argumenten wint. Voor zover de gemiddelde burger 
het strafproces ook als een partijenstrijd ziet, is hij nogal eens geneigd 
rechter en officier als de ene partij te zien en verdachte en zijn raadsman 
als de andere. In het bijzonder bij alleen zittende rechters ligt het mis
verstand voor de hand: niet alleen zien de rechter en de officier er (bijna) 
hetzelfde uit, zij spreken ook elkaars taal en zijn zichtbaar aan elkaar ge
wend. Geroutineerd lijken zij elkaar de bal toe te spelen. Dat alles is niet 
alleen schijn, ook niet bij een zitting van de meervoudige strafkamer. In 
theorie dient er tussen de werkelijke partijen in het strafproces gelijkheid 
van wapenen te zijn, maar noch de regels, noch de conventies van het 
strafproces garanderen dat. Daarvoor is een aanta l redenen, waarvan 
sommige onvermijdelijk zijn en andere zonder noodzaak het systeem zijn 
binnengeslopen. 

Het openbaar ministerie heeft een belangrijke voorsprong op de verdach
te doordat het zelfstandig kan beschikken over onbeperkte middelen. Dat 
in de praktijk juist de beperkte middelen van politie en justitie voor veel 
fouten zorgen, is een paradox waarover wij in het laatste hoofdstuk meer 
zu llen zeggen. Hier gaat het ons erom dat bij ernstige zaken tientallen 
opsporingsambtenaren weken- en zo nodig maandenlang aan een onder 
zoek kunnen werken. Een schare van deskundigen en gespecialiseerde la
boratoria staat politie en openbaar ministerie ter beschikking. En ten 
slotte zijn de leden van het openbaar ministerie dikwijls gespecia liseerd 
en hebben zij door ervaring een grote geoefendheid bereikt. Bij de verde
diging is van dit alles geen sprake. In ons land zijn slechts relatief weinig 
advocaten gespecialiseerd in strafzaken. In de meeste advocatenkantoren 
worden strafzaken gewoon lijk overge laten aan jonge kantoorgenoten, die 
na enke le jaren strafcorvee doorstromen naar de juridisch interessantere 
en lucratievere civiele praktijk. Vrijwel geen enke le strafadvocaat kan be
schikken over ondersteunend personeel dat enig detectivewerk kan ver
richten. Voor de feiten in een strafzaak is de advocaat aangewezen op de 
mededelingen van zijn cliënt en wat politie en openbaar ministerie hem 
daarover mededelen. 

Ook de manier waarop de strafvordering is georganiseerd, werkt in het 
voordeel van het openbaar ministerie. Een onderzoek kan in principe net 
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zo lang word en voortgezet tot de zaa k rond is. D at vindt alleen zijn be
perking in art. 5, lid 3 van het EVRM, dat voorschrijft dat verdachten bin 
nen een redelijke termijn bere·cht moet en worden. Wanneer de officier 
van justiti e uiteindelijk een dagvaar ding uitbr engt , is voor de verdedi
ging haast geboden . De ver dediging heeft dan inzag e in het dossier, maar 
dat bevat alleen de stukk en die de recht er in eerst e instantie onder ogen 
zal krijgen. In een later stad _ium kan de verd ediging daa ra an stukken to e
voegen, maar de eerste indruk is dan al gevestigd. Di e volgorde is van 
belang. D eze lfde volgorde wordt tijd ens het onderzoek ter terechtzitting 
gehante erd: het openbaar minist erie komt als eerst e aa n het woord en 
schetst een voorstelling va n zaken , die pas daarna door de verdediging 
kan worden tegengesproken. 

D e belangrijkst e bron van ongelijkheid is echt er dat he t openbaar mi
nist er ie een aantal recht en heeft die de verdediging ontbeert. H et open
baar ministerie beslist ni et alleen over vervolging, welk delict ten last e za l 
worden gelegd, wie als verdachte, medeve rd acht e of medeplichtig e zal 
worden aa ng emerkt , wie als getuige en/of deskundi ge zull en worden aan 
geste ld, het kan ook we igeren bepaal de getuigen voor de ver dedigin g op 
te roepen, weigeren zulk e get ui gen te dwingen om ter zitting te versc hij 
nen , het kan getuigen wegens meineed vervolgen, de verdachte in voor
arrest houden en zaken voegen, splitsen of ad informandum toevoeg en. Te
gen al dat soort beslissingen van het openbaar ministerie vermag de ver
ded iging weinig. Zij kan weliswaa r een deel va n die beslissingen van het 
openbaar ministerie voor de rechter aanvechten, maar dan kan de sch ade 
al geschied zijn en bov endi en blijken recht ers in geva llen van twijf el nog al 
eens geneigd om he t openbaar ministerie te volgen. Doen zij dat ni et, dan 
ontstaan er allerlei mo eilijkh eden, waaronder de eenv oudi gste wel is dat 
de behandeling van een zaa k moet worden uitg este ld. Hun werkwijze 
moge derhal ve begrijp elijk zijn , maar van gelijke wapenen is eigenlijk 
nauw elijks sprake. 

Bij dat alles komt da t de verdediging een belangrijk psychologisch na
deel heef t : de erva ring leert dat de meeste verdachten schuldig zijn. Niet 
weinigen van hen zijn bov endie n recidivisten. D e advocaat die zijn ont
kennende cliënt met grote vasthoudendheid verdedigt in een ernstige 
stra fzaa k, wordt ni et zelden gezie n als een 'a dvocaat voor kw aa ie zaken', 
iema nd die er niet voor terugschrikt om te proberen met tru cje s een boef 
de dans te late n ontspringen. Het openbaar ministerie staat altijd aa n de 
goe de kant , de kant van het recht, de kant van de veiligheid van de bur
gers, de kant van de vergelding van het door de slachtoffers geleden leed . 
Voor zover de verdediging voor een ideaa l staat, is dat van abstract er 
aard: de rechtsb escherm ing va n de burg er tegen de overheid. Omd at di e 
recht sbeschermin g de facto moet worde n verzekerd voor personen tegen 
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wie een ern stig verm oeden van schuld besta at , is dat ni et een idea al da t 
iedereen onmidd ellijk aan spr eekt. Uit de reac tie van En gelse parle
mentsl eden op de vrij spr aa k van de verd acht en in de IRA-zaak bleek dat 
dat ideaa l zelfs ni et altijd person en aa nspr eekt die van het fun ction eren 
van de democratis che recht sstaa t hun bero ep maken . En gelse parlemen
ta riërs lieten volgens de pers weten dat N ederland na ar hun oord eel drin
gend toe was aan speciale anti-t errori smewetgeving die het mogelijk zou 
mak en zulke boeven te veroo rdelen . M aar ho e zou die wetgeving dan mo e
ten luid en ? Als de tenlastelegg ing 't errorism e' is, is bewij s dan ni et meer 
nodi g? D at is natuurlijk niet wat de En gelse parlement ariërs wild en voor
stellen . W aa rschijnlijk wilden zij ni ets con creets voor stellen en mo eten 
hun opm erking en slech ts word en gezien als uitin g van het wijdv erbr ei
de sentim ent dat het strafpro ces een strij d van de goeden tege n de slech 
ten is. 

Een and er , m aa r moeilijk hard te maken , nadeel voor de ver dedi ging 
is het inni ge con tac t tuss en openbaar minist erie en re cht erlijk e m acht . In 
prin cipe behor en zij tot strikt gescheiden delen va n het systeem , maa r in 
de pr aktijk ontm oete n zij elkaa r voo rtdur end en gaa n geciviliseerd en 
ni et zelden vri ends chapp elijk met elkaa r om. Zij delen hetzelfde gebouw , 
eten in deze lfde kantin e, zijn dikwijl s samen opg eleid , word en geza men
lijk nagesc hoold en ontm oeten elkaa r, zowel in als buit en het werk , vo or t
dur end in het betre kkelijk kleine cir cuit va n de magistr a tuur . R ege lm atig 
contac t ver sterkt de saa mhori gheid , zo lere n de klassi eke sociaal-p sycho
log ische experim ent en va n Mu safer Sherif. 1 

D e verd edigin g heeft één belangrijk voo rd eel op het op enb aa r mini ste
rie, da t alle nadel en zou moeten comp enseren : het op enb aar mini sterie 
moet de tenl astelegg ing bewijzen ; de.ve rd edigin g ho eft ni ets te bew ijzen 
omd at de recht er imm ei s moet uitg aa n van de ons chuld van de ve rd ach
te. T erwijl de advo caa t ru stig acht erover leunt , draag t het openb aa r mi
ni ste rie de last va n de bewijsvoerin g. In de pr aktijk blijk t dit voo rd eel 
voor de verd edi ging echt er ger ing: de verd ediging di ent de tenlasteleg
gin g voo rtdur end act ief te bestrijd en . Voor vrijw el iedere aa ngebr acht e 
strafzaa k geldt , dat afwach ten van de verd ediging leidt tot vero ord elin g 
va n de ve rd acht e. Die veroo rd elin g ligt voor de recht er voo r de hand , 
tenzij de verd ediging met iets zee r verr assend s kom t. D e base -rate - een 
begrip dat wij in hoofdstuk 5 bespraken - is voor de verdac h te zee r on
gun stig en hee ft voo r de strafrecht er de vo rm va n de j arenlange ervar in g 
dat de meeste verd acht en schuldig zijn . De recht er kent het dossier. Hij 

r. M . Sherif en C .W . Sherif , Groups in Harmony and Tension: An Integration of Studies on 

Intergroup Relations, New York : H arper, 1953. 
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kent tevens de officier van justitie en weet dat hij bij voorkeur geen zaak 
aanbrengt die hij niet verwacht te winnen. Hij weet dat iedere verdachte 
een sterk motief heeft om te ontkennen. Een verdediger die dan gaat zit
ten afwachten of de rechter de officier misschien geloven zal, neemt de 
presumption of innocence wat al te letterlijk. 2 

Er is dan ook alle reden te geloven dat het vermoeden van onschuld 
van verdachte in de praktijk nogal gesleten is. Het is lang niet zeker dat 
het openbaar ministerie in de praktijk de schuld van verdachte moet be
wijzen. Een goed verhaal presenteren kan, zo voorspelt onze theorie, ge
noeg zijn. Dan kan het voor de verdediging niet voldoende zijn om te wij
zen op de gebrekkigheid van de verankering van ( delen van) dit verhaal, 
zij moet dan daar een beter verhaal tegenoverstellen. Onder die omstan
digheden is er van het vermoeden van onschuld tot het tegendeel bewezen 
is niet zo veel meer over. 

Dit hoofdstuk handelt over de procespositie van de verdediging en wij 
gebruiken daarvoor opnieuw de door ons bestudeerde gevallen. Bij som
mige van die voorbeelden zullen wij wellicht de indruk wekken dat de 
verdediging faalt omdat raadslieden dom zijn of incompetent. Ook dat 
komt voor, maar daarbij moet toch in het oog gehouden worden dat er 
systematische factoren in het strafproces zijn, die er dikwijls toe leiden 
dat de verdediging wel slecht móet functioneren. 

Juridische finesses en de feiten 

In veel strafzaken - waarschijnlijk in de meeste - is het verhaal van het 
openbaar ministerie zo goed verankerd in hetgeen wij allemaal geloven, 
dat de verdediging wat het bewijs betreft niet veel in te brengen heeft. 
Omdat het verhaal onbetwistbaar is, kan de verdediging zich slechts rich
ten op de juridische finesses: een fout in de dagvaarding, een anomalie 
in de tenlastelegging, een procedurefout van het openbaar ministerie. 
Men krijgt echter de indruk dat advocaten er zo aan gewend zijn dat 
twisten over de feiten weinig zin heeft, dat de juridische aspecten van een 
zaak altijd voorrang krijgen : eerst de juridische finesses, dan de feiten. Een 
markant voorbeeld daarvan troffen wij aan in de zaak Bakoven. In die 
zaak was het de vraag of Bakoven tegen betaling zwart had gewerkt als 
portier in een casino. Als dat zo was, zou hij steunfraude hebben ge
pleegd . Hem werd valsheid in geschrifte ten laste gelegd, in het bijzonder 

2. Zie in dit verband ook P.L. Bal , Dwangcommunicatie in de rechtszaal, Arnh em: Gouda 

Quint, 1988, passim. 
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dat hij op het formuli er va n de sociale dienst h ad aá ng ege ven d at hij geen 
inkomen uit werk genot en had . Zijn advocaa t voe rd e ter verd edig ing van 
zijn cliënt het vol gende aa n (let op de volgo rde): 

- De tenlastelegg ing heeft het over een geschri ft waa rui t enig recht kon 
ont staan. Uit het invul formuli er van het ar beidsbur eau ontst aa t ech
te r geen recht ; het recht op uitk erin g was ont staa n uit een vroegere 
beschikkin g va n de Directe ur van de Sociale Dienst. 

- De tenlastelegging zegt dat Bakoven vragen had bea ntw oord met 
'n een'. M aar hij heeft niets beant woord : hij heeft een hokje zwar t ge
maa kt op een schrapkaa rt voor comput erin voer , en dat is heel wat 
and ers. 

- H et invulform ulier zou 'tot bewijs van eni g feit ' gediend moeten 
hebben . M aa r zo' n formuli er vormt geen bewijs, het dient alleen ter 
con tro le. 

- Een schrapk aart is geen geschrift als bedoeld in art. 22 5 Sr. 
- Hij heeft niet als por tier gewerkt. 

M en zou denk en dat het laa tste argum ent voorop hoort , omd at h et de 
ove ri ge arg um ent en ove rb odi g ma akt. M aa r de raa d sm an rekent ero p -
en waa rschijnlijk niet zond er reden - dat de ee rste vier a rgum ent en vee l 
m ee r indruk zull en m aken. Hij rekent erop dat de rechtb ank in de r aad 
kam er lan gduri g za l di scussiëren over de vraag of ee n sch ra pk aa r t nu wel 

of niet een ge schrift is. D at zijn belangrijk e ju r idis ch e vra gen waa rm ee 
de zaa k het mi sschi en wel tot de Ho ge R aad kan br eng en en hi stori e m a
ken. Of Bakoven ook werk elijk als port ier hee ft gewerkt , is in ver gelijkin g 
daa rm ee ni et int eressa nt. D at is een feitelijk e kw esti e, die bij de Ho ge 
R aa d ni et tot cassat ie kan leiden . 

In het systeem van hoger beroep en vooral ca ssa tie kom t m en m et juri
dis che ve rw eren vee l verd er dan met bewij sver weren . D e ve rd acht e di e 
op onjui ste feiten wordt ve roord eeld , heeft gewoon pech geh ad . O ve r de 
feiten in een str afzaa k wordt in ons land ni et gedis cu ssieerd , zij word en 
door de recht er 'vastgeste ld '. Daarvo or bestaa n geen rege ls en ove r de 
wijze waa rop het gebeurt , kan men daa rom ook ni et klage n. D e ver dach 
te in wiens zaak het openb aa r minist erie of de recht er jur idis che fout en 
m aa kt, kan het nog ver schopp en . H et openb aar mini ste ri e wee t dat : de 
fei ten m oge n ve rk eer d zijn zolan g het ve rh aa l m aa r goe d gen oeg is om 
de recht er te ove rtui gen . H oe de vorming va n die overtui gin g in hoofd 
en har t va n de feitenr echt er verloop t, on ttr ekt zich aa n iedere waa rn emin g 

en control e. M aa r het ritu eel waa rin d it m yste ri eu ze proces zich voltr ekt , 
dient juridi sch smetteloos te verlop en. Wi e vonni ssen en arr este n lees t , 
me rkt de voork eur va n rech te rlijk e colleges voo r de juridi sch- tec hni sche 
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kanten van zaken op. De feiten worden afgedaan met knip- en plakwerk 
uit processen-verbaal en argumentatie treft men alleen aan als het over 
de juridische verweren van de verdediging gaat. Daarop kan men zich 
uitleven. 

Het probleem gaat echter dieper. Omdat rechtscolleges een voorkeur 
hebben voor de juridische finesses, hebben advocaten dat ook . Succesvol
le advocaten zijn in ons land niet de gewiekste detectives of de rechtszaal
artiesten die wij uit televisieseries kennen, maar zij die zich richten op en 
bedreven zijn in de juridisch-technische aspecten van zaken. Wellicht 
daarom is de civie le rechtspraak onder juristen populairder dan de straf
rechtspraak: het gevecht over juridisch-technische aspecten speelt er een 
veel grotere ro l in. 

Een gevolg van die voorkeur voor juridische finesses is dat raadslieden 
ook niet al te veel tijd besteden aan de feiten: dat helpt immers niet. In 
de zaak Hendrix, de zogenaamde aspergesteker, bleek pas bij de behan
deling in hoger beroep dat Hendrix een alibi . had voor praktisch alle da
gen waarop hij volgens de tenlastelegging asperges had gestoken. Bij de 
behandeling in eerste aanleg had niemand daarnaar gevraagd, zelfs zijn 
eigen advocaat niet. Twee rechercheurs hadden in hun proces-verbaal ge 
schreven dat zij hem daarbij hadden geobserveerd. Zo'n ambtsedig opge
maakt proces-verbaal is niet alleen een wettig bewijsmiddel, het is ook 
voldoende voor een veroorde lin g. Daar ga je als advocaat niet over 
twisten: de rechter zal er nauwelijks naar luisteren en in het vonnis zal 
er geen spoor van terug te vinden zijn. Pas na wisseling van raadsman 
en in hoger beroep kwam de mogelijkheid van alibi's aan de orde. 

Soms is een succesvo lle discussie over de feiten mogelijk, maar dan wel 
in zeer uitzonderlijke gevallen. Toch waren er onder de door ons bestu
deerde gevallen meer waarin een discussie over de feiten dringend ge
wenst was . In een aantal daarvan ontdekte geen van de erbij betrokken 
juristen dat er problemen met de feiten waren. Pas toen wij de dossiers 
doorwerkten, bleek dat sommige 'feiten' helemaal niet waar konden zijn. 
Toegegeven, wij beschikten over meer tijd om de dossiers te bestuderen 
dan advocaten, officieren van justitie en rechters gewoon lijk tot hun be
schikking hebben. Toch blijft het eigenaardig dat niemand ontdekte dat 
in de zaak Neeringh een proces-verbaal door de politie van een valse 
handtekening voorzien was. Ook ontdekte niemand dat de rechter in de 
zaak Rabout niet alleen een veroordeling uitsprak voor iets dat niet ten 
laste was gelegd, maar ook niet dat het daartoe gebruikte bewijs noch 
door het openbaar ministerie als zodanig was aangeboden, noch in het 
dossier voorkwam. Noch tot het openbaar ministerie, noch tot de raads
man was het in de zaak Castelyn doorgedrongen dat acht maanden oude 
baby's niet kunnen praten. Hadden zij zich dat wel gerealiseerd, dan zou 
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de grond aan de tenlastelegging ontvallen zijn. In het Nederlandse straf- , 
proces is het vaststellen van de feiten een zo ondoorzichtig proces gewor
den, dat iedere discussie daarover bij voorbaat vruchteloos wordt geacht 
en daarom zelfs nauwelijks wordt overwogen. 

Tijd en geld 

Wat eerder is gezegd over deskundigen die optreden op verzoek van de 
verdediging, geldt a fortiori voor raadslieden: hun werk wordt belem
merd door de beperkte beschikbaarheid van tijd en geld. Wij noemden 
al de korte periode die gewoonlijk ligt tussen dagvaarding en zitting, 
waardoor advocaten zich dikwijls niet adequaat kunnen voorbereiden. 
Een belangrijker factor lijkt echter de geringe vergoeding die advocaten 
voor toevoeging in strafzaken ontvangen. De meeste strafzaken zijn im
mers pro -Deozaken en de vergoeding daarvoor is een, door de overheid 
bepaald en betaald, gering bedrag. Voor zover wij konden nagaan waren 
zevenentwintig van de door ons bestudeerde vijfendertig zaken toevoe
gingen. Strafdossiers beslaan meestal vele honderden en in sommige ge
vallen zelfs duizenden bladzijden. Als raadslieden het goed willen doen, 
dan moeten zij niet alleen al dat materiaal lezen, maar de informatie ook 
kritisch verwerken, dat wil zeggen verbanden zoeken tussen allerlei her 
en der verstopte mededelingen. Bovendien dienen zij de voor een zaak 
relevante jurisprudentie en juridische literatuur te raadplegen en zich 
soms ook nog specialistische kennis uit andere vakgebieden eigen te ma
ken. En dat alles in de wetenschap dat de rechter al dat werk overbodig 
kan maken door er geen aandacht aan te besteden, zonder bovendien zul
ke beslissingen te motiveren. 

Ook de omvang en organisatie van strafdossiers werken in de hand dat 
advocaten eerder juridische dan feitelijke verweren zullen voeren. Hoe
wel veel strafdossiers een chaotische indruk maken, kennen zij doorgaans 
een organisatie die het zoeken naar juridische argumenten ondersteunt. 
Dat gaat dus redelijk vlug. Het zoeken naar de feiten is meestal aanmer
kelijk tijdrovender en blijft om die reden dikwijls beperkt. Het is verleide
lijk voor een advocaat om zich te beperken tot het door de politie behulp 
zaam opgestelde relaas van bevindingen. Ook kan de raadsman het open
baar ministerie volgen en enkel de tenlastelegging napluizen. Het verge
lijken van tweeënnegentig getuigenverklaringen zoals in de zaak Rodri
guez is haast ondoenlijk. 

Soms zijn getuigenverklaringen geheel onbegrijpelijk zonder hulpmid
delen als een plattegrond of een draaiboek. Incidenteel wil de politie 
daarbij nog wel eens behulpzaam zijn . In de zaak Carroll had het speciale 
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opsporingsteam prachtige plattegronden gemaakt, die de leesbaarheid 
van het dossier aanzien lijk vergrootten. Ook in de zaak Rodriguez waren 
er zeer nuttige plattegronden vervaardigd. De advocaat die zich daarop 
verlaat, moet zich realiseren dat hij zich a priori conformeert aan de 
voorstelling van zaken die het openbaar ministerie tot zijn vervolgings
beslissing heeft gebrac ht . Niet altijd is de politie zo behulpzaam: in de 
zaak Rotweiler was er door de politie geen plattegrond gemaakt, wat ge
geven de aard van de zaak voor de hand gelegen zou hebben. Bijgevolg 
waren de getuigenverk laringen onbegrijpelijk. Zeer nauwkeurige studie 
van het dossier en een zelf vervaard igde plattegrond brachten ons op het 
spoor van onderling tegenstrijdige getuigenverklar ing en, waaronder de 
cruciale verk laring van mevrouw Meesters. 

Een strafdossier bevat doorgaans geen enke le logis che orden ing waar
uit het verband tussen de verschillende stukken blijkt. Wat de feiten vol
gens het ope nba ar ministerie betekenen, moet door de advocaat maar 
worden gegokt. Het openbaar ministerie acht het ten laste gelegde kenne
lijk bewijsbaar, maar hoe, dat wil zeggen op grond van welke vermeende 
feiten en in welke onderlinge samenhang? Het valt de raadsman moeilijk 
om vooraf ondersc heid te maken tussen belangrijke en onbelangrijke fei
ten. Hij moet 'a lles' bekijken en 'a lles' contro leren. Het is als een land 
dat zijn gehe le grens moet bewaken tegen een agressor die het voordeel 
heeft dat hij een en kele plaats voor de aanva l kan kiezen. 3 Het gevolg 
kan zijn dat een raadsman niet eens doorziet hoe gevaarlijk het dossier 
wel is. De voorbereiding van de verdediging is dan bij de behandeling in 
eerste aan leg onvoldoende. Pas in hog er beroep is duidelijk op welke pun
ten de verdediging zich moet richten, maar dan zijn bepaalde zake n vaak 
moeilijk terug te draaien, want het gerechts hof behandelt een zaak welis
waar de nova, maar mèt kennis van wat in eerste aanleg beslist is. 

Een ander probleem, dat ten nauwste met het probleem van tijd en 
geld samenhangt, is dat de verdediging niet gemakke lijk toegang heeft tot 
gespecialiseerde deskundigen en onderzoeksinstituten. Instellingen zoals 
het Gerechtelijk Laboratorium en het Pieter Baan Centrum worden wel
iswaar geacht onpart ijdig te zijn, maar alleen al het feit dat het openbaar 
ministerie en de rechter-commissaris de onderzoeksagenda bepalen en de 
vragen formuleren, maakt dat men bij deze onpartijdigheid vraagtekens 
kan zetten. In de vraag aan het Pieter Baan Centrum of Rijkbloem toen 
hij zijn schoonvader doodschoot wel toerekeningsvatbaar was, ligt beslo
ten dat het een kogel uit een pistool van Rijkbloem was die een einde aan 

3. Bij de aanvang van beide wereldoorlogen hebben de Fransen zich op dit prob leem 

lelijk verkeken. 
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het leven van de schoonvader maakte . _Dat ontkent Rijkbloem weliswaar, 
maar de tenlastelegging moet het uitgangspunt van het onderzoek zijn , 
omdat er anders niets te onderzoeken valt . Bovendien geldt dat als een 
dergelijk instituut eenmaal door het openbaar ministerie in een zaak is 
gemengd, het niet meer toegankelijk is voor contra-expertise op verzoek 
van de verdediging. Die moet dan maar elders te rade gaan, hoewel (in 
de ogen van de rechter) even deskundige instanties moeilijk te vinden zul
len zijn. Wie zal de rechter eerder geloven: een hem vertrouwd instituut 
dat zijn taal spreekt of een of andere universiteitsprofessor die het juridi
sche jargon niet helemaal beheerst? Het principe van gelijke wapens im
pliceert dat ook de verdediging eigenlijk zou moeten kunnen beschikken 
over een eigen opsporingsapparaat, een gerechtelijk laboratorium, een 
klinisch-medische autoriteit en een psychiatrisch onderzoeksinstituut. Als 
er gestreden moet worden met gelijke wapens, dan zouden zulke institu
ten uit dezelfde bron gefinancierd moeten worden als de instellingen 
waarop het openbaar ministerie een beroep kan doen. In de Verenigde 
Staten heeft men zoiets: het Office of the Public Defender. Voorstellen 
voor een soortgelijke ontwikkeling zijn ook in ons land wel eens gedaan, 
maar zonder succes. 4 

Deskundigheid 

Een ernstig probleem in de Nederlandse strafrechtspraak betreft de des
kundigheid van advocaten. Daar mankeert nogal eens iets aan. 5 Gedeel
telijk is dat te verklaren uit de zuigkracht van het civiele recht. Grote kan
toren specialiseren zich in lucratieve civiele zaken en laten de strafzaken 
over aan hun stagiaires en jongste medewerkers of aan kleinere kanto
ren. 6 De meeste strafpleiters zijn onervaren. Dat is niet alleen jammer 
voor hun cliënten, maar schept ook rechtsongelijkheid die de rechtsstaat 
bedreigt. Er is namelijk ook een kleine groep zeer deskundige advocaten 
die van strafrecht hun specialiteit hebben gemaakt, maar wier diensten 
meestaF ter beschikking staan van hen die ervoor kunnen betalen. Zul
ke advocaten hebben nogal eens een minder goede naam omdat de slech-

4. Voor een kort e geschi edenis zie: Jac. van Veen,Joumalist in de rechtszaal, Amster

dam: Van Gennep , 1988, p. 98. 

5. Vgl. Van Veen , Op. cit. (noot 4), p. 96 e.v. 

6. Zie M . Malsch , Advocaten voorspellen de uitkomst van hun zaken, Amsterdam: Swets en 

Zeitlinger , 1990. 

7. Nee, wij zeggen niet ' uitsluitend'. 
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te reputatie van hun clientèle op hen afstraalt. Verdiend of onverdiend, 
van belang is thans dat de kwaliteit van de verdediging in strafzaken ver
band houdt met de draagkracht van de verdachte; oud, maar uit het oog
punt van rechtsstatelijkheid nog steeds verontrustend nieuws. 

Advocaten leren hun vak vooral in de praktijk als stagiaire en jonge 
medewerker op een kantoor, of zelfstandi g, door schade en schande. Wat 
daarbij wordt geleerd, is afhanke lijk van de behandelde zaken, maar ook 
en vooral juridisch van aard. De overwegende aandacht voor juridisch
technische facetten en de verwaarlozing van de logica en van feitelijk, dus 
empirisch onderzoek plant zich door het vigerende leerlingensysteem in 
de beroepsgroep voort. In de door de Nederlandse Orde van Advocaten 
georganiseerde beroepsopleiding komen onderwerpen als in dit boek be
sproken nauwelijks aan de orde. Beheersing ervan wordt blijkbaar niet 
gerekend tot het metier van de strafadvocaat. Hoe de wereld in elkaar 
steekt, hoe de dingen onder mensen gaan en hoe je dat zonodig kunt uit
vinden, wordt ieder geacht al te weten en lijkt geen speciale oefening te 
vereisen. Als die opvatting juist zou zijn , dan zouden de empirische we
tenschappen in het algemeen en de sociale wetenschappen in het bijzon
der geheel overbodig zijn. Zij zouden immers slechts 'uitvinden wat ie
dereen met een beetje gezond verstand allang weet of gemakke lijk te weten 
kan komen'. Dat is precies zoals veel juristen erover denken. Waar zo'n ar 
rogante houding toe leidt, wordt in dit boek gedocumenteerd, reden wellicht 
om opnieuw over deze onder juristen geldende opinion chic na te denken. 

De aanval op verhalen 

Het verhaal dat door het openbaar ministerie in tenlastelegging en dos
sier verteld wordt, is voor de rechter geloofwaardig als het aan twee eisen 
voldoet: het moet een goed verhaa l zijn èn deugdelijk verankerd zijn in 
de werkelijkheid voor zover wij die (menen te) kennen. De kwaliteit van 
een verhaal hangt af van twee belangrijke elementen: een gemakke lijk te 
identificeren centra le handeling en een beschrijving van de context die 
het 'logisch', dat wil zeggen alleszins begrijpelijk - of zelfs onvermijde 
lijk - maakte dat de verdachte het misdrijf dat de centra le handeling 
vormt, beging . Een raadsman die zijn -cliënt met succes wil verdedigen, 
zal eerst moeten onderzoeken of de centrale actie wel heeft plaatsgevon
den zoals door het openbaar ministerie voorgeste ld . De eerste vraag moet 
dan zijn: is het wel duidelijk wat de centrale actie is? Dat staat toch duide
lijk in de tenlastelegging, zou men zeggen. Maar het is verbazingwek
kend in ho eveel zaken de centra le actie helemaal niet duidelijk is. Enige 
voorbeelden uit onze verzameling zijn de zaken Rabout, O'Flynn, Bak-
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oven en Helder. Rabout werd ervan beschuldigd zijn vrouw te hebben 
gestoken. Maar was de centrale actie niet juist dat Rabout door zijn 
vrouw werd gestoken? O'Flynn werd ervan beschuldigd twee meisjes te 
hebbe n aangerand. Maar was de centrale actie oorspronkelijk niet dat hij 
in kinderporno handelde? Bakoven werd beschuldigd van steunfraude. 
Maar was de centrale actie niet eigen lijk ontduiking van het betalen van 
sociale lasten door een illegaal casinobedrijf? Helder zou zijn vrouw ver
moord hebben. Of gaat het erom dat hij zich op bedrieglijke wijze tot erf 
genaam heeft laten benoemen? 

Vervolgens moet de advocaat onderzoeken of de context het veron 
derstelde misdrijf wel zo begrijpelijk maakt als het openbaar ministerie 
voorwendt. Een van de elementen van de context is het motief. Wat is 
eigen lijk het motief voor het verkrachten van baby's of zeer jonge kinde
ren? Als dat niettemin voorkomt, moet de verdachte dan niet lijd en aan 
een ziekelijke stoornis van zijn geestesvermogens die al eerder en op een 
andere wijze gebleken zou moeten zijn? Hoe zit dat in de zaken van opa 
Kluiver en opa Donker, die op hoge leeftijd plotseling hun kleinkinderen 
gaan misbruiken? En hoe in de zaak Walters, die aan zijn zorg toever
_trouwde geestelijk gehandicapten seksuee l niet met rust zou hebben kun
nen laten, terwijl hij een redelijk normaal huwelijk lijkt te hebben? Wat 
was het motief in de zaak Graanhout, die een anderha lfjarig kind langs 
de snelweg zodanig zou hebben mishandeld dat het later overleed? Wat 
was het motief voor Eyunlu, die de Turkse vakbondsman Okman zou 
hebben doodgeschoten? Wat voor Franklin, die zonder reden een kraak
pand in brand zou hebben gestoken? 

Maar niet alleen het motief is van belang, ook moet er voldoende gele
genheid zijn geweest om het ten laste gelegde misdrijf te plegen . Hoe 
moet opa Kluiver zijn kleindochter hebben misbruikt op de bank in de 
salon, terwijl zijn vro uw erbij was of althans in huis? Hoe is O'Flynn erin 
geslaagd zich binnen een tijdsbestek van twee minuten niet alleen uit te 
kleden, maar ook nog de twee meisjes aan te randen? Hoe is Karakaya 
erin geslaagd om Ekkers te vermoorden terwijl hij op datze lfde tijdstip in 
het jongerencentrum aanwezig was? Deze en soortge lijke vragen bleken 
in de door ons bestudeerde zaken lang niet altijd door de verdediging 
opgeworpen te zijn . 

De aanval op verankering 

Zelfs een goed verhaal - dat wij lang niet in alle door ons bestudeerde 
zaken aantroffen - behoeft verankeringen. In tegenstelling tot de centra 
le actie en de context zijn verankeringen altijd door de verdediging aan 
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te vallen, omdat iedere verankering uiteindelijk berust op aanvaarding 
door de rechter van een algemene regel. Zulke regels verdienen altijd kri
tische aandacht en komen dikwijls voor betwisting in aanmerking, niet 
alleen omdat vele, in brede kring aangehangen algemene regels feitelijke 
onderbouwing missen, maar ook omdat elke algemene regel uitzonderin
gen toestaat. Iedere verankering van een feit in het verhaal van het open
baar ministerie vindt plaats, rechtstreeks of via een aantal niveaus, door 
te geloven dat een of meer algemene regels meestal gelden. De regels 
waarvoor men bij een bewezenverklaring voor anker gaat, worden meest
al niet uitgesproken. Iedereen wordt geacht die regels te kennen en te de
len met het openbaar ministerie en de rechter . De eerste taak van de ver
dediging is dan ook zulke impliciet gelaten algemene regels onder woor
den te brengen en de vraag op te werpen hoe veilig de verankering is die 
zij bieden. Als de verdediging op deze wijze enige twijfel heeft gewekt aan 
de veiligheid van de vooralsnog gekozen verankering, dan is het haar 
taak de rechter te dwingen om door middel van doorvragen door te stoten 
naar diepere niveaus, waar verankering kan plaatsvinden in meer gespe
cificeerde algemene regels, waarvan de geloofwaardigheid preciezer kan 
worden beoordeeld. Hoe dit doorvragen in zijn werk kan gaan, de
monstreren wij aan de hand van de zaak King . 

Cruciaal in de zaak King is de vraag of King daadwerkelijk het huis 
van de familie Zomerdijk binnen is gegaan. Alleen dan is er sprake van 
( een begin van uitvoering van) diefstal. De rechter kan dat alleen als feit 
aannemen, als hij een aantal andere feiten voor waar aanneemt. 

Niveau-1. Als bewijs voor Kings aanwezigheid in het huis van de familie 
Zomerdijk wordt aangeboden dat meneer Zomerdijk het geluid van een 
stuk speelgoed hoorde . Later kwamen daar nog drie aanwijzingen bij: de 
hond sloeg aan, ook mevrouw Zomerdijk herinnert zich het geluid van 
het speelgoed gehoord te hebben en meneer Zomerdijk zou geroepen heb
ben dat de deur naar de tuin openstond. Al die pas enige tijd later opdui
kende gegevens zijn betwistbaar, want niet alleen kwamen zij pas na eni
ge tijd boven water - hetgeen de vraag oproept waarom niet meteen -
ook spreken de getuigen elkaar tegen en veranderen zij hun verklaringen 
enkele keren. De in de vorige zin opgeworpen vragen zijn een nuttige 
aanval op het niveau waarop wij ons vooralsnog bevinden: 'niveau-1'. 
Maar zelfs als wij aannemen dat die feiten waar zijn, dan rijst nog de 
vraag hoe zij bewijzen dat King inderdaad binnen was. Dat feit als zoda
nig heeft immers niemand geconstateerd. 

Niveau-2. Het openbaar ministerie wil de rechter doen geloven dat niets 
anders dan de aanwezigheid van King ln het huis de hond kan hebben 
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gealarmeerd, dat de tuindeur alleen door King geopend kan zijn en dat 
het speelgoedgeluid alleen geproduceerd kan zijn door de binnensluipen
de King. Maar het dossier bevat allerlei element en voor andere verklarin
gen van deze 'feiten'. Zo waren er bijvoorbeeld meer mensen in huis die 
het geluid en de reactie van de hond veroorzaakt kunnen hebben. Die an
deren zouden natuurlijk als getuigen gehoord kunnen worden, maar h et 
is niet uitgesloten dat zij zich van door hen veroorzaakt gerucht niet be
wust zijn geweest. Op dat moment had den zij immers nog gee n reden om 
alert te zijn. Wat de openstaande tuindeur betreft, weten wij uit haar ei
gen verklaring dat mevrouw Zomerdijk net door de bewuste tuindeur 
naar binnen was gekomen met wasgoed, dat zij van de lijn gehaa ld h ad 
omdat het zo begon te waa ien . Zij heeft zelf verklaard dat zij de deur ni et 
goed heeft dichtgedaan. Zij heeft hem in ieder geva l niet op slot gedaan, 
anders had King immers niet kunnen binnenkomen. Een deur die ni et 
goed dicht is, kan open waaien; het was immers net gaa n waaien. Diezelf
de wind zou ook het speelgoed in beweging gebracht kunnen hebben. Het 
geluid van het spee lgoed zou de hond hebben kunnen doen aa nsl aa n . 
Trouwens, nog een mogelijkheid is dat de hond het geluid van het speel
goed veroorzaakt heeft , dat vervolgens aan leid in g vormde voor zijn ge
blaf. Gezocht? Het gaat om alledaagse incidenten die wij dagelijks waar
nemen zonde r erover na te denken. 

Niveau -3. Inmiddels moet de rechter geloven dat deze onschuldige ver
klaringen niet van toepassing zijn omdat anders de bewijsmiddelen waar
deloos worden. Veronderstel dat meneer Zomerdijk onder ede verklaart 
dat de wind er niets mee te maken had en dat de deur niet open kan 
zijn gewaa id . Dan moet de rechter geloven dat de man de waarheid 
spreekt en de vrouw zich vergist, want die heeft verklaard dat zij ha ar 
man hoorde zeggen dat de deur open was! Maar deze keuze is arbi
trair en behoeft een verk laring . Die argumentatie zou kunnen behel
zen dat de man er als eerste bij was en dat hij daarom onbevooroordee ld 
waarnam . 

Niveau-4. Op het eerste gezicht is er weinig reden om aan te n eme n dat 
iemand die de eerste waarneming do et en dus onvoorbereid op een inbre
ker stuit, beter zal waarnemen dan iemand die voorbereid is op wat er 
te zien zal zijn. Je zou het tegendeel met evenvee l reden kunnen vermoe
den, zodat men daarover misschien beter een waarnemingsdeskundige 
kan raadplegen. Veronderstel nu vervo lgens dat een geraadp leegde waar
nemingsdeskundige bevestigt dat de man waarschijnlijk een betrouw
baardere waarneming heeft gedaan omdat hij niet werd beïnvloed door 
een aprioriverwachting . Zelfs als dat op grond van emp iri sch onderzoek 
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beweerd zou kunnen worden - hetgeen ons zou verbazen - dan kan 
men daar nog altijd tegen inbrengen dat de resultaten van onderzoek nog 
niet altijd in de alledaagse werkelijkheid hoeven op te gaan. Dat dat niet 
altijd het geval is, kan beargumenteerd worden aangetoond door dezelfd e 
of een andere waarnemingsdeskundige. 

Zo zouden wij kunnen doorgaan. Een advocaat kan dat ook. Niveau-5 
handelt dan over de waarde van laboratoriumonderzo ek , niv ea u-6 over 
de geloofwaardigheid van de deskundige die de rechter voorlicht over la
boratoriumonderzoek, nive au-7 over de vraag of de waarnemingspsycho
logie eigenlijk wel een wetenschap is, enzovoort. Wie ni et gelooft dat een 
verdediger zo ver zou kunnen doorvragen, doet er goed aan wat tran 
scripties van Amerikaanse strafprocessen te lezen. Maar Nederlandse ad
vocaten dalen niet zo diep in de verankering af , omdat zij zich aldus sne l 
de irritatie van de rechter op de hals halen. In zekere zin is dat begrijpe
lijk want zu lk doorvragen vormt het begin van wat in princip e een regres

sio ad infinitum kan worden. Maar daaruit volgt niet dat doorvragen en 
dus doorstoten naar de deelverhalen achter het verhaal van de tenlast e
legging niet wens elijk zou zijn. Integendeel, het is een werkwijze die iede
re verdediger in strafzaken zich eigen dient te mak en. Recht er s zullen 
hen dat niet altijd in dank afnemen, maar het gelukki g houden van rech
ters is dan ook niet de eerste taak van verdedigers in strafzaken. Men kan 
zich trouwens voorstellen dat rechters ook enige waard ering zull en kun
nen opbr engen voor een werkwijze die naar de kern van de bewijsbeslis
sing doorstoot. 

In de zaak King kan niet alleen het gegeven van de openstaande deur 
op deze wijze worden uitgediept, ook andere delen van het bewijs komen 
voor een · dergelijke behandeling in aanmerking, want er zijn nogal wat 
onduide lijkhed en. Zo ziet de familie Zomerdijk King pas wanneer hij 
achter in de tuin staat. Als King even tevoren binnen was, hoe kwam hij 
dan zo gauw achter in de tuin? Er is geen reconstructi e geweest om na 
te gaan of dat kan . Vervolgens is de familie naar buiten ger end en he eft 
King in de kraag gevat. Er is echter geen wilde achtervolging door de tui
nen geweest. Waarom is King, die immers op de vlucht was, niet wegge
rend? De rechter moet geloven dat King zo veel verstand niet had, terwijl 
wij om andere redenen juist moeten geloven dat hij een koelbloedige en 
geslepen dief is . 

Iedere strafzaak kan op de hierboven gedemonstreerde manier herleid 
worden tot een complex van algemene regels die de rechter moet geloven 
als de bewijsmiddelen iets moeten bewijzen. Er zijn echter ook veranke
ringen van het verhaa l van de tenlastelegging mogelijk die niet zijn ge
koppeld aan het gepresenteerde bewijs, maar niettemin in het denken van 
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de rechter worden meegewogen. Zo weet de rechter dat King een be
roepsinbreker is en dat hij zich in de achtertuin van de familie Zomerdijk 
bevond, waar hij niets te zoeken had . Ook die gegevens zijn verankerd 
in algemene regels: een beroepsinbreker verblijft niet toevallig in ie
mands achtertuin. Strikt genomen levert dat feit geen verankering voor 
de ten la ste gelegde insluiping, maar omdat de rechter het waarschijnlijk 
betrekt in de vorming van zijn overtuiging loont het de moeite voor de 
verdediging ook de toepasselijkheid van die algemene regel in het concre
te geva l ter discussie te stellen. King beweerde dat hij in die achtertuin 
was omdat hij de snelste weg nam van zijn vriendin naar huis. De raads
man zou aan de hand van een plattegrond kunnen uitleggen dat dit ver
haal nog zo gek niet is. Hij zou bovendien kunnen proberen aan te tonen 
dat King inderdaad net bij zijn vriendin was geweest. Sporenonderzoek 
zou kunnen aantonen dat King alleen maar achter in de tuin is geweest 
en niet bij het huis. Hij zou kunnen aantonen dat King nog nooit heeft 
ingebroken in een huis waar de bewoners thuis waren. Al die verweren 
zijn in de zaak King niet aan de orde geweest. Omdat zij niet konden 
worden aangetoond of omdat het te omslachtig zou zijn geweest om op 
al die details in te gaan? 

Er is ook nog een andere kwestie in deze zaak: King is een zwarte Surina
mer die zich in een criminee l milieu ophoudt. De rechter kan - niet geheel 
zonder grond - geloven in de regel dat dit soort lieden zich voortdurend 
met het begaan van misdrijven bezighoudt en concluderen dat hij daarom 
met wat minder J::,ewijs genoegen kan nemen. Hoe begrijpelijk die overwe 
ging ook is, zij is ontoelaatbaar en verdient nadrukkelijke bestrijding. De 
betrouwbaarheid van de keurig ogende Zomerdijkjes , waartegen de op 
voorhand al verdachte King zo schril afsteekt, kan bestreden worden door 
de rechter er met nadruk aan te herinneren dat deze keurige familie King 
wel het ziekenhuis heeft ingeslagen. Als het gaat om het woord van King 
tegenover dat van de familie Zomerdijk kan dat geen kwaad, te meer niet 
als men moet vrezen dat de rechter zich niet realiseert dat zulke indrukken 
kunnen meewegen bij de vorming van zijn overtuiging . 

Andere ankers 

Er zijn zaken waarin een kritisch onderzoek van de verankering van het 
verhaal van de tenlastelegging een geheel nieuw licht op de zaak kan wer
pen. De zaak Rotweiler is daarvan een voorbeeld. De rechtbank achtte 
Rotweilers aandeel in ee9 overval op een bank in Maastricht zoals eerder 
gezegd bewezen met een spitsvondige redenering. Hier concentreren wij 
ons op de vraag: heeft de kroongetuige, mevrouw Meesters, wel goed ge-
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zien dat een van de twee rennende mannen in de auto stapte en ermee 
wegreed? Daarvoor moet men vijf gegevens voor waar aannemen, die 
geen van alle door de verdediging kritisch zijn onderzocht: 
(1) Er waren slechts twee mannen by· deze zaak betrokken. Als het er meer waren, 
is het niet zeker dat degene die met de auto wegreed ook uit de bank is 
gekomen. Stel dat er twee mannen in de bank waren en dat een derde 
op de uitkijk stond. Een andere getuige heeft duidelijk gezien dat een van 
de overvallers een heel andere kant uit vluchtte. Heeft mevrouw Meesters 
later misschien van andere getuigen gehoord dat er twee overvallers in 
de bank waren? Hoe is de politie eigenlijk aan de vele getuigen gekomen? 
Is het mogelijk dat er een buurtonderzoek is gedaan waarbij is gevraagd 
wie er inlichtingen kon geven over de twee rennende mannen? 
(2) Een van de twee mannen is in de auto gestapt. Als dit niet zo is, gaat de rede
nering niet meer op dat degene die de auto heeft weggereden een van de 
overvallers was. Niemand anders heeft dit echter gezien; is dat niet 
vreemd? Zijn er getuigen verdonkeremaand die iets anders hebben ge
zien? Kan het niet zijn dat de twee mannen langs de auto zijn gelopen, 
gestopt zijn om iets te zeggen en toen doorgerend? Waarom zou de ene 
overvaller met de auto vluchten en de andere te voet? Is dit onderdeel van 
het verhaal wel aannemelijk? 
(3) De rennende man is op de bestuurdersplaats gaan zitten. Als hij achterin is 
gaan zitten of op de passagiersplaats, was hij niet de chauffeur en ook dan 
gaat de redenering van de rechtbank niet op. Kan het niet zijn dat de Nis 
san vier deuren had en dat de instappende man achter de bestuurder 
plaats nam? We weten niets over de Nissan. Ook niet over de afstand 
waarvan mevrouw Meesters haar waarneming deed. Ook niet over haar 
gezichtsvermogen; alleen dat ze de zestig is gepasseerd. Zij heeft de auto 
niet van opzij gezien, want zij noteerde het nummer. Was voor haar wel 
duidelijk welke deur geopend werd? Zij heeft toegegeven dat zij niet kon 
zien of het een tweedeurs- of vierdeursauto was. 
(4) Er zat van tevoren niemand anders op de bestuurdersplaats. Als dit wel zo was, 
kon de rennende man niet op de bestuurdersplaats gaan zitten . Hoe goed 
was dat te zien vanaf de plaats waar mevrouw Meesters stond? Had de 
Nissan hoofdsteunen? Die maken het moeilijk om te zien of er iemand 
in een auto zit. Had de auto misschien een zonwering in de achterruit? 
Hoe goed heeft mevrouw Meesters naar de Nissan gekeken toen zij de 
rennende mannen op het plein zag? En waarom dee~ zij dat? Zij wist 
toen immers nog niet dat het om overvallers ging. 
(5) De instappende man is met de auto weggereden. Als hij dat niet heeft gedaan, 
gaat de redenering van de rechtbank weer niet op. Mevrouw Meesters 
heeft het nummer van de auto ingeprent. Dat moet even haar aandacht 
hebben gehad en daardoor heeft zij de autoportieren misschien niet zo 
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goed in de gaten gehouden. Is het niet mogelijk dat de rennende man 
weer uitstapte, waarna de auto door iemand anders werd weggereden? 

Veel lezers zullen deze analyse van de getuigenverklaring van mevrouw 
Meesters niet helemaal gesnapt hebben. Dat zal een rechtbank ook over
komen als de verdediging dat ter sprake brengt. Toch hebben al deze vra
gen betrekking op zaken die moesten worden aangenomen voordat de 
rechtbank tot een bewezenverklaring in de zaak Rotweiler kon komen. 
Nu dat gebeurd is, heeft de rechtbank zich daarover kennelijk meningen 
gevormd, anders was hij niet tot een veroordeling gekomen. Geen van 
deze vragen is echter door de verdediging opgeworpen, hoewel sommige 
verankeringen beslist niet veilig zijn. Ieder antwoord zou op zijn beurt 
stof voor verdere vragen leveren, want ook die antwoorden kunnen 
slechts aanvaard worden wanneer de rechter bereid is in een daarachter 
liggende algemene regel te geloven. 

Onze kritiek op de verdediging in de zaak Rotweiler moet niet worden 
opgevat als persoonlijk verwijt aan het adres van de advocaat van de ver
dachte. Zoals gezegd, het ontbreekt de verdediging in de praktijk dikwijls 
aan tijd en middelen om een verdediging als hiervoor beschreven voor te 
bereiden en uit te voeren. Het strafrechtelijk systeem is er niet op bere
kend dat de verdediging zo veel werk maakt van een simpele poging tot 
inbraak of een eenvoudige roofoverval. Het grote aantal getuigen en des
kundigen dat nodig zou zijn om de rechtbank in staat te stellen alle rele
vante details te onderzoeken, zou door het openbaar ministerie en de 
rechter zeker worden geweigerd. Als de raadsman zulk soort details ter 
zitting zelf ter sprake zou brengen, dan zou hij door de voorzitter lang 
voor het einde worden afgehamerd: 'Meneer de raadsman, wilt u er reke
ning mee houden dat de volgende zaak om half twaalf moet beginnen?' 
Van de verdediging wordt zo'n inspanning nooit verwacht noch op prijs 
gesteld . In de praktijk wordt hij noch geleverd noch getolereerd. 

Opnieuw stuiten wij op de verschuiving van beslissingscriteria in func
tie van de kosten. Een analyse van verankeringen van bewijsmiddelen, 
die vijf of zes niveaus diep gaat, wordt overdreven geacht wanneer het 
om een simpele poging tot inbraak gaat. Maar niet wanneer wij te maken 
hebben met moord in koelen bloede, zoals de IRA-zaak. Was het de 
bedoeling van de wetgever dat zo'n kosten/baten -analyse in straf
zaken wordt gemaakt? Mogen er meer fout-positieven zijn in lichtere za
ken? In de praktijk komt het daarop neer. Dat bleek ook uit het soort her
zieningsverzoeken dat met succes bij de Hoge Raad wordt ingediend. 
Men zou echter ook kunnen menen dat de rechtsgelijkheid gebiedt dat 
de gelegenheid tot het voeren van een adequate verdediging in alle za
ken even groot moet zijn. 
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Van een raadsman wordt niet altijd verwacht dat hij een serieuze verde
diging voert. Er zijn zaken die zo ernstig zijn, bijvoorbeeld gruwelijke en 
veelvoudige moorden, dat een diepgaande verdediging van de verdachte 
voor ongepast wordt gehouden. Dat standpunt impliceert dat men dader 
en verdachte verwart. Zo schreven de kranten bijvoorbeeld voortdurend 
over de 'oorlogsmisdadiger John Demjanjuk' lang voordat hij veroor
deeld was. Dat deed de staat Israël ook, die op de processtukken had ge
zet: 'Proces tegen de oorlogsmisdadiger John Demjanjuk.' Is een derge
lijke stemming eenmaal gecreëerd, dan wekt een raadsman die de feiten 
aan minutieus onderzoek wil onderwerpen en de onderste steen boven wil 
krijgen spoedig ergernis : 'Waarom doet die man zo moeilijk?' Toch is in 
die gevallen het belang van een goede verdediging het grootst, omdat im
mers een zeer zware straf dreigt en een fout-positief aanmerkelijke schade 
veroorzaakt. 

Dat dit probleem zich ook voordoet in strafzaken in ons land, is moei
lijk te bewijzen. Zeker is dat in processen die wij zelf hebben bijgewoond 
de verdediging onveranderlijk kort werd gehouden door de rechter. De 
raadslieden reageerden daar meestal op met een voorzichtig, haast be
deesd optreden. De enke le raadsman die op de rechten van de verdedi
ging staat en zich probeert te onttrekken aan de hem opgelegde beperkin
gen, wekt al gauw de ergernis op van het rechterlijk college en dat wordt 
hem ook te verstaan gegeven. 

De advocaat wordt ter zitting vooral beperkt doordat het lang niet al
tijd toegestaan wordt zelf getuigen op te roepen. Als dat wel mag, wordt 
zelden toegestaan dat die getuigen ook diepgaand worden ondervraagd. 
In de zaak O'Flynn nam een van ons waar dat de rechter bij het horen 
van een belangrijke getuige de verdediging toevoegde: 'U mag één vraag 
stellen, niet meer. Bepaalt u zelf maar welke vraag.' 

Een echt kruisverhoor is in de Nederlandse rechtszaal zeldzaam . De 
rechter leidt het onderzoek ter zitting . De verdediging mag na de onder
vraging door de rechter weliswaar nog vragen ter opheldering stellen, 
maar dient er daarbij zorgvuldig voor te waken niet de indruk te wekken 
dat de rechter het onderzoek onzorgvuldig gedaan zou hebben . Daar 
houden rechters niet zo van. Vandaar ook dat de rechter er dikwijls geen 
bezwaar tegen heeft dat tijdens het gerechtelijk vooronderzoek door de 
rechter-commissaris gehoorde, belastende getuigen helemaal niet ter zit 
ting verschijnen en zelfs nooit door de verdediging worden ondervraagd. 
Dat moet de verdediging niet willen, dat wordt in ons land van een verde
diging niet verwacht. Uitspraken daarover van het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens worden in ons land dan ook niet opgevolgd. 
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De vaderlandse rechterlijke macht is .kennelijk van mening dat een ver
hoor uitsluitend dient om de getuige recht in de ogen te kijken en op die 
grond te beoordelen of hij de waarheid spreekt. Dat kan de rechter-com
missaris ook. De theorie van verhaal en verankering laat echter zien dat 
het bij een verhoor om iets anders gaat, namelijk een kritisch onderzoek 
naar de verankeringen waarop het geloof in de verklaring van een getuige 
gebaseerd is. Omdat verankering op verschillende niveaus, dieper of 
minder diep en dus veiliger of minder veilig, kan plaatsvinden, houdt een 
verhoor in dat telkens beslist moet worden of er naar een dieper niveau 
van verankering moet worden doorgestoten. De vragen die met dat doel 
aan een getuige gesteld moeten worden, hangen telkens af van de ant
woorden die hij op eerdere vragen gegeven heeft . De Nederlandse 
rechtspraak houdt in dat men de rechten van de verdediging voldoende 
gewaarborgd acht wanneer de verdediging tevoren vragen mag opgeven 
die door de rechter-commissaris aan, soms anonieme, getuigen gesteld 
zouden moeten worden . Die opvatting getuigt van diepgaand onbegrip 
voor waar het bij een verhoor om gaat. Dat misverstand speelde de verde
diging bijvoorbeeld parten bij de anonieme getuigen in de zaak Chapelle 
en bij het ondervragen van slachtoffers door een deskundige in de zaak 
Walters . En dat nog afgezien van het feit dat door de verdediging ingele
verde vragen dikwijls niet gesteld worden - omdat zij de anonimiteit van 
de getuige zouden schaden of voor de getuige te belastend zouden zijn. 

Nederlandse rechters weten niet (echt) waar verhoren toe dienen. Door 
de verdediging te beperken in het aantal vragen dat zij aan een getuige 
mag stellen en door sommige vragen in het geheel niet toe te laten, be
paalt de rechter het niveau waarop veran _kering van de bewijsmiddelen 
plaatsvindt. Dat niveau is niet zelden oppervlakkiger dan dat wat een 
consciëntieus verdediger zich zou wensen en op grond van zijn professio
nele verantwoordelijkheid zou moeten eisen. De beperking van de moge
lijkheden van de verdediging die in deze werkwijze besloten ligt is een 
fundamenteel gebrek van de Nederlandse strafrechtspraktijk: de onpartij
dige rechter beperkt de discussie tot de aspecten die hij, op grond van zijn 
kennis van het door het openbaar ministerie aangereikte dossier, in zijn 
beslissing wil verwerken. En daarmee staat, zo valt te vrezen; de uitkomst 
al grotendeels vast voor de verdediging één woord heeft geuit. Het ver
rast ons niet dat Van Duyne en Verwoerd op grond van hun observaties 
in de raadkamer rapporteren dat '[i]n het merendeel der zaken [ ... ] 
de verdediging in de raadkamer in het geheel niet ter sprake [kwam]. '8 

8. P.C. van Duyne en J .R.A. Verwoerd, Gelet op de persoon van de rechter, Den Haag: 

Staatsuitgeverij, 1985 (wooc-rapport nr . 58), p. 46. 
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De maatregelen die nodig zijn om de verdediging van verdachten doel
treffender te maken, zijn deels overbekend en deels te ingrijpend om op 
korte termijn te worden uitgevoerd. De te nemen maatregel en vergen 
tijd, geld, deskundigheid en onderzoeksmiddelen. De dringendste maat
regelen zouden gericht moeten zijn op het wegnemen van de ongelijkheid 
van wapenen. Zij werden eerder in dit hoofdstuk genoemd . Veel van de 
ongelijkheden tussen de partijen in het strafproces zijn helemaal niet no
dig. Zo kan het openbaar ministerie de mogelijkheid ontnomen worden 
om dwars te liggen bij het oproepen van getuigen. Zo zou men eveneens 
een einde kunnen maken aan het gebruik dat het dossier dat de rechter 
voor een strafzaak ter hand wordt gesteld uitsluite ::id door het openbaar 
ministerie wordt gevuld. Maar het meest fundamentele probleem is er 
toch in gelegen dat de rechter tijdens de behandeling ter zitting ( en daar
buiten) kan voorkomen dat een zaak wordt onderzocht tot het door de 
verdediging gewenste niveau van diepgang. De procesorde zou zo gewij
zigd moeten worden, dat de verdediging zelf kan bepalen tot welk niveau 
van diepgang de verankeringen van bewijsmiddelen worden onderzocht 
die de officier aan de tenlastelegging ten grondslag legt, erop rekenend 
dat de rechter de impliciet gelaten feiten van algemene bekendheid waar
in die bewijsmiddelen verankerd worden, met hem zal delen. Zonder het 
recht van de verdediging om op de diepgang van de verankering van het 
bewijs een beslissende invloed uit te oefenen, zal de oncontroleerbare in
tuïtie van de rechter belangrijker blijven dan de a,gumenten van zowel 
verdediging als openbaar ministerie. 

431 



De kunst van het vonnis maken 

In een strafzaak die ernstig genoeg is om door de meervoudige kamer be
handeld te worden, volgt na het onderzoek ter terechtzitting het overleg 
in de raadkamer. Tijdens dat overleg gaan de leden van de rechtbank na 
of zij het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen achten . Hoe 
dat overleg verloopt, weten wij niet. De deelnemers aan dit overleg -
naast de leden van de rechtbank een griffier - worden door art. 28 RO 

tot geheimhouding van het besprokene verplicht. Men noemt dit 'het ge
heim van de raadkamer'. Uitgangspunt voor dit overleg is de tenlasteleg
ging. Brouns 1 beschrijft de gang van zaken als volgt : de rechters 'nemen 
de tenlastelegging voor zich en bepalen voor welke onderdelen steun is 
te vinden in het voorhanden zijnd e bewijsmateriaal. Niet ondersteunde 
onderdelen worden weggestreept . Op dat moment selecteren en waarde
ren zij. De slotsom kan zijn dat materiaal ondeugdelijk is voor het bewijs 
en ter zijde moet worden gelaten. Wat uiteindelijk na het strepen van de 
tenlastelegg _ing overblijft, kan een bewezenverklaring behelzen.' 

Dit door Brouns gegeven beeld van de gang van zaken wordt bevestigd 
door de wooc-onderzoekers Van Duyne en Verwoerd, die, nadat zij wa
ren ingezworen als hulpgriffi ers, de gang van zaken tijdens het 'raadka
meren' in een aantal strafzaken konden bijwonen . 2 De tenlastelegging 
wordt uiteengelegd in onderdelen, waarvoor stuk voor stuk wordt nage
gaan of er in het beschikbare bewijsmateriaal gegevens zijn die dat ele

·ment ondersteunen en bovendien als wettig bewijsmiddel kunnen gelden, 
dat wil zeggen van zodan ige aard zijn dat zij beschouwd kunnen worden 
als een van de wettige bewijsmiddelen die in art. 339 Sv zijn opgesomd. 
Alle niet door wettige bewijsmiddelen ondersteunde onderdelen worden 
uit de tekst van de tenlastelegging weggestreept. Wat er daarna over is 
van de tenlastelegging moet onder een van de bepalingen van het Wet
boek van Strafrecht gebracht kunn en worden. Blijken dan alle door de 
strafwet vereiste onderdelen 'gedekt' te zijn door wettige bewijsmiddelen, 

r. P.J .H .M. Brouns , ' De bewijsmotivering in strafzaken', in G. Knigge , Leerstukken 

van strafprocesrecht, Groningen: Wolters-Noordhoff , 1991, p . 16!-169. Citaat p. 162. 

2. P.C. van Duyne enJ.R.A. Verwoerd, Gelet op de persoon van de rechter, ' s-Gravenha

ge: Staatsuitgeverij , 1985 (wooc-rapport nr. 58). 
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dan is een veroordeling mogelijk; zijn een of meer onderdelen niet ge
dekt, dan wordt onmiddellijk tot vrijspraak besloten. 

De gang van zaken lijkt eenvoudig maar is het allerminst, want het se
lecteren van wettige, de tenlastelegging ondersteunende bewijsmiddelen uit 
het geheel van het ter zitting gepresenteerde bewijsmateriaal 3 houdt on
vermijdelijk een waardering in van dat materiaal. Het gaat niet om een 
eenvoudige ja/nee-beslissing, is het wettige bewijs er of is het er niet? 
Heeft verdachte tijdens een winkeldiefstal tegen een personeelslid geweld 
gebruikt of ermee gedreigd? Verdachte ontkent dat, het personeelslid be
weert dat de dader hem een pistool in de rug drukte. Is, bij het ontbreken 
van andere aanwijzingen op dit punt, gebruik van of dreigen met geweld, 
zoals vereist door art. 312 Sr, nu wettig en overtuigend bewezen of niet? 
In theorie kan men beide zaken uit elkaar halen: men kan besluiten dat 
de verklaring van het personeelslid een wettig bewijsmiddel is en dat het 
onderdeel 'geweld' wettig bewezen is, en de vraag of dit bewijsmiddel te 
zamen met de bewijsmiddelen voor andere onderdelen van de tenlasteleg
ging overtuigend is, beschouwen als een latere en afzonderlijke beslis
sing. 'Eerst gaan wij na of er voldoende wettige bewijsmiddelen aanwezig 
zijn, daarna vragen wij ons af of wij ook overtuigd zijn,' zei een Amster
damse rechter ons. De eerste helft van de beslissing wordt voorgesteld als 
een 'technische' kwestie, de tweede als een waarderende. Maar het on
derscheid is kunstmatig en alleen in theorie te maken: wie besluit dat het 
bewijs technisch rond is, heeft zich, bewust of onbewust, reeds laten over
tuigen dat de bewijsmiddelen bewijzen wat zij moeten bewijzen. Wie, zo
als in de zaak Castelyn, van oordeel is dat het proces-verbaal van de poli
tie - dat relateert dat de moeder van twee kinderen gezegd heeft wat 
haar dochtertje van twee en een half jaar gezegd heeft over haar acht 
maanden oude zusje - een wettig bewijsmiddel is, heeft zich in feite al 
laten overtuigen dat dit bewijsmiddel bewijst wat het beoogt te bewijzen, 
namelijk dat verdachte de acht maanden oude baby seksueel heeft mis
bruikt. Wie inziet dat dit bewijsmiddel niet kàn bewijzen wat het beoogt 
te bewijzen, kan niet anders concluderen dan dat hij niet alleen niet over
tuigd is, maar dat het bewijs ook 'technisch' niet geleverd is. 

De vraag of een onderdeel van het bewijsmateriaal door de rechter be
schouwd wordt als een wettig bewijsmiddel, hangt af van de vraag of de 
rechter erdoor wordt overtuigd. De ene beslissing impliceert de andere. 
Dat blijkt niet alleen uit wat de rechter als wettig bewijs aanvaardt, maar 
ook uit wat hij terzijde laat: wat wel beschikbaar is maar niet gebruikt 

3 . Althans het in het dossier aanwezige bewijsmateriaal, waarvan ter zitting gemeld 

is dat het wordt geacht te zijn voorgedragen. 
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wordt voor bewijs, is blijkbaar geen wettig bewijsmiddel. Acht personen 
zijn getuige van een bankoverval; twee getuigen beschrijven de dader als 
lang en dun, de zes overigen als van gemiddelde lengte en gezet. De rech
ter die het signalement van de twee getuigen die de dader als lang en dun 
beschreven als wettig bewijsmiddel in zijn vonnis opneemt en van de zes 
daarvan afwijkende signalementen niet rept, kan redelijkerwijze toch niet 
volhouden dat die twee hem overtuigden en de zes anderen niet. Wat zou 
het argument daarvoor moeten zijn? Dat hoeft de rechter 'gelukkig' niet 
uit te leggen : door de verklaringen van slechts twee getuigen in zijn von 
nis te vermelden, maakt de rechter impliciet de overige verklaringen tot 
àf niet wettige, àf niet overtuigende bewijsmiddelen. 

De hete adem van het hof 

De vraag is wat rechters beweegt wanneer zij bij het 'raadkameren' en 
het 'strepen' in de tenlastelegging een keuze maken uit het bewijsmate
riaal , dat een veroordeling moet dragen. Welke maatstaven leggen zij 
daarbij aan? Op grond van hun observaties als hulpgriffier bij het overleg 
in de raadkamer concluderen Van Duyne en Verwoerd dat het om twee 
maatstaven gaat: 

- 'de overtuigingsmaatstaf het gevoel dat zij hebben dat hun voorstel
lingsschema en wat zij daaruit afleiden, het juist e is; 

- het hoger beroepsrisico: hun oordeel over wat de toets van het hoger be
roep kan doorstaan, alsmede hun beoordeling van de waarschijnlijk
heid dat zo'n hoger beroep zal worden ingesteld. ' 4 

Het eerste van deze twee criteria ligt voor de hand: als wettig bewijsmid
del komen slechts gegevens in aanmerking die de rechter voor juist 
houdt. Maar hoe ~eet de rechter welke van tegenstrijdige gegevens de 
juiste zijn? Ook Van Duyne en Verwoerd meenden te observeren dat het 
verhaal van de tenlastelegging, dat zij het 'voorstellingsschema' van de 
rechter no emen, daarbij een beslissende rol speelt: onder het beschikbare 
bewijsmateriaal zoeken zij 'slechts naar hun standpunt bevestigende in
formatie. [ . . . ] Werkelijke toetsingsmomenten, d.w.z. informatie die een 
hypothese zou kunnen weerleggen, worden gewoonlijk gepasseerd, om
gevormd of gewoon vergeten. ' 5 Over deze neiging tot het uitsluitend 

4. Op. cit. (noot 2), p. 37. 
5. Op. cit. (noot 2), p. 39 . 
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zoeken naar informatie die de tenlastelegging bevestigt, spraken wij eer
der in verband met de werkwijze van de politie tijdens het opsporingson
derzoek. Dit in hoge mate selectieve gebruik van bewijsmateriaal wordt, 
volgens Van Duyne en Verwoerd, tijdens het overleg in de raadkamer 
nog eens overgedaan. Het openbaar ministerie biedt op grond van het 
opsporings- en gerechtelijk vooronderzoek aan de rechter een eenzijdige 
selectie van informatie aan. Slaagt de verdediging erin om tijdens het on
derzoek ter zitting of in haar pleitnota die selectie wat minder eenzijdig 
te maken, dan wordt de daardoor veroorzaakte verwarring in de raadka
mer weer gecorrigeerd. 

De tweede door Van Duyne en Verwoerd genoemde maatstaf lijkt op 
het eerste gezicht oneigenlijk. De eerste helft ervan - de beoordeling of 
de tot bewijs gebruikte middelen de toets van de kritiek in hoger beroep 
zullen kunnen doorstaan - is echter niet onredelijk. De mogelijkheid 
van hoger beroep is bedoeld als extra waarborg voor een correcte beslis
sing. De lagere rechter moet kennelijk redeneren: 'Zelf word ik mis
schien wel overtuigd door deze bewijsmiddelen, maar zal een andere 
rechter er ook zo over denken? Zo nee, dan kan ik misschien maar beter 
niet veroordelen.' Als de lagere rechter zo denkt, dan wordt voorkomen 
dat er uiterst subjectieve - 'idiosyncratische' - vonnissen worden gewe
zen. Anders ligt het als de lagere rechter deze beslissingsmaatstaf niet ge
bruikt als een extra aansporing om toch vooral zorgvuldig te werk te 
gaan, maar als een aanleiding om zijn vonnis zo te formuleren en in te 
richten dat het de verdachte ontmoedigt om in appel te gaan. 

'Wij beslissen altijd met de adem van het hof in onze nek,' zo citeren 
Van Duyne en Verwoerd 6 de vice-president van een rechtbank. Even 
verder merken zij op: 'Wanneer het gevaar van een hoger beroep door 
de verdachte reëel werd geacht, dan kon dat een belangrijkere rol spelen 
bij de waardering van de bewijsmiddelen dan de eigen overtuiging.' Te
gen die overweging is weinig in te brengen: het is de bedoeling van de 
mogelijkheid van hoger beroep dat er deze waarschuwing van uitgaat, 
ook al kan men in de wens om zo min mogelijk door de hogere rechter 
gecorrigeerd te worden ook iets kinderachtigs zien. De vraag is hoe dit 
motief vorm krijgt in de vonnissen die men wijst. 

6. Op. cit. (noot 2), p. 41. 
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Redengevende feiten en omstandigheden 

Het schrijven van een strafvonnis, waarvan het eerste concept veelal door 
de griffier wordt gemaakt volgens richtlijnen van de beslissende rechters, 
is een kunst apart. Wat erin moet staan, is bepaald in art . 357 Sv e.v . 
Daaronder is art. 359 het belangrijkste . Lid I daarvan bepaalt dat het von
nis bevat 'het ten last e gelegde alsmede de inhoud van de bewijsmidde
len, voor zover deze tot bewijs daarvan geldt'. Lid 3 voegt daaraan 
toe: 'De beslissing dat het feit door de verdachte is begaan, moet steunen 
op daartoe redengevende feiten en omstandigheden, als zodanig in het 
vonnis aangewezen .' Het verschil tussen deze beide bepalingen is niet 
zonder meer duidelijk. Zijn de bewijsmiddelen die aan een vonnis ten 
gronds lag worden gelegd iets anders dan een weergave van de voor dat 
vonnis redengevende feiten en omstandigheden? Als de bewijsmiddelen 
niet redengevend zijn, welk ander doel moet hun aanwezighe id in het 
vonnis dan dienen? Brouns merkt daarover op dat de Hoge Raad 'aan 
art. 359, lid 3 Sv de betekenis [heeft] gegeve n van een eerste zeef ten aan
zien van de onder de inhoud van de bewijsmiddelen opgenomen feiten. 
Heel algemeen kan worden gezegd dat feiten of omstandigheden die in 
geen enkele betekenisvolle relatie tot het te bewijzen feit staan of daar haaks 
op staan, niet redengevend kunnen zijn. ' 7 Deze formulering maakt dui
delijk dat lid 3 van art. 359 niet nader uitlegt hóe de inhoud van de gebe
zigde bewijsmiddelen dan wel tot de concl usie kan leiden dat verdachte 
het hem ten last e gelegde feit begaan heeft, maar dat in de bewijsmidde
len geen feiten mogen voorkomen die daarmee niets te maken hebben of 
die conclusie zelfs tegenspreken. Ook dat laatst e is niet on logis ch, maar 
als dergelijke 'feiten' zich wèl onder het gepresenteerde bewijsmateriaal 
bevinden, dan is er toch sprake van een probleem. Men zou zeggen dat 
lid 3 dan gebiedt uit te leggen waarom aan die andere 'feiten' geen bete
kenis of waarde wordt gehecht. Maar dat is niet het geval: lid 3 wordt zo 
gelezen dat van het bestaan van zulke ' feiten' in het vonnis in het geheel 
geen gewag mag worden gemaakt. Zulke feiten dienen niet weersproken 
te worden, zij dienen te worden verzwegen. '[H]et opnemen van teveel 
aan inhoud kan fataal zijn voor een goede motivering,' merkt Brouns op, 
volstaan kan worden met het louter opnemen van de inhoud van de gebe
zigde bewijsmiddelen, '[m]aar ook niet meer' .8 Om aan het vereiste van 
de bepaling in lid 3 te voldoen, kan volgens hem volstaan worden 'met 
de formule waarin van redengevende feiten en omstandigheden gerept 

7. Op. cit. (noot 1), p. 163. On ze cursivering. 

8. Op. cit. (noot 1), p. 163. 
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wordt' .9 Heeft de rechter er toch behoefte aan om de bewijsmotivering 
'iets aan [te] kleden door het opnemen van een nadere motivering', dan 
heet zQiets 'een bewijsoverweging onder de streep', die niet nodig en ge
vaarlijk is. 10 'Niet doen,' is de strekking van Brouns' uiteenzetting, 
'het maakt een vonnis kwetsbaar in hoger beroep of cassatie; gewoon 
volstaan met een standaardformule . ' 

Knip en plak en kop/staart 

Dat is dan ook wat er in de praktijk van de meeste strafzaken gebeurt: 
na een weergave van de tenlastelegging en de formule dat de rechtbank 
die 'wettig en overtuigend bewezen ' acht, volgt een reeks uit processen
verbaal van verhoren en deskundigenberichten gelichte fragmenten, die 
eenvoudig achter elka ar geschikt worden. In het verleden, toen tekstver
werkers bij politie en rechtbanken nog nauwelijks in zwang waren, kon 
men aan de verschillende lettertypes van de tekstfragmenten zien, dat zij 
uit fotokopieën van dossierstukken geknipt waren en achter elkaar ge
plakt, soms schots en scheef. Vandaar de naam 'knip- en plakvonnissen'. 
Wat zulke bewijsmiddelen met elkaar te maken hebben en hoe zij geza
menlijk het ten laste gelegde bewijzen, wordt aan de verbee ldin g van de 
lezer overgelaten, zij het dat niet wordt nagelaten ex cathedra te beweren 
dat zij 'gezamenlijk en in onderling verband beschouwd' wel degelijk 
iets bewijzen. Wordt tegen zo'n knip- en plakvonnis hoger beroep aange 
tekend, dan kan zo' n vonnis nog verder worden uitgewerkt en gefatsoe 
neerd, hetgeen niet noodzakelijk betekent dat de standaardformule waar
mee aan het vereiste van lid 3 van art. 359 Sv voldaan pleegt te worden 
- de formule dat de bewijsmiddelen gezamenlijk en in onderling ver

band redengevend voor de bewezenverklaring worden geacht - wordt 
vervangen door een echte redenering. Het toevoegen van dat soort rede
neringen is gevaarlijk: zij kunnen in cassatie houvast bieden voor een mo
tiveringsklacht. 

Het voorgaande stelt de dagelijkse praktijk nog te rooskleurig voor: 
vaak wordt in de eerste versie van het vonnis ook afgezien van de opsom 
ming van de aan de bewezenverklaring ten grondslag gelegde bewijsmid
delen. In zo'n geval spreekt men van een kop/staart-vonnis. Zo'n vonnis 
is, op straffe van nietigheid, in strijd met lid Ivan art. 359 Sv. In de prak
tijk wordt zo'n vonnis niet door nietigheid getroffen, want als verdachte 

g. Op. cit. (noot 1), p. 164. 

JO. Op. cit. (noot 1), p. 163. 
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m appel wil, dan wordt die opsomming alsnog gewoon gegeven . Het 
besluit om in appel te gaan, moet door verdachte en zijn raadsman dan 
wel genomen worden zonder precies inzicht in wat dan wel tot zijn ver
oordeling in eerste aanleg geleid heeft. De mondeling ter zitting voorge
dragen motivering moet dan volstaan. Deze rare praktijk, geboren, naar 
men zegt, uit tijdnood, dreigt nu ook nog wettelijk gesanctioneerd te 
gaan worden in wetsontwerp 19 488 . 

Naïeve rechters 

In één opzicht behoeft het voorgaande nuancering . In een beperkt aantal 
gevallen kan de rechter in zijn vonnis niet volstaan met een opsomming 
van de door hem zonder enige uitleg uit het totaal van het beschikbare 
bewijsmateriaal geplukte bewijsmiddelen: bepaalde bewijsverweren van 
verdachte mogen alleen door de rechter worden gepasseerd als hij dat mo
tiveert. Daarover hebben wij eerder in dit boek 11 gesproken, zodat wij 
hier met een vermelding daarvan kunnen volstaan. Wij voegen slechts 
toe dat verweren die inhouden dat onbetrouwbare bewijsmiddelen ten 
onrechte tot bewijs zijn gebezigd en betrouwbare gegevens die ten onrech
te niet in aanmerking zijn genomen, niet behoren tot de verweren die 
gemotiveerde weerlegging behoeven. Dat komt goed uit, want in de door 
ons bestudeerde zaken hebben wij talloze bewijsbeslissingen gezien waar
voor wij geen andere verklaring konden bedenken dan het vermoeden dat 
de rechter al om andere, ongenoemde en wettelijk onnoembare, redenen 
overtuigd was van de schuld van verdachte en dat daarom de betrouw
baarheid van de in het vonnis genoemde bewijsmiddelen hem geheel niet 
kon schelen . 

Een van ons heeft tijdens een ssR-cursus over getuigenbewijs aan de 
daar aanwezige cursisten, leden van de zittende en staande magistratuur, 
gevraagd of zij zich ervan bewust waren dat zij met een zekere regelmaat 
bewijsmiddelen voordroegen en accepteerden waarvan de kwaliteit op in 
het oog springende wijze gebrekkig was. Hij voegde aan die vraag toe dat 
de aanwezigen de keuze hadden tussen kwade trouw en domheid. Zonder 
uitzondering hielden de aanwezigen het op domheid, al wilden zij die 
kwalificatie natuurlijk niet aan hun werkwijze verbinden: zij hielden het 
op naïviteit. Welnu, in onze verzameling zaken vonden wij enkele geval
len waarin het zeer moeilijk is om in de naïviteit van zowel staande als 
zittende magistraten te blijven geloven. 

n. In hoofdstuk 4 en 15. 



Naïeve rechters 

In de zaak Franklin ging het om brandstichting in een kraakpand. 
Twee personen komen als dader in aanmerking omdat beiden direct na 
het uitbreken ervan bij het brandende huis zijn gesignaleerd. De een, 
Franklin, verkeerde onder invloed van LSD, de ander, Mortimer, heeft 
een sterk motief voor de brandstichting omdat zijn vroegere vriendin met 
een ander in het kraakpand samenleeft. Maar Mortimer wordt - zonder 
duidelijke reden, want hij wordt van niets verdacht - naar zijn geboorte
land Schotland uitgewezen. Het proces-verbaal van zijn verhoor blijft 
achter in het dossier over Franklin. Heeft het openbaar ministerie er te 
goeder trouw niet aan gedacht dat Mortimer de dader of een medeplichti
ge zou kunnen zijn? Dat kunnen wij ons in alle oprechtheid maar moeilijk 
voorstellen. En de rechter, wat dacht die toen hij van de uitwijzing van 
Mortimer hoorde? Niets? Opnieuw wordt onze goedgelovigheid zwaar 
op de proef gesteld. 

Beschuldigingen als deze behoeven sterke onderbouwing. Neem de 
zaak Buendia, de Majorcaan die zijn ex-vrouw en haar broer zou hebben 
neergestoken nadat hij het mes eerst tot aan het heft in eigen borst gesto
ken zou hebben. Dat laatste moet verklaren waarom op de kleding van 
de twee slachtoffers niet alleen hun eigen bloed, maar ook nog bloed van 
een ander werd aangetroffen . Prima gedacht, ware het niet dat het 
vreemde bloed op de kleding van beide slachtoffers nfet van Buendia af
komstig blijkt te zijn. Er wordt bloed gevonden van twee anderen, over 
wier aanwezigheid de in ruime mate aanwezige maar ook uitbundig lie 
gende ooggetuigen niet reppen. Wie waren dat? Wat was hun rol? Hoe 
kwam het dat zij bloedden? Antwoorden op die vragen krijgt de rechter 
niet: hij veroordeelt Buendia zonder over de bloedsporen van twee onbe
kende anderen een woord te zeggen in zijn vonnis. Naïviteit van de rech
ter? Of kon het hem niet bommen omdat het verhaal zo mooi was: ver
smade minnaar steekt eerst zichzelf en vervolgens zijn geliefde neer; 
broer schiet te hulp, maar bekoopt zijn galante actie met de dood, Ham
let in Majorcaanse versie. 

Huismann wordt ervan verdacht in heroïne te handelen. De politie ob
serveert dat hij met anderen iets verhandelt, houdt hem aan, maar treft 
op zijn persoon geen heroïne aan, doch hasjiesj. Dus handelde Huismann 
waarschijnlijk in .hasjiesj, zou je denken. Trouwens, dat zegt Huismann 
zelf ook. Maar zo dacht de politie er niet over en rapporteerde in het pro
ces-verbaal van zijn aanhouding dat op verdachte 'niets ter zake doende' 
werd aangetroffen. Naïviteit van de politie en het openbaar ministerie? 
Door toedoen van de verdediging komt ter zitting boven water dat ver
dachte bij zijn aanhouding in het bezit van hasjiesj was. Vraagt de rech
ter de officier of hij wel helemaal lekker is om dit niet te vermelden in 
het proces-verbaal? Nee hoor, de rechter veroordeelt Huismann voor han-
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del in heroïne en de op hem gevonden hasjiesj komt dan ook onder de 
bewijsmiddelen niet voor. Móet ook niet, want hadden wij hierboven al 
niet gezien dat 'feiten en omstandigheden die in geen betekenisvolle rela
tie tot het te bewijzen feit staan of daar haaks op staan, niet redengevend 
kunnen zijn'? Die hasjiesj mocht in het vonnis niet voorkomen. 

Neeringh wordt verdacht van deelname aan een bankoverval. Omdat 
de overvallers bivakmutsen droegen, vormt de identiteit van de daders 
de clou van de zaak . Mevrouw Woudstra herkent Neeringh met zeker
heid als de jongeman die zij 's ochtends voor de overval in de buurt van 
de bank heeft gezien. Die identificatie is belangrijk om twee redenen: me
vrouw Woudstra is de enige die Neeringh zonder bivakmuts gezien heeft, 
en zij is, ook al was ze niet bij de overval aanwezig, de enige sterke scha
kel tussen Neeringh en de bank. Er is echter iets raars met het proces-ver
baal van Woudstra's identificatie: haar wordt in de mond gelegd dat zij 
Neeringh herkent 'ondanks zijn bivakmuts' . Over deze onmogelijkheid 
wordt tijdens het onderzoek ter zitting niets gezegd. Niet gezien, zoals 
ook de verdediging dat niet gezien had? Maar waarom komt de sterke 
identificatie van getuige Woudstra dan niet onder de bewijsmiddelen in 
het vonnis voor? Toch gezien , en besloten er de vinger niet op te leggen 
omdat anders de politie en het openbaar ministerie in verlegenheid ge
bracht zouden worden door het feit dat W oudstra' s handtekening onder 
dit onmogelijke proces-verbaal stond? In hoger beroep werd dit probleem 
wel onder de aandacht van het hof gebracht. De politie verklaarde dat 
men wel vaker kladversies van een proces-verbaal later 'uitwerkte' en 
vervolgens de handtekening van de getuige met een fotokopieermachine 
onder de uitgewerkte versie overbracht. Het hof liet in de eerste plaats 
dit flagrante staaltje van valsheid in geschrifte zwijgend over zich heen 
gaan en besloot toen blijkbaar om ook maar niet moeilijk te doen over 
het feit dat die verklaring in dit geval niet kon kloppen, omdat het niet 
om een uitgewerkt proces-verbaal ging, maar om een standaardformulier 
voor Oslo-confrontaties, waarop de zogenaamde getuigenverklaring in 
handschrift was aangebracht. Niet tot het hof doorgedrongen of maakte 
het zichzelf medeplichtig door een fout van de politie met de mantel der 
liefde te bedekken? 

In de zaak Graanhout zijn er twee verdachten: Graanhout en zijn 
vrouw Vriesman: Zij waren 's nachts, in gezelschap van het dochtertje 
van Maria Vriesman, op weg van Rotterdam naar Venlo. Nadat zij 
gestopt waren op een parkeerplaats in de buurt van Weert, overleed het 
dochtertje als gevolg van ernstige mishandeling. Graanhout beschuldigt 
Vriesman, Vriesman Graanhout. De politie besloot onmiddellijk dat 
Graanhout de verdachte is en zijn vrouw Vriesman de getuige. Die be
slissing berust op geen enkele aanwijzing maar leidt tot voldoende bewijs: 



Naïeve rechters 

een getuigenverklaring en een lijk. Een eventue le aank lacht tegen Maria 
Vriesman zou echter ook zijn ondersteund door een getuigenverk laring 
en een lijk . Ook de derde mogelijkheid, dat zij het kind samen hebben 
vermoord, werd uit ges lot en. Er is geen enke l bewijs dat de drie mogelijk
heden logisch van elkaar scheidt. Een veroorde lin g van Graanhout lijkt 
dus onmogelijk. Rechtbank en hof hadden echter geen problemen met de 
bewijsvoering. 

Wij zijn nog niet klaar met onze voorbee lden. King worden drie inbra
ken ten laste gelegd. Twee daarvan bekent hij, één niet. Die ene is trou 
wens geen werkelijke inbraak, maar alleen een poging: de familie Zomer
dijk wordt door een geluid in een aanpa lend vertrek gealarmeerd en ziet 
King vervo lgens in haar achtertuin staan. De Zomerdijkjes stormen naar 
buiten en slaan King het ziekenhuis in, waar hij vijf dagen met een lon g
perforatie moet verblijven. Of King ind erdaad in de woning van de fam i
lie Zomerdijk is geweest, is in hoge mate onduide lijk. Zou dat niet bewe
zen worden verklaard, dan zijn de Zomerdijkjes in moeilijkheden: van 
noodweerexces kan dan geen sprake zijn, zij hebben zich strafrechtelijk 
schu ldi g gemaakt aan zware mishandeling en lopen een goede kans civ iel
rechtelijk voor de schade aansprake lijk te worden geste ld . Maar de drie 
zaken zijn gevoegd en de derde zaak glipt erdoor met de twee andere, 
ijzersterke zaken, want die heeft King bekend. Aardig van de rechtbank. 
King kan alleen in hoger beroep gaan tegen de drie gevoegde zaken teza
men, met kans dat het hof er nog een schepje bovenop doet. Dus ziet 
hij af van hoger beroep en hoeven de Zomerdijkjes nergens meer wakker 
van te ligg en . 

Rabout wordt ervan verdacht zijn vrouw met een schaar in haar rug 
gestoken te hebben. Maar het bloed op de schaar is niet van zijn vrouw, 
maar van hemzelf, zo blijkt na en ige maanden voorlopige hechtenis. De 
rechtbank veroordeelt hem en onder de bewijsmiddelen treffen wij een 
fragment uit het proces-verbaal van het verhoor van zijn vrouw, dat de 
rechtbank 'zakelijk weergeeft': 'Zojuist is mijn ex -m an, Franklin Ra
bout, mijn woning binnengedrongen. Er is een worste ling ontstaan. Tij
dens de worsteling heeft mijn ex -m an mij gebeten.' Gebeten? Dat was 
niet ten laste gelegd. Sterker, de geciteerde passage komt in het proces
verbaal of eld ers in het dossier in het geheel niet voor. De rechtbank ver
zint een bewijsmiddel. Foutje? Rabout gaat in appel. Het hof zal zo'n 
idioot vonnis toch wel vernietigen? Het hof oordeelt dat de deugdelijk
heid van de dagvaarding niet kan worden gecontroleerd omdat het be
zwaarschrift daartegen zich niet bij de stukken in het dossier bevindt. Dat 
is een gelukkig toeva l , want wij moeten er niet aan denken dat het hof 
de rechtbank op zo'n knullig punt terecht had moeten wijzen. 

Nog een laatste en wel heel absurd voorbeeld: de zaak DuCroq. Wij 
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herhalen de feiten in deze zaak kort. DuCroq misdraagt zich in het open
baar onder invloed van drank en pillen. Omwonenden bellen de politie 
en even lat er arriveert een politiebusje ter plaatse. Omwonenden wijzen 
DuCroq aan, maar de politieambtenaren doen niets . Even later randt 
DuCroq een vijfjarig meisje aan en opnieuw wordt de politie gealar
meerd. Deze keer wordt DuCroq ingerekend. De politie probeert nu in 
ha ar proces-verbaal te verbergen dat zij de eerste keer niet heeft ingegre
pen, waardoor de aanranding van het kind voorkomen had kunnen wor
den . Dat gebeurt echter op zo knullige wijze, dat iedereen die het dossier 
leest, onmiddellijk ziet wat er aan de hand is. Ied ereen, behalve de recht
bank, die er niet over rept. De rechtbank doet wel iets anders: na kennis
name van een onbegrijpelijk psychiatrisch rapport over verdachte, dat in 
hoofdstuk 13 uitvoerig besproken wordt, veroordeelt hij DuCroq tot een 
gevangenisstraf van vier maanden, waarvan drie voorwaardelijk en on
der aftrek van de maand die DuCroq al in voorarrest heeft doorgebracht, 
zodat hij meteen op vrije voeten komt. En dat voor een misdrijf waarvoor 
een maximale straf van t~aalf jaar staat. Krijgen in het desbetreffende 
arrondissement alle kinderverkrachters vier maanden of wilde de recht
bank voorkomen dat DuCroq in hoger beroep gaat, waarna de vuile 
was van de politie voor iedereen duidelijk zichtbaar aan de lijn zou ko
men te hangen? 

Zeker, al deze gevallen moeten de verdenking onderbouwen dat de 
rechter niet altijd zo naïef is als hij voorwendt, dat er zich gevallen voor
doen waarin de rechter met de regels van het strafprocesrecht een loopj e 
neemt met een ontoelaatbaar oogmerk. Wie deze verdenking onvoldoen
de onderbouwd acht door deze voorbeelden, mag wat ons betreft uitwij
ken naar het onschuldige alternatief: rechterlijke domheid. 

Het toezicht door de Hoge Raad 

Domheid of kwade trouw, men zou menen dat zu lke zaken vroeg of laat 
toch gecorrigeerd worden. Ten eerste kennen wij feitelijke rechtspraak in 
twee instanties, dus dubbele contro le op het vaststellen van de feiten, en 
dan is er ook nog de cassatierechter, wiens taak het is erop toe te zien dat 
het recht, in dit geval het bewijsrecht, juist wordt toegepast. Dat nu blijkt 
in ons land niet het geva l. Vooreersfkan men bij de Hoge Raad niet met 
succes klagen over een onjuiste vaststelling van de feiten: daar is de Hoge 
Raad niet voor. Hij dient er slechts over te waken dat de juiste rechtsre
gels worden toegepast . Maar voor de regels van strafrechtelijk bewijs ver
vult de Hoge Raad die taak al sinds jaar en dag niet meer: de weinige 

bewijsregels die er zijn, worden met instemming van de Hoge Raad met 
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voeten getreden. Dit proces van erosie van het bewijsrecht is al sinds 1926 
in gang, één jaar na de inwerkingtreding van het Wetboek van Strafvor
dering. Jeanne Doornen geeft 'daarvan een fraai overzicht. 12 

De eerste klap die het bewijsrecht in strafzaken van de Hoge Raad 
kreeg, viel in 1926: het de-auditu-verbod van art. 342, lid I werd opgehe
ven. De doorbreking zag er aanvankelijk betrekkelijk onschuldig uit, 
maar in de loop van de tijd had zij verstrekkende gevo lgen: het onderzoek 
ter zitting is verschraald tot een grotendeels leeg ritueel, terwijl het eigen
lijke onderzoek grotendeels ongecontroleerd en vormloos plaatsvindt in 
de voorfase van het strafproces. Wij schreven daarover uitvoeriger in 
hoofdstuk 9. 

Het tweede slachtoffer in de door Doornen beschreven reeks is de unus

testis-regel van art. 342, lid 2. Volgens de Hoge Raad mag het bewijs van 
de gehe le tenlastelegging weliswaar niet uitsluitend steunen op de verk la
ringen van één getuige, maar delen, zelfs vitale delen daarvan, wèl. 13 

Een verwante ontwikkeling, die door Doornen niet in haar lijst werd op 
genomen, is de uitholling van de betekenis van het vierde lid van art. 341, 
dat bepaalt dat een bekentenis van de verdachte zelf onvoldoende bewijs 
vormt. Zo'n bekentenis moet steunbewijs hebben, maar omdat de eisen 
die de Hoge Raad stelt aan de kwaliteit van zulk steunbewijs flinterdun 
geworden zijn, is de conclusie gerechtvaardigd dat de Hoge Raad ook de
ze regel opzij gezet heeft. Wij schreven daarover uitvoerig in hoofdstuk 7. 

Volgt in het lijstje van Doornen de doorbreking van het in het derde 
lid van art. 341 besloten verbod om verk laringen van medeverdachten tot 
bewijs te gebruiken. Dat ging zo: als je een verklaring van een medever
dachte wil gebruiken, dan laat je beide verdachten niet samen - ' ge
voegd', zoa ls dat heet - terechtstaan , maar apart. Dat is natuurlijk een 
kunstgreep om de wet te ontduiken, maar van de Hoge Raad mocht dat, 
waarbij men zich vertwijfeld afvraagt wat de Hoge Raad dan wel ziet als 
de ratio van het verbod van art. 341, lid 3. Er mag van de Hoge Raad 
trouwens nàg meer: omdat het wat omslachtig is om hetzelfde delict voor 
twee medeverdachten apart te behandelen , kan men beide verdacht en 
best tezamen terecht laten staan en tegen elkaar laten getuigen, mits men 
de zaken tegen hen maar 'gesp lit st' noemt . 

De vierde malheur die het Nederlandse bewijsrecht in strafzaken trof, 
was de toelating van anonieme getuigen. Voor een rechter in bewijsnood 
is de anonieme getuige een godsgeschenk . Als zo'n getuige precies ver-

12. J. Doorn en, De hollende kleurling: het Nederlandse strafrecht in negen verhalen., Am ster

dam: Cont act , 1990, p. 146 e .v. 

13 . HR 24 nov ember 1987, NJ 1988, 640. 
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klaart wat de rechtbank nodig heeft om het bewijs rond te krijgen, kan 
dez e paradijselijk e toestand niet verstoord worden door lastige vragen 
van de verdediging. Ook dat vond de Hoge Raad goed. De supranationa
le rechter moest eraan te pas komen om - in de Kostovski-zaak 14 

- aan 
deze finale uitholling van het bewijsrecht een halt toe te roepen. Die strijd 
is nog niet gestreden, want de eerste de beste keer na de Kostovski-zaak 
dat de Hoge Raad in een vergelijkbaar geval moest beslissen, meende zij, 
in strijd met de conclusie van advocaat-generaal Leijten, dat verklaringen 
van anonieme getuigen best tot bewijs gebruikt kunn en word en , mits de 
rechter-commissaris zich maar van hun betrouwbaarheid vergewist heeft. 
Maar daar ging het niet om: het recht van de verdachte om getuigen te 
ond erv ragen of te doen ondervragen , 15 werd volgens het Europese Hof 
geschonden wanneer getuigen voor verdachte en de verdediging anoniem 
mo ete n blijven . Dat recht wordt niet gerepareerd door een rechter-com
missaris, die - op welke gronden dan ook - instaat voor de betrouw
baarheid van een getuige. Ho e dit ook zij, de Nederlandse Hoge Raad 
lijkt vooralsnog vastbesloten om op de in 1926 ingeslagen weg door te 
gaan . Niets, ook het Europese Hof in Straatsburg niet, lijkt de Hoge 
Raad daarin te kunn en stuiten. 

Wij aarzelen niet om de hier beschreven ontwikkeling in de jurispru
dentie van de Hoge Raad beschamend te noemen. Maar dat niet alleen: 
de lichtzinnigh eid van de Hoge Raad heeft zich als een golf voortgeplant 
in ons gehele strafrechtelijke systeem, via de gerechtshoven, rechtbanken 
en recht er s-commissarissen naar het openbaar ministerie en de opspo
ringsambtenaren. Waarom zou men op lagere niveaus de reg els van 
strafrechtelijk bewijs serieus nemen als de Hoge Raad daar niet speciaal 
aan lijkt te hechten? De overgrote meerderheid van de bewijsproblemen 
die wij in de door ons bestudeerde zaken aantroffen, kunnen naar ons 
oordeel verklaard word en uit het feit dat vrijwel iedereen in het apparaat 
weet dat in bewijskw esties half werk en zelfs broddelwerk goed genoeg is. 
De verantwoordelijkh eid daarvoor berust bij de strafkamer van de Hoge 
Raad der Nederlanden in de verschillende samenstellingen die dit college 
sinds 1926 gehad heeft. 

Rest ons nog de lezer kort te berichten over de conclusies van de Com
missi e Herijking Wetboek van Strafvord ering . 16 Stelde dez e commissie, 
ond er voorzitt erschap van voormalig president van de Hoge Raad 

14. EH op 20 nov emb er 1989, Publ. Series A. 166, NJ 1990, 245. 

15. Art. 6, lid 3, sub d EVRM. 

16. Rapport van de Commissie Herijking Wetboek van Strafvordering, Arnhem: Goud a Quint , 

1990. 

444 



Het toezicht door de Hoge Raad 

Moons, voor om aan de erosie van het bewijsrecht in strafzaken nu einde
lijk een halt toe te roepen? Integendeel, zij stelde een versnelling van de 
gewraakte ontwikkeling voor. De markantste voorstellen van deze com
missie houden een overdracht in van bevoegdheden van de rechter-com
missaris naar het openbaar ministerie en zelfs naar de hulpofficieren van 
justitie, politieambtenaren dus. Bood het gerechtelijk vooronderzoek on
der toezicht van de rechter-commissaris nog enige bescherming van de 
rechten van de verdachte, de commissie Moons vindt een dergelijke be
scherming overbodig. De boeven moeten gepakt worden en juridische 
fijnzinnigheden dienen daaraan niet in de weg te staan. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Volg ens go ed gebruik , keren wij in het laatst e hoofdstuk teru g naa r het 
punt van vertr ek : de theori e van verhaal en verank ering. Wij willen we
ten wat de zaken die wij bestud eerd hebb en ons over de th eori e gelee rd 
hebben en wat de theorie on s geleerd heeft over strafr echt elijk bewijs. Dat 
moet leiden tot een aantal aa nb evelin gen voor verb eterin gen in ons str af
pro cesrecht. 

De theorie van verhaal en verankering 

Vo lgens on ze theo rie is de kwaliteit van het ver haal het ui tgangs punt 
voor de bewijsbeslissing van de rech ter. Dat verh aal is om te beg inn en 
het verh aa l dat het openb aa r mini sterie pr esent eert in de vorm va n de 
tenlastelegg ing en het dossier waaro p die gebaseer d is. Tijd ens de behan
delin g van de zaa k bereikt het verh aal allengs de uit eind elijke vorm waa r
op de beslissing va n de rechtb ank of het hof word t gebasee rd. Di e uit ein
delijke vorm word t bepaald door de bijdr age n van dri e partij en : het 
openb aa r mini sterie , de verd edigin g en de recht er zelf . H et verh aa l dat 
ten slotte ontstaat, geeft een beeld van wat er pr ecies is gebeurd . Zolang 
dat verh aal niet rond is - in de zin dat alle belangr ijke elemen ten van 
het verh aal steun vind en in het bewijsm ateriaal en alle belangrijk e delen 
van het bewijsmate riaal een plaa ts in het verh aa l hebb en gekrege n - zou 
het ond er zoek ter zitting niet moeten word en afgesloten . Ma ar dat blijkt 
wel te gebeuren : slechts een deel van de overtui gin g waa rop rech ters de 
bewijsbeslissing baseren , blijk t te beru sten op de aa nwez igheid va n feiten 
die het verh aal ond ersteun en. De theori e van ver haal en verankerin g 
m aa kt inzicht elijk hoe dat kan . 

H et verschil tu ssen onze theorie en de klassieke benaderin g, die in 
houdt dat recht ers van feiten naa r conclusi es redeneren , is gelegen in de 
ro l die m en daar bij aa n de bewijsmidd elen toeke n t. In de tr aditio nele 
zienswijze zijn de bewijsmidd elen prim air, het verh aa l wordt daa rui t op
gebouwd . In onze theori e is het verh aal prim air en zijn de bewijsmidd e
len alleen contro lepunt en . Dat is een belangrijk ver schil; de i~fere nti e 
van bewijs naar verh aal lijkt vatb aa r voor een strikt log ische control e, 
voo r het om gekeerde lijkt dat niet of mind er mo gelijk . Zo lijkt het bij-
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voorbeeld logisch niet mogelijk om door inferentie uit feiten onderdelen 
van het verhaal te genereren die niet op feiten berusten, maar bij toetsen 
van een verhaal hoeft niet elk onderdeel gefundeerd te worden in het be
wijsmateriaal. Het is immers mogelijk dat het verhaal zelf overtuigt. Het 
is niet bij voorbaat duidelijk hoeveel onderdelen van een verhaal veranke
ring in het bewijsmateriaal behoeven om te overtuigen en voor welke on
derdelen van het verhaal dat vereist is. Als verhalen het uitgangspunt zijn 
van het rechterlijk redeneren in bewijskwesties en de feiten pas op de 
tweede plaats komen, dan is er geen strikte methode voor de wijze waar
op de rechter zijn werk moet doen , noch voor de toetsing van de rationali
teit van zijn beslissing. 

Men zou nu kunnen denken dat het bovenstaande impliceert dat wij 
kritiek op de beschreven werkwijze van de rechter hebben en menen dat 
de rechter logisch te werk moet gaan en van feiten naar verhaal zou moe
ten redeneren . Dat is niet zo. Wij denken dat de rechter niet anders kan 
dan het verhaal als uitgangspunt te nemen voor de bewijsbeslissing en de 
toetsing van het verhaal aan de feit en daarop te laten volgen. Dat denk en 
wij omdat wij de weg van logische inferentie niet begaanbaar achten. Als 
een zaak zonder verhaal zou moeten beginnen, zou het bijvoorbeeld niet 
mogelijk zijn om onderscheid te maken tussen verdachten en getuigen. 
Wie moeten er dan worden gehoord en in welke hoedanigheid ? Iedere 
strafzaak begint met een verdachte en dus met een verhaal over het straf
bare feit dat die verdachte gepleegd zou hebben. V anaf dat moment is 
er een verhaal - goed of slecht , rudimentair of uitvo erig - dat door de 
rechter op de een of and ere wijze getoetst moet word en. 

Het proces van controle van onderdelen van het verhaal met behulp 
van bew ijsmidd elen hebb en wij 'verankering' genoemd. Daarmee willen 
wij aanduiden dat het daarbij niet slechts gaat om voor onderdelen van 
het verhaal in het bewijsmateria al aa nknopingspunten te vinden, maar 
om een zoekproces waarbij de bewijsmidd elen de schakel of reeks van 
schakels vormen waarmee het verhaal min of meer veilig verankerd 
wordt in een bodem van algemeen geldig geachte kennis van de wereld. 

Het beschikbare bewijsmateriaal is aa nvankelijk vrijwel nooit voldoen
de om deze reden ering uit te voeren . De impuls om meer gegevens te ver
zamelen en de richting waarin dat gebeurt, wordt gestuurd door het ver
haal dat gecontroleerd moet worden . Zond er dat houvast zou het onder
zoek immers richtingloos en daarom oeverloos worden. Het beschikbare 
bewijsmateriaal dat bij aa nvang beschikbaar is, aangedragen door het 
openbaar minist erie ter verankering van de tenlastelegging, is voor de 
rechter het uitgangspunt voor zijn controle. 

De informatie die de rechter via het dossier en het onderzoek ter zitting 
bereikt, is vaak in menig opzicht tegenstrijdig. Dat betekent dat de rech-
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ter uit het bewijsmateriaal moet selecteren . Daarbij laat hij zich groten
deels leiden door de relevantie van de gegevens voor het verhaal dat hem 
om te beginnen is aangeboden en waarvan hij de geloofwaardigheid moet 
beoordelen. 

Als verankering van een verhaal inhoudt dat de onderdelen ervan ge
worteld moeten worden in de vaste grond van wat iedereen weet over de 
werkelijkheid, dan rijst de vraag wat die algemeen aanvaarde kennis over 
de werkelijkheid dan wel inhoudt . De wet biedt daarbij nauwelijks steun. 
Het is grotendeels aan de rechter zelf om te bepalen of een voor veranke
ring in aanmerking komende algemene regel betrouwbaar genoeg is en 
of er in het onderhavige geva l wel of geen sprake is van een uitzondering 
die de regel zelf toelaat. Dit kan gebeuren door een regel waarop men wil 
terugvallen op zijn beurt een anker te geve n. Veronderstel dat een gewo
ne burger verklaart dat hij zag dat de verdachte de moord pleegde. Die 
verklaring komt in aanmerking om als anker te dienen voor dat deel van 
het verhaal dat zegt dat het de verdachte was die de moord beging. De 
wet zegt niets over de vraag of de rechter op die verklaring mag afgaan 
en op welke wijze hij daarover zou moeten besluiten. De rechter zou kun
nen besluiten om die verklaring te verankeren in de meestal geldende re
gel dat willekeurige getuigen zich zelden vergissen en onder ede bijna al
tijd de waarheid spreken. 

De kwalificatie ' bijna altijd ' laat uitzonderingen toe en de rechter zou 
zich derhalve dienen af te vragen of er in dit geva l geen sprake van zo'n 
uitzondering zou kunnen zijn. Dat zou hij kunnen controleren door twee 
vragen op te werpen: had de getuige een goed zicht op de moordaanslag 
en ontbreekt bij deze getuige enig belang om te liegen? Zijn de antwoor
den op die vragen bevestigend, dan verschaffen zij een diepere veranke
ring op voorwaarde dat de rechter bereid is twee addit ion ele algemene re
gels te aanvaarden: getuigen die het goed konden zien, vergissen zich zel
den, en getuigen die geen speciaal belang bij liegen hebben, doen dat 
meestal ook niet. Opnieuw garanderen deze regels geen 100 procent ze
kerheid. Het komt voor - iedereen weet dat - dat getu igen het slachtof
fer van visuele illusies worden en dat getu igen liegen om een reden die 
moeilijk te achterha len is, dus schijnbaar zonder reden. 

De theorie van verhaal en veranker ing beschrijft hoe de rechter, door 
telkens dieper door te stoten naar deelverhalen achter deelv erhalen , ver
ankeringen probeert te bewerkstelligen in een zo vast mogelijke bodem 
van feiten van algemene bekendheid. Het openbaar minist erie is hierbij 
behulpzaam door de benodigde deelverhalen in de vorm van bewijsmid
del en aan te dragen en kan tevens helpen door aan te geven voor welk 
feit van algemene bekendheid het de rechter voor anker wil laten gaan, 
opdat de rechter zelf gemakkelijker kan oordelen of hij zo'n verankering 
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veilig genoeg acht. De verdediging, op ha ar beurt, kan proberen dit pro
ces op twee mani eren te verst or en . In de eers te plaats door het lostrekk en 
van de ankers en in de tweede pla ats door de presentatie van een geheel 
ander, maar eve n goe d vera nk erb aar verhaal. Ankers kunnen op allerlei 
m an ieren worden losgetrokken: door te late n zien dat bepaa lde feit en he
lemaal geen feiten zijn , zoda t er ni ets te verankeren valt, of door de kw a
liteit van de verank ering zelf aa n te tasten . Dat laats te kan op verschillen
de m an ieren: door de geldi gheid van de algem ene rege l waarvoor het 
openbaar minist er ie de recht er voo r ank er wil late n gaan te bet wist en -
di e regel geldt helemaal ni et, zelfs niet me estal , vaak of soms - of door 
aa nn eme lijk te m aken dat er in casu sprake is van de uit zond ering die de 
algemene rege l , hoewe l meestal of vaak geldi g, toelaat. Naarmate dit spe l 
met groter toew ijdin g en bekwaamheid gespeeld wordt, blijft de recht er 
m_et een groter prob leem acht er: er zijn versc hi llend e verha len gepr esen 
tee rd, ied er m et eigen verankeringen in ve rschill end e delen van de alge
men e kennis van de wereld. In deze chaos mo et de recht er helderh eid 
br engen en het resulta a t daarvan staat in het vonni s. 

M aa r de wet geeft de recht er slechts weinig ri chtlijn en voor een keu ze 
uit rivaliser end e verha len of de constru ctie van een eigen ve rh aal m et vol 
doende verankering. D e belangrijkst e rege l is dat het bewijs wettig en 
overtu igend mo et zijn . 'W ettig' betekent dat de te ve rank eren feiten van 
het soort moet en zijn zoals in art . 339 Sv zijn opgesomd . Dat is eenvou
dig. Maar wat is dan 'ove rtuig end '? D at betekent, zo zeg t onze th eo rie, 
dat het verhaa l voldo end e èn veilige ankers heeft, dat wil zeggen d at het 
kan worden herleid tot een voldoende aantal feiten va n algemene be
kendh eid waarover verder ni et getwist kan worden. Deze laatste twee ei
sen zorge n voor mo eilijkh eden , omdat de wet ni e t specificeert hoev eel an

kers er mo ete n zijn om overtuigd te zijn en wat voeldoend e veilige algeme
ne rege ls zijn. Door het ontbreken van spec ifica ties d aa rva n is het moge
lijk dat de recht er gen oege n neemt met verhalen di e n auwelijks of n iet 
zijn verankerd of die verankerd zijn in regels die welbeschouwd eigenlijk 
n iemand voor geldi g houdt. Ge br eke n op die punt en worden door de Ho
ge Ra ad afgedaan als kwest ies va n mat erieel bew ijs, die ni et voor controle 
door de cassatierechter in aanmerk ing komen en ongeco ntrol eerd blij ven. 

Wat de vijfendertig zaken ons leerden 

Na uwkeuri ge bestud erin g van vijfend ert ig za ken heeft ni et aangetoo nd 
dat de theorie van verh aa l en vera nkerin g een jui ste beschrijvin g van de 
ga n g van zake n geeft . H et gaat trouwens om een theorie di e zich ni et ge
makke lijk leent voor strik te toets in g. Wat is clan het nut van onze th eo rie? 
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Zij verschaft ons een bril om naar zaken te kijken, zij is een hulpmiddel 
bij het opsporen en rubriceren van problemen en ook bij het vinden van 
oplossingen. Er zijn dri e klassen van problemen die de rechter moet 
oplossen: welk verhaal toets ik?; welke delen behoeven verankering?; wel
ke algemene regels kunnen als veilige ankers dienen? 

De uit onze theorie voortvloeiende stelling dat de kwalite it van een ver 
haal een belangrijke factor is bij de vorming van de rechterlijke overtui
ging, leidt tot de vraag: welk verhaal? De versie van het openbaar minis
terie, de versie van de verdediging of een geheel andere versie di e de 
rechter zelf bedenkt? De verplichting om zich te beperken tot de vraag 
of het ten laste gelegde is bewezen, betekent niet zonder meer dat de rech
ter zich ook in ied er opzicht moet bep erken tot de versie die het openbaar 
ministerie van het gebeurde geeft: er zijn dikwijls meer verhalen denk 
baar die het ten last e gelegde opleveren. Uit de uitspraken in de vijfen
dertig zaken blijkt vaak niet ondubbelzinnig welke versie of variant de 
rechtbank nu precies voor waar heeft aangenomen. In de zaak Kraft ( de 
uit de hand gelopen vete) zegt de rechter bijvoorbeeld niet met zoveel 
woorden te geloven in de versie 'Gerrit en Tom trapten het slachtoffer 
en droegen hem naar buiten'. De rechter veroordeelde Gerrit en Tom 
weliswaar, maar zonder dat in ieder opzicht duidelijk werd wat de rechter 
dacht dat er gebeurd was. Moet men in de zaak Castelyn (de pratende 
baby) aannemen dat de rechter gelooft in de versie waarin een acht 
maanden oude baby aan haar vierjarige zusje verteld zou moeten heb
ben dat zij door Castelyn verkracht is? Maar als dat niet aannemelijk is, 
wat geloofde de rechter dan wèl toen hij Castelyn veroordeelde? Dat staat 
nergens in het vonnis en ernaar raden valt niet mee . 

Eén ding lijkt zeker te zijn: de rechter begint met het verhaal van het 
openbaar ministerie en niet met het verhaal van de verdediging. De rech
ter vraagt zich af: 'Als ik voorlopig het verhaal van de tenlastelegging 
voor waar aann eem, wat moet er dan allemaal waar zijn?' Dit hypotheti
sche uitgangspunt, dat onvermijdelijk is omdat de rechter nu eenmaal er
gens moet beginnen, plaatst de verdediging in het nadeel, blijkt uit psy
chologisch onderzoek . 'Any task that prompts a person to temporarily ac
cept the truth of a hypothesis will increase his or her confidence in that 
hypothesis,' zo stelde Koehler vast. 1 Het verschijnsel is allerminst nieuw 
en heeft zijn uitdrukking gevonden in de volkswijsheid dat de eerste klap 
een daalder waard is. Het verschijnsel plaatst de verdediging van meet 
af aan in het nadeel , dat groter zal zijn naarmate de officier erin slaagt 

1. D .J. Koehler, 'Ex planation, Imagination , and Conficlence in J uclgmcnt ', Psyclwlogi

cal Bulletin, 110, 1991, p. 499-519. Citaat p. 502. 
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zijn verh aa l geloofwaardiger te breng en. P as op een later moment kan de 
verded iging daar een eigen variant van het verhaal tegenover stellen. Dat 
mom ent komt eigen lijk pas tijd ens het pleidooi aan he t slot van de te 
recht zitting, nadat de recht er , geleid door de tenlast elegg ing , het be
sch ikbar e bew ijsmat er iaa l heef t ond erzocht op releva nti e voor de ten
las telegging - en hoogstens af en toe gestoord wordt door vragen en op
merkingen van de verd edi ging over za ken di e hem ni et altijd relevant 

voorkwamen. 

Wat van die gang van zaken de effecte n zijn , bleek uit ee n onderzoek 
van de Duits e onderzoek er Schünemann, die vijfendertig bero epsrechters 
als proefperson en gebruikte. 2 Aan al deze rechters leg de h ij dez elfd e 
strafzaak voor, zij het ni et onder dez elfde omstandigheden. Zij werden 
in vier groepen verdeeld: (a) een groep die tev or en het dos sier mocht 
bes tuderen en tijden s het onderzoek ter zitting ook de leiding h ad; (b) ee n 
groep die vooraf geen kennis nam van het dossi er , ma ar tijd ens de zitting 
wel de leiding van het onderzoek had; (c) een groep d ie vooraf kennis 
nam van het dossier, maar tijdens het ond erzoe k pa ssief bleef; ( d) ee n 
groep di e vooraf geen kennis van het doss ier nam en tijd ens de zitting 
pass ief bleef. D e proefp ersonen in de groepen a en c begonnen dus aa n 
de zaa k met een door het dos sier geleve rd verhaa l in hun hoofd , de pro ef
personen in de groepen b en d niet. W elnu, dat b lee k een hee l verschi l 
te mak en: alle pro efperson en in gro ep a besloten tot ee n veroordeling van 

verdachte, terwij l van de pro efpersonen in groep b slecht s 71 proc ent tot 
ee n veroordeling besloot. Als een verhaa l eenmaa l in het hoofd van de 
i;-echter is geplant, clan is het er niet m eer u it te krijg en - ongeacht het 
beschikbare bewij sma teri aa l, want dat was onder alle cond it ies imm ers 
hetze lfde . Bij rechters di e, and ers dan in ons land ge bruik elijk , tijdens de 
terec ht zitting pa ssief blijven , maakt voora fgaa nd e kenni sn ame ee n nog 
groter versch il voor het veroorde lin gsperce nt age: IOO pro cen t b ij voork en 
ni s, 27 procent bij het on tbr eken daa rv an. 

Theoretisch bestaat de mo gelijkh eid dat de recht er probeert zijn eigen 
verhaal in een zaak te construeren. Dat lijkt ons een ni et zo waarsc h ijn lij

ke mog elijkh eid, ho ewe l wij er in de zaa k R about een voorb eeld va n von
den. In die zaak bed acht de rec hter gehee l op eigen kra cht d at Rabout 
zijn vrou w gebeten had, een gedacht e waarop het openbaar ministerie 
niet gekome n was en waa rvoo r het dossier ook gee n enk ele aa nwij zing be
vatte. Wi e zei daa r dat onze recht ers som s ni et onafhanke lijk zijn? 

2. B. Schünemann , 'Exper im en te lle U nters uchun gen zur R efo rm der Hauptverhand

lun g in Strafsachen', in H.J . Kerner, H. Kurry en K. Sessa r (H rgb.), Deutsche For

sclwngen zur Kriminalitätsentstehen und Kriminalitätskontrolle , K öln: H eyma nn s, 1983 . 
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Een vaker voorkome nd e mogelijkh eid is dat de rech ter het verhaal van 
het openbaar minist erie weliswaar nfet gelooft , maar de tenlast elegg ing 
wèl: 'De verdacht e heeft het hem ten Jaste gelegde delict gepleegd, maar 
het is ni et gegaa n zoals het openbaar minist erie zegt dat het gegaan is.' 
In dat geva l dwingt de wet hem niet te vertell en hoe het dan volgens hem 
wèl gegaan is . Hij kan dat in het midden laten. Een voorb eeld van zo'n 
geva l is de zaak Buendia. 

Pablo Bu endia werd erva n beschuldigd zijn ex -vrouw Aur eliana met 
een mes te hebb en verwond en zijn zwager Alfr edo te hebben doodgesto
ken. Da araan voorafgaand zou hij zichzelf in het hart hebb en ges token , 
waarb ij het mes tot aa n het heft in zijn borst verdween. Dit la atste is ni et 
alleen nogal fantastisch, ma ar ook zeke r ni et waa r, want de bijb ehor end e 
verwonding ontbr ak. Er zijn getuigen die dit bewer en , maar zij liege n. 
Daarvoor hebb en zij een reden: op de kleren van Aureliana en Alfredo 
is door het Gerechtelijk Laboratorium blo ed gevonden, ni et van Pablo , 
maa r van twe e onbekende mannen. Er war en dus twee and eren bij het 
gevecht betrokk en , maar daar wil ni emand over prat en. W at de officier 
zegt dat gebeurd is, is du s onjuist. Wat er wel is gebeurd, blijft onduide
lijk. Moet de recht er nu zegge n wat er volgens hem wel gebeurd is? D at 
hangt erva n af. Als die twee anderen de dad ers van het ten laste gelegde 
zoud en kunnen zijn, dan mo et de recht er dat alternatieve verhaa l beslist 
kenn en. Maar als ook in het alternatieve verhaa l Pablo de dader blijft , 
maak t het voor de tenlastelegging en dus voor de rechter niet uit. Veron
derstel dat de rechter het volgend e gelooft : 'P ab lo viel Aure liana aa n . Al
fredo wilde zijn zust er bescherm en en snelde haa r te hulp; daarbij werd 
hij leve n sgevaa rlijk gewo nd. Twee and eren, Luis en Andres, kwamen 
tussenbeide, raakten gewond, maar wisten Pablo toch te overmeesteren, 
die bloedend neerviel. Vervolgens ont ferm den Luis en Andres zich over 
Aure liana en Alfredo, waarbij hun bloed op de kleren van Aureliana en 
Alfredo droop . Inmiddels lage n er drie bloedende slachtoffers op de 
gro nd: Aureliana, Alfredo en Pablo. Men wilde dat Pablo gepakt zou 
worden , maa r voorkomen dat ook de twee redders gearres teerd zoud en 
worden voor hun aanva l op Pab lo. Dus verzon men de scène waarbij Pa
blo eerst zichzelf stak en zo verdwenen de twee helpers van het toneel. ' 

Dit verha al verklaart het bloed op de kled ing van Aureliana en Alfre
do, de apoc riefe geschieden is over Pablo die zichze lf stak, en de diverse, 
tege nstrijdi ge verk lar in gen ove r de aa n- en afwez igheid van Luis en An
dres en een hele reeks andere tegenstrijdige getui genverk larin gen . Waar 
het om gaat, is dat ook in dit verhaal Pablo de ten laste gelegde misdrij
ven heeft gep leegd , hetgeen de rechter ontslaat va n de p licht uit te zoeken 
en weer te geven wat er volgens hem nu precies gebe urd is . En zo kan 
het gebe u ren dat de rechter Pab lo veroordeelt op grond van een ver haa l 
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waarvan iedereen ziet da t het niet waar kan zijn . Als achter éé n tenlast e
legging meer verhalen sch uil kunnen gaan, ho eft de re cht er daa rtuss en 
niet te kiezen. 

In een aanta l zaken geeft de rechter zelf aa n dat hij er zelf eigenlijk ook 
niets va n snapt. Dan wij st zo' n recht er een tus senvonnis waa rin een 
ni euw of nad er onderzoek wordt bevo len . Wij vond en geva llen waarin 
zo ' n bij tuss envonni s bevolen nieuw onderzoek m ee r vragen opriep d an 
beantwoordd e, zoa ls in de zaak van O'Flynn , de vermeende pornoko
ning. Besloot de recht er in dat geval da t hij er ni et uit kon kom en? Nee, 
hij koos een versi e di e str ijdi g was met de resultat en van het nader e on
der zoek. Een nog duid elijk er voorbee ld vonden wij in de zaa k Eyunlu ( de 
vermoorde Turks e vakbondsman). D e rechter gaf te kennen er ni ets va n 
te begrijp en, maar omdat ni em and hem de jui ste toedra cht wilde m ed e
delen , veroordee ld e hij Eyun lu m aa r. 

In prin cipe dwingt de wetgeve r de recht er om zijn veranker in g te ont
hullen door een opsomming van de bew ijsmiddel en in het vonnis te ver 
gen. Dat lost het probl ee m van de verank er in g ni et echt op, omdat be
wijsmidde len en ank ers ni et hetzelfde zijn. Bew ijsmidd elen beho eve n ver
ankering, zij zijn zelf gee n ankers. D e verk laring dat de pat ron en di e wer 
den gevonden in de kam er van Rijkblo em van pr ec ies d~zelfde samenste l
lin g waren als de patroon die het slachtoffer hee ft gedood, is wel een be
wij smiddel, maar geen anker. Een verank er ing va n dit bew ijsmidd el 

mo et geleverd worden door het ( dee l)verhaal ho e die patro nen d aa r geko
men zijn. In Rijkblo ems eigen ve rh aa l hebb en zijn vriendin en h aa r mo e
der de overgeb leven patron en , di e ind erd aa d uit deze lfd e voorraad ko
men als de dod elijk e kogel , in zijn kam er verstopt. De verkl aring d a t 
het om kogels uit een zelfd e voo rraad gaat, help t ons ni et te besluiten dat 
Rijkblo em lieg t en zijn schoonfamili e gelijk heeft. Toch do et de recht er 

of d at wel zo is. 
Op deze lfde mani er verschafte het mere nd eel va n de bewijsmidd elen 

in de zaak Carroll geen verankering voo r de tenlas telegg ing: zij bew eze n 
allee n dat er ee n moord was gep leeg d , ma ar dat werd door niem and be
twist; zij leve ren verankering voo r iets da t gee n (verdere) verankering be
ho eft. De bewijsmidd elen in de zaak Ak ir ya beweze n slecht s dat Akirya 
het vriendinn etje van de grote baas was , m aa r dat was ni et ten las te ge
legd en is geen strafbaar feit. In de zaa k Eyu nlu bestond en de bew ijsmid
del en uit ee n tip en een ing etrokk en bekenteni s. Maar die tip was niets 
and ers dan de bekent eni s, want de tipgeefster had de informati e va n d e 
verd acht e zelf. De bekente ni s is als bew ijsmid del onverankerd omdat 
Eyun lu kon uitl egge n ho e hij , om zijn nee f Mohamed te beschermen, tot 
een valse bek entenis was gekomen. Wi e de za ken in de bijl age va n dit 
boek nog ee ns nauwk eurig doorn eemt, komt tot de conclusie dat slecht s 

453 



Conclusies en aanbevelingen 

een minderheid van de geb ruikt e bewijsmiddelen verankeringen va n aa n
vaardbare vei lighe id levert en dat vele ervan, zo zij al iets verankeren, 
iets anders verankeren dan het ten laste gelegde delict. Wanneer de rech
ter zou m oeten uitleg gen op welke wijze de bewijsmiddelen het verhaal 
verankeren in onze vermeende kennis van hoe de wereld in het algemeen 
in elkaar steekt, zou hij in de meeste va n de door ons bestudeerde geva l
len met de mond vol tande n staan. 

Een tweede kwestie is hoevee l verankeringen er nodig zijn om een ver 
haa l te aanvaarden. De wet spree kt niet over verankeringen en dus ook 
niet over aantallen. Als wij de metafoor van onze theorie wat verder door
voeren, zou men kunn en zegge n dat een ond ersc heid gemaakt mo et wor
den tussen het aanta l ankerket tin gen en het aantal schake ls per ketting. 
In figuur 2 in hoofdstuk 3 tonen wij ho e een verhaal op drie punten veran 
kerd is. Het link er punt in de figuur is verankerd via een ingewikkelde 
kettingconstructie met zes schake ls. Het midde lste punt is via slechts één 
schakel in de bodem verankerd. De overwegingen die een rol spelen bij 
de beslissing welke delen van het oorspronkelijke verhaal verankering be
hoeven, dat wil zeggen hoeveel ankerkettingen men nodig acht , zijn niet 
dezelfde als de overwegingen die leiden tot een keuze van het aa nt al scha
kels in iedere ketting. 

Het aantal benodigde an kerket tin gen wordt bepaald door de onderde
len van het verhaal die consequenties voor de strafrechte lijke behandeling 
heb ben. Dat zijn over het algemeen de onderde len die wanneer zij vera n
derd zouden worden tot een andere strafrechte lijke conclusie zo ud en lei
den. In algemene termen moet in iedere strafzaak in ieder geval veran
kerd zijn : wie de dader is, wat hij heeft gedaan, of dat een strafbaar feit 
is en of hij handelde met opzet of tenm inste schu ld . De rechtbank contro 
leert dat met behulp van het proces van wegstrepen. En toch vond en wij 
bewijsconstructies die niet aan deze minimale eis voldeden. In de zaken 
Graanhout (hij of zij?) en Carro ll is er geen verankering voor de bewering 
dat de verdachte de dader is. In de zaken Huismann (hasj of heroïne?) 
en Rabout (wie stak met de schaar?) is de bewering over wat de dader nou 
concreet gedaan heeft niet verankerd. In de zaak Schuddeboom (politieke 
motieven) staat niet vast dat het geconstateerde feit, aanwez igheid bij het 
zetten van een valse handtekening, strafbaar is . In de zaken Franklin 
(brandst ichting onder invloed van LSD) en Kraft (uit de hand gelopen ve
te) is er geen veranker ing voor de bewering dat de verdachten het delict 
hebben begaan, laat staan voor de bewer ing dat er hier sprake was van 
opzet of schu ld. 

Het aantal schake ls dat per ketting nodig is, wordt bepaald door de 
vraag wat men bereid is te accepteren als feit van algemene bekendheid, 
dat wil zeggen als regel die meesta l geldt. Een goed voorbeeld is de zaak 
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King (de gemolesteerde inbreker). Kings vermeende aanwezigheid m 
huis wordt door de familie Zomerdijk afgeleid uit het feit dat zij een ge
luid hoorden alsof iemand tegen een stuk speelgoed trapte. Later bleek 
echter dat het mogelijk is dat de tuindeur was open gewaaid en dat het 
speelgoed door de wind bewogen is. Nu dat alternatief er is, behoeft de 
bewering dat King het geluid veroorzaakt heeft verankering die dieper 
gaat dan het naïeve geloof dat de familie Zomerdijk het wel bij het rechte 
eind zal hebben. Wellicht kan met behulp van een reconstructie worden 
aangetoond dat de door de verdediging aangedragen gang van zaken -
het was de wind - nauwelijks waar kan zijn. Er was echter meer waaruit 
de familie Zomerdijk de aanwezigheid in huis van een vreemde meende 
te kunnen afleiden: de hond sloeg aan, althans sommigen van de aanwe
zigen zeggen dat hij dat deed, anderen herinneren zich dat niet. Maar 
slaat een hond ook niet aan als plotseling de tuindeur open waait of als 
er een vreemde in de tuin loopt? Als dat reële mogelijkheden zijn, dan 
behoeft de bewering dat King binnen is geweest diepere verankering of 
blijft onverankerd. 

De theorie van verhaal en verankering beschrijft het proces van bewijs
constructie als een stapsgewijze regressie van het verhaal naar een vaste 
grond van algemeen aanvaarde kennis: het aantal schakels dat daarvoor 
per keten nodig is, verschilt van geval tot geval. Voor sommige ( onderde
len van) verhalen bereikt men spoed ig vaste grond, andere vereisen lange 
ketens van infer enties. In dat laatst e geval kan de poging tot verankering 
eindigen in een discussie over ogenschijnlijke trivialiteiten, zoals de vraag 
waarover het echtpaar Averkamp op 3juli 1990 tijdens de lunch heeft ge
praat (mA-moorden) en de vraag of mevrouw Bakaoui op 12 februari haar 
polshorloge om had ( de zaak Karakaya). Hoe triviaal deze vragen buiten 
de context van de desbetreffende zaken ook mogen klinken, in deze zaken 
zijn zij vitale schakels in de bewijsconstructie. Als de verdediging zijn 
werk consciëntieus doet, kan het aantal benodigde schakels in ankerke
tens oplopen. Sommige rechters lijken te denken dat met twee wettige, 
dat wil zeggen in de opsomming van art. 339 Sv voorkomende, be
wijsmiddelen aan het bewijsminimum voldaan is: 'Niet verder zeuren, 
beslissen en die twee bewijsmiddelen in het vonnis opnemen.' Dat is een 
rare en irration ele gedachte. 

In een privaatrechtelijk geschil, waarbij twee gelijkberechtigde partijen 
tegenover elkaar staan, kunnen de partijen zelf uitmaken welke feiten zij 
als vaststaand aannemen . Die feiten hoeven volgens anderen helemaal 
niet vast te staan, maar deze partijen willen er niet over discussiëren. 
Voor feiten die tussen partijen niet in confesso zijn, moet bewijs geleverd 
worden . De wet bepaalt wie wat bewijzen moet, en voor zover ook daar
over onenigheid bestaat, kan de rechter een bewijsopdracht geven. In een 
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strafzaa k gaat dat anders: als partij en versch illen ove r de vraag of een be 
paald onderd eel van de tenlaste legg in g bewez en is , d an verschill en zij in 
feite over de vraag of de achter het bewijsmidd el gelege n alg eme ne reg el 
een feit van alg emene bekendh eid is. J e zou zegge n dat dat dan aa ng e
toond moet worden en da t de ankerket ting voor dat ond erd eel m et ten 
minst e één schake l verlengd moet worden. Het is in zo' n geva l de rechter 
di e bepaalt ho e diep bewijsmidd elen vera nk erd mo eten word en , met an 
dere woord en voor welke algemen e rege ls hij voor anker wil gaa n. Wat 
het openb aar minist erie of de verdediging daarvan vind en, do et ni et ter 
zake. Dat legt een extra zwa re taa k op de schoud ers van de Nederlandse 
strafrec ht er: zijn persoonlijke beeld va n ho e de wereld in elkaar zit , wat 
daar mees tal geldt en m ees tal ni et, bepaalt hoe de verank ering pla a ts
vindt, ho ezee r hij daarb ij op ve ilig speelt en teve ns welk risico hij acce pta
bel ach t. 

Onz e za ken hebben ons geleer d dat de recht er dit aspect van de bewijs
voering niet altijd ern stig genoeg neemt. D at komt , denken wij , om dat 
hij zich ni et systemat isch afvraa gt hoe de rege ls luid en waarvoor hij bij 
beweze nv er klar in g voo r anker gaat. W ie die regels aan de hand va n de 
genomen bewijsbes lissing reconst ru eert , ontdekt dat de wereld van rech
ters vreem d in elkaar zit of dat zij goedge lovi ger zijn dan de m ees ten van 
ons. R echt ers lijken door de gekste ding en ove rtui gd te word en. Dat is 

natuurlijk niet echt zo, maar dat is wel wat hun bewijsbeslissing en dik 
wijls impli ceren . D at komt do ordat zij nalaten zich n adrukk elijk af te vra 
gen voor wat voo r feit van algeme ne bekendh eid zij voor ank er gaan als 
zij een bepaa ld bewijsm idd el als zodanig accep teren en ho e een wer eld 
eruit zou zien, waarin zo' n feit de meesta l geldend e regel zou zijn. 

Frappante voorb eelden van rege ls die de recht er gelooft of ons alth ans 
wil laten geloven , zijn de volgend e: dat beke nt enis sen be trouwbaard er 
zijn dan de herro eping en daarva n ; dat herk ennin gen door een mind er
heid va n de oogg etui gen bet rouwb aa r zijn ook wann ee r een meerd erh eid 
de verd ach te ni et herkend heeft; dat m edeplichtig en elka ar mees tal ni et 
val s beschuldi gen en ook hun eigen rol meesta l niet onschuldi ger zu llen 
voo rst ellen da n hij in werke lijkh eid geweest is; dat gedra gsdeskundi gen 
over method en beschikk en die een ond ersche id tu ssen waar h eid en leu
gen mo ge lijk m aken. 

De in hoofd stuk 4 besprok en mo gelijkh eid van ' di ssoc iatie van overt ui
ging en bewijs' is een ex tr a reden voo r zorg . Di e opent de weg voor het 
nemen van de bew ijsbeslissin g op grond van verdac hte en ontoelaatbare 
algeme ne rege ls waarb ij de rech ter zich het gebruik va n die rege ls ni et 
een s real iseert. 'Ee ns een dief, altijd een dief' is er zo een die, naa r h et 
zich laa t aanz ien , een ro l heeft gespee ld in de zaa k O ' Flynn , de vermee n
de porno konin g d ie te rech tsto nd voor ontu cht met twee kleine meisjes . 



Wat de v[jfendertig zaken ons leerden 

De procur eur- generaal re ikte het hof die rege l aa n door eraa n te herinn e
ren dat O 'Flynn be trokk en was geweest in een andere zaa k , waa rv an hij 
overigens vrijg esproken was, een bijzond erh eid die de procur eur-gen e
ra al het verm elden niet waard vond. 'Wie m et cr imin elen omgaat, is zelf 
ook een criminee l ' is een andere algemen e rege l die heim elijk een rol ge
spee ld kan hebben bij de veroorde lin g va n Nee rin gh. En wat te denk en 
van rege ls als 'A lleen m an nen misbruiken kind ere n ' (de zaak Caste lyn) 
en 'A lleen mann en pleg en gewe ld ' (de zaken Rijkbl oem, Graanhout en 
Rabout). Het is moeilijk aan te ton en dat recht er s zulk e rege ls gebru iken , 
maar de vraag mo est eigenlijk niet ges teld ho eve n word en: door een hel
dere motivering van vonnissen zou iedere verd enking in die richt ing bij 
voorbaat wegg enomen mo ete n worden. 

Men zeg t dat de verdediging ni ets hoeft te bewijzen, ook ni et da t be
paald e algemene rege ls waa rvoor de recht er voo r ank er wil gaan, onwa ar 
zijn ( of dat ander e rege ls juist wel waar zijn). De recht er mo et dat ze lf 
uit zoeken. Ook op dat punt faalt de rechter nogal eens, zo is ons geble
ken. Slecht s bij uitzond erin g kwam het voor dat de recht er op eigen ini
tiatief om h et advies van deskundi gen vroeg . In de zaa k Carro ll , die ge 
heel om herkenning door ooggetu igen draaid e, kwam de rechter ni et zelf 
op het idee dat een deskundige mi sschi en behulp zaam zou kunn en zijn. 
Daar mo est, onder prot es t van het ope nb aa r minist er ie, de verded igin g 
mee kom en. 3 Tu ssenvonni ssen waarin om onderzo ek door een deskun
dige werd gevraagd, war en doorga ans afgedwo ng en door de verd ediging , 
meestal met als resulta at dat de recht er het bericht van zulke deskundig en 
desavoueerde (zie de zake n Buendia, Carroll, Chape lle, DuCroq, Eyunlu 
en O'Flynn). 

Ook gewone get ui gen worden pr aktisch nooit op verzoek van de rech
ter opg ero epen , hetgeen impli ceert dat de rechter zelf niet bep aa lt ho e 
di ep de verankering van door het openbaar min isterie aa ng ebod en b e
wijsmidde len zal plaatsvind en. Bij get uigen die ni et op de zittin g aanwe 
zig zijn , kan de rechter ni et doorv rage n. De diept e van de veranker in g 
~an een als bewijsmidd el gepresenteerde get ui genve rkl aring wordt dan 
bepaald door de mat e waa rin het de ver hor end e politi eambt enaar of 
rechter -comm issa ri s beliefde door te vragen. Maar zelfs als de get uig en 
aanwez ig zijn , stelt de recht er niet altijd de releva nt e vragen, zo hebb en 
wij opgemerkt. In de to ch ni et kind erachti ge zaa k van de IRA-moord en 
kon de rechter ma ar niet ver zinn en dat het een doel di end e om door te 
vragen over de tegenstrijdig e verklaringen van het echtpaar Av erkamp 

3. En van de op deze wij ze verkregen inform at ie m aa kte de rechtb ank ve rvolg ens ee n 

travest ie. 
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over het onderwerp van gesprek tijdens de lunch. En deze kwestie was 
nota bene van beslissende betekenis voor de waarde van het enige bewijs 
dat de verdachte Carroll in verband met het misdrijf kon brengen. Maar 
dat er een probleem was, is de rechtbank wel opgevallen, zij het dat hij 
dat op geheel eigen wijze oploste: met de schaar en een pot lijm. In dezelf 
de zaak zag het gerechtshof ook niet de noodzaak in om uit te zoeken of 
mevrouw Averkamp vóór de fototest een afbeelding van de verdachte had 
gezien. Haar man beweerde van wel, zijzelf van niet. Nou, hoe zat dat 
dan? De door ons bestudeerde zaken staan bol van zulke kwesties waar 
van de rechters de oplossing niet wUden weten. 

Nog zeldzamer is het dat de rechter zich door eigen waarneming op de 
hoogte probeert te stellen, zoals art. 318 Sv mogelijk maakt. De waar 
neembaarheid van in het donker langs flitsende personen is zo' n pro
bleem waarbij de eigen waarneming van de rechter een belangrijk middel 
kan zijn om het blinde geloof in de betrouwbaarheid van getuigen te tem
peren. Wij kwamen dat probleem tegen in de zaken Carro ll en Chapelle 
(achtervolging bij nacht) . In geen van onze vijfendertig zaken heeft de 
rechter een descente gemaakt, hoew el daarvoor herhaaldelijk voldoende 
aan leiding was. 

Wat wij over onze theorie over verhaal en verankering uit de bestude
ring van vijfendertig zaken hebben geleerd, is dat de problemen van 
strafrechtelijk bewijs zich concentreren rond drie vragen. Wat is het ver 
haal dat de rechter gelooft? Op welke wijze verankert de rechter dat 
verhaal in de werkelijkheid? Wat garandeert dat de regels van algeme
ne bekendheid waarvoor rechters voor anker gaan, geld ig zijn? Wij heb
ben geleerd dat er op alle drie de punten grote prob lemen bestaan. Onze 
aanbevelingen zullen betrekking moeten hebben op de oplossing van 
die problemen . 

Wat wij wel en niet aanbevelen 

In het voorgaande hebben wij wellicht de indruk gewekt dat onze kr itiek 
op de wijze waarop in de door ons bestudeerde zaken het bewijs geleverd 
werd, zich richt op de wijze waaro p bij de bewijsbeslissing geredeneerd 
wordt. Die indruk zou onjuist zijn. Wij achten de door onze theorie be 
schr even redeneertrant de enig mogelijke oplossing voor de logische pro 
blemen waarvoor de strafrechter zich geplaatst ziet. Waar wij kritiek op 
hebben is dat de strafwetgeving, de inrichting van het strafproces en de 
geacc umuleerde jurisprudentie net doen of de rechter géén gebruik 
maakt van deze redeneerwijze . Het officiële uitgangspunt lijkt nog steeds 
te zijri dat de rechter redeneert van feiten naar conclusies. Daardoor bie-



Wat wij wel en niet aanbevelen 

den de wet en de daarop gebaseerde inri chting van het straf pro ces onvo l
doende bescherming teg en de typische nadelen van redeneren volgens de 
theorie van verhaa l en verankering. De geaccum ulee rd e jurisprud enti e 
lijkt zelfs de nadelen van die rede neertrant te willen bevorderen. 

Wij bev elen niet aan om deze wij ze va n redeneren te voorko men of on
mog elijk te m aken; dat zou een psychologisch gez ien onrea listische aa n
beve lin g zijn . R echt ers zijn mensen en hun denken is onderworpen aa n 
deze lfde eigenaard igheden die het denk en van ons allen kenmerken. Daar 
kan geen wet iets aa n veranderen. H et eni ge rea listische ui tgangspunt is 
te aanvaarden dat recht ers natuurlijk ook zo redenere n. Vervo lgens kan 
men zich afvragen of er wette lijke rege ls en ee n proc esvo rm te bedenk en 
zijn die de nad elen van deze denkwij ze zo vee l mogelijk beperk en . Dit is 
onze belang rij kste aanbeve ling : de basis van het st rafproces recht m oe t 
een rea listische psychologisc he theor ie zijn over het mense lijk den ken in 
dit soort zaken. 

D e voorgaa nd e hoofdstukk en hebb en wellicht ook de indruk gewekt 
dat wij rechters nogal eens opperv lakkig, gema kzuchti g of dom vinden . 
Die indruk zou slechts ten de le jui st zijn , omdat zulk e waardeoorde len 
hun · betekeni s ontlenen aan hun tegendelen. Wij mo gen rechters pas op 
pervlakkig no emen als zij de opt ie hebben om zich di epgaa nd er met de 

hun voorgel egde bewijsprobl emen bez ig te houden; wij mog en hen pas 
' dom' no emen als zij de zaken slimm er hadd en kunn en aa np akken. D at 
is onder de gegeve n omstandigheden vaak niet het geva l. Wij pleiten 
daa rom niet voor de beno eming van bete re rechters, di e hun werk serieu 
zer doen of die slimm er zijn , maa r voor een systeem dat rec ht ers in staat 
ste lt het werk serieuzer en in telligenter aa n te pakk en. 

Sommig e lezers denk en wellicht dat wij heilig overtuigd zijn van de on
schuld van de verdachten in de vijfend ert ig door ons bestudeerde za ken. 
Zo naïef zijn wij ni et; wij realiseren ons heel goed dat de schuld van som 
migen van deze ver dachten er duimend ik bove nop ligt en dat er waar
sch ijnlijk in we in ig van deze geval len da adw erke lijk sprake is va n recht er
lijke dw alin gen. Wij pleiten dan ook niet voo r herzienin g van een aa ntal 
van deze zaken met het oog op vr ijsp raak. En toch menen wij dat de 
meeste n van deze ver da cht en op onduid elijke gro nd en zijn veroordeeld 
en sommig en zelfs op gehee l onju iste gronde n . Wij pleiten voor een pro
cesgang wa ar bij veroo rd elin gsgronden duid elijk en contro leerbaar zijn. 
Bij het formul eren van onze aa nb eve ling en beginne n wij met het laatste: 
de contro leerbaa rh eid van veroordelingsgronden . 
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Motiveren 

In het ideale geval geeft de motivering van een vonnis of arrest antwoord 
op de drie deelvragen die hiervoor al geno emd zijn: 

- Welk verhaa l gelooft de rechter? 
- Hoe is dat verhaal verankerd? 
- Voor welke regels van algemene bekendheid wordt voor anke r ge-

gaan? 

Bij ieder van deze dri e vragen moet aandach t worden geschonken aan 
vier aspecten: 

- Wie is de dader? 
- Wat heeft hij gedaan? 
- Is dat strafbaar? 
- Was er daarbij sprake van opzet of schuld ? 

Daarvoor is meer nodig dan een vaak nietszeggende opsomming waar
mee rechtbanke n doorgaans volstaan . Aan de hand va n de zaak King, die 
relatief eenvoudig is, demonstreren wij wat naar ons oordeel een motive

ring van het vonnis zou moeten inh ouden. Omdat de zaak King oor
spronkelijk door de po litierechter behandeld is, is er geen motivering be
schikbaar, waardoor een verge lijkin g van onze prestatie met die van de 
rechter niet mogelijk is. 

Het verhaal 

Op 18 november, om 19.00 uur, stapte Andrew King over het hek van de 
achtertuin van de familie Zomerdijk. Via de ga lerij aa n de ac ht erz ijd e 
van het huis, die slecht s een meter boven het niveau van de tuin ligt, be
reikte hij de deur die toegang geeft tot de slaapkamer van het vijfjarige 
zoontje van de fami lie. De deur was niet op slot. Hij ging door deze deur 
naar binnen om te kijken of er iets van zijn gading was. Doordat het don

ker was, zag King ni et dat er een stuk spee lgoed op de grond lag. Hij 
trapte erop en dat veroorzaakte een geluid, waardoor de hond aansloeg. 
Dat hoord e King en hij maakte zich uit de voete n , waarbij hij de deur 
achter zich sloot en over de leuning van de galer ij spro n g. De heer Zo
merdijk hoorde het geluid van het spee lgoed en het aans laan van de 
hond. Hij liep naar de slaapkamer en zag door het raam van de geslo ten 
tuindeur dat King zich door de tuin verw ijderde. King was op dat mo
ment halverwege de tuin , op ongeveer 8 meter afsta nd . Mevrouw Zomer-



Motiveren 

dijk hoorde wel het aanslaan van de hond, maar niet het geluid van speel
goed. Toen zij achter haar man aa nr ende, was deze al in de tuin. De tuin
deur stond toen open omdat haar man die inderhaast had opengelaten . 
Voor Zomerdijk de tuin in rende, riep hij: 'Er is een inbreker, hij loopt 
nog in de tuin; kom me helpen!' Inmiddels wilde King het doen voorko
men dat hij verdwaald was en rende da arom niet weg. Maar Zomerdijk 
sprong hem op zijn nek, en kr eeg daarbij spoedig hulp van zijn broer en 
een buurjongen die op bezoek waren. Gedrieën molesteerden zij King zo
danig, dat hij in het ziekenhui s moest worden opgenomen. De bewering 
van mevrouw Zomerdijk dat zij haar man heeft hor en roepen dat de deur 
nog openstond, is niet juist. 

De verankering 

Vier onderdelen van het verhaal behoeven verankering. 
De dader. King gaf toe op het bewuste tijdstip over het tuinhek te zijn 
gestapt, zij het met een onschuldige bedoeling. Hij is dus in de tuin ge
weest. Dit blijkt ook uit het feit dat hij door drie getu igen in de tuin is 
aangetroffe n. 
Het delict. Dat King ook binnen is geweest, wordt bewezen door het geluid 
van speelgoed. Dat geluid kan ni et door de wind veroorzaakt zijn , want 
toen Zomerdijk in de slaapkamer kwam was de deur dicht. De twee hon
den van de fam ilie waren in de woonkamer, evenals de vijf personen die 
·op dat moment in het huis aa nw ezig waren. Het geluid van het speelgoed 
kan dus door niemand anders dan King veroorzaakt zijn. Mevrouw Zo
merdijk beweert weliswaar dat haar man riep dat de deur open stond toen 
hij de kamer binnenkwam, maar dat verklaarde zij pas in tweede instan
tie. Wij nemen aa n dat ha ar eerste weergave correct was en haar tweede 
weergave waarschijnlijk het resultaat van informatie die zij op een late r 
tijd stip verkregen heeft. 
De strafbaarheid. Het binnentreden door King van het huis van de famili e 
Zomerdijk is een strafbaar feit: een strafbare poging (art. 45 Sr) tot 
diefstal (art. 3w Sr) onder verzwarende omstandigheden (art. 3n Sr) . De 
delictsomschrijving van diefstal vergt opzet. 
De opzet. Het oogmerk om zich iets wederrechtelijks toe te eigenen, volgt 
uit de omstandigheid dat King geen andere reden had om de woning van 
de fami lie Zomerdijk binnen te gaan, en wordt waarschijnlijker door 
de wetenschap dat King er een gewoonte van maakt om met diefstal in 
zijn levenso nd erhoud te voorz ien . Dat laatste blijkt uit de twee andere 
hem ten la ste gelegde en door hem bek ende feiten, alsmede uit vorige ver 
oorde ling en . 
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De regels van algemene bekendheid die als ankers moeten dienen 

Er zijn minimaal vier verschi llend e ankerketens die met de volgende alge
meen geldende regels verbo nd en moeten worden. 
De dader. De eigen verkla rin g van King over het feit dat hij zich in de ach 
tertuin van de fami lie Zomerdijk bevond, bevat geen onmogelijkheden, 
kan niet zijn ing egeven door de wens om iema nd an ders te bescher men 
en is niet onder druk tot stand gekom en. De verklaringen va n dri e get ui 
gen over Kings aa nw ezigheid in de tuin stemmen daarmee en onderling 
in grote mate overeen. Omdat eenstemmig heid van verk lar in gen een ze
ker e gara nti e vormt voor de juisth eid erva n , achte n wij de ident iteit van 
de dader bewezen. 
Het delict. Als feit van algemene bekendheid nemen wij aan dat een deur 
weliswaar zond er veel geluid te maken kan open waaien, maar alleen 
dicht kan waaien met een klap. Zo'n klap heeft gee n van de getuigen ge
hoord . De deur kan daaro m niet dicht zijn gewaaid. Omdat Zomerdijk 
de deur, zoals hij zegt, dicht aa ntrof , kan de mogelijkheid dat het geluid 
van het spee lgoed door de wind veroo rzaakt is, worden uit geslot en . De 
verklaring van Zom erdijk over de dichte deur aa nv aa rd en wij als juist 
omdat wij geen reden zien waarom Zomerdijk op dit punt niet de waar
heid zou spr eken . Aanvankelijk heeft mevrouw Zomerdijk niet ver kla ard 
dat zij haar man hoorde roepen dat de deur open stond . Die verklaring 
legt zij pas late r af en wij acht en het waarschijnlijk dat zij daarbij misleid 
is door informati e die haar op een later tijdstip heeft bereikt. Iemand an 
ders kan het geluid van het spee lgoed niet veroorzaakt hebb en , want de 
getuigen verklaren eenstemmig en onafha nk elijk van elka ar dat alle in het 
hui s aa nwezige personen alsm ede de twee honden zich in de woonkamer 
bevo nd en toen het geluid gehoord werd. Op die gronden nemen wij aan 
dat het geluid van het spee lgoed bewijst dat zich op dat moment een an 
dere persoon in het huis van de fami lie Zomerdijk bevond en dat die an
dere persoon ni emand ande rs dan King geweest kan zijn . 
De strafbaarheid. Een poging tot diefstal uit een woonhuis is door de wet 
strafbaar geste ld in de art ikelen 45, 3ro en 3n Sr. 
De opzet. Dat King het door art. 3ro vereiste oogmerk van wederrechtelij 
ke toeë igening van een aa n een ander toebehorend goed had, volgt uit 
zijn op andere gronden onverklaarbare aanwezigheid in de woning van 
de familie Zomerdijk. Dat oogmerk wordt waarsc hijnlijk er doordat in an 
dere, maar soortgelijke geva llen eenze lfde oogmerk voor King bewezen 
werd verklaard. 

Dat deze motivering waterdic ht is, wordt door ons niet beweerd. Het 
door ons geco ncipieerde vonnis is vatbaar voor appel. Het bewijs voor 
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Kings aanwezigheid in de woning is aanvechtbaar. Waarom zou de late re 
verklaring van mevrouw Zomerdijk dat ha ar man riep dat de deur open 
stond, onjuist zijn? Omdat lat ere ver klaring en meestal minder betrouw
baar zijn dan eerdere verkl aring en ? Dat is niet onmogelijk, maar geldt 
die regel echt me es tal? En zelfs als dat zo is, dan nog zeg t de theorie van 
verhaal en verankering dat federe verankering aanvechtbaar is: ieder re
gel van algemene bekendheid is aanvechtbaar, tenzij die regel in de wet 
voorkomt. Het voordeel van de door ons geconcipieerde motivering is dat 
duidelijk is hoe de rechter gerede ne erd heeft en waar in zijn redenering 
de sterke en zwa kke schakels zitten . De verk laring over het geluid van het 
speelgoed, dat Kings aanwezigheid in de woning ten dele - de aanslaan
de hond is er ook nog - moet bewijzen, is zwak verankerd. Dat had beter 
gekund. Toen mevrouw Zomerdijk haar man volgde, kan zij de deur best 
open hebben aangetroffen omdat haar man , in zijn haast om King te pak
ken, die niet achter zich gesloten had. Van die waarneming - die als ach
teraf verkregen informatie gezien kan worden - is de stap naar de ver
klaring dat haar man riep dat de deur open stond minder groot. Aan Zo 
merdijk is n iet gevraagd of hij de deur heeft laten open staan bij de ach
tervolging van King; aan zijn vro uw is niet gevraagd of, toen zij in de 
slaapkamer aa nkwam, haar man al buiten was of nog in de kamer. Over 
dat punt is de andere aanwezigen ook niets gevraagd. Op een kritiek punt 
in de bewijsvoering - was King nu wel of niet binnen? - is er onzeker
heid . Of doet dat er niet toe, omdat de onomstreden aanwezigheid van 
King in de tuin al beschouwd kan worden als het door art. 45 Sr vereiste 
'begin van uitvoering '? Als dat niet zo is, had dit punt well icht uit de weg 
geruimd kunnen worden door nader onderzoek . Door zich nauwkeurig 
te realiseren hoe de verankering van de bewijsmiddelen verloopt , weet de 
rechter op welke punten nader onderzoek zich zou moeten richten en 
weet de verdediging al evenzeer op welke punten verweer de me es te kans 
van slageP. biedt. · 

Specifieke aanbevelingen 

Een dubieuze veroordeling 4 ontstaat niet alleen door een slechte motive
ring of het zelfs geheel ontbreken van een motivering in strafvo nnissen. 
Dikwijls zijn de problemen al ontstaan lang voordat het tot een motive
ring komt, namelijk bij het verzamele~ van bewijsmateriaal. De proble-

4. Wij benadrukken nogmaals dat een dubieuz e veroorde lin g niet hetzelfde is als een 

rechterlijke dwaling. 
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men, zoals gepresenteerd in de voorgaande hoofdstukken , lijken zeer di 
vers, maar kunn en niettemin onder één no emer worden gebracht: wat als 
bewijs wordt gepresenteer d , kan ni et verankerd worden in algemene re 
gels van aa nvaar db are veilighe id. Alle aanbeve lin gen di e hi ero nd er vol 
gen, hebben de bedoeling aan dat probleem iets te doen. 

Opsporing 

Veel va n onze vijfender tig zake n liepen al in de opsporingsfase uit de 
hand. Dat komt naar ons oordeel doordat er onvoldoende onderscheid 
wordt gem aa kt tussen opsporing en bewijscons tructi e . Method en di e 
goed genoeg zijn om een verdachte op te sporen , zijn niet zond er meer 
goed geno eg om bewijs te levere n. De problemen die daaruit voortkomen 
zijn legio . Het meest spreke nd is het probl eem dat ontstaat do or gebruik 
va n de sleepnetmethode . Een verdenking wordt op di e m anier altyd ge
vormd, als het net m aa r wijd genoeg wordt uitg egoo id . Zulk 'sl eepn etbe 
wijs' - als opsporing sm idd el risk ant maar ni et gehee l waardeloos - kan 
vervo lgens niet zomaa r worden gebruikt in de bewijsvoe rin g . Als de ver
denking aldus is gerezen, dient in het gerec ht elijk vooronderzoek - on
der verantwoordelijkheid van de rechter-commissaris - naa r and er, 
me er en bete r bewijs gezoc ht te worden. Al te vaak wordt dat acht erwege 
gelaten zond er dat men zich bekomm ert om de toevalseffecten die aan de 
sleepnetmethocle inherent zijn. 

Wij bevelen daarom aa n om opsporingsonderzoek en gerecht elijk 
vooronder zoe k pr ecieze r te definiëren en strikter te scheiden. Opspo
ringsonderzoek dient ervoor om een ver dacht e op te sporen. Zodra er een 
verdachte is , dient het opsporingsonderzoek beë indigd te word en . Aan 
verdachte dient clan onverwijld te worden meegedeeld waar va n hij ver
dacht wordt en waaro m. Verder onderzoek met het oog op een bew ijs
coristructie dient da arn a ond er uits luit ende verantwoordelijkheid van de 
rechter-commissaris te vallen , die clan een meer clan than s gebruikelijke 
ac tieve rol dient te spelen. Vanaf dat mom ent dient de verdach te te wor
den bijg esta an door een raadsman die alle verhor en kan bijwon en en in
zage heeft in alle and ere verzamelde bewijsmidd elen. Het openbaar mi
nist er ie heeft daa rbij een gelijk recht op inform at ie, opdat het kan beslis 
sen of en wanneer tot vervolging zal worden overgegaa n. H et onderzoek 
van de rechter-commissaris dient zich te beperken tot de bij de afsluitin g 
va n het opsporingsond erzoek uit gesprok en verdenk ing van het plegen 
van een str afbaar feit. 

Bij de pr esentati e van bewijsmidd elen ter zitting door het op enbaar mi 
nist er ie dient steeds te worden aangegeven of de gegevens afkomstig zijn 
uit het opsporingsonderzoek clan wel uit het gerechtelijk voorond erzoek. 
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In principe di enen bewijsmiddelen uit sluit end te bestaan uit gegevens di e 
in het gerechtelijk vooronderzoek (opnieuw) verkregen zijn. Om een con 
creet voorbee ld te no eme n : de opsporin g van een verdachte met behu lp 
van politi efo to's kan tot een her kennin g leiden di e ech ter ongeschikt is 
om als bewijsmidde l te dienen, om dat het tonen van een serie politi efoto's 
een sleepn etm ethod e is. Het probl eem van onr echtm at ig ver kr ege n be
wijs, waarover late r me er, zou zich mind er vaak voo rdo en nu de m eeste 
fouten op d at punt gemaa kt plegen te worden in het opsporingsonder
zoe k, waarv an de gegevens in ons voor stel niet meer als bewijsmiddelen 
kunnen dien en. Een strikt ondersche id tus sen gegevens uit het 
opsporings- en het gerechtelijk vooronderzoek zou een groot aanta l door 
on s geconstateerde probl em en vereenvoudigen, zoa ls prob lem en in ver 
band met onder dw ang ve rkr ege n beke ntenissen, met verdraaide of zelfs 
geheel verdwenen get ui genverk lar in gen, met onjui st uit gevoerde id entifi
ca ties, m et het achterhouden van bewijsm ate ria al en met het la ten ver 
dwijn en van getuigen. Deze prob lemen zull en afnemen omdat in ons 
voors tel de raa d sm an bij het verzame len va n alle tot bewijs dienende ge 
geve n s aa nw ez ig zal zijn , alle get ui gen onder ede worden gehoo rd en hun 
verk laringen altijd op schrift worden ges teld. Of de raadsman bij ver ho
ren al dan ni et aa nw ez ig kan zijn, zou niet ter discu ssie staa n als zijn af
wez igh eid tot onrechtmatig verkregen bewijs zou leiden. 

Men zou kunn en menen dat een verpla ats in g van het zwaar tepun t van 
het onderzoek naa r het gerechte lijk vooro nd erzoe k , waarin er al een ver 
dachte bek end is, zal leiden tot meer verdachtege leid onderzoek - een 
vorm van onderzoek waarop wi_j al eve nzee r kriti ek uito efend en. D at zal 
ind erd aa d het geval zijn als het gerecht elijk vooronderzoek zich beperk t 
tot veri ficat ie van de hypoth ese dat de verdachte schuldig is . Wij vinden 
dat in het gerechtelijk vooronderzoek alternatieve moge lijkheden uit
drukkelijk in de beschouwin g moeten worden betrokk en. 

Gerechteli:fk vooronderzoek 

H et gere cht elijk vooronderzoek he eft tot doel een bew ijsconst ru ct ie op te 
leve ren di e vo ldo end e uit zicht biedt op een veroordeling. Daarbij di ent 
de rechter- commis sa ri s van meet af aan te antic iperen op de motiv er in g 
die zijn collega's lat er in hun vonnis zullen moeten geve n. De rechter 
commissaris di ent zich te rea lisere n da t de rechter in zijn vonnis n auw
keurig zal moeten aangeven wat er volgen s hem gebeurd is, we lke be
wijsmidde len d aarop wijzen en in welke feiten van algem ene bekendh eid 
de bewijsmidd elen verankerd zull en mo eten worden . Hij moet er reke
ning mee houden dat de rechter, zoals gezeg d , ten minste vier vragen 
mo et beantwoord en. Let we l, het gaat niet om een formul eri ng van de 
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tenlastelegging. Dat is de taak van het offic ier van j ustit ie, die daar in 

de vragen apo di ctisch beantwoordt. De rechter-comm issar is dient zijn 
aan dach t te richte n op het complete verhaal achter de ten laste legg ing en 
op de verankering daarvan . Om d ie re den dient het voo ron derzoek zich 
ook u it te stre kke n to t moge lijk e altern atieve ver h alen, di e imm ers door 
de rechter afdo en de gefa lsifiee rd zull en mo eten word en . Ook daa rv oor 
moe t de rech ter -com mi ssari s zo nodi g de inform atie leve ren. Bij d at al les 
kan hij allee n ge bruik maken van rechtmati g ve rkr ege n bewij s. 

Fa lsificatie betekent dat de ve rkl arin gen va n on tkenn end e ve rd acht en 
ond erzocht m oete n worde n , eve nals met de tenl astelegg in g st rijdi ge ge 
tu igenverk larin gen . O nd erzocht mo et wo rd en waa rom zulk e m et de ten
laste legg ing str ijd ige ver klarin gen genegee rd kunn en wo rd en. 

Om de kwaliteit va n het gerec ht elijk voorond erzoe k te ve rh oge n , zou 
het n utti g zijn om de definiti e va n onre chtmati g verkr ege n bewij s uit te 
b reiden tot alle soort en bewijs die niet volg ens voor ge schr even pro cedu
res zijn verkreg en. Ee nvoudi ge voorb eelden zijn: 

- processe n-verbaal die niet van een originele handt ekenin g van de 
bron zijn voor zien (zoals bij voorbeeld in de zaa k Nee rin gh); 

- identifi caties die afkomstig zijn van herkennin gspro even die in strijd 
met de richtlij nen van de Recherche Advi es Commissie zijn uit ge
voer d ; 

- geur proeven d ie zijn uit gevoerd door hond en die niet zijn gecer tifi
ceerd door de R ijkss peurh ondenschool of zijn uit gevoerd in strijd 

met de daa rvoor geldende richtlijn en ; 
- verklaring en van deskundi gen die hun deskundi gheid niet kunn en 

aa nton en of die gebruik maken van betwist e method en ; 
- pro cessen-verb aal waa rin op één of meer punt en aa ntoonb aa r is ge

frau deer d ; 
- niet in vrij heid geda ne bekenten issen (vergelijk de zaa k D onker) . 

Ee n uitbr eidin g va n het begr ip ' onr echtmatig verkr ege n bew ijs' - afge
dw on gen bekent eniss en beho ren daa r nu trouw en s al toe - word t uit ste
kend bea rgum ent eerd door 't H art in zijn annot atie ond er een arr est van 
de Ho ge R aa d ove r een betwist e identificati epro cedur e. 5 ' t H ar .t m ee nt 
da t bewij s onr echtmati g ve rkr ege n is als de wijze waaro p da t is gebeurd 

5. H R 14 maa rt 1989, NJ 1989, 747. O nde r het pseud oniem Engelsma n besc hr eve n in 

W .A. Wage naa r en E .F. Loft us, 'T ien ide ntifi cat ies doo r oogget uigen: log ische en 

proced ur ele pro blemen ' , in P .J . van Koppen en H .F .M . Crombag (reel.) , De menselij

ke factor: psychologie voor juristen, Arnh em : Go ud a Q uint , 1991, p . 175-208. 
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in strijd is met de ( ongeschr eve n) beginselen van een goede procesorde . 
Wij pleiten er niet voor dat voor alle door ons geconstateerde problemen 
nieuwe wette lijk e bepalingen word en gemaakt. H et in handen van de 
rechter-commissaris leggen van de gehele bewijsconstructi e en de daarin 
besloten verantwoorde lijkh eid voor ee n goede proc esorde, zou naar WlJ 

vermoed en al een aanmerke lijk e verbetering vormen . 

Verhoren 

Wij bevelen aan om verhoren altijd op een geluid sband op te n emen . Dit 
geldt ook en specia al voor de verhoren tijd ens het gerechte lijk voorond er
zoek, omdat alleen die verhoren tot bewij s gebruikt kunn en worden. Dit 
hoeft inmiddels niet te betekenen dat vervolgens alle verhoren ook woor
delijk op schrift gezet moeten worden . De gewoonte om 'zakelijke weer
gaven' van verhoren te vervaardigen, kan om redenen van efficiëntie ge 
handhaafd worden. Waar het om gaat, is dat te allen tijde gecontro leerd 

kan worden wat er precies gezegd is en ho e . 

Bekentenissen 

Wij bevelen aan om bekentenissen uitsluitend als bewijs te aanvaarden 
wanneer ze aan vijf voorwaarden voldoen: 

- De bekentenis bevat geen feitelijke of logische onmogelijkheden. 
- De bekentenis bevat inti eme kennis die alleen de werkelijke dader 

kan hebb en en die de verdachte niet op een andere mani er te weten 
gekomen kan zijn. D aa rbij dient altijd uitdrukkelijk te worden aan
gegeven wat er: dan wel als ' intieme kenni s' wordt beschouwd. 

- De bekentenis is op een geluid sband opgenomen. Dat zal in de prak
tijk meestal betek enen dat de bekent enis is gedaan tijdens het gerech
telijk voorond erzoek, ten overstaan van de rechter-commissaris en in 
aanwezigheid van de raadsman. 

- De bekentenis wordt ondersteund door steunbewijs dat bevestiging 
van de juisth eid van de bekentenis inhoudt. Wann eer dit steunbewijs 
wordt verschaft door getuig enverklaringen, dient die getuige onkun
dig te zijn geweest van het feit dat verdachte een bekentenis heeft af
gelegd en moet ook de verklaring van de bevestigende getuige intie
me kennis bevatten , dat wil zegge n feiten bevatten die hij alleen kan 
kennen als de bekenteni s waar is. 

- Een herroep en bek ent enis kan alleen tot bewijs dienen als beargu
menteerd kan worden waarom de oorspronkelijke bekenteni s geloof
waardiger is dan de herro eping. 
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Id entif icaties 

Wij bevelen aan om identifi caties door midd el van herk ennin g door oog
get ui gen of door midd el van geurpro eve n, als onr echtmatig verkregen te 
beschouwen wann eer ze ni et zijn uit gevoerd volgens de bestaa nd e richt
lijn en. 

Getuigenverklaringen 

Voor dri e soorten getuigenverklaringen beve len wij een categorisc he ver 
bod aa n . 
D e-auditu -verklaringen. Zulke verklaringen dienen verboden te worden 
omdat hun verankering ni et kan worden onderzocht. D e ondervraging 
van getuigen door de verdediging is van essentiële betekenis voor het on
derzoe k van die verankering. Ontbr eekt zulk ond erzoek, dan wordt een 
onverankerd bewijsmidd el gebru ikt. Onze aanbeveling, di e neerkomt op 
herste l van het bepaa lde in het eerst e lid van art. 342 -Sv, beteke nt dat alle 
get ui gen ( opnieuw) ter terechtzitting gehoord moeten worden. Uit effi
ciëntie-overweg ingen kan die eis beperkt blijven tot get ui gen over wier 
verk lar ingen en hun betekenis voo r het bewijs tussen partijen geen over
eenstem ming bes taat. 
Verklaringen van anonieme getuigen . In overeenstemming met het Kostovski
arrest va n het Europese ho f' menen wij da t verklaringen van anoni eme 
get ui gen ni et tot bewijs moeten kunn en dienen. H et verbod di ent te gel
den voo r iedere constru ct ie die het de rechter - wij bedo elen rechtb ank 
of hof zelf, ni et de rechter-commissaris - of de verdediging onmogelijk 
maakt om de getuige zelf te ondervragen. Wij acht en het toela atb aa r dat 
get uigen in bepaalde geva llen niet bij hun naa m genoemd word en of wor
den ond ervraag d in een ni et -op enb aa r gedeelte va n de terechtzitting. 
Verklaringen van medeplichtigen. Omdat medeplichtigen er belang bij hebb en 
om de sch uld zo veel mogelijk op een ander te schui ven , dient het verbo d 
va n art. 341, lid 3 Sv strikt gehandh aafd te worden. De kun stgreep om 
zaken te splitsen, zodat iema nd niet meer medeverdachte is, is een 
rechtsstaat onwaardig. Als de desbetreffend e wetsbepaling daarover niet 
duid elijk genoeg is, dient de formulering aa ngepas t te worden. 

Naast een verbod op tot bewijs geb ruik en van de genoem de drie soorten 
verk lar ingen, zijn wij van mening dat aan versc heidenfl soorten getuigen
verklaringen een ger ingere graad van bewijskracht moet worden toege-

6. Koslovski, 20 november 1989, Pub!. Series A. 166, NJ 1990, 245 (1990). 
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kend. D at bet re ft in de eers te plaa ts de ve rkl ar in gen va n get ui gen wier 
oprec hth eid mo et worde n betwijf eld omd at zij er belan g bij hebb en n iet 
de waa rh eid te spreken . Vo orb eelden zijn getu ige n di e een m ot ief kunn en 
h ebb en om de ve rd acht e te bescherm en , getui gen di e zelf ve rd ach t zou
den kunn en word en wa nn ee r zij de ve rd ach te ni et beschuldi ge n en ge tui
gen di e ee n moti ef kunn en hebb en om de ver dacht e sch ade te berokk e
nen. Omd a t bewijs gee n kw esti e is va n ee n sim pele opt elsom - of ve rm e
ni gvuld igin g - heeft het we ini g zin om gra den va n bew ijskr ach t te willen 
ond er scheiden. Uit de th eor ie va n verh aa l en ve r ank erin g volgt da t m en 
voo r deze soor te n getui gen ee n di epere ve rank er in g di en t te eisen. Ge tui
gen die bijvoorbe eld zelf ver dacht wo rden wann eer zij de verda cht e ni et 
beschuldi gen - zoa ls ond er and ere het geval was in de za ken C olomb o, 
Fra nklin , G raa nhout , R about , Rijkbl oem en Schn eider - zou m en 
slecht s di enen te gelove n wa nn eer hu n verkl arin gen op de re leva n te de
tails word en ond ers teund door feiten of verkl arin gen di e ni et aa n een zelf
de twijf el zijn ond erwo r pen . In die geva llen di ent de rec ht er antwo ord te 
kunn en geve n op het ve rwee r dat zo ' n getui ge n atuurlijk liegt . D at an t
woo rd mo et de stellin g dat de getui ge niet lieg t verank eren . He t feit d at 
de getui ge ond er ede staa t , is daa rvoor ni et genoeg. To ch lijkt een specia
le vo orz ienin g voor di t soo rt on be tro uwbare ge tui gen on s n iet nodi g zo 
lan g de rech ter ver pli cht is verwere n va n de ver ded iging geri ch t tege n 
hun ve rm oe delijk e onb etrou wbaa rh eid bea rgum entee rd te weerl egge n . 

Ook aa n verkl aring en van get ui gen die zich in ee n situ atie bevond en 
die ge m akkelijk tot dwa lin g leid t, dien t ee n gerin gere bew ijskrac ht te 
word en toege kend . In ho ofd stuk II we rd en daarva n vele voo rb eeld en ge 
noem d , maar di e opsomm ing was zeker niet voll edig . Een ui tpu ttend e in
ve n ta ri sa tie va n de mo gelijkh ede n lijk t ons opni euw ni et no dig zolan g de 
recht er m aa r verpli cht is bezwaren va n de verd edi gin g bear gum en tee rd 
te wee rleggen. T ege lijk ertijd m oet de recht er m oti ve ren waa rom hij 
m eent dat ander e verkl aring en wel aa n dwa lin g gewete n kunn en wor den . 
D at betekent d at de selec tie va n getui genve rkl arin gen zowel in pos iti eve 
als in nega tieve zin m oti verin g beho eft. Di e mo tiverin g versch aft de ver 
ank erin g va n de tot bew ijs gebez igde verkl arin gen. D e simp ele uit spr aa k 
dat m en de ene ver klar in g geloofwaa rd ig acht en de and ere ni et, is geheel 
onv era nk erd en kan als zodani g log isch niet al s bew ijs geld en . 

H et derd e type get ui genver klarin g waa rva n wij m enen dat de bewij s
kra cht gerelativeer d mo et word en , is de amb tse di ge ve rkl a rin g. In tege n
stellin g to t wat de wet daa rov er zeg t , leer t empiri sch on de rzoek on s dat 
die ve rkl arin gen va ker onwaa r zijn dan gewone ge tui gen ve rkl ar in gen , 
ni et omd at opsporin gsa mb ten are n mind er accu raa t of waa rh eid slieve nd 
zijn dan and eren , m aa r omd at zij vake r als get ui ge in strafzake n opt re 
den. D at is voo ra l ee n gev olg va n de gewoo nte om gewon e getui ge n via 
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de pen van een opsporingsambtenaar tot de rechter te laten spreken. De 
hierboven al bepleite herinvoering van het de-auditu-verbod zou op dit 
punt al een belangrijke verbetering betekenen. Maar zelfs dan zouden 
verklaringen van opsporingsambtenaren nog een onevenredig grote fou
tenbron in het strafproces zijn als gevolg van hun frequentie van voorko
men. Het vrijwel kritiekloze geloof dat thans gehecht wordt aan ambtse
dige verklaringen is ongegrond. Wij menen dat bewijs niet uitsluitend 
kan bestaan uit ambtsedige verklaringen. Zulk bewijs behoeft steunbe
wijs dat de inhoud van zulke verklaringen bevestigt. 

Ten slotte achten wij het gewenst dat aan de asymmetrische situatie bij 
het beslissen welke getuigen gehoord zullen worden, een einde wordt ge
maakt. Thans kan het openbaar ministerie weigeren getuigen op te roe
pen die de verdediging wil horen, terwijl de verdediging niet over zo'n 
vetorecht beschikt. Het feit dat de definitieve beslissing daarover aan de 
rechter toekomt, vormt naar ons oordeel een onvoldoende remedie. De 
beslissing welke getuigen gehoord zullen worden dient van meet af aan 
bij de rechtbank te liggen, die die beslissing zou kunnen nemen aan de 
hand van een beargumenteerde lijst van te horen getuigen die samen 
gesteld is door het openbaar ministerie en de verdediging. Het criterium 
bij het nemen van de beslissing zou moeten zijn de vraag of de door de 
rechter-commissaris eerder opgenomen verklaringen van getuigen diepe
re verankering behoeven. De rechtbank hoeft zich daarbij niet uitsluitend 
te laten leiden door de voorstellen van het openbaar ministerie en de ver
dediging. 

Frauderende opsporingsambtenaren 

Wij bevelen aan om geconstateerde fraude door opsporingsambtenaren 
altijd te vervolgen. Het initiatief daartoe dient niet, zoals thans veelal het 
geval is, aan de verdediging te worden overgelaten. De rechter heeft een 
eigen belang bij het voorkomen daarvan. De maatregel is urgent omdat 
de door ons bestudeerde zaken aantonen dat frauderende en meinedige 
opsporingsambtenaren wel degelijk voorkomen. 

Getuige-deskundigen 

Verklaringen van getuige-deskundigen dienen niet langer op 'face value' 
geaccepteerd te worden. Zulke verklaringen behoeven een dubbele ver
ankering: voor ieder deskundigenbericht dient vastgesteld te worden of 
er een wetenschappelijk aanvaarde methode is om de gestelde vraag te 
beantwoorden en of de desbetreffende deskundige competent geacht kan 
worden om deze methode te hanteren. Deze aanbeveling impliceert een 

47° 
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aanz ien lij ke beperk ing in vergel ijking m et de than s geldend e praktijk. D e 
wet spreekt in art. 343 Sv van een 'op de terecht zitting m eeg ed eeld gevo e
len bet r effende hetge en zijne wetensc hap ( de deskundig e) leert om trent 
datgene wat aan zij n oor deel ond erworpen is'. H et gebr ui k van de ter m 
'g evoe len' komt ons overbo di g voor. Beter ware het wann ee r gezeg d 
werd d at de des kundi ge ' ter te recht zitting mee deelt hetgee n zijn e we ten
schap hem leer t om tren t datgene wat aa n zijn oordee l ond erwo rp en is ' . 
W ij ve rm oeden da t het mys terieu ze wo ord 'gevoe len ' het de deskundi ge 
moge lij k m oe t m aken om ni et alleen wetenschap pelijke res ult ate n te p re

sen ter en , maa r daa r ook conclu sies uit te tr ekken . Wa nn ee r de r gelijk e 
conclu sies op de in de we ten schap gebruik elijk e wijze uit de beschikb are 
gegeve n s getrokk en worden, kunn en zij evenzee r als weten sch app elijk e 
gege ven s gelden. D e term 'g evoelen ' geeft aa n deskundi gen als m evrou w 
G ro ent eman al te gem akkelijk een vrijb rief om h aa r idio syncr ati sche in
zicht en als produkt en van eni ge wetensch ap te pr ese nt eren. D e in het 
Am erikaans e strafproc es geh ant eerd e Frye - en Dyas -tes ts bi eden bruik 
bare crit eri a voor de toelating va n deskundi genb eri cht en: (a) het ond er 
wer p di ent va n n iet- alge m ene bekendh eid of on voldoen de in zicht elijk 

voor weten sch app elijk e leken te zijn ; (b) de deskundig e m oet co mp etent 
zij n en als zod ani g erk end word en do or vakgen ote n ; ( c) de inhoud van 
zij n m eded elin gen of de daa rvoor gebruikt e me thod e va n ond erzoe k 
d ient in va kkrin gen gem ee ngoed te zijn. Vo or de Ne derl and se situ atie 
m oet da ara an word en toege voeg d dat de des kund ige pers oonlijk ter zit
ting dient te ve rschijn en opdat hij over de geno emd e punt en do or de 
rech te r , het op enb aa r mini ste rie en doo r de verd edi gin g ond erv raag d kan 
word en. Ha nt erin g va n deze werk wijze m oet voo rk om en dat des kundi
gen ber icht en door de rec ht er als een soort god soord elen , du s on ve ran 
kerd , aa nvaar d word en . 

Daarenbov en di en t gewaa rbo rg d te word en dat ook de ve rd ed iging de 
moge lijkh eid heeft om onde rzoe k door deskundi gen te la ten u itvoeren . 
Deskund igen wo rd en vaa k al t ijdens het gerec ht elijk vooro nd erzoe k doo r 
de rec ht er -com mi ssa ri s aa n gesteld . W ann eer, zoa ls wij hi ervo or al voor 
ste lden, de ve rd ed iging nauw er bij het gerechte lijk vooro nd erzoe k be
trok ken wordt , kan al in dat stad ium met de wen sen va n de ve rde di gin g 
rekenin g word en gehoud en . D at zou in onze oge n een aa nm erk elijk e ver 
bete rin g bete kenen. 

In de huidi ge praktijk blijkt de rec ht er- commi ssar is lan g ni et altijd in 
te willen gaan op zulk e su gges ties va n de verd edi gin g, vaa k omd a t het 
openbaar minist erie zich ert ege n verze t. W ij begr ijp en ni e t waaro m de 
rec ht er- commiss aris zo vaak bereid blijkt om in dit opzicht aa n de lei
band va n het op enb aa r mini ste rie te lope n. 

He t vo or gaa nd e di ent de mo gelijkh eid tot cont ra -ex perti se onv erlet te 
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laten. Ook cont ra -experti se mo et , op verzoek van op enb aa r min ister ie of 
ve rd edi gin g, do or de recht er -commi ssar is worde n geïniti eerd . 

Ee n organi sa tie van deskund ige nond erzoek waa rbij m ee r gelijkh eid 
tus sen het openb aar m ini ste rie en de ver dedi ging bestaa t , zal ook de pro 
blem en rond de toega nk elijkh eid en de betalin g va n desku ndig en opl os
sen . O ok het probl eem va n de impopul air e rol waa rin de deskundi ge va n 
de ve rd edi gin g noga l eens terec htk omt , zal vermind eren als alle deskun
di gen worden beno emd door de recht er-commi ssari s . 

Bewi:fsconstructies en motivering 

O ver de wijze waaro p een verh aal vera nk er d dient te zijn om to t een ve r
oord elin g te kunn en leiden en de wijze waa rop dit uitdrukk elijk in de mo
tiverin g van het vonni s dien t te gebeur en, is al uit voerig gesp ro ken. Wij 
beve len aan om vonni ssen altijd te m otiveren op een wij ze als gede
m onstree rd . D e belangrijk ste verand eri ng ten opzicht e va n de bestaa nd e 
pra ktijk zou dan zijn dat de recht er ook feitelijk verwee r gem otivee rd 
dient te wee rlegge n . D at zou selectie va n bewij s niet ui tsluit en , m aa r on 
gemoti veer de, willekeuri ge selectie wel. Selectie va n bewij s is op zich zelf 
onv ermijd elijk om dat het zelden zal voork om en d at het beschikb are be
wijsm ateri aa l n aa dloo s in één verh aa l pas t. 

D e m otive rin g die zich met al het beschikb are bewijsm ateri aal bezig 
houdt , krijg t de vorm van de summing up di e Am erik aa n se en En gelse 
recht er s voor de jur y p lege n te m aken: alle aspecten van de zaa k word en 
daa rin behand eld en het mog elijk e belan g erv an voor de bewij scon stru c
t ie wordt uit een geze t . D aa rbij onth oudt de rechte r zich echt er met zor g 
van het trekken va n een conclu sie omd at die taa k aan de jur y is voo rb e
houd en. De summin g up vindt derh alve plaa ts vóó rdat de bewijsb eslis
sing gen om en wor dt , die vervolgen s ong em ot ivee rd blijft: jur y's geve n 
gee n redenen voor hun beslissing en ho even dat ook niet. Als m en m ag 
aa nneme n dat jur y 's (in mee rd erh eid ) ration eel beslissen , is da t ook ni et 
nodig omd at in dat geva l de summing up de redenen beva t. To ch zou een 
in on ze zin gemoti vee rd vonni s verd er gaa n omd at h et ook de redenering 
zou beva tt en ove r de wijze waa rop het tot ale bewijsm ater iaa l h et vonni s 
draagt. Bij zulk een uitbr eid ing van de recht erlijk e m otive ring spli cht 
hoort ook de m oge lijkh eid om in cassa tie over zowel het ontbr eken als 
over de logische kwaliteit erv an met succes te klage n . T oewij zin g va n een 
motiv erin gsklacht zou gevolgd m oeten wo rden door teru gve rwijzin g va n 
de zaa k naa r de inst anti e die eerd er in gebr eke bleef. 

Een uitbr eiding van de motiv erin gsplicht is de m ees t ingrijp end e en 
ur gent e van on ze aanb evelin gen. V eel van onze specifiekere aanb evelin 
gen zoud en bij de door on s bepleite uitbr eidin g van de moti ve rin gsplich t 
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overbodig worden . D e motiv ering van het vonnis is de basis voor de con
trole van de rechterlijke beslissing en als zodan ig het fundam ent van de 
rechtszekerheid. Dat is geen toevallig effect, dat is waarom de motive
ringsplicht in de Grondwet is opgenomen. D e tend enti e om de motive
ringsplicht uit te hollen zowe l door aa n de inhoud van de motiv ering al

lengs minder eisen te ste llen als door steeds meer uitzonderingsg evallen 
te verzinnen waarin in het geheel gee n moti ve ringspli cht bestaat, is ni et 
alleen een aantast in g van de rechten van verdachten, maar eveneens een 
bedr eiging van de rechtsstaat. Waar de recht er niet kan uitleggen hoe een 
veroorde lin g tot sta nd is gekomen en een veroordee lde ni et me er kan ach
terhalen waarom hij veroordeeld is , heers t absolute willekeur. Di e ka rik a 
tuur van de rechtsstaat zijn wij in ons land dicht genaderd. 

Tijdnood en de politieke verantwoordelijkheid 

Opvolg ing van onze aanbeve lin gen zo u ongetwijfeld tot een aanmerkelij
ke verhoging van de kost en van het straf proc es leiden. Een zo rgvuldig e 
procesorde kost ge lei. Maar het koste naspect is in dit verband n a tuurlijk 

ee n verdacht argument en zo u pa s ter sprake moeten kom en wanneer zou 
blijk en dat Ned erland meer geld aan rechtsp raa k uitg eeft dan de ons om
ringend e landen . Dat is geensz in s het geval: Nederland geeft per hoofd 
van de bevolking beduid end mind er uit. 7 In de strafrechtsp leg ing krij
gen wij gewoon waar voor ons geld: slecht e waar voor ee n nav enant lag e 
prijs. Daarvoor is d e politi ek verantwoordelijk. De door velen en on lang s 
weer door Schuyt gesigna lee rd e toen ame van de criminaliteit in ons land 
en de daaruit voortvloeiende toename in het aa ntal strafza ken zijn ni et 
gepaard gegaan m et een proportion ele toename van het aa ntal rechterlij 
ke ambtenaren. D e werkb elas ting van het recht erlijk e apparaat is onto e

laatbaar hoog en iede re mogelijkheid om het straf pro ces te vereenvoudi
gen, wordt aangegrepen. 

Ook het opspor in gsapparaat is overbe last en vele van de in dit bo ek ge
signal ee rd e ontsporingen kunn en daaraan worden toegeschreven. De ko
lossale blunders die de politie bij voo rb eeld beg in g in de zaak Carroll, 
waar in bew ijs werd verni et igd voor iemand er erg in h ad, wijzen daarop. 

Ook het openbaar mini ster ie moet ond er overmatige tijdsdruk werken. 

7. Zie C .J .M. Schu yl, Op zoek naar hel hart van de verzorgingsstaat, Leiden: Stenfcrt Kroe

se, 1991, p. 28! - 282 ' Il C .J .M. Schu yl, 'Th e Rise of Lawye rs in the Du tch Welfar e 

State ', in R. Abel en Ph . Lew is (ecls.), Lawyers in Society, Vo/ ll : Th e Civil Law World, 

Berkel ey : Un ive rsity of Ca liló rni a Pr ess , 1988, p. 200-224-
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Dat kan verklaren hoe het kwam dat in een aantal van de door ons bestu
deerde zaken de officier geen flauw idee van de finesses van het strafdos
sier leek te hebben. Althans, dat is de meest welwillende verklaring die 
wij kunn en bedenken voor het absurde vervolgingsbesluit in de zaak 
Donker ( de bezet en orthopedagoge) en in zaken waarin onmiskenbaar 
sprake was van frauduleuze handelingen van opsporingsambtenaren ( de 
zaken DuCroq en O'Flynn) . Behoorlijke bestudering van deze dossiers 
zou de officier tijdig daarop attent gemaakt hebben. Eenmaal in vol or
naat in de rechtszaal blijft de officier alleen de mogelijkheid om de zaak, 
hoe kreupel ook, door te zetten en de gemaakte fouten te ontkennen of 
als onbeduidend weg te wuiven . 

Dat ook de rechter-commissaris overbelast is, blijkt uit het feit dat vele 
zaken zeer gebrekkig worden uitgezocht en voorbereid. In de zaak Rijk 
bloem is bijvoorbeeld het techn isch onderzoek in praktisch alle opzichten 
strijdig met de verklaringen van de kroongetuigen, moeder en dochter 
Lammerts. Zo heeft Rijkb loem volgens moeder en dochter van een af
stand van ongeveer 50 centimeter op het slachtoffer geschoten; volgens 
het technisch onderzoek moet de afstand ten minste 2 meter zijn geweest 
en dat klopt precies met het verhaal van Rijkbloem. Dat had voor de 
rechter -commissa ris aan leid ing moeten zijn om de getuigen opnieuw op 
te roepen om dit probleem op te lossen. Maar dat gebeurde niet. De door 
ons bestudeerde zaken zitten vol met zulke tegenstrijdigheden die door 
de behandelende rechter-commissaris niet nader werden uitgezocht. Het 
is geenszins zeldzaam dat zelfs de belangrijkste getuigen in een zaak niet 
door de rechter-commissaris zelf zijn gehoord. 

De tijdnood van opsporingsambtenaren, openbaar ministerie en rech
ter-commissaris plant zich voort naar de rechtbanken en gerechtshoven. 
De behandeling van zaken wordt steeds minimaler. Belangrijke verkla
ringen zijn alleen op schrift beschikbaar; de schriftel ijke stukken worden 
niet voorgedragen maar slechts 'geacht te zijn voorgedragen'; getuigen 
en deskundigen worden niet in persoon gehoord; rechters stellen zich zel
den ter plaatse op de hoogte van de omstandigheden. Uit persoonlijke 
waarneming weten wij dat aan min of meer officieel goedgekeurde ma
nieren om tijd te besparen bij het onderzoek ter zitting allerlei andere, 
zelf bedachte 'stroomlijningen' worden toegevoegd. Het komt nogal eens 
voor dat men probeert de verdediging afstand te laten doen van getuigen 
die niet ter zitting verschijnen. Dat lukt vaak omdat de verdediging weet 
dat, vanwege de drukke agenda van de rechtbank, anders het voorarrest 
met vele maanden verlengd wordt. Om dezelfde reden wordt op het als
nog oproepen van getuigen die door het openbaar ministerie 'niet in het 
belang van de verdediging' werden geacht door de verdediging dikwijls 
niet aangedrongen. Dat maakt dwarsliggen van het openbaar ministerie 
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bij het oproepen van getuigen een lucrati eve strat eg ie, zelfs in gevallen 
waarin het voor de weiger ing gebruikte argument absurd is . Raads lieden 
worden gemaand om hun pleidooi toch vooral kort te houd en omdat 'e r 
nog meer zaken op de ro l staan' . Men kan recht ers tijd ens de zitting wan
hopig in het dossi er zien bladeren, alsof zij het voor de eerst e kee r zage n . 
Men kan ze vrag en horen ste llen d ie blijk geve n van onvoldoende kennis 
van het doss ier. V eel recht ers volstaan ter voorbereid ing van de zitting 
blijkbaar m et het lezen van de zo gedienstig door de po litie vervaardigde 
'p roc esse n -verbaa l van bev inding en ', waarin de feiten vaardig gemon 
tee rd zijn. Rechtbank en mak en ongemotiveerde vonnissen, die slech ts in 
geval van hoger beroep alsnog van enige motiv er ing word en voorz ien . 
M en komt vonn issen tegen waarin feitelijk e onmoge lijkh eden voorkom en 
of waarin teg enstrijdig e getuigenverklaringen naast elkaar to t bew ijs wor 
den gebruikt, kenn elijk doord at er geen tijd is om het concept van de grif
fier nauwkeurig te controleren. Dat recht ers of raa dsher en soms tijdens 
de zitt ing in slaap vallen, kan wellich t ook als een tek en va n overbe las ting 
worden gezien. 

H et euvel van tijdgebrek is geruim e tijd gelede n uit e ind elijk ook tot de 
Hog e Raad doorg edrong en. 8 Een ontwikkeling waarbij de Hog e R aa d 
zich veel meer dan nu het geva l is met bew ijskwesti es zou bemoei en , zo u 
op onov erkom elijk e prob lemen stu iten. To ch pleiten wij ervoor dat de 
vraag of een rechtb ank of gerechtshof wel op grond van de beschikb are 
gegeve ns in rede lijkh eid tot haa r conclusie kon kom en , nauwk eurig door 
de Ho ge Ra ad wordt bestudeerd. De juri sprud enti e di e daa rvan het ge
volg zou zijn, zo u na ee n aanvanke lijk e toename van aan de Hog e R aa d 
voorg elegde motiveringsk lachten, waarschijn lijk spoed ig weer afnemen 
wanneer de te ste llen eisen bekend geworden zijn . 

De Hoge R aa d wordt ook op een andere wij ze door tijdgebrek beïn
vloed: da ar wa ar hij beslissin gen neemt die van belang zijn voor de effi
ciënt ie van de werking van lagere organ en. H et grootste deel van de door 
ons in hoofdstuk 17 al bekr itiseerde bew ij srecht elijke beslissingen van de 
Ho ge Ra ad is onmiskenbaar door dr ang naa r efficiënti e in gegeve n. 

Men kan zich afvrag en waarom rechters in ons land zo'n hog e priori
teit geven aan overwegingen va n efficiënti e. D e politieke d ruk is echt er 
zee r groot . Dat roept een nieuwe vr aag op: waarom geven reg er ing en 

8. Vgl. C .J .M.A. M oons, 'De H oge Ra ad in de toekomst ,' Trema, 10, 1987, p. 186-192; 

P.J. van Koppen, ' Voorspe llingen ove r het ver lofste lsel' , Nederlands J uristenblad, 65, 

1990, p. 530-531; A.M.I. van der Does , D e toegang tot de hoogste rechter: onderzoek naar cer

tiorari en andere methoden om de toegang tot de hoogste rechter te beperken in de Verenigde Staten , 

Deventer: K luwer , 1990. Dat blijkt ook uit de invoe rin g van art. 101a RO . 
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Staten-G eneraal zo'n grot e priont e1t aan efficiënt ie ten koste van de 
rechtsz eker heid ? Wij kunn en di e voorkeur slechts constat ere n zond er 
haar te begrijp en. 

In 1988 stelde de minist er van Justitie de Comm issie H erijking Wet
boek van Strafvord ering (de commissi e Moons) in. D e naam van de nog 
steeds functionerende comm issie is misleidend omdat haa r opdracht be
perkt er is dan haar n aa m suggereert. Dat bleek ook uit de toespraak die 
de toenmalige minist er van Ju stiti e, Korthals Altes, hi eld bij de installatie 
van de comm issie .9 Hij hield daarbij de commiss ie voor d at het Wet
bo ek van Strafvord ering 'dateert uit een tijd dat op enbaar minist eri e en 
politie beide overh eidsorgan en war en met een onbetwistbaar en onaan 
tastbaar gezag, met een zee r groot overw icht over wat in di e tijd de door
snee verdachten waren. Er was een structuree l overw icht van op enbaar 
minist e rie en politi e.' Dat was nog eens een goede tijd , lijkt d e minist er 
te denk en , zij het dat de wetgeve r het toen nodig oordeeld e om het 's truc
tur ele overwicht van openbaar minist erie en politi e' te verzachten door 
verdachten in het W etbo ek van Strafvord er ing een aanta l recht en toe te 
kenn en om hem tegen dat ove rwi cht te bescherm en. Dat een ni et gerin g 
dee l van die besch ermend e rechten hem inmidd els door de Hog e Raad 
weer ontnomen zijn , verme ldt de minist er ni et. Hij za l da t ook ni et be
tr eur en , want hij acht de tijd gekomen om di e recht en nu ook uit de wet, 
waar zij in feite slechts dod e let te r zijn, te ve rwijd eren. D àt is d e ta ak van 
de commissie Moons , daarove r laa t de minister geen twijfel bestaa n . Hij 
zegt dat hedenda agse verdachten mondiger zijn dan hun voorgangers in 
de goede oude tijd , 10 en wijst erop dat zij in onze dag en allerl ei bescher
m end e rechten kunn en ont lenen aa n int ern at ion ale ve rdra gen , in het bij
zo nd er het Europese Verdrag voor de R echt en van de Mens. Dat be
treurt hij: 'De Commissie en h et hof in Stra a tsburg tra chten in toene
m end e mate in de zelfstandi gheid va n de n a tional e autorit eiten in te grij
pen ten eind e de in het EVRM ge legen recht swaa rd en dieper in het natio
n ale recht va n de verdragst a ten te do en doordrin gen. [ ... ] Hi er do or krij
gen politi e en openbaar mini steri e in het bij zond er bij de bewij sleve ring 
steeds mind er arms lag [ .. . ] . ' Of de commi ssie daa r eve n wat aa n wil 
doen. W elnu , dat wilde de comm issie best, zoa ls wij in hoofd stuk 17 al 

9 . Als bijla ge opg enom en in het eerste rapport van de commiss ie: Herziening van het 

gerechtelijk vooronderzoek, Arnhem: Go ud a Q uint , 1990 , p . 282 e .v . 

10. Hij wijst daarbij op de op kom st va n de georga ni seerd e m isdaa d , va n de graad van 

organi sat ie waarva n de lezer zich een indruk kan vorm en door lez ing van : P.C. van 

Duyne , R.F. Kouwen berg en G. Romeijn, 1\1isdaadondernemingen: ondernemende misdadi

gers in Nederland, Arn hem: Go ud a Quint (wooc- rap port nr. 103), 1990. 
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hebben gezien. Daaraan voegen wij nog toe dat wij de paragraaf in het 
eerste rapport, waa rin de commissie uitlegt ho e in het Nederlandse straf
recht de consequenties van de Straatsburgse jurisprudentie ontdoken 
kunnen worden, 11 hebben gelezen met schaamrood op de kaken. 

In haar eerste rapport heeft de com mi ssie Moons zich uitgelaten over 
de inrichting van het gerechtelijk vooronder zoek. Eerder in dit hoofdstuk 
hebben wij er al op gewezen dat naar ons inzicht het onder zoek tegen ver
dachten vaak te lang in het opsporingsstadium blijft, in welk stadium er 
wein ig contro le op de gang van zaken is. Wij hebben vele voorbeelden 
gegeven van kwalitatief slecht opsporingsonderzoek, dat we llicht ond er 
leiding van een recht er -commiss aris beter zou zijn uitgevo er d. Ook heb
ben wij enkele schokk ende voorbeelden van in dat stadium gepleegde 
fraude gegeven. Als oorzaak daa rvan zie n wij he t eenvoudige feit dat in 
het opsporingsond erzoek de onderzoekende instantie partij is en velerl e i 
belang heeft bij de uitkomst. Dit probleem zou worden opg elost als de le i
ding van de bewijsgaring in de handen van de rechter-commissaris lag. 
Maar de commissi e Moons wil nu juist a llerle i bevoegdh eden , in het bij
zond er de bevo egdh eid tot aanwending van een aa ntal machtsmiddelen , 
aa n de rechter-commissaris onttrekken en in h anden van het openba ar 
minist erie en de politie leggen. Daarbij gaat het bijvoorb eeld om de b e
voegdheid tot het in beslag nemen van allerlei za ken, het door zoek en van 
woonhuizen , gebouwen en voertuig en en het aflui steren van telefoonlij
nen. De comm issie ziet blijkbaar niet wat wij zien en in dit bo ek besc hrij
ven, namelijk dat er iets fund ament eel mis is met de kw alit e it van de on
derzoe ksgege vens waarop de Nederlandse recht er de beweze nverklaring 
gro ndt. Wat wij in ons land nodig hebben is niet de door de commiss ie 
gewillig aanger!=!ikte 'moderni ser in g' en 'stroom lijnin g' van het strafpro 
ces, m aa r een bez innin g over de vraag ho e wij de vergaande erosi e van 
ons strafproc es kunn en ker en. 

Houd je aan de regels 

De meest voor de hand lig gend e aa nb eve lin g lijkt ons dat iede ree n zich 
weer aa n de reg els gaat houd en. Voor d e politi e bet ekent dat dat m en 
zich houdt aan de rege ls va n het Handbo ek voor de recherche basis cursus . Di e 
rege ls zijn van emin ent e kwalit eit. Dat zou een groo t deel va n de hiervoor 
geda ne aanbevelingen overbod ig mak en. Ook zou de poli tie zich mo ete n 
houd en aa n de richt lijn en van de Recherch e Advies Com mi ssie, bij voor-

11. Op. cit. (noot g), p . 50 e .v. 
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beeld de ri chtlijn en voor herkennin g door ooggetuigen en over het ge 
bruik van speurhond en . 

Voor rechters zou dat inhoud en dat zij zich mee r aa n de wet zo ud en 
gaan houd en en dat afw ijkin g daarv an niet doo r ee n ho gere rechter wo rdt 
getolereerd . W eliswaar zijn vele afw ijking en van de rege ls van str afrech
telijk bewijs door de Hog e R aa d gesanctioneerd, m aa r zij zijn bed àcht 
door lage re rechters. Eveneens is de produkti e van loze motiv er ing en 
voor het eerst bedacht door gewone recht ers en h et zijn eveneens gewo ne 
rechters d ie de grens daarb ij no g stee ds ni et ber eikt acht en. 

Het Europese perspectief 

D e juri sprud entie van het E urop ese Hof voor de R echt en va n de M ens 
gee ft onze aa nb eve lin g ee n ex tra d im ensi e . In a r t. 6 omschrijft h et ve r
drag op gro nd waarvan dit hof rechtspr ee kt de beginse len van behoorlijk 
proces. Zakelijk weergegev en kom en die op het volgend e nee r. 

(a) De ver dachte heeft recht op een eerlijk en openbaar proc es voor een 

onafhankelijke en onp artijdi ge rechter. 
(b) De verd achte wordt geacht onschuldi g te zijn totdat het tegendee l 

is beweze n . 
(c) De verdachte heeft er recht op om prompt te worden geïnform eerd 

over de aard en bron va n de beschuldi ging die tege n hem is inge

br acht. 
(d) De verdachte krijgt voldoende tijd en gelegenheid om zijn verdedi

ging voor te bereiden. 
(e) De verdac hte word t in de gelegenheid gesteld om zich persoonlij k 

of met behulp van een raadsman te verded igen . 
(f) De verdachte kan getuigen tegen hem ondervr age n of late n ond er

vrage n . 
(g) De get uige wordt kosteloos bijge taa n door een tolk als dat nod ig 

is . 

In Ne der.land wordt ieder van deze bepa lin gen m et grote rege lm aa t ge 
schond en . Di e bewer in g behoeft toe lichti ng . 

Een strafproces is niet openbaar 

Wi e een strafproces wil bijwon en wordt meesta l ni et zond er mee r toége la
ten door de parketwa cht er . Wi e als toehoo rd er wel of niet wordt toege la
ten, is ter soevere ine beslissing va n deze fun ct ion aris . Wi e de zittin g m ag 



Het Europese perspectief 

bijwonen, bemerkt dat hij er doorgaans weinig van snapt, omdat er 
voortdurend gerefereerd wordt aan stukk en die het publiek ni et kent. 
Wie die stukken wil inzi en, stu it meesta l op een onneembare barrière : 
b uite nstaa nd ers hebben geen recht op inzage van de processtukken. Wie 
wil weten waarom een verdachte veroor deeld is, wordt geconfro nt eerd 
met de facto ongemotiveerde vonniss en , zo niet kop/staart-vonnissen. In
zage in strafvonnissen wordt zelden gewe igerd, maar men heeft er ni ets 
aan omdat een motivering gehee l ontbreekt of de vorm van nietszeggende 
standaardformules heeft. Niet alleen buitenstaanders lijden onder deze 
sta nd van zaken, ook verdachten, want ook voor hen blijft de bewijsrede
nering van de rechter onbekend . Dat betekent dat ni emand con trole ui t
oefent op de rechter lijk bewijsr edenering, want ook de Hoge Raad rekent 
dat ni et tot zijn taak. 

Dat rechters niettemin onpa rtij d ig zijn, is in ons land een kwestie van 
vertrouwen, wa nt oncontro leerbaar en ongecontro leerd . Een belangrijk 
aspect van de rechterlijke onpartijd ighe id is de str ikte sch eiding tuss en 
openbaar ministeri e en rechter. Dan zou het niet moeten voorkomen dat 
de rechter, zoa ls wij tegenkwamen, fouten van het openbaar m in ister ie 
afdekt . 

De presumptie van onschuld 

Het belangrijkste gevaar dat de presumptie van onsc hul d bedreigt, is de 
dissoc iatie van overtuiging en bew ijs, die wij in twee van de door ons 
bestudeerde zaken openl ijk door leden van het openbaar minister ie ver
dedigd zagen. Maar ook in andere van de door ons bestudeerde zaken 
vonden wij aanwijz ingen dat de rechterlijke overt uigin g niet stoelde en 
kon stoe len op de in het vonnis opgenomen wettige bew ijsmiddelen, maar 
op ongenoemd gebleven en wette lijk onnoembare andere gegevens. Het 
probleem is dat de minima le eisen die in ons land aan de bewijsmotive
ring geste ld worden het onmoge lijk maken om zulke gevallen op te spo
ren en te corrig eren. 

Een recht dat vrij direct aan het principe van de presumptie van on 
sch uld raakt is het recht van verdachte om te zwijg en. Aan gebruik van 
dat recht mag de rechter geen conclusies voor de bewezenverklaring ont
lene.n, zo luidt de officiële, ook door Knigge weergegeven leer. 11 Maar 
andere auteurs merken daarover op dat niet uit te sluiten va lt 'dat de in
druk die de verdachte maakt, b ijvoorbeeld door op zeer voor de h and lig-

12. G. Knigge, ' Het wellc lijk bewij sstelsel' in G. Kn iggc (red.), Leerstukken van straft;ro

cesrecht, Gro nin gen: Wollcrs Noordhoff, 1991, p. 91-121 (i.h.b. p. 113-114). 
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gend e vra gen geen antwo ord te geve n , betrokk en wordt in de oord eels
vormin g van de rech ter en - bijvoo rb eeld langs de weg van art. 340 Sv 
( de eigen waarn emin g van de rechter) - cons equ enti es heeft voor de uit 
kom st van het gedin g '. 13 En dit laa tste zou beteken en dat het zwijgr echt 
in on s land de fact o n iet bes taa t. D e rechter mag best denk en dat wie niets 
te verberg en heeft , niet ho eft te zwij gen en zwijgen int erpr eteren als een 
bekent enis , zolan g hij dat n iet al te u itdrukk elijk in zijn vonni s zegt. W el
nu , d at ho eft ook niet. 

Informatie over beschuldiging 

In N ederland wordt de verd acht e n iet prompt op de hoo gte ges teld van 
de aar d en bron va n de tege n hem gereze n ve rd enkin g . Int ege nd ee l, men 
kan de verd acht e m aa nd enlang vastho uden op fut iele grond en en hem 
uiteind elijk een feit ten laste legge n da t bij de aan va ng van de zaa k nog 
n iet bekend was . D at overkwa m bijv oorb eeld Ha akn a t, die er op slinkse 
wijze toe werd overgeha ald om vrijw illig deel te nem en aa n een Os lo-con 
front atie voo r za ken waarove r hem niets was m eege deeld . D e rechter 
keurd e deze m isleid in g goed en oord eelde da t in dit geva l de mededelin g 
over de verd enkin g wel dege lijk 'zo spo edi g mo gelijk ' gedaa n was, nam e
lijk zodr a het bedro g het gewe nste resultaa t h ad op geleve rd. Inh ech tenis
nem ing vormt vaa k het beg in van het ond erzoek, n iet het eind e . D e ver
denkin g tege n ve rd acht e is noodza kelijkerwij ze vaag in da t sta dium. 
De mededelin gen aan ve rd acht e zijn op ove reenk omstig e wij ze vaag . 
Als daarn a de wettelijk e termijn van de inv erzekering stelling wordt 
over schr eden , dan mo et er 'ee n geg rond vermo eden' word en geformu
lee rd, m aa r dat betekent no g niet dat dat gegrond e ver mo eden ook 
aa n de verd acht e moet word en bekendg em aa kt. D ikwij ls m ag de ver 
dacht e daar n aar ra den to t het mo men t waa rop hem de tenl as teleg 
gin g ond er ogen komt. De bron van de ver denkin g kom t de ver dacht e 
vaak al helem aa l n iet te weten: het kan een ook voo r de politi e an onie
m e tip geve r zijn , het kan oo k een aa n geve r zijn wiens identi te it de po liti e 
weliswaa r ken t, m aa r die niet aa n de verd acht e onthu ld wordt. D e zaa k 
O 'F lynn was een geva l waa rin de bro n van de ve rd enkin g ve rzonn en was 
in de ve rwac ht in g da t m en daa r la ter alsno g een m ouw aa n zou kunn en 
passen . Deze bepaling va n het ve rd rag ove r het recht op inform at ie over 
de beschuldi gin g zou me n kunn en leze n als ee n verb od op een aantal me
thoden die wij 's leepn et ond erzoe k ' hebb en genoe md . In ieder geva l ve r-

13. W. L. Bors t en J. F . N ij boer, In.leiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht, Nijmege n: A rs 

Aqu i L ibr i, 1990 (3de dr uk) , p. 101-102. 
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biedt deze bepaling het op een la ter tijdstip toevoegen van za ken waar 
voor de verd acht e aanvank elijk ni et werd aa ngehoud en. 

Tijd om verdediging voor te bereiden 

Wij spraken hi erov er al in hoofd stuk 16. Omdat het het op enba ar minist e
rie is dat bepaalt of en wann eer een zaak wordt aa ngebr acht en berecht 
wordt , komt de verd edigin g nogal eens in tijdn ood , di e dikwijl s vergroot 
wordt doord at het openb aa r mini sterie de verd ediging de toega ng to t ge
tui gen en deskun digen kan onthoud en. 

Toegang tot raadsman 

Ve rda cht en hebb en in N ederland wel recht op bij sta nd doo r een zelf ge
koze n of toege voegde raad sm an , maa r gedur end e het op sporin gsond er
zoe k kan het con tac t met de raa dsman door de officier van ju stiti e tijd elijk 
onmo gelijk gemaa kt word en in het belang van het ond erzoek. M aa r ook 
al wordt aa n het vrije verkeer tu ssen verd achte en raa dsm an niets in de 
weg gelegd, dan betekent dat nog niet dat de verd achte op ieder gewe nst 
mom ent ook van zijn hulp gebruik kan maken . Zo is het de raa dsm an niet 
toege staan om aa nwezig te zijn bij in het kader van het op sporing sond er
zoek gehoud en verhoren . En zelfs bij verh oren die door de politi e word en 
afgenom en nadàt het ger echte lijk voorond erzoek is bego nn en , m aar di e 
door de politi e zelf word en gekwalificee rd als deel uitm akend van het 
opsporingsond erzoek, kan de raa dsman van ver dacht e word en geweerd . 

Ondervragen van getuigen 

D e verd acht e heeft ni et zond er meer het recht om de getui gen in zijn zaa k 
te (laten) ond er vr agen: het openb aa r mini sterie kan dat blokkeren wan
neer het kunn en ond ervrag en va n bepaald e getui gen, zoa ls dat hee t, ' ni et 
in het belang va n de verd ediging' is. 14 Deze rege l br engt het openb aa r 
minist erie in een onmog elijke positie. Doo r in te stemm en m et het ter zit
ting horen van een getuig e wiens verkl arin g zich reed s schrift elijk in het 
dossier bevindt en op grond waar van het openb aa r mini ste ri e tot vervol
gin g beslot en heeft, werkt de officier er onv ermijd elijk aa n m ee dat di e 
verkl arin g aa n duid elijkh eid en du s aa n bewijskr acht ve rliest. Ond erv ra
ging do or de ve rd edi gin g zal vrij wel altijd tot nu anceri ng leiden . D aa r 
heeft de officier mees tal geen belang bij. D at hij zijn voorlopi ge beslis-

14. Iedere bui tenland er die wij daarove r verte llen , denk t dat wij een grapje make n . 
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singsb evoegdheid gebruikt om de kracht van zijn zaak te beschermen, ligt 
voor de hand. 

De uit eind elijke beslissing over de vraag welke getui gen ter zitting ge
hoord word en, ligt bij de rechter. Die beslissing is lang ni et altijd positief , 
te meer omdat een positi eve beslissing leidt tot schorsing van de behande
ling . Om dezelfd e reden leggen raadslieden , als hun cliënt zich in voorlo
pig e hechtenis bevindt, zich nogal eens neer bij een afwijz end e beslissing 
van het openbaar minist erie . 

Zelfs wanneer een getuige (alsnog) ter ter echt zitting verschijnt, zijn de 
mogelijkheden voor ond ervraging beperkt. H et is namelijk de rechter die 
bepa alt hoeveel en welke vr agen door de verdedi ging aa n een getuige ge
steld mog en word en . De overvoll e agend a' s van rechtb ank en zorgen er 
nogal eens voor dat het recht van de verdedigin g om . getuigen ter zitting te 
ond ervrag en om praktisch e redenen beperkt wordt. H et wond erlijkste ge
val dat wij tegenkw amen, was wel de pr esident die tegen de raadsman 
zei: 'U mag de getuig e één vr aag stellen , kiest u maa r uit welke.' (Zie 
de zaak O 'Flynn .) H et aantal mogelijkhed en voor getui gen om zich te 
vergiss en is legio. In on ze verzam eling gevallen vond en wij daarv an een 
verontrust end groot aantal voorb eelden. _ Zorg vuldi ge en kritis che onder
vraging van getuig en ter zitting zou dit probl eem minst ens gedeeltelijk 
kunn en ond ervangen . 

O ok getui ge-deskundi gen verschijn en vaa k niet ter zittin g en kunn en 
dus niet door de verd edi ging kriti sch word en ond ervr aag d , terwijl , zoals 
on s gebleken is, veel van hun verkl aring en betwi stb aa r zijn . D at alles be
tekent dat het in art. 6 EVRM gegeven recht van ver dacht e om getuig en 
te ( doen) ond ervr agen in ons land allerminst gega rand ee rd is . 

Hulp van een tolk 

Zelfs aa n het eenvoudig e recht op een tolk houd en wij on s niet. Zo 
besliste de Hog e R aa d in zijn arr est van I maa rt 198315 dat het recht op 
hulp van een tolk niet geldt voor het politi everhoor , terwijl toch in dit 
stadium gedan e bekent enissen of wat daa rvoor door gaa t niet zelden 
zond er verd ere tu ssenkomst tot bewijsmidd elen p ro moveren . Een voor 
beeld van een verd achte die zond er de Nederland se taal vold oend e m ach
tig te zijn door de politi e werd verhoord vond en wij in de zaa k K a
rakaya. In de zaa k Fr anklin vond en wij een geval waa rin zo' n verd ach te 
verhoord werd do or een psychiater die de taal va n de verd acht e (En gels) 
onvoldoend e machti g was. In geen van deze geva llen ach tte de recht er 
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het ontbr eken van een tolk bij ve rh oren waa raa n bew ijsmidd elen ont 

leend werd en een bezwaa r . 16 

On ze conclu sie uit het voorgaa nd e is da t de recht en va n ve rd ach ten in 
on s land niet alleen nauw elijk s m eer besch ermd word en doo r de rege ls 
va n he t W etb oek va n Str afvor deri ng, m aar al eve nmin door de bepalin
gen van het E u ropese V erdr ag voo r de R echt en va n de M ens. N ad at 
ee rst de na tion ale rege ls voo r stra frecht elijk bew ijs door de H oge R aa d 
zijn ui tge hold , voe rt de H oge R aa d th an s een h ar dn ekkige strijd tege n 
onze ver d rags recht elijk e ve rplichtin gen . N iet alleen de H oge R aa d we nst 
die ver pli ch tinge n ni et na te kome n , ook de (voo rm al ige) m in ister va n 
Ju stiti e h ad er , zoals wij hi erv oo r zage n , bezwa re n tege n. Op het punt 
va n de pro ceso rd e willen wij dat ve rdr ag eenvoudi g ni et uit voe ren. Op 
dit punt druk te de voor zitt er van de Nederl an ds e V ereni gin g voor 
R echtspr aa k , de bero epsvereni gin g van N ederlands e recht er s , zich 17 het 
mees t onb ewimp eld uit : 

' O ok va n de recht sbescher min gen ui t de int ern ational e verdr age n vraag 
ik mij af of da t no u m aar op alle ter reinen moet kunn en . Kom j e niet 
te ver van de samenleving af te staa n als loya le uitvoe rin g van een ver
drag ertoe leidt da t verd achten op techni sche punt en de dans onts pri n
gen ? D at tas t de geloofwaa rdigheid van ju stitie toch wel aa n . Kunn en 
we dat nog wel uitl egge n aa n de bur ger? Moe ten we dan zo'n verdrag 
niet nu anceren of er nog eens over ond erhandelen?' 

Ook de voorz itt er va n de N ederland se recht ers m oet weini g van het EVRM 

hebb en , en wordt door de commi ssie Moo n s op zijn wenk en bediend. In
midd els lijkt het niet waa rschijnlijk dat h et E urop ese H of dat ove r zijn 

kan t zal laten gaa n . O f on s land zegt het E uropese Ve rdr ag voo r de R ech
ten va n de M ens op en ve rkl aa rt zich zelf tot st ra frech telijk e bananenr e
publi ek, àf wij keren ond er druk va n de Straa tsbur gse juri spru dent ie als 
nog op onze schr eden te ru g . D at laatste lijkt ons de waa rschijnlijk ste ga n g 
va n zaken , m aa r da t pro ces zal pijnlijk en ve rn edere nd zijn . Wij hebb en 
het ern aa r gem aa kt , zo tonen de door on s best ud ee rd e en in dit bo ek be
schr even gevallen onmisk enb aa r aa n. 

16. Z ie daarover eveneens: J ac. va n Vee n , j ournalist in de rechtszaal, Amsterda m : Va n 

Ge nn ep, 1988, p . 45 e.v. 

17. In ee n int er view met N R C H andelsblad op 29 dece mb er 1990. 
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Beschrijving van zaken 

Inleiding 

In deze - wat ruim ui tgevallen - bij lage wordt een beschrijvin g gege ven 
van de vijfenderti g zaken waa raa n in het gehele boek steeds wordt gerefe

reerd . Vo or een goed begrip van onze arg um ent at ie is het niet nodi g deze 
beschrijvin gen volledig door te lezen , omd at de releva n te aspecten steeds in 

de hoofd stukk en word en herhaald . Om snel weer even op te h alen waa ro ver 
een zaa k gaa t , volstaa t de korte samenvattin g. Een betere indruk krij gt men 

door de gehele beschrijvin g te lezen , m aa r deze indruk zal zeker niet volledi g 
Zijn . 

D e oorspronk elijke dos siers besloegen m eestal hond erden , in enkele geval

len zelfs dui zend en, bladzijden . De redu ctie tot een hant eerb aa r geheel bete
kent nood zakelijkerwij s dat veel details verloren zijn gegaa n en zelfs dat som

mi ge aspecten door de vereenvoudi ging niet correct zijn wee rgege ven . Getui
genv erklaring en zijn samen gevat en slecht s af en toe lett erlijk gec itee rd . T en

lasteleggin gen en recht erlijk e uit sprak en - m et hun eindelo ze juridi sche fi
nesse en zorgvuldi g gekozen j argon - zijn geherformul ee rd in gewo ne ta al 

en dus per definiti e onjui st. Sommi ge aspecten , zoals de af en toe zee r com

plexe juridis che verwikkelin gen , zijn zelfs - op een enkele uit zond erin g na 

- geheel weggelaten , omdat ze doorg aa ns weini g releva nt zijn voor de feite
lijke bewezenv er klarin g. Dit verlies va n detail heeft geen invl oed op de nauw
keurigh eid va n het boek , om dat voo r het schrij ven va n de hoofdst ukk en ge

bruik is gem aakt van de oorspronk elijke pro cesstukk en . Hi er en daa r zal de 
lezer dan ook merken dat wij in de hoofdstukk en een zaak in meer deta il 

bespr eken dan in deze bijl age. 
Alle zaken zijn gea nonimi seerd wat betr eft de nam en , n ation aliteiten , be

roepen , leeftijd en, lokaties, data en tijden . M ann en zijn som s in vro uwen 
vera nd erd of and ersom ; het aa nt al slachtoffers kan zijn aa ngepas t; familier e

laties zijn som s flink gewijzigd . Desond ank s blij ven de zaken voor in gewijd en 
her kenb aa r; maar wij hop en dat deze ing ewijd en zich zullen rea liseren dat 
wij ni ets ni euws verte llen aa n wie reeds vold oend e inform at ie had om de za 
ken op grond va n onze beschrijving te kunn en plaa tsen . 

In een enkel geval mo est op deze regel een uit zond er ing wor den gem aa kt, 
n amelijk waa r een zaa k zo veel publi citeit heeft gekr ege n d at welha ast iedere 
leze r uit het hoofd weet wie de bet rokk enen waren . In zulke geva llen hebb en 
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m ees tal àlle pa rtij en de publi citeit gezoc ht , zodat on ze sam env attend e be

schr ijvin gen ni ets ve rkl app en wa t de betrokk enen ni et allan g zelf in h et 

ni euw s hadd en gebra cht . V oo rbeelden zijn de zaa k van de IRA-moord en, de 

moord op de Turk se vakb ond sman en de zaa k van het ve rst and shuw elijk . 

To ch zijn voo r de vo rm ook in die zaken nam en en om standi gheden aange 

past. D e identit eit va n rechtb anken en gerecht shoven is nergen s onthuld ; de 

lok at ies zijn zodani g gekozen da t daa ruit ni et valt af te leiden in welk a rron

dis sem ent een zaak in werk elijkh eid speeld e. Alleen aa n de H oge R aa d kon 

deze ges te ni et word en gedaa n, omd at wij er daa rv an ma ar één hebb en . 

M aa r de leden va n dit aa n zienlijk e college zullen zich rea lisere n dat het ge 

wicht van hun fun ctie en de ve rstr ekkendh eid va n hun beslissin gen nu ee n

m aa l gepaa rd gaa n met een gro te re kwetsb aa rh eid . 

D e beschrij vin gen volg en zo veel m ogelijk hetzelfde str ami en , m aar volle

di ge stand aa rdi sa tie is ni et nages tr eefd . Zo wordt de geschi edeni s m ee stal in 

objec tieve te rm en wee rgegeve n ; in een aa nt al geva llen stond en de feite lijk e 

gebeurt eni ssen ech te r onv oldoe nd e vast en moes t word en volstaa n m et de 

pr ese n ta tie va n ve rschill end e lez ingen . Soms wor den releva nt e feiten pas on

der 'Bew ijs' of 'Verwee r ' geïntrodu cee rd , jui st omd at ze wee rsprok en zijn . 

In dit verb and m oe t ook word en op gemerkt da t in de rubri eken ' Bewij s' en 

'V erwee r ' vaa k bewer in gen wo rd en gedaan die in de stukk en als feiten zijn 

gepr esent ee rd m aa r waa rva n de feitelijkh eid jui st do or de recht er mo et wor

den vastges teld . M en hoor t du s als het war e de di ve rse partij en spr eken : in 

'Bew ijs ' he t openb aa r mini ste rie, in 'V erw ee r' de ver dedi gin g, in ' Behand e

lin g' de recht er . P as in de sectie ' Probl em en ' zijn de aut eur s aa n het woord 

m et een sam envattin g van de aspec ten die in de hoofd stukk en n aa r vor en zijn 

gehaald. M aa r ook daarva n is gee n dogm a gem aakt: som s treft m en on s com

m entaa r ook in ee rd ere sec ties aan. 

In sommi ge gevallen is een detail ui tvoeri ger gera pport ee rd d an van ee n 

kort e beschrij ving ve rw ach t zou word en . Vo orb eeld en zijn een deskundi ge n

rapp ort of een ove rzicht van O slo-confront a ties. D a t is gedaa n wann eer zulk e 

deta ils cent raa l staa n in de zaa k , terwijl ze in de hoofd stukk en ni et of n auw e

lijk s zijn uitg ewe rkt. 

In prin cipe is alle inform atie wa arop deze bijl age beru st op enb aa r. D eso n

dank s voelen de aut eur s zich gehoud en gee n nadere inli chtin gen te verstre k

ken die de anon imit eit van de betrokk enen in gevaa r zoud en kunn en br engen . 



Beschrijving van zaken 

Akirya 
Vri endin van de grot e b aa s 

Verdachte. Fatim ah Akir ya, alias Orphi a Djibri el , alias Ali cj a , vijfentwinti g 
j aa r , gebor en in Turkij e. Zij is het vriendinn etje va n de bend eleider Saladin 
Edbil. 

Ten laste gelegde misdrijven. (1) Bedr eiging va n Said Ofuru m et een mi sdrijf te
gen het leve n ger icht ; (2) kidn app ing va n Said Ofuru; en (3) bezit va n 3 gram 
heroïn e . 

Procesverloop. Veroordeeld door rechtban k tot vier m aa nde n geva ngeni sstra f 

voor de feiten I en 3. Vrijg esprok en van feit 2 . E r is geen hog er bero ep aa nge-. 
tekend. Fatimah Akir ya heeft inmidd els het land weer ve rlat en . 

Samenvatting . Fatim ah Akiry a is het vriendinn etje van een Turk se bendel ei
der . Of ze ook actief betrokken is bij de operaties va n de bend e, is niet duid e

lijk . De bend e ont voe rt /ve rwondt enige leden van een riva liserend e groep. 

_Di e dienen hun beklag in bij de politi~ en beschuldi gen Fat im ah van actieve 

deeln ame. H et bewijs is echter mage r : de getui gen hebb en allen reden om 

de grot e b aas, die ont snap t is, te treffen via zijn vriendin. H et bewij s toont 

eigenlijk alleen m aa r aan dat Fatim ah relaties met de groep ond erhi eld , het
gee n niet wordt ontk end. De rechtbank gelooft de verkl aring en va n de slacht

offers zond er verd er ond ers teun end bewijs. 

D e geschiedenis 

De bendes. Fatim ah Akir ya was het vri endinn etje van de bend eleider Sal adin 

Edbil. De be nd e, die bestond ui t Turk en , zullen we ver der de bend e va n Ed
bil noemen . H et was niet geheel duid elijk waa rm ee de bend e va n Edbil zich 

eigenlijk bezighield. H et zou een politieke orga nisa tie kunn en zijn , gelieerd 
aa n de G rij ze W olven . H et is .ook moge lijk dat de bend e zich bezighield met 
dru gshand el of wa penh and el; ook com bin at ies daarva n zijn mogelijk . De 
bend e van Edbil , d ie opereert in R otter dam , is kenn elijk in conflict met een 

an dere groe p , die we de bende -van Ofuru zullen noemen . D e bend e va n Ofu 
ru was ges itu eerd in O ss en spee lt in dit verh aal de ro l va n slacht offer. H un 
verh aal verand erde voo rtdur end , maa r een aa nt al elementen kee rd e steeds 

teru g. 

Kidnapping en schietpartij·. Said Ofuru en zijn m ate n Idi en Ahm ed gingen op 
15 mei naa r R otter dam om de grote baas, Edbil , te sp reke n . Ze begave n zich 
naa r een koffieshop , waa r ze werde n opgehaald door enkele lage re bend ele -
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den . Vandaar werden ze per auto vervoerd naar het hui s van Edbil , in Schie

dam. Ze spraken met Edbil; Ofuru en Idi werden meege nom en naar het va 
kantiehuis van Edbils bend e, in Lunteren. Da ar werden ze geboeid en op 

gesloten. Ahm ed Akc u bleef achter in Schiedam . Ofuru en Idi ontsnapten de 

dag daarop en gingen naar de politi e. Die voerde een overv al uit op het va
kantiehuis; er werd niemand aa ngetro ffen , maar .het hui s lag vol met wapens . 

Inmidd els heeft zich in Edbi ls hui s in Schied am een schietpartij voorge

daan . Ahm ed Akcu is daarb ij in de rug geschoten; er werd en geen arrestaties 

verricht. D e auto waarm ee Ofuru en zijn mat en naar het huis in Schi edam 
waren gebracht, wordt la ter aa ng ehouden; daarin bevond zich ond er and ere 

Fatimah Akiry a, het vriendinnetje van Edbi l, die prompt werd gearresteerd. 

Ov er de rest van de feiten best.aat weinig eensgez indh eid. 

D e versies van Ojuru. Ofuru bleef steeds maar nieuwe ver halen produ ceren. Bij 
de recht er- com mi ssar is verte lde hij dat hij met Idi en Ahmed naar Rott er 

dam was gegaan om te sightseeën. Waarom hij dan na ar het huis van Edbi l 

ging, bleef onduidelijk. De ene keer was het om een maaltijd te gebruik en ; 

een ander e keer om te onderhande len. Wat er in het huis gebeurd e, blee f ook 
onduide lijk : de ene kee r gebruikten ze de maaltijd, de and ere keer ate n ze 

niets. Het was ~el waarschijn lijk dat er ond erhand eld is; er zijn zelfs schrifte 
lijke berekenin gen gevonden die daa rbij een rol speelden. Maar waarover de 

onderhand elin gen gin gen , bleef onduide lijk. Evenmin is opgehe lderd waar

om Ofuru en Idi mee gingen na ar Lunt ere n . Was dat vr ijwillig, om vakantie 
te houd en? Of waren ze op dat mom ent al geboeid? D e ten las telegg in g houdt 

in dat Ofuru en Idi a l in Rott erdam werden geboeid en geb lind doekt; ook 
zoud en hun mond en met tape zijn dichtg eplakt. 

Er waren ook no g and ere, mo eilijk te plaatse n element en in de geschiede

nis. Een lid van Edbils bend e was in februari van dat jaar gedood in ee n 

vuur gevec ht dat noo it nader is opgeheld er d. H et hui s va n Edbi l in Turkij e 
was in vlammen opgegaan. H et is mogelijk dat de onderhandelingen gin gen 
over geno egdoe nin g voor deze gebeurtenissen. Ofuru bewee rt dat hij al ee r
der een keer was gekidn apt ; dat was in Oss, toen hij wer d overval len door 

een groep van dri e onbekenden. Het heeft e r du s alle schijn van dat er sprak e 

is van een uitg ebr eide bendeoo rlog, waarvan de politi e het fijne ni et kan 
achterha len . De releva nt e vraag is of Fatimah ook aan de kidnapping heeft 
me egedaan . 

Ofuru zegt dat Fatimah aan wezig was in het huis in Schiedam . In het ee r
ste verhoor zei hij daarover niets, maar in het tweede verhoo r was hij zeer 

_stellig: 'Ze was daa r en liep te zwaa ien met een pistool alsof ze een cow boy 
was . ' Idi ze i pas bij de rechter -com miss ar is dat er een vrouw bij wa;; eerder 
had hij dat nooit verme ld . H et merkwaardige is dat Idi op eige n initi at ief 
naar de recht er-commissari s toe stapte om deze mededelin g te doen. Hij kan 



Beschrijving van zaken 

du s gemakke lijk op instigati e van iemand and ers hebb en gehand eld . Idi he eft 
echt er allee n m aa r een vrouw gehoord; gezien heeft hij niema nd , zodat hij 
niet m et zekerh eid kan zegge n dat die vro uw Fatimah was . Akcu, de man 
die in de ru g was geschot en, zei da t er geen vrouw bij betrokk en was. Er zijn 

no g dri e leden va n de bende va n Edbi l gearresteerd, maar die ontkenden of 
hun eigen betrokk enh eid, of in ieder geval de betrokk enh eid va n Fatimah. 

Tijd ens deze ver horen debiteerden ze tal van leu gen s, zodat hun verkl ar in
gen niet veel gewicht in de schaa l kunn en legge n. 

De versie van Fatimah. Fatimah erkend e dat ze het vr iendinn etje va n Ed bil was. 
M aar met de ac tiviteiten van de bend e had ze niets te m aken ; haa r taa k was 

alleen het huis in Lunt eren schoon te houden. D aa r is ze du s ook regelmatig 
geweest. Er bestaa t zelfs een video film waaro p men tal va n bendel eden in he t 
hui s in Lun teren ziet en Fatimah was daa rbij. Op 14 mei gin g ze teru g naa r 

Rott erd am; ze logee rd e daar bij een vr ien din Mirza. H elaas is Mir za daa rn a 

n aa r Turkij e vertrokk en , zodat zij Fatim ah s verk larin g niet kon bevest igen. 

Op 16 mei vertrok Mir za en mo est Fa tim ah een and er ond er kome n zoe ken . 

W andel end op de Cools in gel kwam ze Zin at tege n , een lid van Edb ils bend e. 

Zin at bood aa n haa r rond te rijd en ; de bedoeling was dat ze als prost itu ée 
klant en zou opp ikken , want dat was haa r beroe p. 's Avonds gingen ze n aa r 

het huis in Schi edam, waa r ze werden gearresteerd. Ze was nog noo it in 

dit huis gewees t. Ze had toen 3 gram heroïn e bij zich . N aar h aa r zegge n 
had ze dit va n Mir za afgepakt om ervoor te zorgen dat Mir za h et nie t zou 

ge bruik en. 

Bewy·s, verweer en behandeling 

Bewijs. Het bewij s tegen Fatimah bestaa t voornam elijk uit de verk larin gen 
va n de slachtoff ers en wat indir ec t bewijs. 
a. Ofuru verklaart da t Fa timah in het hui s in Schiedam aanwezig was en hem 

bedr eigde met een pi stoo l. Zij zou het pistool tegen zijn hoofd hebb en geze t 

met de meded elin g hem te zullen dood schieten. 
b . Idi heeft ha ar stem gehoord. 
c. Vijf buurtb ewo ners hebb en he t schot gehoord dat Ahmed Akcu in de ru g 

tr of en heb ben daa rn a een schr eeuw va n een vro uw gehoord. Geen va n hen 

zág een vrouw . 
d. Fatim ah geeft toe bij de bend e te hor en . 
e. Fatimahs vingera fdrukk en zijn in het hui s in Lun tere n gevon den . 
f. Fat imah is gea rr esteerd in de auto waa rm ee Ofuru en zijn kornuiten zijn 
ver voer d ; in die au to zat ze met Zin at, die door Ofuru werd aa n geweze n als 

een der kidn app ers . 
g . Fa tim ah heeft geen alibi voor de dag van de kidn appin g. 
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Verweer. H et belangr ijkste bezwaa r tege n het aa n gevoe rd e bew ijs is dat de ge

tuigen crimin elen zijn , zeer vaag zijn over de hele geschiedeni s, allerlei ve r
halen ve rtellen die beslist nie t klopp en en alle rede n hebbe n om te liege n ove r 

het aa nd eel va n Fa tim ah . 
a. Ofuru kom t pas bij het twee de ve rh oor met zijn verh aa l over Fa tim ah . 

Zijn verh ale n wisselen bij voo rtdurin g . 

b . Idi ko m t met zijn bewe rin g op een nog veel late r t ijd sti p . H et is onduid e

lijk hoe hij kan wete n dat het Fa tim ahs stem was die hij hoo rd e. Id i rec h t

vaa rdi gt zijn late rev eler in g met het a rgum en t dat j e vro uwen nie t in zulk e 

zaken m oet mengen . 

c. Akcu , de eni ge gewo nd e , ontk ent zelfs dat er een vro uw was, terw ijl hij 

toch alle reden hee ft om wraa k te willen nemen . 

d. De gearres tee rd e leden van Edbil s bend e on tkenn en dat Fatima h er iets 

mee te m aken had. 

e. D e buurtb ewon ers hebb en een gil gehoord ; dat kan best de gil va n Akcu 
zijn gewees t , toen hij in de ru g we rd ge troffen . Ze hebb en nooit ee n vrou w 

in het hui s gez ien . 

f. Fatim ahs vin gerafdrukk en zijn niet gevond en in het hui s in Schiedam en 

ook niet op een van de vele wa pens die in Lunt eren zijn gevo nd en . Toc h had 

ze volgen s Ofuru met een p istoo l lopen zwaa ien . 

g. De politi e heeft verz uimd Fa tim ah s alibi te contro leren . Mir za h ad in het 

buit enl and ond erv raag d kunn en word en . M en had ook n aar het hui s va n 

M ir za kunn en gaa n om daa r navraag te doen . 

h. Alle bewij zen dat Fa tim ah rela ties had met Edbil s bende zijn ir releva n t: 

dat ont kent ze imm ers ni et. 

Behandeling. De behandelin g is buit engewoo n ve r traag d doo rd at de officier 

va n ju stiti e weigerd e Ofuru te laten verhor en door de rechter -commi ssa ris. 

O furu was wel doo r de politi e ond ervraag d , maa r d aar mocht de raa d sm an 

niet bij zijn , omd at 'daa r toe geen ste un te vind en is in de we t ' . D e we t ve r

biedt het ook nie t. Ofuru kon pas in augustu s door de rec hte r-commi ssa ri s 

word en ond ervraag d, hoewel hij intu ssen bij de politie in - en uitgel open was. 

De voo rlop ige hechteni s va n Fa tim ah werd daar door uit zond erl ijk lan g. 

De rechtbank acht beweze n dat Fat im ah Ofuru heeft be dr eigd met een 

vuu rwa pen . H et bewijs word t gevond en in de ver klarin gen va n Ofuru en Idi . 

De recht ba nk pro beer t ni et ui t te legge n hoe sommi ge tege nst rijdi ge bewe rin

gen en feiten geduid m oete n worden. De kidn ap pin g wor dt ni et beweze n 

geac ht. H et bezit va n de heroï ne acht de recht ba nk wel beweze n. Bij elkaa r 

kr ijgt ze voo r de twee m isdrijven vier maan den geva ngeni sstra f. D oo r aft rek 

van de voo rlopige hecht eni s hoeft ze niet meer te zitten . 
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Problemen 

H et centrale probl eem is dat iedereen die bij de zaa k bet rokk en is, ve rd acht 

is en goede redenen heeft om te liegen . Iedereen liegt ook aa nt oon baar. H oe 
kan de rech ter hopen ui t al die leugen s ooit een greintj e waar heid te di stille

ren ? De geciteerd e be wijsmidd elen geven geen enkel inzicht in de vraag 
waaro m de rec hter de getui gen gelooft en niet de ve rd acht e; de get ui gen zijn 

de eni gen waa rvan me n zeke r kan zijn dat ze een mi sdrij f hebb en begaa n : 
herh aa lde meineed . 

Bakoven . 
P or tier of bezoe ker? 

Verdachte. K.N .Q . Bakoven , ook wel genoemd M ossie, een Antilli aa n die de 
indruk m aa kt van een _soort domm e reus. 

Ten laste gelegd misdrijf. Val sheid in geschrift e meer m alen gepleeg d , waarmee 

wordt bedoeld steun fra ud e. Hij zou als portier in een illegaal casino hebb en 

gewe rkt zond er de verdi enste op te geven bij de sociale dien st waa rva n hij 

een uitk er in g kreeg. 

Procesverloop. Bakoven is aa nva nkelijk door de politi erec hte r vero ord eeld tot 
drie maa nd en geya ngenis stra f en teru gbetalin g van 86 ooo guld en ten on
recht e geïnd e steun gelden . In hoger beroep word en twee getui gen vervolgd 

wege ns me ineed . Uit eind elijk leidt dat tot niets en word en Bakoven plu s de 

getui gen vr ijgespro ken . 

Samenvatting. D e politi e doet een uit gebre id ond erzoek naa r de financiële 

pra ktijken va n een groo t illegaal cas ino. Me n verwacht belas tin gontduikin g 

ten bedrage va n eni ge miljo enen guld ens aa n te tre ffen . U iteind elijk kan al
leen Moss ie Bakoven ervan worden beschuldi gd dat hij als port ier in het cas i
no heeft gewe rkt zond er die verdi ensten op te geve n . H et bewijs bestaa t uit 
verkl arin gen van persone el aa n wie M ossie goed bekend is en dat de ui tbeta 

lin g heeft gezie n . Later blijkt de betalin g altijd in j etons gewees t te zijn; deze 

je tons moete n word en beschouwd als een ' katj e', een goedm aker tje voo r ver 
loren · bedrage n . Niemand heeft echt gezie n dat Moss ie als porti er op tra d of 

echt beta ald werd . De proc ur eur- generaa l bevee lt vervolgens dat getui gen 
die hun aan vankel ij ke belaste nde verklarin gen herroe pen wege ns meineed in 
hechteni s word en geno men . -Uit eindelijk draa it de hele zaa k op niets ui t en 
wordt Bakoven vr ijgesprok en door het gerecht shof. 
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De geschiedenis 

De verdachte. Mossie Bakoven is een Antil-liaan, een domme reus die al zijn 

geld verspee lt in een illegaal casino te Geldrop. Hij leeft van een uitk er in g 
die hij vr ijwel onmidde llijk in het casino verspee lt. Tussen de uitkeringen is 

hij bij voortd urin ·g in het casino. 

Actie tegen het casino. Illega le casino's zijn een doorn in het oog van justitie. 
Op allerlei manieren probeert men zulke cas ino's te slui ten of alth ans het be
staan moeilijk te maken. De actie tegen het cas in o in Ge ldrop was gericht op 

de financiële ka nt van het !=>edrijf . Men veï-moedde dat er zeer vee l personee l 

rondliep waarvoor geen sociale lasten werden afgedragen. Het casino had 

meer dan honderd mensen in dienst en de ontdoken belastingen konden in 
de miljoene1: lopen. Na een overval werd het tota le bedrijf stilgelegd, vele 
tienta llen getu igen werden gehoord, maar dit alles leverde heel weinig op. 

Het en ige concrete feit was dat Mossie Bakoven daar werd aangetroffen in 
een wat onduidelijke functie, terwij l hij een werkeloosheidsuitkering genoot. 

Versch.eidene getui gen legden over Mossies rol belastende verklaringen af. 

Getuigenverklaringen. De getuigenverklaringen vormde n het en ige bewijs tegen 
Mossie, die zelf steeds heeft ontk end dat hij in het cas ino werkte. 
a. Getuige Steller was spelleider in het casino. Hij verk laarde dat Mossie 
daar werkte van 19.00 tot 6.oo uur, ten minste ged ur end e de laatste vier jaar. 
Hij kreeg daarvoor honderd guld en · per avond van de caissiè re Ritzen. 

b . Getuige Fleisch was receptioniste in het casino en wist dat Mossie daar 
twee j aar geleden, toen ze bij het casino in dienst kwam, al werkte als portier. 

Meestal van 22.00 tot 6.oo uur. Va n betalingen had ze nooit iets gemerkt. 

c. Getuige Ritzen werkte in het cas ino als caissière. Toen ze twee j aar gele 

den bij het cas ino k~am, werkte Mossie daar al als portier, va n 22.00 tot 6.oo 

uur. Zij betaalde Mossie honderd gulden per avond. 
d. Getuige Peters werkte in het casino als techni sch medewerker. Hij wist dat 

Mossie daar zeker de laatste twee jaar als portier had gewerkt. Mossie werd 
betaald door de bedrijfsleidster Bluyssen of door de caissière . Later voegde 

hij daaraan toe dat Mossie betaald werd met jetons, niet met baar geld . Die 
_jetons kon hij alleen gebruik en om te spelen . 

e. Get uige Bluyssen w-:1s de bedrijfsleidster van het casino. Zij nam ee n lange 
name nlij st met de politie door. Bij de naam 'Bakoven' antyvoordde zij: 'Geen 
commen taar.' De politie interpreteerde dat als een erkenni n g dat Mossie bij 
het personeel hoorde. 

Tijd ens de behandeling voor de politierechter werd een aa ntal getu igen op 
nieuw gehoord. In eens leek alles anders te zijn . 
a. Getuige Steller, de spelleider, schr eef een zeer emotione le brief waarin hij 
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zijn verkla ring herri ep . Mo ssie was een speler , geen porti er. Hij had spijt 

over zijn ee rste verklaring m aa r vro eg begrip voor de omst andigh eid dat hij 
door de poli tie lange tijd was opgesloten in een cel van 2 bij 2 meter. In ruil 
voor koffie en sigaretten had hij toen een onjui ste verklaring afgelegd. 

b . Getui ge Peter s, de technis ch medewerker , verklaard e nu dat Mos sie alleen 
j eton s kree g, geen geld . H et was geen betalin g voor werk gewees t , m aa r ee n 
no rm ale uitb etalin g van ' katjes'. 

c . Get uig e Bluyss en , de bedrijfsl eidst er , verkla ard e dat Mo ssie een speler was 
en geen lid van het perso neel. M et 'gee n comm ent aa r ' had ze bedoeld dat 

ze ni ets over Mossi e wilde verklaren. De uitb etaling en waren ' katjes'. 

d . Getuig e Blasserd am , een zaalchef van het casino, vert elde dat Mo ssie on 
rege lm atig kwam , zeker niet iedere avond van 22.00 tot 6.oo uur. Hij kon 
geen person eelslid zijn geweest, wa nt die moge n in het cas in o niet spelen. Hij 

had er nooi t van gehoord dat Mo ssie bij het personeel ho ord e. 
De oorspronk elijke getui genverkl arin gen in de zaak Bakoven zijn allema al 

gelicht uit veel langere ver klaring en over de verm eend e fraud e van het cas i

no. D aa rd oor m aken ze in isolat ie een noga l vreemd e indruk . Bovendi en zijn 

ze allema al gesteld in een zeer vorm elijke en eenvormi ge taal, alsof de politi e 
de verklarin gen van tevo ren en op uniform e wijze heeft voorb ereid . Dit kan 

zijn gebeurd bijv oor beeld door het hant eren va n stand aa rdvr age nlij sten die 
door de be trokk enen alleen met j a of nee konden word en bea ntwo ord . Bij een 

groot scheeps ond erzoek is een der gelijke meth ode niet on gebruik elijk. 

Bewy·s, verweer en behandeling 

BewiJs . H et bewijs bestaat uit sluit end uit gedeeltelijk herro epen getui genver 

klarin gen . In die verklar ing en is wel sprak e van betaling en en aa nw ezigh eid 

in het casin o, m aa r niemand heeft gezien dat M ossie daa dw erkelijk por tiers
werk zaa mh eden verri chtt e. De recht er mo et de oor spronk elijke versi es heb

ben geloofd en ni et de latere verkl arin gen. 

Verweer. H et verwee r is een typisch staa ltje van juridi sch denken . 

a. D e tenla steleggin g heeft het ove r een 'gesc hrift waaruit enig recht kan ont

staan'. Uit het invulfor muli er waa rop uitk erin gstr ekkers ext ra inkom sten 

moeten verme lden kan geen recht ontst aa n , want dat recht had Bakoven al . 
Dit recht is on tstaa n ui t de oorspronk elijke beschikkin g di e door de Di rec teur 
Soc iale Di enst zelf is ond ert ekend . 
b . De tenl asteleggin g zegt dat Bakoven vrage n ' heeft bea ntw oord of doen 

bea ntwoord en met " neen" '. In feite heeft hij alleen een hokj e zwart ge
m aa kt op een schrapk aa rt en dat is heel wat ander s. 
c. De tenl as telegging stelt dat Bakoven de schr apkaa rt hee ft gebruikt 'om tot 

bewijs van enig feit te dienen ' . M aa r de dagvaar din g zeg t niet welk feit. 
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d. Een schrapkaart is geen geschrift zoals bedoeld in art. 225 Sr , net zo min 

als een ponskaart dat is . 
e . Bakoven heeft ni et gewerkt als portier. 

Behandeling. Bij de behandeling in ee rste aanl eg protesteert de verdediging te
gen het eenvormige karakt er van de getuigenverklaringen. H et lijkt er sterk 

op dat een dossi er 'Bakov en' door de politie uit een vee l gro ter dossi er over 

het casino is gedistill eer d en d at dus alle verklaringen uit hun verband zijn 

gelicht. Hi ero p wijst ook het feit dat op de avo nd van de inv al in het casino 

de getuigen dir ect over Bakoven zijn gehoord; j e doet toch geen grootscheep
se inval in een casino om een steuntrekker te betrapp en. Op verzoek van de 

raa dsman wordt de zitting geschorst en word en sommig e getuigen opni euw 
verhoord. D at leidt tot de bove nb eschr even wijzigingen. Bij de behand elin g 

door het hof wordt de zaak opni euw geschorst, ditmaal om een vervolging 

wegens meineed in te stellen tegen de getuigen Peters en Bluyss en. H et hof 

is daa rvan kenn elijk niet onder de indruk en spree kt Bakov en plus de getui

gen vrij. 

Problemen 

Deze zaak berust uitslu itend op getuigenverklaringen die aa nv ankelijk voor 
een ander doel zijn verzameld. Net als bij sommige bekent eni ssen do et zich 

het proble em voor dat herro epin gen mo eilijk op waarde zijn te schatten. Zijn 

de getuig en aanvankelijk verkeerd beg repen , zoals mevrouw Bluyssen zegt? 

Of onder druk gezet, zoals Steller schrijft ? Is het mogelijk dat de rechtbank 

geloofde dat de ni euw e raadsm an , die na een j aa r de zaak overnam, de getui
gen erto e heeft verleid om hun verklaringen te veranderen? Waarom kwa

men de get ui gen pas na een ja ar met hun gew ijzigde verklaringen? 
H et is opvallend dat aa n het bewijs een aa nt al element en ontbreekt. Geen 

enkele klant heeft getuigd dat Mos sie portiersdi ensten verri chtt e. Als Mossi e 

de uitsmijt er was (waa rvoor hij het postuur heeft) , zouden plaatse lijke politi e
age nt en dat zeker hebb en gewete n. Ook zoud en er spelers moeten zijn die 

door Mossie naa r buit en zijn gewerkt. Geen enkele getuige heeft gezien dat 

Mossie met geld wer d uitb etaald . Wanne er de j etons als betaling diend en , 

heeft Mossie die dan bij de caissière weer ing ewisseld tegen baa r geld? D at 
zou wel een heel omslachtige betalingsmeth ode zijn geweest. 
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Buendia 
Drama en leugens 

Verdachte. Pablo Maria Buendia, taxichauffeur, afkomstig uit een kleine ge

meenschap van Majorcanen die in Enschede woont. Hij was geh uwd met een 

van de slachtoffers, Aureliana Matilla Da Cueto, die hem echt er had verla 
ten. 

Ten laste gelegd misdrijf. Doodslag op Alfredo Matilla Da Cueto, broer van Au
re liana; poging tot doodslag op Aureliana. 

Procesverloop. Veroordeeld voor beide delicten tot vijf jaar gevangen isstraf. 

Vonnis bevestigd in hog er beroep. 

Samenvatting. Pablo Buendia is zijn vrouw Aureliana kwijt geraa kt . Hij eist 
haar tijdens een feest terug maar zij wijst hem af. Na het feest wacht hij haar 

op en er ontstaat een handgemeen. Het ein dr esu ltaat is dat Aureliana bloe
dend op de grond ligt. Haar broer Alfredo is dood gestoken. Buendia is eve n
eens gewond. Over de toedracht zijn de getu igen het zeer oneens; zelfs zozeer 
dat er uit de verk laringe n geen eens luid ende reconstructie is te maken. Het 

onderzoek van bloedsporen wijst uit dat er ten minste twee onbekende bloe

dende personen op het toneel zijn geweest en dat de beschrijving van Pablo's 

rol zeker niet correct kan zijn. Toch veroordeelt de rechtbank hem voor 

doodslag en poging tot doodslag , zonder te beargumenteren wat de rol van 
die twee onbekenden geweest is en waarom deze onbekenden niet de ware 
schuldig en kunnen zijn . 

D e geschiedenis 

Er woont een kleine gemeensc hap van Majorcanen in Enschede. Een daar
van was Pablo Buendia, gehuwd met Aureliana Matilla Da Cueto. Aureliana 

heeft Pablo verlaten. Tijdens een feest in hun besloten club op de Klaaskate

weg eiste Pablo zijn vrouw terug, maar zij weigerde. Hij verwijderde zich 
toen, maar bleef wachten. Omstreeks half vier in de nacht ging een aantal 
feestvierders naar buiten, waaronder Aure liana. Het is ~aarschi jnlijk dat zij 
wiste n van Pablo's aanwezig heid en dat zij Aureliana veilig langs hem heen 
wilden loodsen . Hierop ontstond een steekpartij waarvan de toedracht volsla

gen duister is. Het eindresultaat was echter: 

- Alfredo, Aureliana's broer, is dood. 
- Aureliana is gestoken in haar rug en haar arm. 
- Pablo is gestoken in zijn borst en zijn been. 

De tenlastelegging houdt in dat Pablo eerst zichzelf heeft gestoken, ogen-
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schijnlijk om Aur elian a tot mededo gen te bewegen en vervol gens Alfr edo en 

Aur eliana . Hij zou dit hebb en gedaan met een stiletto dat versche idene men

sen al ee rd er in zijn bez it hadd en gez ien, maa r die ni et is te rug gevond en . 

Pablo zegt da t hij wel zich zelf hee ft gestok en , maa r ni et Alfr edo en Aur elia
n a . D e overig e ge tuig env erkl arin gen zijn bij zond er tege n strijdi g, ho ew el al le 

getuig en er met hun neus bov enop hebb en gestaan. Ni et alleen zijn ze ond er

lin g tege nstrijdi g , de ge tuig en spr eken ook zichzelf herh aa ldelijk tegen , zod at 

de indruk ont staa t dat ze de waa rh eid prob eren te verd oezelen . H et do ssier 

is zee r ing ewikkeld , slecht s een gedeelte van het relevant e mate riaal kan hie r 
word en wee rgegeve n. 

Pablo 's lezing . P ablo Bu endi a werd zesend erti g uur na het dr am a op het poli

tiebur eau gehoord ; hij ho efde kenn elijk ni et in het ziekenhui s te word en ver 

pleegd. Hij steld e da t Aur eliana en Alfredo naa r buit en waren gegaa n en dat 

hij, P ablo, hen was gevolgd . ' Ik trok toen het mes uit mijn broe kza k , m aa kte 

het open en srak mij zelf da arm ~e in mijn borst . Ik deed dit , terwijl ze mij 

no g aa n stond en te kijk en , te rwij l ze richtin g club liepen . [ ... ] Ik heb mij 

toen met da t mes ond er de link er bo rst ges token , ter ho og te va n mijn har t . 

Ik stak met krac ht. Ik deed dit , omd at ik een eind aa n mijn leven wild e m a

ken . Ik voelde een hev ige pijn . Vervo lgens heb ik het mes er weer uitg etrok

ken . [ ... ] N adat ik het mes er du s had uit getrokk en , heb ik nog wel een paa r 

stapp en gelopen , in de richtin g van Li ana , M agdalen a en F redo. Ik denk 

twee stapp en. Va naf da t m ome nt wee t ik mij ni ets mee r te herinn ere n . H et 

zou mis schien wel zo kunn en zijn dat ik Li ana en Fredo heb ges tok en . Mi s

schien omd at ik_ dacht dat ik dooGlging . ' P ablo wist dat Alfredo ook een m es 

in zijn bez it h ad . Op de zittin g va n het gerecht shof voegde hij nog aa n zijn 

verkl aring toe da t Aur elian a en M ag dal ena naa r buit en gingen , gev olgd door 

Lui s en ene Andr es D aniel. Ma gdalen a is de zu ster va n Aurel iana ; Lui s D a 

C ru z is een neef; Andr es D aniel is geen famili e. 

De vérsie van Au reliana . Tw ee dage n na het d ra ma ve rkl aa rd e Aur elian a als 

volgt : ' Ik wilde weggaa n en stond al buit en toe n M ag dal ena me naa r binn en 
riep omd at we m et zijn allen zoud en gaa n . T oen kwam P ablo naa r buit en; 

hij wild e mij publi ekelijk la ten zegge n dat ik weer met hem zou trouw en . Al

fre do kwam te hulp en ze i: " L aa t h aa r met ru st." To en pakte P ablo een m es 

en begon zichzelf te steken . Ik kon n,iet zien of hij zichzelf echt had verwond . 

T oen rend e hij op ons af en stak ons; ee rst Alfr edo, da arn a mij . Hij stak me 

ee rst in de a rm . T oen ik viel stak hij me in de ru g. Ik wee t zeker da t Alfredo 
éé rst werd gestok en. ' 

Zes maand en la ter was h aa r wee rgave vee l dram atischer geword en : ' In

eens zag ik dat hij iets uit zijn binn enzak pakte. Eve n late r zag ik in zijn 

hand , die hij boven zijn hoofd geheve n h ad , iets glin steren . Ik dacht dat het 
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het lemmet van een mes was. Hij stak zich vervolgens daarmee in zijn borst. 
Zo bleef hij even staan. Korte tijd later trok hij het mes weer uit zijn borst.' 

Vervolgens zag zij hoe Alfredo werd gestoken . Ze herhaalde dat ze zelf eerst 

in de arm werd gestoken en tijdens het weglopen in de rug ; pas daarna is ze 
gevallen. Even lat er zag ze dat Pablo op de grond lag en door de bloedende 
Alfredo tegen het hoofd werd geschopt. Ze heeft niet gezien of ze door Luis 

Da Cruz is gered. Nieuw in deze verklaring is dat ze in de rug is gestoken 
vóórdat ze viel; eerst had ze verklaard dat ze in de rug was gestoken nádat 

ze viel. 

De versie van Magdalena. Onmiddellijk na het delict verklaarde Magdalena dat 

Pablo zichzelf met een stiletto in de borst stak. Het mes ging er tot de helft 
in. Daarna liep hij met het mes nog in de borst op Aureliana toe. Vlak voor 
haar staande, trok hij het mes uit zijn borst en stak haar enkele malen. Alfre

do probeerde tuss enbeide te komen en werd vervolgens ook gestoken. Hij 
zakte in elkaar. Magdalena heeft toen met Aureliana en een omstander Alfre

do weggesleept. In deze versie is Aureliana dus eerst gestoken, voor Alfredo. 
Bovendien was Aureliana kennelijk in staat haa r broer weg te slepen. 

Een dag later vertelde Magdalena bij de politie iets anders. Het is niet ze
ker of ze inmiddels met andere betrokkenen had overlegd, maar dat is wel 

waarschijnlijk. Er traden een aantal verschillen met de eerste verklaring op: 
- Magdalena heeft niet gezien dat Pablo het mes weer uit zijn borst trok. 
- Ze heeft wel gezien dat Aureliana eerst in de rug werd gestoken. 

Vervolgens kwam Alfredo tussenbeide; plotseling zat er bloed op zijn 

overhemd, maar ze heeft nfet gezien dat Pablo Alfredo heeft gestoken. 

- Aur eliana lag toen op de grond en Pablo zat boven op haar. Hij stak haar 
div erse malen. Alfredo stond hierbij en schopte tegen Pablo aan als om 

hem van Aureliana af te krijgen. 
- Zij heeft zich samen met Andres Daniel over Alfredo ontfermd en hem 

weggesleept. Aureliana heeft dat dus niet gedaan. 
- Aureliana is zelfstandig weggelopen . 
- Er waren geen omstanders. Er was niemand behalve Pablo , Aur eliana , 

Alfredo en zijzelf. Luis was er dus nfet. 
Zes weken later was haar relaas weer anders. 

- Zij wist niet waar Pablo het mes vandaan haalde. 
- Zij heeft niet gezien dat Aureliana is gestoken . 
- Zij heeft niet gezien wat er met Alfredo is gebeurd. 
- Zij is flauwgevallen. Toen ze weer bijkwam, was alles al voorbij: Alfredo 

stond Pablo te schoppen, die op de grond lag. Aurcliana stond daarbij. 

- Andres en Luis waren er ook bij . 
Vijf maanden na het drama veranderde ze weer iets : Alfredo was onder

steund door haar en Aureliana weggelopen. Even later kwam Andres erbij. 
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Een ja ar lat er , tijd ens de zittin g van het hof, legde ze uit waa r al di e tege n

strijdi gheden vand aa n kwam en. 'Als ik bij de politi e hieromtr ent een and ere 

verkl aring heb afgel egd , komt di t omd at ik steeds verond erstellend erwij s heb 

verkl aa rd. Bij de politi e ben ik in de Nederland se taa l verhoord te rwijl ik deze 

ni et geheel machti g ben. D aa rn aas t was ik toen oo k do or het gebeurd e erg 
ond er de indruk. ' Bij di e gelegenh eid verkl aard e ze teve ns: 

- Ik wee t ni et of er no g and ere omst and ers waren. 

- Luis en Andr es D ani el waren er zeker wel. 

D e versie van Lui s . Lui s, de neef van de famili e, werd een dag na het delict 

gehoord. To en hij buiten kwam, stond en P ablo , Aur elian a en Magd alena te 

pra ten. T oen kwam Alfr edo naa r buit en . Er ont stond ru zie. Luis prob eerd e 

die te sus sen , m aar da t lukt e ni et. D aarom prob eerd e hij Aure liana mee naar 

binn en te loodsen. Op eens stond P ablo met een mes in zijn hand vlak acht er 

hem . De ze rend e naa r Alfr edo en stoott e het mes met krac ht in zijn borst. 

Da arn a rend e Pablo acht er Aur eliana aa n (di e kenn elijk ni et mee r door Lui s 

werd bes chermd) en stak haa r in de ru g terw ijl ze pro bee rd e weg te lop en. 

Ze viel op haa r rug en P ablo liet zich n aas t haa r op zijn kni eën va llen. Hij 

stak opni euw met krac ht op ha ar in. T oen kwa m Lui s tu ssenb eide. Hij trok 

Pablo omh oog en sm akte hem tege n de muur, Alfr edo kwam er ook bij en 

begon tege n P ablo aa n te schopp en . Lui s zag dat P ablo behoorlijk uit zijn 

benen blo edd e. In tussen liep Alfr ed o ges teund do or Aur eliana en M agd alen a 

we g. E r waren zeker nog tien and eren buit en ; allemaal mensen van de club. 

Zes weken la ter voegde hij daa r nog aa n toe dat Aur eliana riep : 'God, m aa k 

mij ni et dood! ' Lui s heeft beslist ni et gez ien da t P ablo zich zelf stak . 

D e versie van Monts erat. Ti en m aa nd en na het delict meldd e zich nog een nieu

we getuig e , Mont serat , de schoon zust er van Luis, di e ee n kind van Alfr edo 

had. Zij was naa r buit en gegaa n om de ru zie te zien. Ze zag daa r Pablo , Au

reli ana, M agdal ena , Alfr edo , Lui s en Andr es. P ablo trok ee n mes uit zijn 

scho en of sok en stak Alfr edo . T oen rend e hij achte r Aure liana aa n en stak 

haar in de rug. Aur elian a viel , P ablo bukt e zich over haa r heen en prob ee rd e 

haar opni euw te steken. Lui s kwam toen tu ssenb eid e. Ze liepen met hun vij

ven weg: Aur elian a en M ag dalena die Alfr edo ond er steund en , Lui s en 

Monts erat. Ze heeft nooit gez ien dat Pablo zichzelf stak. H et merkw aa rdig ste 

aan deze verkl arin g is da t niem and het ee rd er ove r de aa nw ezigheid van 

Mont sera t heeft gehad. 

D e belangrijkst e verschill en. De verkl a ring en verschill en op zee r essenti ële pun

ten. 
a . Wi e war en erbij ? In ieder gev al P ablo , Aureli ana, M ag dal ena en Alfr edo . 

Magdalen a zei zeer stellig: niem and and ers dan deze vier. Aur elian a heeft 
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geen and eren gezien , maa r sloot niet uit dat ze er wa ren . Ze herinn erd e zich 

niet dat Lui s met haa r had st,aa n pra ten , of had gep robeer d de ru zie te sus
sen , of ten slott e Pablo van haa r had afgehaa ld . Lui s zei zelf da t hij er voo rt
du re nd bij was en zelfs een zeer actieve ro l had gespeeld . Andr es D aniel moet 
er ook gewees t zijn , maa r hij was ver dwenen voo rd at de politi e arr ivee rd e. 

M ont sera t was er volgens eigen zegge n ook, m aar da t is door niema nd beves

tigd . En dan waren er mogelijk nog tien niet nader geïd entifi ceerd e om stan
ders. H et aa n tal aa nwez igen is van groot belang voo r de vraag of er wellicht 

nog and ere messens tekers bij het mi sdrij f waren betro kken . 
b . H eeft Pablo zichzelf gestoken ? Aur eliana en M agdalen a zeiden va n wel. 
Lui s en M ontsera t va n niet. T och moet het een vrij dra m atisch gebeure n zijn 

gewees t. Ui t zijn verwon din gen is duid elijk da t hij zich in geen geval in h et 
hart heeft gestoken , want de wond op zijn bor st was zeer opp ervl akki g. 

c. Is Alfr edo eerst gestoken of Aur eliana? Aureli ana, Lui s en M on tserat . zei
den Alfredo eers t. M agdalena spr ak dat tege n , m aa r slikt e daa rn a haa r gehe

le verkl arin g in . 

d . W aa r is Aure liana het eerst gestoken? Naa r eige n zegge n in haar arm, la

ter in de ru g . Lui s heeft het jui st and ersom gezien . Mag dalen a hee ft gezie n 
dat Aureli ana ee rst in de borst werd gestoken , maa r daar heeft ze geen ver
wondin gen . 
e . Wi e haald e Pablo van Aure liana af? Zijzelf wee t het niet , maar zegt d at 

Luis niet aa nw ezig was . Lui s zei dat hij Pablo heeft wegget rokken . M on tse
rat bevest igde dit. Mag dalena meende dat Alfredo tu ssenb eide kwa m en dat 

Lui s er ni et was. Later dacht ze da t Lu is er wel was. 

f. W ann eer is Pablo geschop t? Vo lgens M agdalena schopt e Alfr edo tege n Pa
blo om hem va n Au reliana af te krij gen . H oe hij dat kon doen te rwijl hij al 

in elkaar was gezakt is niet duid elij k . yo lgens Lui s en Aur elian a schopte Al
fredo tege n Pablo aa n te rwijl die op de gro nd lag bij de muur . 

B ewy·s, verweer en behandeling 

Bewy·s. H et bewijs bestaat uit sluit end uit de verkl arin g va n de ver dacht e en 

de getui genverklarin gen die hierbove n zijn weergegeve n . Er is ook ond erzoe k 
gedaa n naa r bloedspore n en verw ond ingen , maar dat kan onm ogel ijk als be
wij s gelden omd at ze de bewee rde toedrac ht niet ond ersteune n . 

Verweer. Behalve op de grote tege nstrijdi gheden tussen de verk lar inge n gaat 
het verwee r ook in op enkele zeer specifieke pro blemen . 
a . H et mes . H et moordwa pen is verd wenen . Volgens alle oms tand ers was het 

een stiletto. Pablo legt daarover een gedeta illeer de verkl arin g af op een m o

ment dat hij nog niet weet aa n wat voo r verwondin gen Alfredo is ove rleden. 
Hij zeg t dat hij ee n kleine stiletto had gekocht die j e in j e hand kan ver ber-
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gen. De raadsman heeft pr ecies zo' n mes gekocht in de juist e wink el, voor 
de jui ste prijs en met het juist e uit erlijk. Een collega -ta xichauffeur va n Pabl o 

beves tigt dat hij zo 'n m es in hand en van Pablo heeft gez ien. D eze stile tto 
heeft een lemm et van 8 centim eter . De wonçl van Alfr edo is 10-15 centim eter 

diep en kan volg en s de patholo og-anatoom niet zijn veroor zaa kt door het ge
kocht e stiletto . D e ga ten in Aur eliana ' s kledin g zijn te smal: 7-10 mm, terwijl 

het gekocht e stilett o 15 millim eter br eed is. Er moet du s een tweede mes zijn 

gewees t van 10 millim eter br eed en 15 centim eter lang . W aarom ontbr ee kt het 
moordw apen ? Er is uit gebr eid met politi ehond en gezocht, maa r het is ni et 
gevond en . Wi e h ad er bel an g bij om dit mee te nemen ? 
b. De bloedspor en . H et Gerechtelijk Laboratorium heeft de div erse 

blo edspor en ond erzoch t. Als Pablo eerst zichzelf heeft gestoken en daa rn a 

blo edend op Aur elian a heeft geze ten , moet zijn bloed op haa r jurk terecht 
zijn gekom en . Dit is niet het geva l; het bloed op haa r jurk is van ha arzelf en 

van een man die niet Pabl o of Alfr edo was . Wi e is die m an dan wel? Als P a

blo eerst zichzelf heeft gestok en en da arn a krachtig met Alfr edo is gebotst , 
mo et Pablo ' s bloed ook op Alfr edo hebb en geze ten . Di t is evenmin het geval; 
het bloed op Alfr edo was van hem zelf en van een man die niet P ablo was en 

ni et de onb ekend e man wien s sporen op Au re liana zat en. Er wa ren du s twee 

onb ekend e m ann en die bloedspor en hebb en acht ergel a ten en die dus op de 
een of and ere wijze bij het dr am a waren betrokk en. Zijn dit Luis en Andr es, 

van wie het bloed nooit is ond erzo cht ? Of waren er no g and ere betrokk enen , 
waarover de getuig en collectief hebb en gezwege n? 

Behandeling. De rechtb ank kon aa nvankelijk niet uit het voorh and en m ateriaal 

besluit en wat er nu pre cies was gebeurd. D aarom is er bij int erlocutoir von
ni s bepaald dat de bloed spor en door het Gerecht elijk Labor atorium mo esten 
word en ond erzocht. Di e uitsl ag kan niet hebben bijg edrag en tot de overtui

ging van P ablo Bu endia ' s schuld, want hij pleit er jui st teg en . Sind sdien is 

er alleen de verklaring van Monts era t bij gekom en, die ook al niet veel oph el
dert . To ch heeft de rechtb ank besloten dat Pablo schuldi g is aa n dood slag en 
pogin g tot doodsl ag . Zijn eigen verkl arin g heeft hierbij een grot e rol ge

speeld, ook al zegt hij slecht s dat het 'mo gelijk ' is dat hij heeft gestok en. De 
rechtb ank en het gerecht sho f doen geen enkel e pogin g te ver klaren hoe het 
ra adsel van de mess teken en de bloedspor en kan word en verenigd met hun 
recon stru ctie va n de toedr acht. 

Problemen 

H et opvall end e proble em in dit shakespea riaa n se dr am a is dat de getuig en 
elkaa r zozee r tegen spr eken. H et is niet mogelijk om een toedr acht te con stru 
er en zond er een flink deel van de verklarin gen af te wijzen. D e rechtb ank is 
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bereid dat te doen en nog wel ongemotiveerd. De versie di e zij uiteindelijk 

kiest is strijdig met de forensische gegevens over steekwonden en bloedspo

ren. Di e worden du s evenee ns ongemotiveerd terzijde gescho ven. Wanneer 

men de forensische gegevens ernstig neemt, is het duidelijk dat er no g twee 

mannen bij de steekpartij waren betro kken, waarover de getuigen niets (wil

len) zeggen. Het is dus goed denkb aar dat de grote verschillen in hun weerga 

ven van het gebe urd e te wijten zijn aa n een exp liciete poging om iets belang 

rijks te verzw ijgen. De onzekerheid daarover zou een rechter toch moeten 

wegnemen door middel van een uit gebreide motivering. 

Carroll 
IRA-moord en 

In deze zaak is de aanduidi ng IRA-M oor den en de lokatie Roermond niet ver 

an der d omdat de zaa k te zeer in de publiciteit heeft gestaa n om verhullende 

alternatieven te kunnen verzinnen. De namen van alle personen zijn echter 

wel veranderd . 

Verdachte. P atrick Fitzgerald Carroll, een Ier van zesentw intig j aar. 

Ten laste gelegd misdrijf . Moord op twee Australische toeristen in Roermond. 

Procesverloop. Veroordeeld door de rechtbank tot achtti en jaar gevange 

ni sstraf; vrijgesproken door het gerec h tshof. 

Samenvatting. Op de Markt in Roermond wor den 's nacht twee Australische 

toeristen vermoord. Later claimt de IRA deze moord, met de verklaring dat 

het om een vergiss ing gaat: men had gedacht dat de twee slachtoffers Britse 

militair en waren . Veel mensen hebben de aans lag gezien, m aa r aangez ien de 

moordenaars gemas kerd waren, kond en de getu igen weinig zinnigs over hun 

identiteit mededelen. Twee getui gen hebbe n de moordenaars zien ont sn ap

pen in een vlu cht auto. Daarbij konden zij het gezicht zien van degene die 

op de bijrijd ersp laats was gezeten. Later zijn er vier verdachte Ieren opge 
pakt, waaro nd er Carroll. De bewering was dat hij de persoon is geweest di e 

op de bijrijdersplaats had gezete n . Zijn foto werd vrijwel onmiddellijk op de 

televisie en in de kranten getoond. De twee get uigen werde n pas aan herken

ningst ests onderworpen nadat ze deze foto hadden gezien, zodat er geen 

sprake was van een kritische test van hun geheugen. Bovendien werden ze 

getest met behulp van dezelfde foto als de gepubliceerde foto. Toch was een 
kritische test aa ng ewezen, want de oorspronkelijke waarnem ingsomst and ig

heden waren zeer ongu nstig. De twee resulterende herkenningen vormden 
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het enige bew ijs dat Carroll met de plaats en het tijdstip va n de moord in ver

band bracht. Ondanks het gebr ekki ge bew ijs veroord eelde de rechtbank Car 

roll tot achttien j aar. Het gerechtshof was niet overtuigd en spra k hem vrij. 

De geschiedenis 

De aanslag. Op 27 mei 1990, om ong eveer 23.00 uur , werden twee Australische 

toeristen op de Markt in R oerm ond vermoord. Tw ee gema sker de schutters 

openden het vuur op hen en spron gen da arna in een vlucht auto die door een 

derde persoon werd bestuurd . Later werd de aans lag telefonisch geclaimd 

door de IRA, met het exc uus dat de aans lag een vergissing was; ze hadd en 

Brit se mili ta iren willen treffen, gee n Australische toeristen. Op de verklarin 

gen van de vele getuigen die de aa nsl ag of een deel van de aa n slag hebb en 

gezien, ho eve n we nauwelijks in te gaa n , aangezien ze voor de opsporing of 

de bewijsvo eri ng niets bruikb aa rs opleverden. De eni ge belan grijk e verkla 

ringen hebb en te mak en met de len gte van de twee schutters, waarop we hi er

ond er te ru gkom en . Twee get uig en, het echtp aar Averkamp, h ad den een on 

gemaskerde persoo n gez ien op de bijrijdersp laats van de vlucht auto waarmee 

de moordenaars ontsnapten. Ook op deze waarneming kom en we hierond er 

terug. De ze get uig en (en de nimm er gehoorde getuige Snelders; zie hi ero n

der) zijn de eni gen die het gez icht va n een der moordenaars hebben gezie n. 

Andere getuigen hebben ook wel allerlei personen gezien, m aa r daarvan 

stond nooit vast dat de bedoe lde perso nen ook de moord ena a rs ware n. 

De verdachte. Carroll is te zamen met twee andere ver da cht en in België opge 

pakt , waar ze in een bos schietoefeningen hielden. Op enk ele tiental len me

ters afsta nd werd een wapenops lag gevon den , waari n zich de wape n s bevon 

den waa rm ee in R oer mond was geschot en. D at legde een indir ec te relatie 

tussen de groep van dri e (en een later gearresteerde vierd e man) en de 

moord aa n slag, maar creëer de ook een log isch probl eem . Er war en twee 

schutt ers en een ch auffeur gezien; bes list niet meer. Wie van de vier mensen 

had geschot en ? H et probl eem werd nog wat gro ter toen men ontdekte dat de 
vier waarsch ijnlijk dee l uitmaakten van een groep van zeve n Ier en, di e mo ge

lijk alle zeve n op 27 mei in ons lan d waren. Op zijn hoo gst dri e van deze ze

ven konden de gezochte personen zijn. Slecht s van één persoon kon men met 

meer pr ecisie het aan deel in de moordpartij vastste llen: Carroll, op gron d 

va n het feit dat het echtp aar Aver kam p hem later aa nw ees als de persoo n die 

zij op de bijrijdersp laa ts had den gezie n. 

H et echtpaar Averkamp. De Averkamps had den grote belangs telling voor po li

tiew er k . Ze hadd en thuis een scanner di e het mogelijk maakte het politieka

naal te belui steren. D aa rdoor waren ze, naa r eigen zegge n , al meermalen in 
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staat geweest de politie zeer nuttige tips te geven. Ov er het aa ntal , de aa rd 
en de kwaliteit van die tips heeft de politie nooit iets willen zeggen, ho ewel 
het had kunnen help en als bewijs dat de Averk amps goede waarnemers zijn. 
Daarnaast bewijst dit aspect dat de Averk amps een sterke motivati e hadd en 
om de politi e ter wille te zijn, hetg een hun kritisch vermogen enigszins . kan 
hebb en verminderd. Deze motivati e kan nog zijn versterkt door het feit dat 
er IOO ooo gulden beloning was uitgeloofd voor een nuttige tip. D e Aver
kamps woonden in het huis boven hun winkel , in een straat die op de Markt 
uitkomt , maar die geen uit zicht op de M arkt biedt. 

De waarneming op 27 mei. Omstre eks 23.00 uur hoorden de Averkámps -knallen 
op de markt. De heer Averkamp dacht meteen aan een misdaad en liep naar 
het raam . In de verte zag hij een auto met grote snelheid aankomen; hij dacht 
dat dit wel de vlu chtauto zou zijn en vroeg zijn vrouw potlood en papier te 
pakk en. Daa rna stonden ze beiden voor het raam. De straat is daar vrij smal, 
zodat je vanaf de eerste verdieping nogal scheef in passerende auto's kijkt. 
Daardoor kond en ze de bestuurder niet zien , maar de man op de bijrij
dersplaats wel. De auto moest wat vaart minderen, maar kan nog steeds met 
50 kilometer per uur zijn langsgekomen. Minder dan 30 kilometer per uur 
is de snelh eid zeker niet geweest. Latere observaties heb\;>en vastgesteld dat 
zij gedurende een traject van ongeveer 15 meter in de auto hebben kunnen 
kijken . D e observatieperiode lag dus tussen 1,1 en 1,8 second e. H et was don
ker met een matig e straatverlichting. De ruiten van de auto war en getint. De 
man op de passagi ers plaats werd en profil e gezien, ma ar ged ur ende de obser
vati e wendde hij zijn hoofd af, zodat ze zijn achterhoofd zagen. D e Aver
kamps kond en slechts een gedee lte van zijn gezicht zien. H et echtpaar werd 
nog dezelfde na cht door de politi e gehoord. H et signa lement dat zij gaven 
luidd e: kort donk er haar , een bol gezicht, tussen acht entwinti g en vijfender
tig j aa r , ongeschoren of stoppelbaard. M evro uw Averkamp zei dat ze hem 
later niet zou kunn en her kenn en (de rechtbank liet dat gedee lte uit haar ver 
klarin g weg); de heer A.verkamp zei dat hij de man later wel zou her ken nen 
(dat noemd e de rechtbank wel). De Averkamps schreven het numm er van 
de vluchtauto op en dat bleek lat er correct te zijn . H et echtp aa r heeft ook de 
boven kled in g van de bijrijd er beschre ven : gestreept of in ieder geva l bont. 
Dit was in lijnr echte tegenspra ak met de beschrijving van zes and ere getu i
gen die een van de schutt ers op de bijrijd erspl aa ts zage n springen: de schut
ter was donk er gekleed , zijn bovenkledin g was beslist niet bont of gestreept. 

De publiciteit. Kort na de arr estat ie van dri e verdachten in Belgi ë werden de 
foto's van deze dri e land elijk voor de televisie getoo nd en de volgende dag 
in alle krant en. D aar bij was de foto van Carro ll . De heer Averkamp bevestig
de dat hij zowel de televisieuitzending hee ft gezien, als de foto in het ochtend-
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blad waarop ze zijn geabonneerd. Hij was er per tinent zeker van dat hij Car
roll onmiddellijk herk ende als de man die op de bijrijdersplaats had gezeten. 
Zijn reactie was echter merkwaardig: in plaats van onmiddellijk naar de poli
tie te gaan, zoa ls hij in vorige zaken naar eigen zeggen steeds had gedaan , 
deed hij niets. Toch wist hij dat hij een der weini gen was die een dader in 
het gezicht hadd en gezien en toch werd via telev isie en krant uitdrukkelijk 
verzocht om bij herkenning contact met de politie op te nemen. Er is een an
der probl eem met zijn herk enning : hij verklaarde bij het hof: ' Ik meen dat 
tijdens de tweede uitzending een derde foto erbij is gekomen. Die foto heb 
ik herkend als te zijn een afbee lding van de man, die ik, als gezegd, op 27 

mei 1990 als bijrijder in genoemde auto zag.' De derd e foto was echter niet 
die van Carroll, maar van zijn medeverda chte Bain. 

Mevrouw Averkamp verkla arde dat ze de foto van C arroll noch op de tele

visie, noch in de krant had gez ien. Haar man verklaarde echter achtereen
volgens: 
- ' Ik heb mijn vrouw er een keer op gewezen dat die beelden op de tv wer

den getoond. Mijn vrouw heeft toen wat later ook een kee r meege keken 
en toen zei ze, voor zover ik mij nog kan her inn ere n , ook: " Dat is ie."' 

(p. 15, verhoor hof) 
- 'Ik heb toen mijn vrouw thuiskwam mete en gezegd, dat ik die man op de 

tv gezien had. Ik zei " die man die ze opgepakt hebben , heb ik in die auto 

als bijrijder zien zitten". Het kan zijn dat mijn vrouw toen naar het lat ere 
journaal ook heeft gekeken, maar ik weet dat niet zeker meer. ' (p. 16, ver

hoor hof) 
De ene keer is Averkamp stellig, zijn vrouw heeft meegekeken; even daar

na weet hij het niet me er. Dit pleit in geen geval voor de kwalit eit van zijn 
geheugen; maar belangrijk er is dat niet kan worden uitg esloten dat ook me
vrouw Averkamp de foto van Carroll op de televisie heeft gezien. Haar lat ere 
herkenning is om die reden aanvechtbaar. 

De fotoconfrontatie. Op 3 juli 1990 bezocht de politi e huiz e Averkamp met een 
fotomap met foto's van tweeëndertig mann en en zes vrouwen. Foto IQ was 
de foto van Carroll die al eerder publi ek was gemaakt. Averkamp werd 
's ochtends met de foto 's geconfronteerd; hij wees foto IQ aa n. Bij die gele
genheid (bij vol daglicht!) stelden de agenten ook vast datj e vanuit de boven
woning een uitstekende gelegenheid hebt om in passerende auto's te kijken . 

Mevrouw Averk amp werd pas laat in de midd ag met de foto's geconfron
teerd. H et ging daarbij om precies dezelfd e serie, met deze lfde volgorde en 
nummering van de foto 's en dezelfde opsporingsambtenaren. Zij vond dat 
foto IQ sprekend leek op de man in de auto. Dat is opv allend, want eerst 
meende zij dat ze de man niet meer zou terugherkennen : Zij had twee verkla
ringen voor haar plotselinge zekerheid. Ten eerste had zij zich bij het passe-
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ren van de auto voorgenomen slechts één detail goed in te prenten; dat detail 

was het gezicht van de bijrijder. Deze verklaring maakt echter nog steeds niet 

begrijpelijk waarom ze dan eerst meende de man nfet te zullen herkennen . 

Bovendien vergat ze dat ze zich óók op het kenteken had geconcentreerd . 

Haar tweede verklaring was dat ze later ontdekt e dat de man leek op iemand 

die ze kende en dat ze dus alleen maar hoefde te bekijken of de getoonde man 

op haar kennis leek. Ook deze verklaring kwam achteraf; ze heeft nooit tegen 

de politie gezegd dat de gezochte man leek op 'z us-en-zo '. De identit e it van 

de persoon die zozeer op de gezochte schutter leek, is nooit onthuld, zodat 

de rec_htb ank zich geen oordeel kon vormen over de gelijkenis tussen deze 

man en Carroll. Ook sprak ze zichzelf een aantal malen tege n over het 

tijdstip waarop ze zich van deze overeenkomst in uiterlijk bewust werd . 

Het is onduidelijk waarom de beide Averkamps niet direct na elkaar met 

de foto's zijn geconfronteerd; nu bestond de gelegenheid om tijdens de ge

meenschappelijke lunch te overleggen. Bijvoorbeeld over de aan- of afwezig
heid van de gezochte man of over het nummer van de foto. Mevrouw Aver

kamp zei dat een dergelijk gesprek niet had plaatsgehad, 'omdat de moord 

haar niet interesseerde'. Averkamp verklaarde echter bij de rechtbank: 

- ' Op uw vraag of ik na het verhoor met mijn vrouw heb gesproken, zeg 

ik u dat wij het er samen altijd over hebben. Ik neem aan dat ik haar iets 

gezegd heb over dat verhoor, dat is gebruikelijk bij ons . ' (p. 16, verhoor 

rechtbank) 

- 'Bij de rechter-commissaris heb ik verklaard dat ik met niemand over deze 

zaak gesproken heb, behalv e met mijn vrouw, mijn dochter en een winkel

meisje. ' (p. 19, verhoor rechtbank) 

Bij het hof zwakte hij deze verklaring af: 

- 'Het klopt dat wij thuis alles samen bespreken. Over deze zaak is dat ech

ter veel minder het geval geweest. Ik heb het er vaak met mijn vrouw over 

willen [ onze cursivering] hebben.' (p. 14, verhoor hof) 

De getuige Snelders. M evrouw Snelders he eft de vluchtauto zien langskomen 

toen ze op straat liep . Zij had een goed zicht op de man die naast de bestuur 
der zat omdat het licht van de straatlantaarns naar binnen viel. Zij zag een 

blanke man met een spits gezicht, rood borstelig , rechtopstaand haar , witte 

huidskleur. Zij zou hem stellig kunnen terugherkennen. Mevrouw Snelders 

is voor zover bekend niet met foto's geconfronteerd of met levende personen. 

Haar beschrijving paste niet goed bij het uiterlijk van Carroll, maar wel bij 

een van de drie miss ende Ieren, Harold MacAulay. Het openbaar ministerie 

heeft nooit beargumenteerd waarom zij deze getuige he eft laten vallen. 

De Oslo-corifrontaties. Op aandringen van de verd ediging is Carroll ook nog 

eens in een Oslo-confrontati e aan diverse getuigen, waaronder de A ver-
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kamps, getoo nd. Averkamp wees opnieuw Carroll aan, maar mevrouw Aver

kamp herken de hem niet, hoewe l ze meende dat zijn foto spre kend leek 
op de man in de auto. Als verklaring voor deze mislukking is naderhand aan 

gevoerd dat Carroll inmiddel s aa n zienlijk was vermagerd. 

Bewij·s, verweer en behandeling 

Bewijs. H et bewij s van Carro lls betrokkenheid bij de moordaanslag bestaat 

uit drie hoofdm oten: het bewijs dat er een moord is gep leegd en wie de slacht

offers zijn ; indir ect bewijs ove r act ivit eiten van een (vermeende) IRA-cel en 

over de organisatie van !RA-activ iteiten; dir ect bew ijs over de her kenning van 

Carroll. De eerste hoofdmoot is niet van belang omdat die niet door de verde 

diging is weersproken. De tweede mo ot is va n belang omdat door de verdedi

ging is weersproke n dat Carroll bij de beschreven activ iteiten (waaronder het 

stelen en huren van diverse auto's) was betrok ken en dat de beschreven acti 

vite iten iets zegge n ove r de ten laste gelegde mo or d . De derde moot is na

tuurlijk het belangrijkste, omdat het indir ecte bewijs slech-ts als ste un kan die

nen. Het dir ecte bewijs bestond uit de herkennin gen door het echtp aa r Aver

kamp en door de pompstationhouder Bisschop. Bisschop had drie En

gelssprekende klanten in zijn pompstation gehad , kort na het tijdstip van de 

moord . Zijn diverse verk lar in gen bevatten echt er zo vee l inn er lijk e tegenstrij

digh eden dat ze door de rechtbank niet als bew ijsm idd el werden gebru ikt. 

H et belan gr ijkste bewijsprobleem was dat er voor de betrokkenheid van 

dri e van de vier ve rd acht en slechts indir ect bewijs beschikb aar was. Het 

openbaar ministerie beargumenteerde daarom dat er sprake was va n een col

lectie f dat vanwege de hechte organ isat ie gezamenlijk ve rant woorde lijk kan 

worden ges teld voor voorbere idin g en uit voer in g van de moordaanslag; daar

om was het niet nodig ieders precieze aandeel te bewijzen. 

Verweer. De argumentat ie van de ver ded igin g was te uitgebreid om hier zelfs 

maar puntsgewijs weer te geven. De belangrijkste punten hadden betrekking 

op de getuige nverk lar in gen: 

a. De get ui ge Oskamp omschreef de twee schutt ers als vo lgt : 'Deze twee per

sone n waren gehee l donker. Ik kan deze verder niet goed omsc hrijv en. Ik 

weet dat een van deze personen een lengte had van ongeveer 1,80 tot 1,90 me 

ter en een fors postuur had . De tweede persoon was een kop kleiner, doch 

ik kan zijn lengte niet schat ten. Deze tweede persoon had een nor m aa l 

postuur.' De getu ige Ankerschmidt had gezien dat de langste va n de twee op 
de passagiersplaats was gaa n zitten . Dat zou dus Carro ll moeten zijn . Drie 

getuigen zeiden iets over de lengte van de langste man: 1,80 meter; 1,80-1,85 

meter; 1,80 -1,90 meter. T ien getu igen schatte n de kleinste man op gem idd eld 

1,76 meter. De langste moet dus ruim boven 1,76 meter zijn geweest, want 
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hij was een kop grot er . M aar Carroll is slecht s 1,72 meter! De eerd er geno em

de M acAul ay is wel boven de 1,80 meter. 
b . D e O slo-confr on ta ties van alle getui gen zijn ongeloofwaa rdi g omd at alle 
getui gen al eerd er foto's va n de ve rd achten hebb en gez ien . 
c. De herkennin g van Ca rroll door Ave rkamp op de telev isie is oncontrolee r

baa r omd at hij niet di rec t de politie daa rva n in kenni s steld e . Bovendi en 

bleek la ter bij het hof dat hij waarsc hijnlijk de foto va n Bain had herkend . 
De herkennin g va n Ca rroll door Averkamp in de fotose rie was on geldig om

dat hij C arro ll al op de televisie had gezien . 

d . De herkennin g va n Car roll door mevrou w Averk amp in de fotose rie is on

geldig omd at ze waa rschijnlijk de foto a l op de televisie had gez ien ; daa rn aas t 
ook omd a t ze tevo ren met haa r man over de fotose rie heeft gespro ken ; en 
omd at de fototest werd afgenomen doo r agent en die wis ten wie de verd acht e 
was. D aa rn aa st zijn àlle verklarin gen van mevro uw Averk amp on geloof

waa rdi g omd at zij zichzelf en haa r echt genoot voo rtdur end tegen spr eekt. D e 
verdedi gin g noemd e haa r verklarin gen zelfs ' leugenachti g'. 

e. De ver klar ingen va n de pomph oud er Bisschop zijn ongeloo fwaa rdi g omd at 

hij zijn mededelin gen steeds herziet. Zijn herkennin gen zijn onbruikb aar 
omd at hij vier verschillend e personen aa nwijst als de twee m ann en die in zijn 
pomp sta tion ware n . 

Behandeling. De behandelin g bij de rech tbank in R oermo nd speelde zich af in 
een nogal dr eigend e atmosfeer met zeer zware politi ebewa kin g en speciaal 

aa ngebrac ht gepan tse rd glas rond de gehele rechtszaal . D e verd acht en kwa

men zwaa r geketend binn en en vertrokken ook weer op di e wijze. D aa rdoor 
ont sto nd een duid elijk voelbare suggestie dat men hier met heel zwa re mi sda

di gers had te maken , hetgeen jui st nog beweze n moest wo rd en . H et gevec ht 
tu ssen openb aar mini ster ie en verde diging was bui tengewoon fel en gee n 
midd el wer d geschu wd . Zo weigerd e het openb aa r mini ster ie om het echt

paar Ave rkamp als getui gen op te roe pen , omd at di t te belas tend voo r de ge
tuigen zou zijn . H et feit dat deze twee de énige get uigen va n het openb aa r 

mini ster ie wa ren die een der daders in het gez icht hadd en gez ien en het feit 
dat hun ve rklarin gen tegenstrijdi g en zelfs on geloofwaa rdi g waren , teld en 
kennelijk niet mee. De rechtb ank beschikt e echte r dat de beide getui gen wel 

gehoord moes ten worden . De officier van ju stiti e kwam n a kenni sname van 
de argum enten van W age naar - die op verzoek va n de verd edi ging optra d 

als getui ge-deskundi ge - zelf tot de ·slotsom dat de O slo-confro ntat ies, in 
zijn eigen woo rd en , 'ee n farce' ware n gewees t. Hij bleef echt er vas th oud en 

aa n de herkennin gen door het echtp aar Averk am p in de foto tes ts , die om pr e
cies dezelfde redenen aa nvechtbaa r ware n . 

De recht er kwam to t de conclu sie dat alleen de betro kkenh eid va n Carro ll 
beweze n kon wor den ; de ande re drie verd achten wer den vrij gesproken. De re-
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den dat Ca rroll s betrokk enh eid beweze n werd geac h t, was uit slui te nd de her 

kennin g door het echtp aa r Ave rk amp . V an de zese ntwinti g genoemd e be

wijsmidd elen h add en de ee rst e vee rti en gee n enkel e relatie m et het aa nd eel 

va n Ca rroll . D e eni ge ui tzond erin g, echt er in nega tieve zin , werd gevormd 

door bewij smiddel 13, de ve rkl a rin g va n getui ge O skamp . Hi e ruit kon , in 

ve rb and m et de genoemd e leng te, word en afgeleiç! dat Ca rro ll onm oge lijk de 

bijrijd er kon zijn . Dit bleek ui t de gec i_teerd e ve rkl ar in g ech ter ni et, omd a t 

de rechtb ank (m et opzet? ) de verkl ar in g had ve rander d . In plaa ts va n len gtes 

te noem en va tt e de rechtb ank kort sa men: 'D eze twee person en -- een grot e

re en een iets kleinere - wa ren geheel donk er .' D e bew ijsmidd ellen 15 tot 

22·beva tt en de dive rse ver klarin gen va n het echtp aa r Ave rk amp , echt er zod a

nig ges noe id dat daa ruit gee n enk ele tege n strijdi gheid duid elijk werd . Be

wijsmidd el 23 beva tte ee n citaa t uit çle verkl ar in g va n W age n aa r , ?ie h ad ge 

steld dat gee n van de herk ennin gen aa n redelijke n orm en van betro uwba ar

heid vold eden en dat de gebruik te m eth oden inferieur wa ren . Maa r daa rva n 

dron g ni ets tot de bew ijsmidd elen door. D e verkl arin g die de rechtb ank wel 

wen ste te aa nvaa rd en , was ee n antw oord op een vraag di e ~ij (speciaa l m et 

dat doe l?) had ges teld. ' [l]ndi en de rec htb ánk van oord eel is da t de ee rst e 

herk ennin g de-goede is en da t is een betrouwb are herk ennin g, dan is er ve r

der gee n no odzaa k tot ve rd ere toets ing . ' De vraag was of, als Aver kamp en 

zijn vro uw C arroll nu ech t en betro uwbaa r op de telev isie hadd en herk end , 

er no g een reden was om de herk enni ng verd er met behulp -va n foto's of een 

Osl o-confr ont atie te ond erzoeken . H e t antwoord ligt natuurlijk in de pr emi s

se besloten ; m aa r het is nu juist de pre mi sse waarover de rechtb ank zich do or 

ee n fat soenlijk e herkennin gstest zekerh eid had m oe ten ve rschaffen . Buit en 

zijn cont ex t gec iteer d , sugge ree rt de zin snede ech te r dat de deskundi ge ve r

der ond erzoek onn odi g vindt. D a t was ni et de int enti e van he t antw oo rd. D e 

bew ijsmidd elen 24 tot 26 hadd en betr ekkin g op de in België gevo nd en wa

pens, waa ruit ni ets blee k ove r de dir ecte betrokk enh eid van Ca rro ll . C ar ro ll 

is du s uit slui_tend op gro nd van de verkl ar in gen va n het echtp aar Ave rk amp 

veroord eeld. Hij kr eeg achtti en j aa r geva ngeni sst raf. 

H et gerechtshof behand eld e de zaa k in een m eer ont spann en sfee r. D e 

advocaa t-genera al brac ht in zijn req ui sitoir naa r ·vo ren da t de over tui ging e r 

natuurlijk was , op grond va n allerlei feiten di e helaas ni et als wetti g bew ijs 

kond en gelden. H et wettig bew ijs, da t op zichzelf ni et zo ove rtui gend was, 
bes tond uit de herk enn in gen do or het echtpa ar Ave rk amp, waaraa n hij , on

dank s alle bij de behand elin g door het hof gebleken tege n sp raa k , .on ve rkort 

vas thi eld . D e pr esident va n het hof haas tte zich te zegge n: ' M aar ove rtui gin g 

kan alleen gebasee rd zijn op wet tige bew ijsmidd elen. Een and ere ove rtuigin g 

speelt voo r ons gee n rol! ' H et gerecht shof spra k Car roll vrij , voo: nam elijk 

op gro nd van twee over weg in gen. T en ee rste da t de waa rn emin g door het 

echtp aa r Ave rk amp ond er on gunstige oms tandi gheden was gedaa n , zod a t 
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hun herkenning niet betrouwbaar wa s. Ten tweed e bestond er te veel tegen

spraak tuss en de wa arn emingen van de Averkamps en de getuige Bis schop ; 

da ardoor was het mo gelijk dat er een tweede auto met Ieren in de stad was 

waarin wellicht sommi ge van de verd acht en hebb en geze ten zond er deel te 

hebb en genomen aan de moord aan slag . H et hof deed geen uit spr aa k ove r de 

gebruikt e herkennin gsmethoden . 

Problemen 

Een belangrijk probl eem in deze zaak is dat het prim aire bewij s tegen -Carroll 

berust op herk enning en , terwijl de recherch e door on gelofelijk e blund ers de 

herk enning en vol str ekt onb etrouwba ar heeft gemaa kt. Zij had nooit de foto 

van Carroll mog en publi ceren voord at hij zelf of een foto van hem aa n reed s 

bekend e ge tuigen was voorgelegd door middel van een Oslo- confront atie. 

Verd er had men natuurlijk het echtpa ar Averkamp dir ec t na elkaar moeten 

te sten en met foto's in een verschill end e volgord e . D e sam enst ellin g van de 

fotot est was sugg estief omdat er lout er verdachten op stonden in pla a ts va n 

zor gvuldig uitg ezochte figur ant en . 

Een and er probl eem was de grot e mate van tege nspr aa k tu ssen de dive rse 

getuig en en de vreemd e wijze waa rop de rechtbank door selec tie of verdra ai

ing deze tegenspra ak wegwerkte. H etzelfde gebeurd e m et het deskundi gen

beri cht, dat door handi ge selectie in zijn tegend eel werd verand erd. 

M oeilijk aa ntoonb aa r is de rol va n een veel dieperligge nd probl eem: de 

ernst van het mi sdrijf en de grot e int ern a tion ale belangst elling voor de be

handeling ervan. Hi eruit zijn ni et de blund ers te verkl aren maar wel de op

merkelijke wijze waa rop de rechtb ank prob eerd e blund ers te verdo ezelen en 

verd er m aa r te roeien met de riemen die ze had . H et is des te opm erkelijker 

dat het gerechtshof het hoofd koel hield en eenvoudi g const a tee rd e da t het 

bewij s onb etrouwba ar was. 

Castelyn 
D e prat end e baby 

Verdachte. Bert Cast elyn , vijfend ertig j aar, ond er and ere parttimeleid er in een 

kind erspeelpl aa ts. 

Ten laste gelegde misdrij ven. (1) Vl eselijke gemeens chap met twee meisj es, de een 
acht maa nden oud , de and er twee en een half j aa r oud; (2) idem met een 

meisj e van vijf jaar ; (3) idem met een meisje van zes j aa r. 

Procesverloop. Veroord eeld tot zes j aa r geva ng eni sstr af do or rechtb ank voo r al-
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le feiten; veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door hof voor feit I en 

vrijspraak voor de twee overige feiten; na cassatie door Hoge Raad werd zaak 

doorverwezen naar een ander hof. Daar veroordee ld tot vijf j aar voor feit 1. 

Samenvatting. Castelyn leeft in een milieu waarin iedereen het met iedereen 

doet, gratis of tegen betaling. Kinderen worden daarbij waarschijnlijk niet 

ontzien. Hij wordt beschuldigd van misbruik van twee kleine meisjes, maar 

het bewijs bestaat uit een vierdubbele de-auditu-constructie waarbij een der 

bronnen de baby van acht maanden is. Alle getuigen zijn mogelijke verdach

ten en hebben er belang bij om te liegen. Niemand komt op de gedachte dat 

baby's niet kunnen praten en dat er dus wat mis moet zijn. Het tweede en 

derde feit wordt aangebracht nadat er door publikaties in de pers ter plaatse 

een algemene hysterie over misbruik van kleine kinderen is ontstaan. 

De geschiedenis 

De verdachte. Bert Castelyn woont in een nieuwbouwwijk in Oosterhout en be

vindt zich daar in een bijzonder milieu: de vrouwen verdienen flink met 

prostitutie in Rotterdam, waarbij de mannen veela l als souteneur optreden. 

Maar ook onderling heerst er een vrije moraal, waarbij de meest expliciete 

seksuele handelingen in geze lschap, in de huiskamer worden verricht. Bert 

doet hieraan niet echt mee, hij is een beetje een buitenbeentje. Hij is echter 

wel een zeer lab iele figuur die verslaafd is aan alcohol. Hij is vroeger bij ge

rucht al eens beschuldigd van pedofilie en is toen psychisch ingestort. Het 

Pieter Baan Centrum noemt hem later een 'z ielige, zeer afhanke lijk e man' 

van geringe intelligentie. Dit alles maakt hem niet buitengewoon geschikt 

voor zijn parttimebezigheid: leider in een kinderspeelplaats annex crèche . 

Bert is getrouwd met een zwakbegaafde vrouw die het huishouden eigen lijk 

niet aankan; het huis is een voortdurende puinhoop. 

De beweerde toedracht. Op een vrijdagmiddag bracht Ria Bleekers haar twee 

kinderen bij de familie Castelyn. Zij werkt als prostituée in Rotterdam en 

moest haar kinderen kwijt. Ria kende de Castelyns via haar collega Vanessa 

Wigman. Vanessa's man is een neef van mevrouw Castelyn. Bovendien wo

nen de Wigmannetjes naast de Castelyns. De twee meisjes Bleekers zijn Nan

cy van twee en een half en Gwendoline van acht maanden. De kinderen ble

ven tot zaterdag en werden toen door de moeder meegenomen naar de bu

ren, de familie Wigman. Op maandag werden ze weer bij de Caste lyns 
gestald en daar bleven ze drie dagen. Toen werden ze weggehaald omdat Va 

nessa intussen de moeder, Ria, ervan had overtuigd dat Bert de meisjes had 

misbruikt. Dat zou blijken uit de verwondingen die zij tijdens het weekeinde 

aan de geslachtsdelen van de meisjes had geconstateerd . Er ontstond ruzie 

5°9 



Beschrijving van· zaken 

ove r de betalin g van het oppasge ld , m aa r het is niet duid elijk op welk mo
ment deze ru zie ont stond . 

Een derd e pro stitu ée, Bella, kw am op het idee de ve rtrouw ens art s in te 

sch akelen . Die ond erzocht de meisj es en stuurd e ze door naa r he t Dijk zicht 

Ziekenhuis . H et ziekenhui s constat eerd e oud e litt ekens, die nooi t in · het 
weekeind e ontst aa n kond en zijn. Er was ook wel wat irritati e , ma ar dat kan 

door verwaarlozjn g zijn gekom en , bijvoorb eeld door te weini g frequ ent wis
selen van luiers.J amm er genoeg verdw een dit rapp ort op m ysteri euze wij ze. 

Tijd ens de reis van Oo sterhout naa r Rott erda m zei N ancy: 'Bert stok in 

buik ' en ' Gw enn y ook au in buik '. Lat er zou dit word en geïnt er p re teerd als 

een verkl arin g die inh oudt dat Bert de meisj es heeft misbrui kt . Op een later 

mom ent is vas tgesteld dat de twee kind eren Wi gm an en het docht ertj e va n 

Bella ook zijn mi sbruikt. Door de ruim e publi citeit meldd e zich no g een groot 
aa nt al oud ers van kind eren die in de kind erspeelpl aa ts hebb en gespeeld: ook 
hun kind eren zoud en doo r Bert zij n aa ngera nd. Al deze za ken laten we ve r

der onb esprok en , hoewe l Castelyn aá nvankelijk voor twee van deze zaken 
ook is veroord eeld. Uit eind elijk bleek echter het bew ijs in alle za ken onvol

doend e ; allee n de aa nr andin g van Nancy en G wend oline bleef ove r. 

De bekentenis. Bert bekend e de verk rac htin g van beide meisj es. H et is va n be

lang dat hij zei dat hij Gwe ndolin e 's avond s laat verk rac htt e bij het versc ho

nen van een lui er. Zij n vrouw keek even niet en N ancy sliep . Verv olgens trok 

Bert de bekent eni s weer in. Hij ze i dat hij door de politi e steeds werd vern e
de rd , zich mo est uitkl eden en wer d ui tgelachen , blootgesteld werd aa n zee r 

langduri ge en int ensieve verh oren, bedr eigd werd , ond er and ere m et uitl eve 

rin g aa n de buurt. O ok werd hem verteld dat hij hulp zou krij gen als hij m aa r 
bekend e . Uit de pr ocesse n-ver baal van de verh oren blijkt van dit alles niets, 

maa r deze zijn aa n toonb'aar onjui st, zowe l wa t betreft de tijden als wa t be

treft de inh oud van Berts verklarin gen . De rijk srecherche heeft een ond er

zoek naa r deze verhor en ingesteld , maar geen stra fbare feiten , gepleeg d door 
de verhor end e ambt enaren , ontd ekt .,Op de avo nd van het mi sbruik is Ber t 

tam elijk over stuur bij zijn bro er aa ngekom en . De dokt er moes t hem zelfs kal
m erend e middel en voorschrij vén . H et staa t overigens niet vas t waa rd oor hij 

zo overstuur was . 

Bewy·s, verweer en behandeling 

Bewijs . H et bewijs dat door-het openb aar mini sterie in de ve rschill end e fasen 

va n het pro ces werd aa ngedrage n , is: 
a . De verklarin g van N ancy over ' Bert stok in buik ' en ' Gw enn y ook au in 
buik '. Deze verkl arin g is gehoord door de mo eder en haa r twee collega 's, die 
het vervol gens aa n de poli tie hebb en verteld. D aa ro ver hebb en de politi e-
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Castelyn 

age nt en een beëdigde verkl arin g afgelegd . 

b . Een bekent enis , die la ter werd in getrokk en . 
c. Een verkl aring va n de vertrouw ens art s die meent da t de kind eren ' onmi s

kenb are tekenen va n sexueel geweld verto ond en . [ .. . ] Er heeft zee r waa r
schijnlijk vagin ale penetr atie plaa tsgev ond en. ' 

d . Ee n verkl arin g va n Bert s vrou w, waar in een aa ntal feiten wordt bevesti gd, 

hoewe l ze de verkr achtin g ten sterkst e ontk end e . 

Verweer. H et verw ee r is te ui tvoe rig om geheel te kunn en weerge ven . D e be

langrijk ste punt en zijn : 

a. H et seksu eel mi sbruik staat niet va st en het belangrijk e ra pport da arov er 
va n het Dijk zicht Ziekenhui s had niet in het dossier mo gen ontbr eken . De 

ve rtrou wensarts hee ft allee n uit wendi g ond erzoek gedaan en zeg t zelf: ' Ik 
be n geen blanco deskundi ge. Ik denk bij ond erzoek altijd aa n m oge lij k sek
sueel mi sbruik .' H et Dijk zicht Ziekenhui s heeft al leen oud e litt ekens gevo n
den en dus kan er gee n spra ke zijn va n een recent e verkr achtin g. Er zijn in 

dat gev al du s meer mo gelijke daders. De litt ekens zoud en ook kunn en zijn 

ont staa n door verwaa rloosd e lui eruit slag, oord eelt het ziekenhui s. 
b . De bekent eni s is on rec htm atig verk rege n omd at deze ond er druk tot stand 

is gekom en , wa t hee l gem akkelijk kan met zo' n labiel e figuur als C as telyn. 

c. De kind eren kwamen reeds beschadi gd bij de famili e C aste lyn aa n. Ber ts 
vrouw heeft da t ook geco n stateer d . In ieder geval zijn de kind ere n p as ond er

zocht n adat ze ook bij de famili e Wi gman hadd en gelogee rd . Ec ht gen oot 

Wi gm an is een seksuele m ani ak , waa rvoo r eni ge bewijzen wer den ove rge

legd. V oor de logee rp artij bij de Cas telyns hadd en de kind ere n gelo gee rd in 
een bord eel in R otte rd am , waar ze met spoed zijn wegge h aald. H et is ni et 

duidelijk geword en waaro m ze daa r zijn wegge haald en n aa r de famili e 

Cas telyn gebr acht. 

d . Caste lyn is twee jaar geleden ook al eens va ls beschuldi gd doo r Ri a Blee 
kers en haa r collega Bella. Deze twee zijn du s kenn elijk niet e rg bet rouwb aa r . 

Bove ndi en roept dat de vr aag op waa rom Ri a haa r kind eren dan nu jui st hal s 
ove r kop bij deze m an sta lde. 
e . De ge tui gen hebbe n belang bij va lse verkl arin gen omd at ze zel f of hun fa

m ilie eigenlijk eve n verd acht zijn . Er was kenn elijk al een reden om Bert va l

selijk te beschuldi gen en daa r is deze keer no g een geldkw est ie bij gekom en . 
De beide Wi gma nn en zijn inm iddels aa ngehoud en wege ns ontu cht; zij had 
de n al le gelege nh eid de twee meisj es te mi sbruik en . 

Behandeling. De rech tbank en het hof wijzen het verzoe k om nader ond erzoe k 

en de gevoerd e verwe ren zond er motiverin g af. De H oge R aa d cassee rt om

dat de vrou w va n de ve rd achte niet ond er ede is gehoo rd. Na verwijzin g her
ste lt het twee de hof dit vo rm verz uim . 
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Problemen 

H et grootste pr obleem in deze zaa k lijkt te zijn het ver tro uwen in de de-audi

tu -ve rkl arin gen. No ch de kind eren , noch de vrouw en , wor den ooi t do or eni 

ge recht er of recht er -commi ssaris gehoord. De eni ge beëdi gde ve rkl arin g 

komt van een politi eage nt die zijn kenni s via dri e schakels heeft gekregen. 

D aar b ij is duid elijk dat er iemand lieg t , want N ancy kan ni ets weten over 

mi sbruik va n Gwe nd olin e. Volgens de lez ing va n het openb aa r mini ste rie lag 

N ancy toen in bed. Gwe nd oline moe t het haa r du s hebb en vert eld ; m aa r ba

by's prate n niet en zeker ni et over seksueel mi sbruik . Na n cy lieg t , fan tasee rt , 

heeft het over een and ere gebeurteni s waa r zij bij is gewees t of be doel t iets 

and ers als zij zeg t : 'Gwe nn y ook au in buik. ' Een and ere moge lijkh eid is dat 

de vro uwen liege n en het is ook nog moge lijk dat de ve rb alisant lieg t. R echt 

bank , hof, Ho ge R aa d , opni euw hof, politi e, dri e amb tenaren van het op en

baa r mini ste rie en raa dsman blijken blind te zijn voor dit prob leem , h oewe l 

zond er dit ond erd eel het bew ijs vervalt . Ni emand komt op het idee het oudst e 

meisj e of de dri e prost ituées te ond erv ra gen. 

Ee n tweede prob lee m is dat iedere getui ge in deze zaa k een verd achte is 

en du s een goede rede n heeft om te liege n . Bove ndi en is er een mot ief om 

Bert Cas telyn te bena delen . Ve rvolgens is er van alles mi s met de deskundi 

genve rkl arin gen . De ene lijk t onvolledig en bevooroordee ld , de and ere is 

wegge raa kt , hoewel van gr6ot belang omd at de onm oge lijkh eid va n het m is

dr ijf erin zou word en aa ngetoo nd . In ieder geval staa t wel vast dat de twee 

ra pport en tege nstrijdi g zijn , maa r door het ontbr eken van de een hoeft de 

recht er daa r ni et op in te gaa n . 

Te n slottt we igeren dri e insta nti es te motiveren waa rdm het verwee r geen 

steek houdt , terw ij l het toch zee r krachti ge argum ent en bevat en zelfs de on

mogelijkheid va n de tenlast elegg ing aa nt oon t. 

Chapelle 
Ac ht ervo lgin g bij nac h t 

Verdachte. M atth ee Chapelle (sa men met vier and ere n), derti g j aa r oud. Hij 

is lid va n een bend e die zich met allerlei soort en criminalit eit bez ighoudt. 

Ten laste gelegd misdrijf . Bank overv al , bes~hietin g va n politieage nt en , waa rbij 

één age nt leve nsgevaa rlijk werd gewo nd . 

Procesverloop. Vero ord eeld doo r rechtbank tot twaa lf j aar . Veroor deeld in ho

ger beroe p tot vijftien j aar. 



Chapelle 

Samenvatting. De politi e van Alkm aa r houdt de bend e van Chap elle al een tijd 

in de gat en. Op een av ond word t de R abobank overvallen en men verm oedt 

onmidd ellijk dat Ch apelles bend e da arv oor verantwoordelijk is . De daders 

ontsnapp en en er volgt een wilde acht ervolging in het donk er. T en slott e 

stopt de vlu chtwag en in Akersloot. De politie loopt ern aa r toe , maa r wordt 

onder vuur genomen . Vi er agent en word en geraakt, wa arvan één levensg e

vaa rlijk gewond . Vijf van de tien betrokk en age nt en menen da t ze Ch apelle 

late r als een der betrokk enen herkenn en , ma ar de waa rn emingsomst andigh e

den war en bij zond er slech t . Alle getui gen h add en ee n foto van Ch apelle op 

za k, zod at ze bij de confront atie pr ecies wist en ho e de ve rd acht e eru itzag . 

De enig e ooggetuig e die geen politi eage nt wa s, verkl aa rd e ni em and goed ge

no eg te hebb en gezien , maa r werd gepr est tot een herkenn ing. Alle politi e

ambtenar en die Ch apelle hebb en herkend , getui gden anoni em, zod at ze ni et 

door de verd edi ging kond en word en ond erv raag d. 

De geschiedenis 

De politi e van Alkm aa r hield al eni ge tijd een groepje van vijf crimin elen in 

de gat en. M en vermo edde da t ze iets aa n het voorb ereiden waren , al was niet 

duid elijk wat. M a tth ee Ch a pelle was een van de vijf. Er was een inform atie

m ap ove r de bend e en de bet rokk en rechercheur s hadd en daa rui t een aa nt al 
foto 's van de vijf bend eleden meegekrege n , om ze beter te kunn en herkenn en 

wann eer ze hen tegenkwam en. 

Op 23 decemb er 1988 om 17.55 uur werd de R abobank in Alkm aa r overval

len. De politie is onm idd ellijk gea la rm eerd . Vi a de radio is bekend gem aakt 

dat de overva llers waren ontsnapt in een donk ergroe ne M ercedes . Algauw 

werd ontd ekt dat ze nu in een oranj e Scorpi o over de A9 richting Velsen reden . 

De achtervolging. Vi er politi ewage n s namen aan de acht ervolging dee l. In auto 

1 za ten dri e politi emensen . Zij volgden de Scorpi o, soms met de on gelofelijk e 

snelh eid va n 200 kilom eter per uur , doo r het d rukk e spit suur verk ee r in de 

richtin g van de V elsertunn el. De bestuurd er va n de politi ewage n, bekend on

der de codenaa m BR ZIO , p ro beer de de Scorpio tot stopp en te dwin gen do or 

hem bij een snelheid va n 100 kilometer per uur tege n de rechter va ngra ils te 
drukk en . Dit mi slukt e en de bankro vers ont snapten helaas. 1 Tijd en s deze 

1. M en vraag t zich af of he t gebruikt e midd el wel proporti oneel aa n het mi sdrijf was. 

E r hadd en gema kkelijk dode n kun nen va llen : bij de ove rva llers, b ij de po litie , maar 

ook bij volstr ekt onschuldi ge bui tenstaa nd ers. In zekere zin kan men zelfs beargu

men teren dat het gewe ldd adige optr eden va n de ove rvallers doo r de politie is uit ge

lokt. 
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manoeuvr e keek BRZJO naar rechts en zag dat M atthee Chape lle de best uur

der van de Scorpio was. De Scorpio had getinte glazen, maar kenn elijk was 
er genoeg licht om het gez icht van Chape lle te herkenn e n . De twee andere 
politi eage nt en in auto 1 herkende n niema nd, hoewel ze lang er kond en kijken 

dan BRZI0, die imm ers een zeer gewaagde mano euvre moest ui tvoeren. Alle 

dri e de age nten hadd en een foto van Chape lle op zak. In auto 2 za t slechts 
één politi eage nt , bekend onder de codenaam 004 . Hij haa lde de Scorpio in , 

minderde toen wat vaart om in de Scorpio te kijken en gaf toen weer gas. 
De Scorpio reed toen ongeveer JO0 kilom eter per uur. Agent 004 beschr eef 
de best uurd er van de Scorpio als een man met een mager gezicht, ee n klein 

snorr etj e, donk er haa r en een smal le neus. Deze beschrijving is echter pas 
vijf weken later geproduceerd, nad at 004 met de verd acht e was geco nfron

tee rd en nadat bekend was dat Chape lle de verda cht e was . Voor die tijd heeft 

004 nooit gerap port eerd dat hij Chape lle had her kend , hoewe l hij Chapelle 
wel degelijk van gezicht kende. In auto 3 zaten twee politi eage nt en , 005 en 006 . 
Zij kwam en de Scorpio tegen op de R egulierslaan , even voordat de ze de snel

weg opdraaide. Bij de ontmoeting reden beide auto's ongeveer 60 kilometer 

per uur ; de. verschi lsne lheid bedroeg dus 120 kilom ete r. Bovendien keke n 005 
en 006 tege n de kopl ampen van de Scorpio in. Toch zagen beide agenten de 

bestuurd er kenn elijk goed genoeg om later Chap elle te kunn en aanwijzen. Ze 

hebb en voor de confr ont atie echter niet de na am va n Chape lle genoemd. Bei

den hadd en een foto van Chape lle op zak . In auto 4 zaten vier politi eage nt en 

met de code nam en BRzo2, BRzo3, BRZ05 en BRz014. Auto 4 ging achte r de 
Scorpio aa n toen auto 1 deze niet had weten te sto ppen. Na ee n tijdj e mer kten 
de agenten dat er va nuit de Scorpio op ze werd geschot en, maa r ze gave n 
niet op. Al snel verliet de Scorpio de snelweg en reed n aa r het dorpj e 

Akersloot. D aar stopte de auto in de julianal aan. De polit iea uto stopte ook; 
de vier age nt en stapten uit. Toen ging de acht er klep van de Scorpi o omh oog 

en werd er op hen geschot en door dri e m ann en . Alle vier age nt en werden ge

raa kt . Toen de Scorpio er weer vandoor ging, werd de ac htervo lgin g voo rtge
zet, maar de age nten mo este n al ga uw opge ven va nwege hun verwondingen. 
Geen van de vier age nten herkende op dat mom ent Chapelle als ee n va n de 
schutt ers. 

De corifrontaties. De bende van Chape lle werd gearresteerd en vijf weken late r 
met de agente n geco nfr onteerd. De herke nnin gsprocedure is zee r ond uid elijk 

beschr even en werd zelfs op de zittin g niet geheel duidelijk. De waarsc hijn
lijkste reco nstru ct ie is dat de vijf mann en tegelijkertijd aa n de politi eage nten 
werden getoo nd en dat de agente n de herkennin gen in elkaa rs aanwezighe id 
pleegden . In totaal deden er tien age nten aa n de her kennin gen mee : drie ui t 
auto 1, één uit auto 2, twee uit auto 3 en vier uit auto 4. Van die tien ' herken
den' slecht s vijf Chapelle als een va n de betro kkenen . BRZI0 herkend e hem 



Chapelle 

omd at hij al eer der had gezeg d dat Ch apelle de bes tuurd er va n de Scorpi o 

was gewees t. De herkennin gstest bewees du s alleen maa r dat hij Ch apelle 

(van wie hij een foto bij zich dro eg) kend e . Agent en 004 , 00 5 en 006 weze n 
ook Ch apelle aa n als de bestuurd er van de Scorp io, m aa r zij hadd en zijn 

naa m noo it eerd er genoemd , hoewel ze hem allang kend en . BRzo3 herkend e 
Ch apelle als een der sch ut te rs, m aa r ook hij had Ch apelle daa rvoor nooit ge
noemd . H et eerste prob leem met deze herkenning en is dat vijf age nt en nie
m and herkend en , hoewel ze even goed e waa rn emingsmo gelijkh eden hadd en 

als hun collega's . Verd er zegt de herkennin g door BRZIO niets. H et prob leem 

met de laa tste vier herkennin gen is n atuurlijk dat de aa nw ij zing heel gemak 

kelijk wordt zodr a bekend is dat C hap elle en zijn bend e ve rantwo ord elijk was 

voor de overva l. N a vij f weken va n geru cht en en een arr es ta tie is dat stellig 
gebeurd. De herkennin gen bewijzen du s alleen dat de age nt en iemand kun 

nen aa nwij zen wiens foto ze in hun binn enzak hebb en . 
Per saldo blijft er du s maa r één herkennin g over: do or BRZIO tijd en s de 

cra sh-m ano euvr e op de Ag. M aa r die herkenn ing is zee r aa nvechtb aa r , gege 
ven de mo eilijke waa rn emin gsomst andi gheden. Is het m oge lijk da t de zee r 

sterke verwachting Ch apelle te zullen zien , geleid heeft tot een waa rn emin g 
die niet op een fysische prikkel beru stte? Een ra pp ort ove r de ro l va n 

ve rwach ting bij het herkenn en van perso nen in het donker door K erst

holt, R aa ijm akers en V aleton (zie hoofd stuk 8) laa t zien dat een dergelijke 
vergissin g in 2.5 pro cent va n de geva llen wordt gem aa kt. H et is onm oge lijk 
om vas t te stellen of BRZ IO ind er daa d in deze val is gelopen , maa r on waa r

schijnlijk is het niet. 

De getuige Rooyakker. Er was een getui ge die een schietend e ma n heeft gez ien 
nadat deze uit de aut o was gespro ngen . De m an stond te schiete n ond er een 

lant aa rnp aa l, ongevee r 80 meter van R ooya kker verwijd erd . R ooyak ker 

heeft altijd verklaa rd dat de afstand te groo t was om het gez icht va n de schut
ter te zien , maa r desond anks wer d hij ui tgenodi gd voor een herk ennin gstes t . 
Opni euw is onduid elijk hoe de test is uit gevoer d; waa rschijnlijk heeft R ooy 

akker alle verd acht en tege lijk gez ien . M aar hij kon nieman d aa n wijzen , om 
dat zijn waa rn emin g te ondu idelijk was gewees t . Toc h was er een proces

ver baa l waa rin R ooya kker verklaa rd e de verd acht e Scheffer te hebb en her
kend. Ho e dit kon , wer d la ter bij de recht er-commi ssa ris opgelost. H ier ver
klaa rd e hij dat hij na de m islukt e confr ont atie met de dienstdo end e recher

cheur naa r beneden liep . De recherc heu r me rkt e op dat het toch wel heel 
j amm er was dat Ro oya kker niet had willen meewe rken. waaro p R ooya kker 
zei dat h ij best wild e meewerken . De recherc heur ste lde hem toe n voo r om 
nog een keer te kijken of hij wellicht iemand 'b ij benader in g' zou kunn en 
herkenn en . D at zou al enorm helpen , wan t hij was de kroo ngetui ge. R ooya k
ker ging du s opn ieuw mee naar boven . D aa r werd hij uit voer ig ove r het ui-
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terlijk van de gezochte man geïnstrueerd . Deze informatie was nieuw voor 

hem, aangezien hij immers in het donker niet veel had gezien. Na deze be

schrijving was Rooyakker in staat twee mensen aan te wijzen. Even later ver
klaarde hij dat hij deze twee had uitgekozen op grond van hun postuur, niet 
hun gezicht. Hoe hij uit die twee Scheffer koos heeft hij nooit kunn en uitleg

gen. Oorspronkelijk bleek van deze zeer merkwaardige procedure niets uit 
de documenten; er werd gerapporteerd alsof het om een volstrekt normale 

identificatie ging. Rooyakker heeft volgens de papieren ook een van de wa

pens geïdentificeerd die in het bezit van een der verdachten was aangetroffen. 

In de rechtszaal zei hij echter dat hiervan geen sprake was, omdat hij op een 

veel te grote afstand had gestaan om een wapen te kunnen herkennen. De 

identificatie van Scheffer was belastend voor Chapelle, omdat zij deel uit
maakten van dezelfde groep. 

Bewijs , verweer en behandeling 

Bewijs. Het bewijs bestond uitsluitend uit herkenningen: door BRZIO tijdens 

de achtervolging en door vier andere agenten tijd ens de zeer onorthodoxe 
confrontatie. 

Verweer. Het verweer richtte zich voornamelijk tegen de herkenningen. 
a. Er werd betoogd dat BRZIO mogelijk het slachtoffer was van zijn sterke ver
wachting Chapelle te zullen zien. 

b. Verder werd betoogd dat de and ere herkenning en waren verricht met be
hulp van procedur es die alle regels schonden. 

c. Er werd bezwa ar gemaakt tegen het feit dat alle politiefunctionarissen ano
niem bleven en da a rdoor niet door de verdediging konden worden onder

vraagd. Een dergelijke ondervraging had zeer voor de hand gelegen, omdat 
hun herk enningen het enige bewijs vormden en de herkenningen ongeloof
waardig war en. 
d. Ten slotte werd de vreemd e procedure rond de herkenning van Scheffer 

boven water gehaald. In hoger beroep wilde de verdediging ook de politie

man Jongveld hor en . Rooyakker was de tuinman van Jongv eld en de twee 
hadden de zaak diepgaand besprok en. Het bleek zelfs dat Rooyakker, 15 mi

nuten voor zijn verschijning in de rechtbank, uitvoerig was geïnstrueerd door 
Jongveld. Dat sugger eer t op zijn minst dat Rooyakker een verhaal mo es t ver
tellen dat de politi e goed uitkwam ; en ind erdaad had de politi e iets te verber
gen, namelijk dat ze Rooyakk er tot een identificati e hadden geprest. Het ge
rechtshof weigerde omjongveld te hor en en dit verder uit te zoeken. H et was 
ook enigszins irrelevant , omdat de verklaring van Rooyakker door geen van 
beide rechtscolleg es als bewijsmidd el is gebruikt. 



Colombo 

Behandeling. D e rechtbank vond de herkennin gen veilig genoeg, ond ank s alle 

kunstfout en en bezwar en. Chap elle kreeg twaalf j aar en zijn vier medever

dacht en kreg en vergelijkbar e straff en . In hog er beroep m aakt e het hof ge

bruik va n precies dezelfd e bewijsmiddel en , wederom zond er acht te slaan op 

de vele schending en van vrijwel over de geh ele wereld aan va ard e regels voor 

het houd en van confr on ta ties. Nu kre eg Ch apelle vijfti en j aa r. 

Problemen 

Het grootst e probl eem in deze zaak is dat het bewijs uitsluit end best aa t uit 

herk enningen . Bov endi en zijn de herkenning en aanvechtba ar of zelfs ronduit 

on geloofwa ardig. D e waa rn emin gsom standi gheden waren voo r alle ge tuig en 

zee r on gunsti g . D at is een voldo end e reden om de waa rn emin g te testen m et 

behulp van een Oslo-confront atie. In de plaats daarvan zijn de verdachten 

getoond in een soort 'a ltijd prijs ' -confr ont atie, waa rbij alle ge tuig en wist en 

dat Ch apelle de verda cht e wa s en hoe Chap elle eruit zag. Bov endi en h add en 

alle getui gen voldo end e reden om iemand te willen aanwij zen, omd at er op 

politi efun ction arissen was geschoten . De geschiedenis met de ge tui ge R ooy

akk er suggere ert dat de politi e weinig midd elen schuwd e om de schuld van 

Ch apelle en zijn gro ep te bewijzen. Ten slott e kon geen van de getuig en over 

al deze pro blem en word en ond ervra agd , omd at ze anoni em moesten blijv en . 

Colombo 
De dru gssmokk elaar en zijn controll er 

Verdachte. Alfon so Fern ando Delm ont e Co lomb o, geboren in N ica rag ua , ze 

venentwintig ja ar oud. 

Ten laste gelegd misdrijf. H et smokk elen van 9 00 gram heroïn e. 

Procesverloop. Vrij gesprok en door recht ba nk . 

Samenvatting . Delmont e C olombo wordt erv an beschuldi gd da t hij de controller 

is van de drug ssmokkel aa r Gonzalez en als zodani g medepli chti g aa n heroï
nesmokk el. Gon zalez wordt betrapt met hero ïn e in zijn koffer . Gon zalez be

weert dat hij de koffer va n C olomb o kreeg, maa r deze ontk ent alle betrokk en

heid . H et bewij s tege n Co lomb o bestaat verd er uit geurp roeve n waarop van 

alles is aa n te merk en ; en een 'pa sproef ' m et kleren uit de koffer van G on za

lez, wa aruit mo et volg en da t di e kleren van Colombo waren . H et proce s

verb aal va n de pa spro ef is fraudul eus opgemaakt. Col omb o heeft ee n slui

tend verh aa l. H et eni g over blij vend e bewijs is de verklaring va n G onza lez di e 
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zijn eigen rol natuurlijk zo onschuldig mogelijk wil doen voorkomen. Van 
dat verhaal blijft echter weinig over. Gonzalez wordt veroordee ld en Colom

bo vr ijgesproken. Ondanks de vrijspraak is de zaak interessant vanwege de 

hardnekkigheid waarmee politie en justitie hem doorzetten, tegen beter we

ten in. 

De geschiedenis 

Aankomst op Schiphol. Op 30 juni 1985 stonden twee wachtmeesters van de 
rijkspolitie op Schiphol te surve illeren bij de aankomst van passagiers uit 
Zuid-Amerika via Curaçao. Deze vlucht stond bekend om de grote kans op 

drugssmokkelaars onder de passagiers. Bij Marco Gonzalez was het raak. De 

douane vond in zijn zwarte koffer een dubbele bodem waaronder 900 gram 
heroïne was verstopt. Gonzalez wees als zijn medeplichtige Delmonte Co

lombo aan, die echter de douane al was gepasseerd. De agenten gin gen bui
ten kijken en troffen daar een Zuidamerikaans uitziende man aan die ver

dacht achter de bosschages stond te gluren. Zij vroegen om zijn paspoort, 
maar dat was voor de man een aan leiding om op de vlucht te slaan . Hij werd 

gegrepen bij de ingang van het NS-st3:tion. Beide mannen werden tot op de 
huid gefoui lleerd en hun koffers, de zwarte van Gonzalez en de witte van Co

lombo, werden onderzocht. De koffer van Co lombo bleek niets verdachts te 
bevatten. Als hij al een rol bij de smokkel spee lde, moet hij de contro ller zijn 

geweest, de man die namens de eigenaar controleert of de koerier er niet met 

de drugs vandoor gaat. Gonzalez zelf was duidelijk bij de zaak betrokken en 
had er dus alle belang bij iemand anders de schuld te geven. Gonzalez reisde 
ook nog op een vals paspoort. 

Het verhaal van Gonzalez. Gonzalez hield zijn verhaa l tot het einde toe vol. Hij 

kende Colombo al jaren. Hij had enige tijd als personeelsfunctionaris in de 

farmaceutische fabriek van Colombo's vader gewerkt, maar was onts lagen. 

Zoon Colombo verte lde hem toen dat hij wel werk voor hem wist in Europa. 
Co lombo gaf hem een vals paspoort (waarom is niet duidelijk) en een koffer. 
Samen zijn zij toen via Curaçao naar Amsterdam gereisd. In Curaçao moes
ten zij twee nachten blijven omdat het KLM-toestel vertraging had. Zij hebben 

toen in dezelfde kamer geslapen, overigens op kosten van de KLM. De tickets 
van Gonzalez en Colombo hadden opeenvolgende nummers van de luchthaven
belasting op Curaçao: 69417 en 69418. De twee hebben direct na elkaar inge
checkt en zaten in het vliegtuig naast elkaar op plaats 30h en 3oj (3oi bestaat 
niet). Er was verschi l in de tickets van de twee mannen: Gonzalez wilde rei
zen via Amsterdam -P arijs-Madrid, en Co lombo via Amsterdam -H an
nover-Parijs. Gonzalez beweerde met grote stelligheid niet te hebben gewe
ten dat er heroïne in de koffer zat. 

518 



Colombo 

H et verhaal van Delmonte Colombo. Aa nvankel ijk beweerde Co lom bo dat hij 

Go nzale z helema al ni et ken de. D aa rna gaf hij toe dat hij hem al ach t j aar 

kend e . Zij hadd en elkaa r toeval lig onderweg ontmoet en waren samen verd er 

gere isd. Hij was op weg n aa r Hannover waa r hij voor zijn vader een aa n ta l 

hoogw aa rdig e farmaceutische stoffen moest kop en. Ten bewij ze had hij een 

aa ntal folders bij zich , waarop sto ffen waren aa ngekruist. H et bleek ook dat 

Co lombo aa nva nk elijk hel emaal ni et via Amsterdam had willen reizen. Hij 

had echt er zijn dir ecte vlu cht naar Ha nn over gemist en was daaro m via Am

sterdam gekomen. De wijziging van zijn ticket werd beves tigd. 

Bewy·s, verweer en behandeling 

Bewijs. H et bew ijs bes taat uit drie onderde len . 

a. Gonza lez beweer de dat Co lombo de smok kel had geo rga ni seer d . Hij ging 

zelfs zove r te beweren dat hun koffer s waren omgew isseld . De zwar te koffer 

met de dubb ele bodem en de dru gs was van Co lombo. Maa r aa ngezi en Co

lombo de witte koffer van de band had gepakt moest hij wel op de zwarte kof

fer wac ht en. Ook vertelde Go n zalez dat hij 3000 doll ar voor het binn enbr en

gen va n de koffer zou krij gen. 

b. D e rijk sspeurhond Robin verbindt de geur va n Co lombo met een blauw 

over hemd in de zwa rte koffer va n Gonzalez. Ke nn elijk zitt en Co lombo's kle

ren in di e koffer. 

c . De smokin g in de zwarte koffer va n Gonzalez blijkt Co lom bo uitst eke nd 

te passen . De pasproe f wordt beschr even in een proces-verbaa l ondertekend 

door d rie opperwachtmeesters. 

Verweer. Alle drie bew ijsmidd elen worden wee rlegd. 

a. Van de beweringen van Gonzalez klopt we ini g . Op een gegeven moment 

zegt hij zelfs dat be ide koffers van Co lomb o waren, en dat hij zelf zond er kof

fer reisde . Als ind erdaad Co lombo zijn witte koffer onverwacht h ad wegge 

pakt, waarvoor zou hij dan 3000 do lla r krijgen? Go nza lez ve randerde dit be

drag late r over igen s in woo do llar. De tickets zijn volgens Gonza lez beide 

door Co lombo gekocht. Zij blijk en echter a fkomstig te zijn van versc hill end e 

re isbu rea u s. Ui t de bestellin g blijkt duide lijk dat Co lombo zelfs niet eens va n 
plan was om met Go n zalez via Amsterdam te reizen. Gonza lez beweert d a t 

Co lombo zijn valse paspoort hee ft gekochL M aar het blijkt da t het pa spoort 

alleen maar ee n valse naa m bevat, geen va lse foto of vinge rafdruk. H et pas 

poo rt is du s waarsch ijn lijk gewoo n door de autor itei ten aa n Go nza lez zelf af

gegeve n , die daarbij echt er een valse naam gebruikt e . Op de datum van af

gifte was Co lombo niet eens in Nicaragua, hetgee n uit zijn paspoort blijkt. 

Go nza lez beweert dat Co lombo zijn kledin g ove r be ide koffers had verdee ld . 
D at zou we l heel on nozel zijn als Co lomb o van plan was Go nzalez het gehele 
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risico te laten lopen. Het verhaa l van Co lombo dekt alle feiten en vormt dus 
een Meer en Vaart-verweer. 
b. Van de geurproeven deugt eigenlijk niets. Hierover is uitgebreid gerappor

teerd in hoofdstuk 8. Het belangrijkste is echter dat achteraf bleek dat het 

blauwe overhemd inderdaad van Co lombo was, maar in Gonzalez' koffer te
recht was gekomen onder het oog van de rijkspo litie op Schiphol! Gonzalez 

verte lt hierover: 'Toen ik op de luchthaven Schiphol werd aangehouden had 

ik een overhemd aan van alfonso [Co lombo]. Dat overhemd was blauw 
van kleur en had een wit boord met witte manchetten. Dat overhemd had 
ik in Curaçao aangetrokken . Toen ik door de douane was aangehouden 

vroeg ik of ik een ander overhemd mocht aantrekken . Dat werd toegestaan 
en ik haa lde uit de zwa rte koffer een ander overhemd van Alfonso.' Het 

overhemd was dus van Co lombo en kon daardoor zijn geur dragen. Het was 

echter door Gonza lez gedragen en had moge lijk de geur van beide mannen. 

Wat een hond in zo'n geval doet is ondu idelijk. Bovendien, omdat de twee 
op dez elfde kamer in Curaçao sliepen, kunnen zij elkaars aftershave hebben 
gebruikt, hetgeen de hond zeker in de war gebracht zou hebben. 

c. De zoge naamde pasproef, geautoriseerd door drie opperwachtmeesters, is 
in de rech tsza al her haald. Gonzalez weigerde dat pertinent en moest met ge

weld tot deelname worden gedwongen . Daarbi j bleek de smoking Colombo, 

die een kop kleiner was dan Gonza lez, in het geheel niet te passen . De 

broekspijp en waren ongeveer 10 cent imeter te lang, zodat hij er steeds over 
stru ikelde . De smoking zat Gonza lez als gegoten. Er is dus geen enkel bewijs 
dat de kleren in Gon zalez' koffer van Co lombo zouden zijn. 

Behandeling. Het enige bewijs dat overeind blijft, is de duidelijk e associatie 

tussen Gonzalez en Colombo. Zij kend en elkaar en reisden sam en. De be 

schu ldigingen door Gonzalez zijn echter gemakke lijk te begrijp en als een po 

ging om de schuld op een ander te gooien. De rechtb ank aanvaardt deze be
wer ingen dan ook niet en spreekt Colombo vrij. 

Problemen 

De probl emen hebben geen betrekking op het denken van de rechter, maar 
veeleer op de po litie en het openbaar m ini sterie, die een zaak wilden doorzet
ten zonder dat er voldoend e bew ij s was. In een 'prima facie' -procedure was 

deze zaa k waarschijn lijk blijv en steken. 
De mo eilijkheid in deze zaa k is dat Co lombo n iet wordt beschuldi gd van 

de eigen lijke smokke l , ma ar van medeplichtighe id eraan. Dat maakt de ver
klar ing van Gon zalez al heel gauw essenti eel, maar Gonza lez kan per defini
tie niet vertrouwd worden. Een ander prob leem is de foutief uit gevoer de 
geurproef. Sinds 1989 bestaa n hiervoor nieuwe richt lijnen , waardoor de ge-
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Donker 

maa kte fout en deels , m aar niet geheel , word en voork omen . T en slott e zijn 

er ook probl em en m et de politi e zelf. De ver klar ing over de paspr oe f is frau
dul eus op gem aa kt ; op and ere pun ten ant woordd e de politi e steeds m et het 

lamm e ex cuu s dat zij zich ni et meer kon herinn eren hoe het allem aa l pr ecies 
was gegaa n. 

Donker 
Een beze ten orthop ed ago ge 

Verdachte. D .L . Donk er , tac hti g j aa r oud , grootva der va n een der verm eend e 
slach toffertj es. 

Ten laste gelegde misdrij ven. Seksueel mi sbruik van kleind ocht er H eleen en haa r 
vriendinn etje Geertj e. 

Procesverloop . Offi cier va n ju stiti e trekt de zaa k 'Gee rtj e' op het laa tst e mo

ment in. R echtb ank , openb aa r mini sterie en verd edi gin g kom en ove ree n in 

de zaa k ' Hel een' niet-ont vankelijkh eid te acce pt eren. 

Samenvatting. De m oeder van Geer tje Vos doet aa n gifte van seksueel mi sbruik 

va n haar do cht ertj e door de opa va n het buurm eisje , de heer D onk er . Do or 
chant age wee t de politi e een soort bekent enis uit opa Donk er te krij gen . Di e 

bekent eni s wordt vervolg ens op frauduleuze wijze aa ngedikt en in de vo rm 
van een pro ces-verbaal gegoten . De zaa k blijkt te berust en op onmo gelijk e 

fant asieën van Geertj e en wordt op het laa tste moment do or de officier in ge
trokk en . Inmidd els zijn echt er de oud ers van H eleen argwanend gewo rd en 

omd at zij vermo eden dat op a Donker zijn hand en niet heeft kunn en afhou

den van zijn eigen kleindo chter . H eleen word t ve rhoord door de orth oped a

goge mev rou w Gro en tem an , die op een ui te rst ve rwerp elijke wijze H eleen 
dwin gt tot allerlei duid elijk valse beschuldi gingen. De officier begrijpt pas na 
het pleidooi va n de ra adsm an hoezee r zijn zaa k op valse beschuldi ging en en 

incomp etenti e berust. Hij prob eert de zaa k alsno g teru g te nem en , maa r 

daarop gaat de recht er nie t in . T en slotte komt men overeen het openb aa r 
mini sterie ni et-on tvank elijk te verkl aren wege ns overschrijdin g van de be
hand elin gste rmijn . 

D e geschiedenis 

De zaak Geertje Vos. D e famili e Petersm a woo nd e in Dordr echt , met twee kin
deren waa rva n de j ongst e de zesj arige H eleen is. Hun op a, de vader van m e
vrouw Petersm a , is de tachtigj arige heer Donk er, die in Bergen op Zoom 
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woont en af en toe op bezoek komt. Hij was kennelijk een heel lieve opa, die 

veel met de kleinkind eren speelde, snoepjes meebracht, hen op schoot nam 

en knuffelde. Naast de familie Petersma woonde Geertje Vos, een vriendin

netje van Heleen . Op 16 februai;i 1988 deed de moeder van Geertje aangifte 

van seksueel misbruik van haar dochtertje Ge ertje; de dader zou opa Donker 

zijn. Deze werd twee weken later aangehoud en . Het proces-verbaal van be

vindingen vermeldde dat Donker bekende het slachtoffer bij h aa r onderli

chaam te hebben gestr eeld. Het proc es-verbaal van het verhoor zei letterlijk: 

'In het jaar 1986 heb ik Geertje twee maal gestreeld. Geer tje drong zich altijd 

bij mij op, ging dicht tegen mij aan sta an en verleidde mij een beetje . Ik 

streelde haar dan over haar rug , haar billen en plass ertje.' En verder: 'Ik 

weet da t hetgeen ik met Geertje deed strafbaar is en dat ik mij schuldig heb 

gemaakt aan het pleg en van ontuchtige hand eling en met een minde1jarige.' 

Donker heeft dit proc es-verbaal nooit ondertekend, aangezien het volgens 

hem een onjuiste weergave van zijn woord en behelsde. Het strelen van 

Geertjes plassertje was door de verbalisante toegevoegd, evenals de (zeer wel

kome) passag e over het plegen van ontuchtige handelingen . Hij had nooit be
kend een strafbaar feit te hebben gepleegd; integendeel, hij had het steeds à 
tori et à travers ontkend! Hij had wel een verklaring ondertek end dat hij Gee r

tje twee maal had gestr eeld, maar daarin stond niets over ontuchtige strelingen. 

Dez e oorspronkelijke verklaring was handg eschreven opgenomen en ond er

tekend. Lat er heeft de verbalisante dez e verklaring uitgewerkt en volgens 

Donker aanzienlijk uitgebreid. In ieder geval is niet me er na te gaan wat 

Donker wel heeft willen ondertekenen, want het handgeschreven document 

is (alweer zeer welkom) weggeraakt. 

De omstandigheid waaronder dez e eerste verklaring tot stand is gekomen, 

is het vermelden waard . Donker was aangehouden en werd voor een hem on

bekende periode vastg ehouden. Zijn dochter Gertrude zou met de kleinkin 

deren uit Finland komen en hij werd natuurlijk op Schiphol verwacht om 

dochter en kleinkinderen te ontvangen . Hij legde dit probleem voor aan de 

verbalisante, agent Zwartspuit er - er schijnt altijd iets aan de hand te zijn 

met de namen van betrokkenen in zulke zaken - die ogenblikkelijk haar 

kans schoon za g. Zij legde aan Donker uit dat hij beslist niet wegkwam zon

der een bek entenis te tekenen en dat hij dan maar later aan zijn dochter 

mo est uitleggen waar hij had gezeten en waarom. Zij legde uit dat zij via de 

hulpofficier, een andere politieambtenaar, zijn voorarrest tot drie dagen kon 

verlengen en dat dit genoeg was om hem ernstig in de problemen te brengen . 

Agent Zwartspuiter schermde eveneens met een doktersverklaring waarin 

zou sta an dat Geertje seksueel misbruikt was; hij mocht die verklaring echter 

ni et zien. De verklaring bestond ook in het geheel niet . Onder de druk van 

deze omstandigh eden he eft Donker ten slotte verklaard dat hij Geertje twe e 

maal had gestreeld . Daarna schrijft hij in zijn memoires: 'Toen was ik vrij!! ' 
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Agent Zwartspuiter heeft vervolgens de zaak op eigen houtje nog wat aange

dikt en met haar eigen ambtseed bezegeld. 
Van het verhaal van Geertje Vos klopt e verder heel weinig. De moeder be

weerde dat Geertje last had van irritaties bij de schaam lipp en en dat er regel

matig een bruinkleurige afsche idin g uit de vagina kwam. Bij nader onder

zoek bleek dat in 1985 al te zijn geconstateerd, dus lang voor de zogenaamde 
strelingen van opa Donker. Moeder Vos had dat echter verzwegen. Boven

dien kan door een streling geen bruine afscheiding ontstaan. Geertje ver

klaarde dat zij opa's erectie had gevoeld. Maar het toeval wilde dat opa Don

ker al enige jaren impotent was, hetgeen door een medische verklaring werd 

bevestigd. Vervolgens bleek dat Geertjes moeder zich al eerder had beklaagd 
over de grove seksuele taal die Geertje wisselde met haar broer. Een tweede 
broer was inmiddels aangehouden wegens seks met kinderen . Terzelfder tijd 

beweerde Geertje seksuee l contact te hebben gehad met een buurjongetje. 

Vervolgens verklaarde de moeder dat zij Geertje had aangetroffen terwijl zij 

zat te masturberen op de bank. Ten slott e verklaarde Geertje zelfdat de be

wuste strelingen waren uitgevoerd op de bank bij de fami lie Petersma, tijdens 

Heleens verjaarspartijtje, waar iedereen bij was. 

Het openbaar ministerie was van al deze feiten niet onder de indruk en zet
te de zaak door. Opa Donker werd gedagvaard om op 9 februari 1990 te ver
schijnen. Pas tijdens de zitting kwam de heer officier bij zinnen en besloot 

zonder nadere argumentatie om de zaak te seponeren . Hij erkende dat opa 
Donker ten onrechte als verdachte was aangemerkt en beloofde dat alle gege

vens aangaande deze strafvervo lging zouden worden verwijderd . De historie 

vermeldt niet wat er is gebeurd met de volijverige agente Zwartspuiter. 

De zaak Heleen Petersma. Het kwaad was echter al geschied: de ouders van He

leen hadden de beschuldigingen tegen opa geloofd en vroegen zich nu af of 
hij misschien ook aan Heleen had gezeten . Heleen ontkende dat. Maar de 

ouders aanvaardden de ontkenning niet en bleven doorwroeten. Ten slotte 

raadp leegden zij een orthopedagoge, bekend van de Bolderkar-affaire en dus 

voor zeer deskundig gehouden. Deze hield een spelinterview met behulp van 
de poppenmethode en kwam tot de conclusie: 'Het is zeer waarschijnlijk dat 

Heleen eenmaa l of enige malen door haar grootvader is betast aan de 
geslachtsdelen.' De finesses van het spelinterview worden in hoofdstuk 14 be 
sproken. Hieronder worden slechts en ige details toegelicht. Op 16 april 1988 
deed de heer Petersma aangifte. Op 2 mei werd opa Donker opnieuw opge
pakt, nu voor het misbruiken van zijn eigen kleindochter. Ook voor deze 

zaak moest hij op 9 februari 1990 terechtstaan. 
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Bew&"s, verweer en behandeling 

BewiJs. Het bewijs in de zaak Heleen bestaat uitsluitend uit de verklaring van 
de deskundige, mevrouw Groenteman. Uit het spelinterview heeft zij kunnen 

concluderen dat Heleen is misbruikt en dat opa Donker de dader is. Heleen 

is zelf nooit gehoord, niet door een opsporingsambtenaar, niet door de 

rechter-commissaris en niet ter terechtzitting. Andere betrokkenen die toch 

gemerkt zouden moeten hebben wat er is gebeurd, zoals de ouders van He

leen en de oude mevrouw Donker, kunnen geen relevante gegevens verschaf

fen. De mate waarin Heleen een verhaal is opgedrongen door de bezorgde 

ouders, kan dus ook niet worden vastgesteld. 

Verweer. Raadsman laat ter zitting van het zogenaamde deskundigenrapport 

geen spaan heel. Hierbij wordt hij geholpen door een verklaring van de psy

chiater Boerema. Die is van mening dat de interviewmethoden van mevrouw 

Groenteman volstrekt onaanvaardbaar zijn en dat de conclusies onmogelijk 

door de bevindingen kunnen worden gedragen. Ook deze opinie, die van te

voren op schrift was gegeven, hield de heer officier niet af van een vervol

ging. Pas tijdens de zitting, na het requisitoir, door het aanhoren van het 

pleidooi, kwam de officier tot het inzicht dat ook deze tweede zaak een grote 

vergissing was. 

Behandeling. Na het pleidooi te hebben aangehoord, verzocht de officier de 

aanklacht te mogen intrekken. De president van de rechtbank legde hem ech

ter uit dat de wet zoiets niet toestaat. De president wist echter wel een andere 

oplossing: niet-ontvankelijkheid wegens het verlopen van de wettelijke ter

mijn. Het delict was op I april 1988 aangemeld en de behandeling vond plaats 

op 9 februari 1990. De officier grijpt dit aanbod met beide handen aan en de 

raadsman legt zich er om onduidelijke redenen bij neer. De rechtbank 

spreekt dus geen enkele kritiek uit op de handelwijze van het openbaar minis

terie of op de kwaliteit van het rapport van mevrouw Groenteman. 

Het rapport van de orthopedagoge 

Het rapport van de orthopedagoge en psychomotorisch therapeute mevrouw 

Groenteman is volledig afgedrukt in hoofdstuk 14; vandaar dat hier met een 
samenvatting kan worden volstaan. De voornaamste kritiek op het interview 

is dat de deskundige uitgaat van een vooropgestelde mening die vervolgens 

via suggestie of onder bedreiging aan het zesjarige meisje wordt opgedron

gen. Zij noemt dit de poppenmethode, maar er is geen sprake van enige 

poging om welke methode dan ook op een gestandaardiseerde wijze toe 

te passen. 
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Het spelinterview begint met vragen over wat Geertje is overkomen 
(V = vraag van mevrouw Groenteman; A = antwoord van Heleen). Heleen 
weet daar niets van af en zegt dat ook . Maar mevrouw Groenteman heeft de
ze aanloop nodig en persisteert dus . 

V: Ik denk dat jij een keer met Geertje aan het spelen was en dat opa 
toen kwam en dat die toen wat met Geertje heeft gedaan waar Geer
tje erg van is geschrokken. 

A: Wat dan? 
V:Ja, dat moet jij vertellen, dat weet ik niet. Jij was erbij, ik niet. Ik 

weet alleen dat Geertje erg geschrokken was. 
A: Maar ze heeft het niet verteld maar ze zei wel dat het niet leuk was. 
V: Dat het helemaal niet leuk was. En wat zei ze verder nog. Ging ze 

huilen of niet huilen? 

A: Nee. 
V: Nee. En waar was dat ook alweer~ 
A: Dat heb ze niet gezegd. 

Mevrouw Groenteman liegt tegen Heleen. Zij liegt dat zij niet weet wat er 
met Geertje is gebeurd. Zij liegt ook dat Heleen erbij was en maakt het daar
door erg moeilijk voor het meisje om gewoon te zeggen dat zij het niet weet. 
Vervolgens moet Heleen zeggen of haar hetzelfde is overkomen. Ook daarop 
weet zij het antwoord niet, want zij weet niet wat er met Geertje is gebeurd. 

V: Weetje wat ik graag zou willen weten. Of opa wat ie bij Geertje ge
daan heeft of ie dat ook wel eens bij jou gedaan heeft. Heeft die opa 
bij jou wel eens zo zitten friebel de fratsen? 

A:Ja. 
V: Ja. Waar heeft ie aan jou zitten friebel de fratsen? 
A: Hier. (Wijst ergens vaag naar het lijf van de meisjespop.) 
V: Daar. En waar nog meer? 
A: Aan me zij. 

Heleen weet nog steeds niet wat opa gedaan moet hebben. De term 'friebel 
de fratsen' is niet erg duidelijk; wat betekent dat eigenlijk? Een zesjarig meis
je kan gemakkelijk denken dat het betekent: grapjes maken, stoeien, kietelen. 
Waarom zou zij meteen aan seksueel misbruik denken? Het aanwijzen van 
een tamelijk onschuldige plek waar opa heeft gefriebel-de-fratst, wordt niet 
aanvaard. Zij moet meer zeggen. 

V: Zal ik het vragen, dan hoef jij alleen maar ja of nee te zeggen. 

A:Ja. 
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V: Oké . Had opa op Geertjes ruggetje gekriebeld gekratst? 

A: Nee. 

V:Je zei net van wel. 

A:Ja. 

Mevrouw Groenteman liegt weer . Heleen heeft nooit gezegd dat opa iets met 

de rug van Geertje heeft uitgespookt; zij heeft bij herhaling gezegd dat zij nfet 

wéét wat er is gebeurd. Ten slotte wordt het meisje gechanteerd door haar 

zogenaamd op een leugen te betrappen. Nu zegt zij 'ja' en heeft zij ook be 

grepen dat 'ja' het goede antwoord is. Via de ja-routine beaamt zij dat opa 

Geertje heeft gekriebel-gekratst op haar buikje, beentjes, plasser en billen. 

Hetzelfde over Heleens eigen buik, rug, benen, plasser en billen. Ieder posi

tief antwoord wordt bekrachtigd. Heleen blijft 'jq' zeggen totdat mevrouw 

Groenteman opa (die impotent is) het meisje wil laten verkrachten. Daarop 

zegt Heleen 'nee'. Vervolgens geeft zij aan dat eigenlijk het hele verhaal over 

friebel de fratsen en kriebel-kratsen onwaar is. 

V: Nou, ik vind jou toch verschrikkelijk knap dat jij dat nog wist want 

eerst wist jij het helemaal niet meer dat je dat wist he. 

A: Nee, maar het is eigenlijk niet gebeurd. 

V: Is het niet gebeurd? 

A: Nee. 

V: 0, is het niet gebeurd. Hoe weet jij dat dan, al die dingen? 

A: Gewoon, ik denk gauw iets. 

V: 0, jij denkt gauw iets. Maar dat zijn eigenlijk dingen die kinderen 

niet kunnen denken he? 

A:Ja. 

Men moet dit hardop voorlezen om de volle kracht van de bedreiging te voe

len. Heleen zegt dat er niets is gebeurd; zij heeft dingen beaamd op suggestie 

van de deskundige, maar daarvan is n iets werkelijk waar. Dat accepteert de 

deskundige niet en daarom bedreigt zij haar door te stellen datje wel een heel 

raar meisje moet zijn om zulke dingen te zeggen als ze niet waar zijn. Heleen 

bezwijkt onder deze bedreiging en bevestigt nog een keer dat opa met zijn 

vingers aan haar plasser heeft gezeten. 

Problemen 

Het meest in het oog springende probleem is de manier waarop Heleen is ge

prest een belastende verklaring af te leggen. Nergens in ons land worden der

gelijke methoden aan studenten onderwezen. Het is een raadsel hoe iemand 

die zo te werk gaat, kan menen dat de gedemonstreerde methode weten-
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schappelijk verantwoord is. De eni ge verklaring is dat de deskundige bezete n 

is van de wens om opa Donk er schuldi g te bevind en . 

Een tweede belangrijk aspect is dat de officier van justiti e zowe l in de zaak 

Geertj e als in de zaa k H eleen tot het laa tste mom ent doorz et zond er in te zien 
hoe weinig waarde het bew ijsmater iaa l heeft en zond er zich te rea liseren wat 
de verdachte wordt aangedaan. De heer Donk er is weliswaar ni et veroor 

deeld , maa r zijn gezin heeft volledi g met hem gebroken. Zijn do chter, de 
moed er va n H eleen , blijf t in zijn schu ld geloven en verbi ed t hem de kleinkin

der en te zien. Zijn e igen vrouw is zo onder de indruk "an ee n echt e doctor an

dus in de orthop edagogi ek dat zij haar hu welijk na ruim vijfti g j aar hee ft ver

brok en . Het leven va n de heer Donk er is alsnog ve rwoest. 

Een derd e aspect is de wijze waarop Donk er door age nt e Zwartspuiter tot 
een bekent enis is gedwonge n , die late r op leug enachtige wijze is verdra aid 

en door Zwanspuit er ond er ede beves tigd. 
Een vier de aspect is de opm erkelijke wijze waarop de rec h ter de officier uit 

de mo eilijkh eden haalt. De recht er had natuurlijk ook Donk er vrij kunn en 

spr eken en politi e, justitie en desk undi ge een schrobber ing geven. D at had 

voor het persoonlijk e leve n van Donker een groot versc hil gem aa kt ; en wel

licht ook voor toekomst ige zaken. 

H et bel an grijk ste proble em is echter het cynisme waarmee de divers e acto 

ren optr eden. H et leve n van de verdachte is verwo est, maar noch age nt e 
Zwart spuit er, no ch de heer officier van justitie, noch de desk undig e Groente 
m an , noch de recht er ui ten een woo rd van excuus. H et gaa t ken nelijk om 

een normaa l risi co dat iedere Nederlandse staatsburger loopt. 

DuCroq 
Een creat ief proces-verbaal 

Verdachte. No rm an DuCroq, vijfend er tig jaar, een gewezen wielrenner die 

door zijn vrouw is verla ten . 

Ten laste gelegd misdrijf . Aanrand in g van een vijfjar ig meisje . 

Procesverloop. Veroordeeld door politi erec ht er tot vier maand en geva nge

ni sstraf, waarvan dri e voorwaardelijk, hetge en direct e invrijh eidste llin g bete
kende. Vanw ege de lage straf en de aa n zienlijk e kans op een hog ere straf in 

app el , wilde verdachte niet in bero ep gaan . 

Samenvatting . Ond er de invlo ed va n drugs en alcoho l komt DuCroq tot volsla

gen ongecontroleerd gedrag: hij staat te exhibition ere n in de voo rtuin van de 
fami lie Blook ers. De politi e wordt gewaarsch uwd; de ze arr ivee rt wel m aa r 
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grijpt niet in . Even later vergrijpt DuCroq zich aan een vijfjarig meisje . De 

politie komt opnieuw en houdt hem aa n. Voor het tweede feit dr aag t de poli
tie althans enige mor ele verantwoordelijkheid: er zou niets gebeurd zijn als 
DuCroq eerder was opgepakt en da ar was alle red en voor. Om dit aspect te 

verhullen maakt de politi e een proces -verbaal waarin de twee fasen zijn sa
meng evoeg d. Het proc es-verb aa l is in regelrechte tege nspraak met wat de 

buurtbewoners zeggen en dus duidelijk leugenachtig. Dit moet ieder een, in

clusief de rechter, zijn opgevallen, maar de recht er wenst het niet verd er uit 

te zoe ken, hoewel de verbalisanten meineed gepleegd moeten hebb en . H et 
uitzonderlijk lichte vonnis - onmiddellijk e invrijh eidstelling na een bewez en 
misbruik van een vijfjarig kind - wekt op zijn minst bevr eemding. 

De geschiedenis 

De verdachte. Norman DuCroq is een vijfendertigjarige werkloze man . Zijn 
vrouw is va n hem wegge lop en en hij had het daar heel moeilijk mee . De re

den dat zijn vrouw wegliep was dat hij verkeerde in een mili eu va n amateur

wielrenners die hem helemaal gek maakten. Hij reed een groot aantal 

wedstrijden per week; om dat te kunnen volhouden, gebruikte hij amfetami
ne . Vaak waren de doses zo groot dat hij tijd ens een wedstrijd niet me er wist 

wat hij de ed. Ov erigens gaf hij zelf aan dat de amfetamine geen positieve ef
fecten had op zijn resultaten. Inmiddels had hij het wielr enn en opgegeven en 
had hij ook een vri endin gevonden. 

De dag van het misdrijf. Op 8 augustus 1989 ging DuCroq rond het middaguur 

na ar een café waar hij zijn ex-collega's uit de wielr enn erij ontmoette. Hij 
dronk acht glazen bier en gebruikte ' speed' die hij van de collega's kre eg. 
Rond half vijf ging hij naar het huis van zijn mo eder dat in dezelfde buurt 

stond . Hij liet de hond uit, ma akte ru zie met zijn vri endin en ging de straat 
op. Naar eigen zeggen was hij op dat mom ent door de combinatie van drugs 

en alcohol volslagen de kluts kwijt en wist hij niet meer wat hij deed. Ook 
zijn geheugen liet hem vanaf hier in de steek, zodat hij over de rest van het 

gebeurde niet zo veel kon zegge n . Door getuigen is gezien dat hij eerst uri
neerde op straat. Daarna heeft hij geëxhibitioneerd in de voortuin van de fa
milie Blookers (die door de recht er -com missaris voortdurend 'Blook' wordt 

genoemd). Hij heeft daar aa ngebeld en schunnige opmerkingen gemaakt. 
Dit was voor de heer Blookers voldoende reden om de politie op te bellen . 

Na ongeveer vijftien minuten arriveerde een politi ebusje met de agenten 
Stout en Omm erin g. DuCroq had zich inmiddels naar een nabijg elegen 

parkj e begeve n, waar hij zat te masturber en. De agenten bleven in hun busje 
zitten en stonden de heer en mevrouw Blookers en de getuige Key door het 
raampje te woord . Op dat moment liep DuCroq half ontkl eed in het par~e , 
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volgens de getui gen op ongevee r 25 meter va n het busj e. K ey zei: ' D aa r loopt 

die vent , j e kunt hem zo pakken !' Stou t en Omro erin g gin gen daa r ech ter 
ni et op in . H adde n ze geen zin om ui t hun busj e te kom en ? Of wa ren ze be

du cht voo r de no gal ve rvaa rlijk ogend e Du C roq ? In ieder geval heeft me

vro uw K ey de conve rsatie met de age n ten ook gehoord ; zij stond aa n de ove r
kant van de straa t , in het park , waa r ze bezig was haar hond uit te late n . Zij 

beves tigd e dat Du C roq op dat mom ent vlakbij was. De age nt en ve rtrokk en 
met de mededelin g dat ze wel eve n zoude n rondrijd en . W aa r toe dat nutti g 

zou zijn , bleef onduid elijk . 
Du Croq ve rd wee n toen in het park en even late r kwa m er een j ongetj e uit 

het park gerend, roepend : ' Mijn zusj e, mijn zusj e !' Di t j on getj e was Steve n 
de J ong, die met zijn zusj e Ri etje in het park aa n het spel en was. Du Cro q 
was ze in het park bij een za ndho op tege ngekomen. H ij hee ft daa r het meisj e 

geg repen , haa r bro ekje oml aag getro kken en haa r betas t. O f hij d aa rbij ook 

geprob eerd heeft haa r daa dw er kelijk te verk ra cht en is niet geheel duid elijk . 

Bij het m edi sch ond erzoek werd en wel tekenen va n irrit atie gevo nd en, m aa r 

va n werkelijke penetr a tie is geen spra ke gewees t . H et meisje gilde va n angst 
en pijn . M evrouw K ey, die nog met haa r hond in het park was, zag hoe Du

Cr oq van h(êt meisj e afspron g en wegrende . M evrou w Wink elier, die ook 
haa r hond uitli et , zag hetzelfde . Zij gin g naa r Ri etje toe en brac ht h aa r thuis . 

Blookers en Key zetten toen een achte rvolging in. Uit eind elijk zage n ze dat 
D uCro q het hui s va n zijn moeder binn enging. 

M evro uw Wink elier belde inmidd els de politi e . N u kwa m de politie met 

vfer busj es. Er werd een beve l tot binn entr edin g geprodu cee rd en met gewe ld 

tr ad men het hui s va n DuCroq s moeder binn en , alwaa r Du C roq werd aa n ge

houd en . 

H et proces-verbaal. No g diezelfde dag schr even de age nt en Sto ut en Omro erin g 
een proces -verb aal . Hun p robleem was kenne lijk dat ze bij hu n eers te ve r

schijnin g niet tege n Du C roq wa ren opget reden , waar door erger voor komen 

had kunn en word en . Nu voelden ze zich moreel , of mi sschien wel daa dwer

kelijk , vera ntw oord elijk voor wa t er met Ri etje de J ong was gebeu rd . D aa r

om schr even ze een leug en achti g proces -verb aal , waa rin de twee mal en dat 
ze ten ton ele waren verschenen , zijn beschr even als ware het één gebeurt eni s . 
Zij schre ven dat ze ter plaats e arriv eer den en een gespr ek hadd en met de hee r 
en mevrou w Blookers, de heer en mevro uw Key en mevrouw Wink elier . Alle 
gespr ekken dir ect na elkaar. D at is onjui st : b ij hun eerst bezoe k spr aken ze 

met het echtpaar Blookers en de heer Key; bij hun tweede bezoe k sprak en 
ze ook met mevrou w K ey; met mevro uw Winkel ier hebb en ze noo it gespro 

ken : die had alleen telefonis ch alarm geslage n nadat Stout en Omro erin g 
weer waren ver trokk en. H et proces- verb aa l stelde dat Blookers bij het eerste 
gespr ek zou hebb en gezegd dat Du C ro q in het huis van zijn moeder was ver-
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dwenen . M aar dat heeft Blookers pas bij het twééde gespr ek gezeg d ; na het 
éérste gespr ek liep Du C roq nog vrij rond. De gehele episode waa rin de politie 
zelf hee ft geconstatee rd dat Du Cro q halfnaakt rond liep en waar in de poli tie 
gem akkelijk had kunn en ingrijp en , is uit het proces -verb aal ver dwenen. Er 
wordt ges teld dat Blookers opb elde, niet over een exhibit ionere nd e man in 

zijn voor tuin , maa r over de aanr andin g van R ietje de J ong . M aar dat was 
gebeurd door mevrou w Wink elm an , wier telefoontj e geheel is wegge laten. 

De verklaring van DuCroq. Du Cro q gaf praktisch alles toe, ook al wist hij zich 
van de kri t ieke gebe ur tenis weini g te her innere n . Hij gaf toe aa n allerlei sug
gest ies: 'A ls dat kind verklaar t dat ik m ijn mann elijkh eid uit mijn broe k heb 
gehaald , dan kan dat wel zo zijn .' ' U liet mij de medi sche verklarin g van het 
slacht offer lezen . Daa r moet ik uit afleiden dat ik ind erd aa d haar vrouwelijk 
heid heb aa ngeraa kt. ' H et is ev ident da t dit niet de bewoor din gen zijn die 
Du Cro q heeft gebrui kt. M en zou graag willen weten wa t hij wel heeft gezeg d 
en ond er invloed van welke suggest ie of druk . Deze vraag is van belang om
dat DuCroq later zei dat hem alles in de mond was gelegd . D at er zin sneden 
zijn voorge lezen waaro p hij alleen maa r ja of nee hoefde te antwoord en . 

Bewijs, verweer en behandeling 

Bewü·s. H et bewijs bestaa t ui t de bekentenis van Du Cro q , de getui genverkl a
rin gen van het slachtoffer en and eren en het medisc he ra pp ort. D e getui gen
ver klarin gen zijn alleen aanwezig in de vorm va n het gefraud eer de pro ces
verb aal. 

Verweer. De verdedi gin g richt het verwee r op twee punt en : de wijze waa rop 
Du Croq is ver hoord en het gefra udeer de pro ces-verbaal , min of meer herha
lend wat hier boven al is beschreven . 

Behandeling. De politierecht er gaa t in op het verzoek van de verdedi ging om 
de getui gen door de rechter-commi ssar is te la ten hore n , zodat de werkelijke 
toedr acht kan worden vas tgesteld . Di t verh oor vindt plaa ts in m aa rt 1990. 
H et blijk t dat het pr oces-verbaal van Stout en Omm er in g ni et klop t. H et is 
niet alleen onvo lledig, het is duid elijk gelogen. Stout en Omm erin g houd en 
hun lezin g vol ; ze herinn eren zich niets meer van een eer der bezoe k waa rb ij 
ze Du C roq hebb en zien rond lopen . M en kan ui t dit optr eden gem akkelijk 
meineed constru eren . Op 16 juli word t de terec ht zittin g voo rtgeze t en op 23 
ju li volgt een uitspr aak . De tegenspraa k tus sen het proces-verba al en de on
der ede afgelegde getui genverklar ingen is nu geen bewer in g va n de verd edi
ging, maa r een door de rechter -comm issar is aa ngetoond feit. De recht er is 
ech ter ni et van menin g dat de verklarin gen van de age nt en een probleem va r-
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men. De tege n strijdi gheid tu ssen hun verkl arin gen en die van vijf getui gen 
wil de rec hter niet verd er ond erzoeken. Nog mind er beveelt hij een ond er

zoek naa r meineed van een der par tij en . Hij acht ontu chti ge handelin gen wel 

degelijk beweze n. En dan komt de ver rass in g: Du C roq wo rdt di rec t op vrij e 
voeten gesteld! D aa rbij speelt het hierond er beschrev en deskundi genv erslag 

een zekere rol. H et vonni s blokkee rt de mo gelijkh eid om de probl em en rond 
het gefraud ee rd e pro ces-verb aal verd er te ond erzoeken , want DuCroq durft 

tege n een zo mild e str af n atuurl ijk niet in beroe p te gaa n . 
In feite wa s de zaa k no g iets doorzic hti ger dan uit de officiële stukk en 

blijkt. De ui tspr aa k wa s vier maa nd en geva n geni sstra f, waarva n dri e voor

waa rd elijk , met aftr ek va n voo rarr est. De rechter ve rkeerd e in de vero nd er

ste llin g da t het voorarr est vier weken had ged uurd , waar door Du Cro q di rect 

de rec ht szaal kon verlate n . In werkelijkh eid had DuCroq slechts dri e weken 

in voorar rest geze ten en zou hij du s nog een week vas tgehoud en moe ten wor
den . M aa r de recht er gaf aan , buit en de papieren om , dat dit een verg issin g 

wa s: de bedoelin g was wel degelij k om Du Cro q dir ect in vrijh eid te stellen 
en zo gebeurd e het ook . 

H et deskundigenrapport 

Du Cro q is ond erzocht door een psychiate r en een psycholo og, om vas t te stel
len of hij toerekenin gsva tb aa r is en of hij TBS moet krij gen . V olgens het rap

port is er gee n spr ake van psychopat hologie ; Du Cro q kon de stre kkin g en be
tekenis van zijn daden overzien . Hij is ontr emd door de combin atie va n alco
hol en amfetamin e, ma ar dat kan zeker niet hebb en geleid tot een uit zond e

rin gstoes tand of amn esie . D e diagnose zegt letterlijk: 'M ede ond er invl oed 

van alcoh ol en amfetamin e opgetr eden verlies va n seksuele impul scontrol e 
bij diepgaa nd e persoonlijkh eidsstoorni s.' Verder gaa t het om een ' int elligen

te en gees telijk gezo nd e m an '. Deze ver klarin gen lijken ond erlin g tege n strij

dig. H oe kan DuCroq tegelijk geeste lijk gezond zijn en een diepgaa nd e per
soonlijkh eidsstoo rni s hebb en ? H oe kon hij de strekkin g en bete ken is va n zijn 

daa d ove rzien wa nn ee r de dru gs zij n impul scont ro le hadd en wegge nom en ? 
Vervolgen s stelt het rapp or t dat voor recidive niet gevrees d hoeft te wor

den. W aa rom niet? W ann ee r hij een diepgaa nd e persoonlijkh eidsstoorni s 
heeft mo et men daa rvoor wel bed ucht zijn, wa nt zo 'n stoorn is is niet zom aa r 
over. Du Cro q was al eens eerd er opgepakt wege ns exhibiti oni sme. W ann eer 

het deli ct is ont staa n doo r dru gsgebruik is de voor spelling n og veel hachelij
ker , wan t wie weet of hij daa rt oe nog een keer zal overgaa n . De tekenen voo r

spellen niet veel goeds : om zijn relatie met zijn vriendin te bes tendi gen , heb
ben ze besloten samen te gaa n wielre nn en! T en slotte stelt het ra pport ook 
no g dat verd ere bege leidin g of thera pie n iet nodi g en niet mo gelijk is. 

Log ischerwijs zijn er twee mo gelijkh eden : Du C roq was volledig toere ke-
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ningsvatbaar; dan verdient hij een zware straf zonder TBS. Of hij was niet 

toerekeningsvatbaar; dan verdient hij TBS. De rechter geeft hem echter een 
lichte straf zonder TBS. Dit is gerechtvaardigd door het zeer onlogische sa

menstel van conclusies van de deskundigen: 
- DuCroq kan zijn daad niet wijten aan de drugs. 

- Er is geen kans op recidive. 

- Er is geen mogelijkheid tot behandeling of begeleiding. 
Deze combinatie stelt de rechter in staat om zowel DuCroq te straffen en 

de ouders van het slachtoffertje rustig te houden, als ook de frauderende 

ambtenaren te sauveren door een onderzoek in hoger beroep te blokkeren . 

Problemen 

Het probleem in deze zaak is niet de schuldvraag. Er is geen twijfel over de 

vraag of DuCroq Rietje de Jong heeft aangerand. Het probleem is het ge
fraudeerde proces-verbaal en de verklaringen die later bij de rechter-commis

saris zijn afgelegd, waarvan een deel meinedig moet zijn. Nog groter is het 

probleem dat de politierechter weigert deze zaak uit te zoeken; nog ster 

ker, de verdenking op zich laadt door een onwaarschijnlijk milde straf verder 

onderzoek onmogelijk te willen maken. Het uitermate onlogische deskundi

genrapport speelt in dit geheel een opvallende rol. 

Edelschat 
Een abonnement op reisbureaus 

Verdachte. O.H. Edelschat, een beroepsovervaller van zevenentwintig jaar. 

Ten laste gelegde misdrijven. Overvallen op twee reisbureaus en een straatover
val op een voorbijganger. 

Procesverloop. Door rechtbank vrijgesproken voor een van de twee overvallen 

op reisbureaus en voor de straatoverval; veroordeeld tot twee jaar gevange
nisstraf voor de overval op het tweede reisbureau. In hoger beroep bevestigd. 

Samenvatting. Edelschat wordt aanvankelijk verdacht van twee overvallen: op 
reisbureau Vliegende Vleugels en op een voorbijganger. Vanwege de over

eenkomst in signalement wordt de overval op reisbureau Tour Comfort daar
bij gevoegd. Voor de eerste twee zaken wordt hij vrijgesproken, hetgeen het 

argument van de overeenkomst wegneemt. In de derde zaak bestaat het be
wijs alleen uit een zeer aanvechtbare herkenningstest, die vanwege de selectie 
op grond van uiterlijk ook bij correcte uitvoering al twijfelachtig zou zijn. Nu 
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is Edelschat direct na de overval op een foto aan de getuigen getoond, zonder 
dat herkenning volgde. Twee maanden lat er wordt hij in een eenpersoons 
confrontatie getoond en herkennen de getuigen hem plotseling wèl. Recht

bank en gerechtshof laten zich niet overtuigen door het argument dat deze 

procedure onbetrouwbaar en tegen de richtlijnen is. 

De geschiedenis 

De verdachte. Edelschat is een beroepsovervaller. Hij heeft al vele veroorde lin

gen op zijn naam staan en het is niet onaannemelijk dat een aantal andere 

door hem gepleegde overvallen nooit is achterhaald. Hij is een lange blanke 

man van zevenentw intig jaar, behoorlijk kalend. 

De overval op Tour Comfort. Deze overval vond plaats in Arnhem, op JO mei 

1990. De dader was niet gemaskerd maar droeg een donkere bril. Hij werd 
door de twee baliemedewerkers beschreven als een lang e tengere man van 

ongeveer zevenentw intig jaar, kalend. Hij had een vuurwapen en gebruikte 

h andboeien om de twee baliemedewerkers te boeien. Hij roofde 1500 gulden 

uit de kas en nam ook de portefeuilles van de twee medewerkers mee. Nog 

op dezelfde dag werden de twee getuigen meegenomen naar het politiebu
reau om te trachten uit een fotoverzameling de dader te herkennen. Hierbij 
werd echter een grote maar gebruike lijke blunder gemaakt: de politie noteer

de niet welke foto's aan de twee getuigen werden getoond. Wel kon de foto

herkenningsdienst lat er zeggen welke select iecriter ia aan de computer waren 

gegeven. Het sto nd ook vast dat Edelschat aan die criteria voldeed en dat zijn 

foto op dat moment in het bestand zat. Er moet dus worden aangenomen dat 
Edelschats foto aa n de twee getuigen is getoond. Maar geen van beiden wees 

hem, na een retentieperiode van enkele uren, aan als de dader. 

Twee andere overvallen. Twee maanden later werd er een overval gepleegd op 

reisbureau Vliegende Vleugels en door dezelfde man op een voorbijganger, 
eveneens in Arnhem. Op grond van het signalement verdacht men Edel

schat. Edelscha t ontkende als een goede professional, maar aan zijn ontken

ning werd weinig geloof gehecht. Sterker, door de overeenkomst in doelwit 
(reisbureaus) en signalement ontstond het vermoeden dat Edelschat ook de 
dader zou kunnen zijn van de overval op Tour Comfort. 

De corifrontatie. Om Edelschats schuld te bewijzen, zou men liefst iets anders 
gebruiken dan een herkenning omdat het vermoeden juist op grond van 

uit erlijk was ontstaan. Het stond dus bij voorbaat al vast dat Edelschat be
hoorlijk op de overvaller zou lijken. Zo men al van herkenningen gebruik 
wilde maken, zouden zij gedaan moeten zijn in een kritische test, zoa ls een 
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Oslo-confrontatie. Dit gebeurde echter niet. Edelschat werd in een een

persoonsconfrontatie aan de beide baliemedewerkers getoond, met de vraag 

of dit de overvaller was. Beide getuigen zeiden met grote stelligheid hem 

te herkennen. 

Bew9·s, verweer en behandeling 

Bew9·s. Het bewijs in de zaken Vliegende Vleugels en Voorbijganger was zeer 

matig. In de zaak Tour Comfort bestond het bewijs uit de overeenkomst met 

de vorige zaken, waardoor eventueel met minder bewijs kon worden volstaan 

en de herkenningen door de twee baliemedewerkers. 

Verweer. Het verweer bestond voornamelijk uit een aanva l op de herkennin

gen. Er was verder niets om Edelschat met de overval op Tour Comfort in 

verband te brengen. Noch het geld, noch de boeien, noch de zonnebril vorm

den een spoor naar hem. Bij de overv~ op reisbureau Vliegende Vleugels 

was ook geen gebruik gemaakt van een zonnebril of van handboeien. Het 

verweer werd echter in hoger beroep pas serieus gevoerd toen een deskundige 

werd geraadpleegd. De reden hiervoor is niet duidelijk; waarschijnlijk heeft 

de raadsman in eerste aanleg gedacht dat het bewijs dermate zwak was dat 

een grote inspanning van de verdediging niet nodig was. De herkenningen 

zijn aanvechtbaar om drie redenen. Ten eerste had men geen enkelvoudige 

confrontatie moeten gebruiken terwijl de verdachte .beschikbaar was voor een 

Oslo-confrontatie. Ten tweede was een confrontatie vrij zinloos omdat de ge

tuigen al eerder een foto van Ede lschat hadden gezien. Bij de herkenning ont

staat nu een 'plaatsingsprobleem': herkennen zij hem omdat hij de overvaller 

is of omdat zij op de dag van de overval zijn foto hebben gezien? Ten derde 

is het verbazend dat zij hem enke le uren na de overval niet herkenden, maar 

twee maanden erna wel. De eenvoudigste verklaring hiervoor is dat zij hem 

van de foto herkennen en niet van de overval. 

Behandeling. De rechtbank maakte het logische probleem nog groter door 

Edelschat vrij te spreken van de zaken Vliegende Vleugels en Voorbijganger. 

De vrijspraak betekent twee dingen. Ten eerste dat er mogelijk een andere 

overvaller in Arnhem rondloopt die op Edelschat lijkt en die reisbureaus 

overvalt; die persoon zou dan ook heel goed de dader van de overval op Tour 

Comfort kunnen zijn . Ten tweede dat het argument van de overeenkomst 

komt te verva llen; de feiten in de zaak Tour Comfort moeten nu zelfstandig 

tot een voldoende bewijs leiden. Maar er is niets meer dan een twijfelachtige 

herkenning door twee getuigen die niet eens als onafhankelijk beschouwd 
kunnen worden. Het vonnis is een typisch knip-en-plakvonnis dat geen en

kele motivering geeft. Het bezwaar tegen de gebruikte herkenningsmethode 
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wordt door geen van beide rechtscolleges weerlegd. Evenmin wordt aa ng ege 

ven waarom de eerste niet -herkennin gen onbetrouwbaarder zoud en zijn dan 

de lat ere herk enning en. D e op gelegde straf was twee jaar. 

Problemen 

De mo eilijkh eid beg int bij een afdeling fotoherkenning die zijn vak niet ver 
staat; daa rdoor is niet zeker welke foto's in eers te insta nti e aan de beide ge

tuig en zijn getoond. Bovendi en gebruik en zij meteen beide get uig en, zonder 

zich te realiseren dat zij la ter een der getuigen voor een Oslo- confrontati e no

dig hebb en. Zij passe n een eenp erso on sconfrontati e toe waar alle richtlijn en 

O slo-confrontaties voorschrijven. Een zeker e rol hee ft mog elijk gespee ld dat 

Edelschat een bero eps overvaller met een lang strafblad is; bij voorbaat kon 

men al van zijn schu ld overtuigd zijn. Bovendien was het we l erg sp ijti g dat 

men hem voor twee and ere zaken mo est vrijspr eken. Dit kan ertoe hebb en 

geleid dat men de overtuiging liet berust en op andere factoren dan di e het 

wettig bewijs vormden. H et wet tig bewij s bestond nu uit twee herke nning en 
die nie t onafhankelijk zijn, die logisch aa nv echtb aa r zijn en die tot stand zijn 

gekomen met behulp van proc edur es die alle richtlijn en schend en . 

Eyunlu 
D e vermoorde vakbondsleider 

In de ze beschrijving is de aanduiding 'vakbonds leider ' en de Turks e nationa

lit eit van de betrokk enen niet veranderd omdat de zaak door toedoen van de 
betrokk enen zelf te uitgebr eid in de media is behand eld om verhullende alter

natiev en te kunnen verzinnen. De nam en van person en en lokaties zijn ech

ter wel gewijzigd. 

Verdachte. Sait Eyunlu, een m Nederland wonend e Turk va n tweeë ndertig 

jaar. 

Ten laste gelegd misdrijf. Moord op de Turks e va kbond sleider Bedri Okman. 

Procesverloop. Veroord eeld door rechtb ank tot twaalf j aa r gevangenisstraf. 

Vonnis bevestigd door gerechtshof. C assa tie in voorb ereiding. 

Samenvatting. De Turkse vakbondsleid er Okm an wordt voor zijn flat in 
Rotterdam-Alexand erpold er op klaa rlicht e dag door een pistoolschot om het 
leven gebracht. Het motief is nooit geheel duidelijk geworden. D e belangrijk
ste getuige is Okm ans zoontj e Saki er, maar die wordt door een blunder van 
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de politi e direct ong eschikt gemaakt als getuig e . N adat aa nvank elijk ene Mo
hamed is verdacht, wordt Eyun lu gearr esteerd. Deze bekent en trekt vervol

gens zijn bekent enis weer in . H et enige bewijs bestaa t uit een tip die niet on
der ede is bevestigd en de herro epen bekent enis . De bekent enis zit vol met 
onmo gelijkh eden . H erkenningspro even die op last van het hof zijn ui tge
voerd, worden niet als bewijs gebruikt. H et hof spr eekt uit dat ze kenn elijk 
het fijne van de zaa k niet snapt, maar aang ezien Eyun lu zegt dat hij niet 
du rft te spreken , is het hof bereid te oord elen op grond van onvolledige en 

deels aa ntoonb aa r onjui ste inform atie . 

De geschiedenis 

De eerste minuten. Op 5 septemb er 1987 werd omstr eeks 18.00 uur Bedri Okm an 
voor zijn flat in Rott erd am -Alexa nd erpold er neergeschot en. Hij kwam juist 
thui s met zijn veerti enjarige zoontj e Sakier. Saki er is zwakbegaa fd en de Ne
derl and se taal nauwelijks meester . H elaa s was hij wel de enige die de schiet
partij heeft gezien . Volgens hem had zijn vader hem op de stoep afgeze t en 
parkeer de hij zijn aut o op de par keers tro ok aa n de over kant van de rijb aan . 
T oen kwam er een m an die Okm an nee rschoot van mi nder dan een meter 

afst and . Sakier had het geheel van ongevee r dri e meter afstand gez ien. D e 
getuig en Bosch en Tr effers hebb en tevoren een Turk se m an met een bierblik
j e bij de flat zien zitt en ; de aanslag zelf hadd en ze niet gezien , zod at niet ze
ker is dat deze m an ook de moord enaa r was. Tw ee and ere getui gen , het echt
paa r Bakker, zage n een Turk se m an in de buurt van de flat ; ook zij hebb en 
de aa nslag zelf niet gezien. 

Sakier liep onmidd ellijk naa r boven om zijn mo eder te waars chuw en. Di e 

belde de politi e. T oen de politie ar riveerde we rd een belangrijk e fout ge
m aa kt: mevrouw Okm an legde een verklarin g af in de aa nwezigheid va n Sa
kier. Daar door kon Sakier niet onafhankelijk van zijn moeder word en ge

hoord , hetgeen van groot belang was, omd at Sakier waa rschijnlijk heel ge
makkelijk is te beïnv loeden. M evrouw Okm an verklaa rd e dat de moord was 
uitg evoe rd door ene M ohamed. H oe ze dat wist is niet duid elijk , aa ngezie n 
ze de aanslag niet heeft gezien . H et is mog elijk dat ze dit verh aa l van Sakier 
had, m aar het kan ook zijn dat di t een conclusi e wa s op grond van het feit 
dat er tevoren al mo eilijkheden met Moham ed bestond en. Moh am ed had 
ha ar al eens eerder bedr eigd omd at ze weigerde een relatie met hem aan te 
knop en . Hij had daar bij een vuur wape n laten zien . 

Mohamed. Ee n dag later werd Sakier gehoord. Omd at men probl em en ver 
wachtt e, waren een lerar es van Sakier s MLK-school en een sociaa l-p sychia
tris ch verpleegkund ige aanwezig. De politi e ging zeer zorgvuldi g te wer k , no
teerd e alle vr agen en legde uit dat Sakier maa r m oeizaa m tot een verkl aring 
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kwam en dat hij het voorlezen va n het proc es-verbaa l ni et kon volgen. Sakier 

verk laarde da t de moord enaa r een man wa s die Moh amed hee tte . Hij kende 

Moh ame d hee l goed uit het Turk se Centrum; Sakier was verschi llen de keren 

b ij Mohamed thu is geweest en Mohamed was ook bij de Okm an s geweest. 

Verw arring leek dus uitge sloten . T ien dage n na de aanslag is een recon struc

tie van de aans lag gemaakt ; daarbij verk laarde Sakier dat de moord enaar een 

onbekende man was, 'ee n bo ef', en ni et de hem bekend e Moh amed . 

Mohamed was inmidd els aangehouden. Zijn moti ef zou zijn dat Okm an 

een relat ie onderhi eld met Moh ameds vrouw. Er waren no gal wat aa nwijzin

gen dat Okm an op dit punt een wat losse moraal had , maa r de politie heeft 

dat spoor verd er niet gevolgd. Twee dage n n a de moord is Mohamed in een 

Oslo- confront atie gep laatst tu ssen vier andere Turk en en getoo nd aan het 

echtpaar Bakk er. Di e herk end en hem niet, terwijl ze ervan overtuigd waren 

dat ze de man zouden terugherkennen . Op grond hierva n werd Mohamed 

vrijg elaten. Hij komt in het verhaal ni et meer voor. 

Eyunlu . Sait Eyun lu werd and er half j aa r na de mo ord gea rr estee rd op aanwij 

zing van een tipg eefs ter : In grid Ne llestein. Aan haar zou Eyun lu vrijw el di

rect n a de moord hebb en verteld dat hij de dader was . Zijn uitl eg daarv an 

is als volgt : ' Dat is eenvoudig. Op de dag van de moord hoorde ik dat mijn 

zwage r Moham ed voor de moord was aangehouden . Ik schrok da ar hev ig 

van. Ik wist n amelijk dat de bro er van Moh amed in Turkije vast za t. Ik be

gree p toen onmidde llijk da t dit te veel voo r de famili e zou zijn. Ik heb toen 

besloten om de moord op mij te nem en. [ . .. ] Toen vier dage n lat er Moh a

med werd vr ijgela ten, wa s het voor mij ni et meer nodig om de schuld van 

die moord op mij te n emen. Ik heb daar echt er ni et meer met Ingrid over 

gesproke n. Ik heb het gelate n zoa ls het was . Ik vond het wel best zo.' Eyun lu 

ontk end e du s. 

Aan de rechter -comm issar is verte lde Ey unlu dat hij de eers te vier d agen 

niet naa r de politi e was gegaan om de kat uit de boom te kijken : hij wilde 

zich ni et onn odi g voor Moham ed opofferen. Achera f was da t dus goe d uitg e

pakt. Maar na tien dagen in voo rarres t te hebben gezeten, bekende Eyunlu 

ineens. Hij h ad de moord echt bedreven, en wel omdat Okm an zijn zu ster 

Fat ima zou hebb en verkr acht. Opnieuw du s is de seksuele moraal va n Ok

man het aangedragen moti ef. De bekent en is leek betro uwbaar om d at Eyun lu 

ove r intiem e kenni s beschikt e. Maar dat is niet zo verwo nde rlijk n ada t de 

zaa k and erh alf j aar lang in Turkse krin gen was bed iscussieerd . 

Op gro nd van de tip va n In gr id Ne llestein en zijn eigen bekentenis werd 

Eyun lu gemakke lijk door de rechtb ank veroor deeld. D aarna was e r ech ter 

een nieuwe verrass ing : Eyun lu trok zijn bekenten is in en ging in hoge r be 

roep. Nu was er een bewijsprobleem, omdat een tip alleen zeker gee n vol

do end e bew ijs vorm t. Hi ero nd er gaa t het voo rn ame lijk over de behandeling 
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in ho ger beroe p . Aangez ien het gerec ht shof ove r te weini g inform atie be

schikt e werd bij tu ssenvonni s bepaald dat de getui gen Bakk er en echt genot e, 
Bosch en Tr effers met Eyunlu geconfro ntee rd moes ten word en. 

Wa t de getuigen oorspronkelijk hadden gezien. Geen va n de vier getuig en had de 

aa n slag gez ien. Ze hadd en wel een Turk gezien m aa r daa rva n stond geen s
zins vas t dat het de m oord enaa r was. 

- M evro uw Bakker kwam op de fiets van haa r werk toen ze een kn al 

hoord e . T oen kwam haa r een man tegemo et renn en waa rm ee ze bijna in 

bot sing kwam . Hij had de rechter hand voor in zijn broe k, alsof hij iets 

vasthi eld. H et was een Turk of M aro kkaa n , vijfent winti g-derti g j aar oud , 
kort va n stuk m aa r fors en propp erig, voor al een br ede bor st, bruin ge

zicht met bakkebaa rden , een flinke bos zwart krull end haa r . Ze zou hem 

zeker later teru gkenn en . Een week later voeg t ze no g toe dat ze de m an 

nfet zou teru gkenn en , omd at ze hem niet in zijn gez icht had gez ien. Wel 

is ze zeker van de krull en en bakkebaa rd en . Hij had geen snor of baa rd 
en was klein maa r fors. 

- Bakker ver telde hetze lfde verhaal ove r de ontmoetin g, maa r kon de m an 
ni et beschrijv en. Een week later wist hij echt er ook dat het om een kleine 

m an met een fors pos tuu r ging, een dikk e kop met grov e krull en . Hij zou 
hem niet van een foto teru gkenn en , want hij had hem eve nmin als zijn 
vrouw in het gelaa t gezien . H et is niet duid elijk waa rom hij dit ineens na 
een week allemaal wist. Was hij door zij n vro uw beïn vloed? 

- Bosch ve rliet de fla t om 17.55 uur . H ij zag toen een man zitte n d ie u it een 

bierblikj e dronk . T oen Okm an thui skwam met zijn auto , kwam de m an 
in beweg ing en liep op de aut o toe. D aa rn a heeft Bosch niets mee r gez ien. 

Hij heeft ook geen schoten gehoor d , hoewel hij waa rschijnlijk n og in het 
trapp enhui s was. De m an was ongevee r der tig j aar, tu ssen 1,80 en 1,90 me

ter lang, geen baa rd of snor, donk er vr ij lang haa r . Hij zou de man niet 

teru gkenn en . 

- Tr effers kwam tu ssen 17.50 en 18.00 uur thui s. Hij zag een m an tege n de 
fla t staa n die hem vree md aa nkeek . D e man dronk uit een bierblikj e. Hij 

was on gevee r vij fendertig j aa r , 1, 70 meter lang, slank figuur , zwart haa r 
met twee hoge inh amm en , kleine volle snor, gee n baar d. Een week la ter 

voegt hij daaraa n toe dat de man 1, 75 meter lang was, sluik haar had tot 
in zijn nek en opval lend slank was , geen snor of baard had en ook geen 

bakkebaa rd en . 
Ui t deze verklar ingen zou men kunn en conclud eren dat de renn ende m an 

die door het echtpaar Bakker is gezien , niet dezelfde man was als de m an met 

het bierblikje. De eerste was opva llend klein en br eed , de tweede was dun . 
De eerste had krull en , de tweede sluik haa r. De eerste h ad zeker geen snor , 
de tweede moge lijk wel. Eyunlu is gedron gen en fors, hij heeft krull en en een 
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volle snor. Vanwege de snor zou hij mo eilijk de eerste man kunn en zijn, van

wege zijn fors e gestalte en krull en kan hij mo eilijk de tweede m an zijn. D e 
politie nam echt er aan dat alle vier de ge tuig en Eyun lu beschr eve n. Omd at 

dit nogal twijf elachtig was, werd terec ht voor de her kennin g van een Oslo

confrontatie gebruik gemaakt. 

De corifrontatie. Drie getu igen nam en aan de O slo-confront a tie deel: het echt

paa r Bakker en de heer Bosch; juist de dri e die hadden verklaard hem ni et 
te zullen terugk enn en . De confrontatie beva tte acht person en, zeven figuran

ten en de verdachte. Niet alle figuranten waren Turken; een onbekend aa nt al 
was va n Nederlandse origine. De foto sugge reert dat alleen Eyun lu een 'ty pi

sche' Turk was; j e pikt hem er gemakke lijk als Turk uit , ook als j e hem nooit 

hebt gezien . Een comp licerende factor was d at vóó r het tus senvonnis ee n zee r 

goed gelijkend e tekening van Eyunlu in de pers was verschenen. H et echt

paar Bakker heef t deze tekening gez ien en wist dus hoe hij eruitzag. Daar 
door was een kritis che test van hun geheugen onmoge lijk. De dag van de 
moord was nu bijna twee j aa r gelede n . 

- Mevrouw Bakker wee s Ey unlu zonder aa rzeling aa n en ze i: ' Ik herken 
hem met name aa n zijn snor. ' Maar oors pronk elijk had ze verklaard dat 

de renn end e man géén snor had! Bove ndi en zei ze : 'W anne er ik naar de 

an dere n kijk zie ik .er geen bij die zo br eed is als hij.' De figur ante n waren 

dus ver kee rd gekozen . 

- Bakker wees eve nee ns zond er aa rzelin g Eyunlu aa n. 

- Bosch wees eerst niemand aa n met het arg um ent dat hij alleen maar N e-
derland se mann en zag; hetgee n bewijst da t de figur ant en onjuist waren 
gekozen. D aa rna was hij bereid 'o nd er absoluut voorbehoud ' twee men

sen aa n te wijzen , waarvan één Eyunlu was . Di t bewij st dat er druk op 

hem is uitg eoefe nd en da t de in stru ctie fout was. H et is niet bekend of 
Bosch de tekening in de kra nt had gez ien. 

Bewy"s, verweer en behandeling 

Bewijs. In hog er beroe p bestaa t het bewijs wederom uit de tip van In gr id Nel
lestein en de (inmiddels herroe pen) bekentenis. D aa rbij kom en dan de con 

frontaties die door het openb aa r min ister ie als bela stend word en geïn terpre
teerd. 

Verweer. H et verweer bestaat uit een groot aa nt al onderdelen. 

a. Vanzelfsprekend wordt uitg elegd da t de tip van Ingrid Nelleste in en de 
herroepe n bekent enis pass en in het ver haal van Eyunlu, name lijk da t hij 
heeft bekend om een famili elid te beschermen. Dit is dus een soort Meer en 
V aa rt- verweer. Het motief da t Eyun lu gehad zou hebb en , verkrachting va n 

539 



Beschrijving van zaken 

zijn zuster Fatim a, wordt ond ergr ave n door een aant al verklarin gen. T en 

eerst e zou Eyunlu hierover hebben gehoord door een afgelui sterd gespr ek 

tussen Fatim a en Moh am ed . Die twee hebb en hierov er echt er nooit iets ge

zegd , no ch zijn ze erov er ond ervra agd. V erd er verkl aar de een deskundig e 

dat een Tu rk niet tot bloedwr aak overgaa t alleen maar op grond va n een af

gelui sterd gespr ek . Eyunlu zou Okm an op de dag van de moord thui s via de 
telefoon tweem aal met wraa k hebben bedr eigd ; maa r mevrouw Okm an , die 

de gehele dag thui s was, weet daa rvan niets . Nad at Fatim a verkra ch t zou zijn 

(in een zom erkamp) , heeft ze norm aal met Okm an vakbond swerk gedaa n en 
zelfs aangebod en om het volgend j aa r weer te helpen bij de or ganis atie van 

het zom er kamp. Zo gedra gen ver krachte Turk se vrou wen zich niet. In grid 

Nellestein is niet ond er ede gehoord. Niemand is gehoord over de bewee rd e 

ver krac htin g van Fatim a of ove r de beweerd e losse zeden van Okm an . 

b. Moh amed heeft geen alibi voor de tijd va n de moord. Hij bewee rt van af 

17.30 in een Turk s koffiehui s te zijn geweest , m aa r de getuig e K aracit zegt 
dat hij pas om 18.30 uur binn enkw am. Okman s zoon Sakier , die de moord 

van af 3 meter heeft gezien , wees in eerste inst anti e Moh amed aa n als de da

der, die hij heel goed kend e. De snelle verwerpin g van M ohamed als d ader 
berustt e uit sluit end op het feit dat het echtp aa r Bakker hem ni et herkend e; 

m aa r dezen hadd en slecht s een renn ende m an gez ien waa rvan niet eens 

vas tstaa t dat het de mo ord enaa r was. Uit de beschrijvin gen is zelfs aa nn eme

lijk dat deze renn end e man niet de m an met het bierbli kj e was die op Ok

m ans auto afliep . Er is nooit geprob eerd om M ohamed met Bosch en Tr effers 
te confr ont eren. 
c . D e herkennin gen word en aa ngevoc ht en met behulp van ee n ra pp ort va n 

W agenaar , waarin wordt uit gelegd dat de pro cedur e bij de O slo-confr ont a tie 

onjui st was, en dat daar door de result a ten onb etrouwbaa r zijn . Deta ils daa r

in betreffen de keuze van figura nt en ; de publik atie van de tekenin g van Ey

unlu , in combin atie met de lange retenti eperiode; de kwest ie va n zijn snor ; 

de waa rschijnlijkh eid dat er twee mann en waren: een forse m an met krull en 

en een slanke met sluik haa r . 

d. Een kleine rol werd ook nog gespeeld door het moordw apen . Eyunlu had 
bewee rd di t in het wa ter te hebben gegoo id. M aa r op de aa ngegeve n plek is 
niets gevo nd en . 
e. H et bewu ste bierblikj e is gevond en , m aa r er is niets bekend over ond er

zoek naa r vingera fdrukk en . Is dat niet uit gevoe rd ? Of wel uit gevoe rd maar 

met een nega tieve ui tslag? H et staa t wel va st dat Eyunlu 's ving erafdrukk en 
er niet opstond en , want dat was zeker als bewijs naa r vor en gebr ach t . 
f. De Turk se vak bond heeft anoni eme bri eve n ont van gen en doorgegeve n 
aa n de politie , m aar hiervan heeft de verd ed iging niets in het do ssier aa nge
troffen. Die bri eve n hielden stellig geen beschuldi ging in van Eyunlu , want 

dan zoud en die, naas t de tip va n In grid Nellestein , als bewijs zijn gebruikt. 
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Ey unlu 

Behandeling. H et hof gebruikt e als bewijsmidd elen uitsluit end de tip en de her

roepen bekent enis . Ov er de herkennin gen repte ze niet , ofschoon ze daa r zelf 

bij tu ssenvonni s om had gevraag d ; dit deel va n het verwee r lijkt du s su cces 

te hebb en geh ad. T er zitting ve rklaa rd e Eyunlu dat de za ak veel meer kant en 
had dan het hof wist , m aa r dat hij daa rover niets kon zegg en omd at zijn leven 
in gevaar was. Dit was niet onw aar schijnlijk , aange zien er allerlei geru cht en 

waren dat het hier geen eenvoudig e ru zie betrof maar een zaak die een poli
tieke acht ergrond had (Grij ze Wolven) en/of geplaatst mo est word en in de 

drugs scene . Okmans po sitie als vakbondsl eider m aakt e hem geschikt voor 
een rol zowel in de geweldd adi ge politi eke strijd , als in de dru gswereld . De 

pr esident ve rkl aa rd e dat hij die aspecten va n de zaa k niet ve rd er kon ond er

zoeken als Eyunlu daaro ver niet zelf wild e pr aten. Bovendi en stelde hij dat 

hij zond er nadere verkl arin g van Eyunlu bereid was af te gaa n op wat hij wèl 
wist. Eyunlu werd opni euw ve roord eeld tot twaa lf ja ar gevan genisst ra f. Ca s
satie wordt inmiddels voorber eid . 

Problemen 

H et gr ootste probl eem lijkt in deze zaak, waa rvan het dossi er vele tientall en 

centim eters dik is, de zee r kleine hoeveelheid bewijs. Een tip en een bekent e
ni s die beide ve rklaard kunn en word en op grond van hetzelfd e verh aa l : dat 
Eyunlu zijn nee f Moh amed wild e bescherm en . Dit magere en aanv echtb are 

bewijs staat in schril contrast met de vele su gges ties over de werkelijk e ac ht er
grond van de zaa k: politiek of dru gshand el. H et is niet goed te begrijp en 

waarom het hof niet bij tuss envonni s kon gelasten dit nad er uit te zoeken . 
In het dossi er wordt na ar deze probl emen wel verwe zen ; er is waar schijnlijk 

ook wel ond erzoek naar gedaan, m aa r de politi e heeft daarov er niet gerap

port eerd . Nu gelastt e het hof alleen een confr ont atie, waarva n , do or de te
genstrijdi ge signal ement en , al vas tst ond dat het nooit veel kon opl everen . 
W ann ee r de herkenning en ind erd aa d niets opleveren , blijk en ze zelfs nie t no

di g te zijn gewees t. H et pro ces is kenn elijk voor niets drie m aa nd en ve r
tr aagd , want aa n de overige bewijsmiddel en heeft het hof gen oeg . 

V ervol gens blijk en rechtb ank en hof bewijs te aanva ard en waa rt ege n een 
M ee r en V aa rt-v erwe er wordt gevoerd , zond er dit verweer gemotiv eerd te 

verwerp en . 

Allerlei aspecten zijn wel ond erzocht en niet in het dossi er opgen omen; of 
zelfs in het geheel niet ond erzocht. 

T en slott e zit de bekent enis van EyunJu vol met onm oge lijkh eden , waa r
voor ten min ste ee n verkl arin g gegeven had moe ten word en . 
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Franklin 
Brandstichting onder invloed van LSD 

Verdachte. Benny Franklin, een verslaafde, meest werkloze Schot die af en toe 
in Nederland woont. 

Ten laste gelegd misdrijf. Poging tot brandstichting . 

Procesverloop. Veroordeeld door rechtbank tot achttien maanden gevange

nisstraf. Veroordeeld door gerechtshof tot dezelfde straf. Verdachte is in cas

satie. 

Samenvatting. Franklin en/of zijn vriend Mortimer stichten brand in een 
kraakpand waarin ene Arend-Jan woont. Franklin is onder de invloed van 

een dubbele dosis LSD en zegt niet te weten wat er eigenlijk is gebeurd. Morti

mer heeft een rekening te vereffenen met Arend-Jan. Na vele verhoren komt 
de politi e tot de conclusie dat Franklin de dader is en Mortim er de getuige. 

De belangrijkste aanwijz ing is een bekentenis van Franklin, die wordt her

roepen met het argument dat Mortimer hem van zijn schuld heeft overtuigd 
toen hij nog onder invloed was. Mortimer wordt na het ondertekenen van 

een belastende verklaring door een beslissing van de rechtbank het land uit
gezet, zodat hij niet als verdachte of getuige de zaak tegen Franklin in gevaar 
kan brengen . De rechtbank gebruikt Mortim ers verk larin g niet als bewijs , 

maar Frank lins herro epen bekentenis wel. Daarnaast speelt een opmerkelijk 

rapport van de districtspsychiater een belangrijke rol. 

De geschiedenis 

De brand. Op 21 februari 1990, rond 16.45 uur , ontdekte Ar end-] an Dwing er 
een brand op de verdieping van het kraakpand waarin hij met vele anderen 

woonde . Hij kon de brand nog net blussen met een emmer water. Hij had 
niemand gezien en er was ook niemand thuis . Zijn eerste gedachte was dat 

Allan Mortim er dit had gedaan, met wie hij al eerder probl emen had gehad. 
Mortimer beweerd e steeds dat Arend-] an hem nog geld schuldig was, maar 

volgens Arend-Jan was dat niet waar ; en dus weigerde hij te betalen. Op dat
zelfde moment kwam Morris Kennedy, ook een bewoner van het kraakpand , 
thuis. Hij zag dat Mortimer zich verwijderde op de fiets van Ange liqu e, een 
derde bewoner van het pand. Hij dacht niet dat Angelique daarvoor toestem
ming had gegeven. Enige seconden lat er kwam Franklin het huis uit en zei: 

'Als je iemand hierover vertelt weten we je wel te vinden! ' 

De lezingen van Mortimer. Mortimer gaf toe dat hij met Benny Franklin naar 
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het kraakpand was gegaan. Hij had een moti ef om brand te stichten, nam e

lijk dat Arend-Jan zijn vriendin had afge pakt en dat hij nog geld van hem 

kreeg. Er waren al eens ruiten ingeslag en in het kraakp and en Arend-Jan had 

toen ook al Mortim er verdacht. Ten slotte was Mortimer ook nog verdacht 

omdat hij zo veel verschillende versies van het gebeurde gaf: 

- Versie r: Ik ben niet in het kraakp and gewees t. 

- Versie 2: Ik ben met Benny in het kraakpand geweest omdat Ar end -Jan 

nog geld aan Benny schuldig was. Ik stal de fiets en Benny ging naa r bo

ven. Benny was ni et onder de invlo ed van LSD. 

- Versi e 3: Ar end-Jan was mij geld schuldig, ni et Benny . Ja, ik vind het ook 
heel vreemd dat ik desond anks niet naar binnen ging en Benny wel. 

- Versi e 4: Ik ben wel mee naar binn en geweest. We klomm en tot de eerste 

verdieping en riepen 'Ar end-Jan, Arend-Jan' (om zeker te zijn dat hij ni e t 

thuis was; Arend-Jan was gevaar lijk! Maar wat wilde Mortimer daar dan, 

als Arend-Jan niet thuis was?). Benny ging toen naar de tweede verdi e

ping ; ik ging naar beneden en wachtte buit en . Arend-Jan was ons allebei 

geld schuldig. Benny had wèl LSD geb ruikt. Ik heb dat ee rder ontkend, 

omdat ik dacht dat Benny het niet prettig vindt als er over hem wordt ge

rodd eld. 

- Versi e 5: Benny lieg t als hij mij beschuldigt ; waarom zou ik niet beken

nen? Ik word toch uitg eweze n! Benn y was zo zwaar onder de invloed van 
LSD dat hij zeker ni et geweten kan hebb en wat ik deed. 

Mortimer werd uitg eweze n op 2 maart , neg en dage n na de brand. Op dat 

moment was hij no g steeds zeer verdacht: hij kon best de dader of medeplich

tige zijn geweest. Toen hij zijn laatste verklaringen aflegde, wist hij kennelijk 

al dat hij uitgew eze n zou worden en dat hij dus ongestraft Franklin kon be

schuldig en. Het is zelfs mogelijk dat er een verba nd besto nd tuss en zijn vrij

lat ing en de be schuldigin g . De uitwij zing geschiedde op las t van de recht

bank, die dus al in een vroe g stad ium besloot dat Mortimer niet de dad er 

was. Zelfs voo rd a t de verdediging daaro ver iets in het midden kon br engen! 

Mortimer was kennelijk tevreden met zijn uitwij zing , want hij ve rzette zich 

niet. 

De versies van Frankl in. Franklin meldd e zich vrijwillig bij de politi e op de 

avond van 22 februari. Mortim er had hem verteld over de brand ; aangez ien 
hij onder invlo ed van LSD was geweest wist hij niet wat hij had uitg espookt , 

maar hij wilde verifiëren dat er niets ernstigs was gebeurd. H et is niet duide

lijk wat hij allemaal heeft gezegd; de officiële pro cesse n-v erb aa l beginn en pas 
44 uur later l 

- Versier: Ik ken Arend -J an, want Mortimer en ik kochten coca ïn e en LSD 

van hem. Ik ken zijn huis . Ik ben daar ni et naa rto e gegaan en ik heb er 
gee n bra nd gesticht. 
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- V ersie 2: Ik heb geen ru zie met Arend-J an en hij is m e geen geld schuldig. 
Ik ben die midd ag alleen maar in de stad geweest. 

- Versie 3: Ik ben met Mortim er in het huis geweest , m aa r ik heb geen 
br and gesticht. 

- Versie 4 : W e gin gen samen naa r het huis van Ar end-J an . Di e wa s geld 

schuldig aa n Mortim er. We ging en na ar binn en m aar Ar end-J an wa s ni et 
thui s. Ik stelde voor het hui s in brand te steken . Ond er invlo ed va n LSD 

ben ik tot alles in staa t . Ik gin g naa r de tweede verdi eping en vond een 
fles met Col em an-b ra nds tof. Ik goo t dit uit over een vuilnis za k en stak het 
aa n . Ik heb gecontr oleerd dat er niemand thuis was, want ik wild e nie

mand in gevaa r br engen. Mortim er ging met me mee naa r de tweede ver-
•diepin g. Hij wist va n mijn plan , maar wild e er niet aan meedoen . 

- V ersie 5: Mortim er gaf me de fles met br andst of. Ik gin g naa r bov en en 
M or tim er volgde me tot hal verwege de ladd er . We verlieten het huis sa

men . W e hebb en M orris Kenn edy niet bedr eigd. Di ezelfde na cht ben ik 

op de gestolen fiets teru ggegaan om te zien wat er met het hui s was ge
beurd (ind erda ad bleek de volgend e ochtend An geliqu es fiets wee r terug 

te zijn ). Op de 2rste heb ik om elf uur een do sis LSD genomen ; die werkt e 
niet. Om half twee heb ik een tweede dosis genomen. Ik hallu cineerd e 
zwaa r. Zond er LSD zou ik nooit br and gesticht hebb en . 

- Versie 6: In tege nstellin g tot wat ik eerder zei, zoekt de poli tie in Schot
land me. Mortim er liegt als hij beweert niets met de brand te m aken te 

hebb en . 
- Vers ie T Mijn hele bekent enis beru st op een ver haal dat M or tim er mij 

heeft vert eld . Zelf herinn er ik me niets van het gebeurd e. Mortim er heeft 
me aa ngepraa t dat ik het heb gedaa n, diezelfde avond nog , toen ik ond er 

de invloed va n LSD was. Ik geloofde hem toen , m aa r nu ni et meer . 

- Versie 8, een hand geschr even verklarin g: Allan heeft me alles voo rgezeg d 
toen ik ond er invlo ed va n LSD was; ik herinn er me nie ts van het gebeurd e. 

Ik had niets tege n Ar end -Jan. Allan heeft Ar end-J an al eerd er m et 
brand stichtin g bedr eigd wege ns zijn vriendin. In mijn trip was ik als een 

verd waa ld schaa p . M et zo veel LSD had ik onm oge lijk de ladd ers kunn en 

opklimm en (het kr aa kp and had geen tr appen) . Ik ben uit eigen vrij e wil 
naa r de politi e gegaa n om uit te vind en wat er was gebeurd ; toen werd 
ik geva ngen geze t. Er wa ren twee mensen in het hui s: Allan en ik. Allan 
was verant woord elijk want ik was ond er invloed en hij niet. All an had me 
meege nom en . In een café in Glasgo w heeft Allan aa n een vri en d va n m e 

bekend dat hij mij er heeft bijgela pt en dat hij Arend -J an heeft gepakt 
voor het afpikk en va n zijn vriendin ; en dat hij mij vier trips LSD had gege
ven zodat ik niet meer wist wat ik deed. Die vriend heet Eri c M onro e. 
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Franklin 

Bewijs, verweer en behandeling 

Bewijs. Het bewijs is tamelijk uit gebreid. 

a . Franklin heeft bekend. 

b. Mortimer beschuldigt Franklin. 

c. Arend-Jan Dwinger verklaart dat hij Mortimer verdenkt omdat die al 

eens eerder met brandstichting had gedreigd. De ruzie ging over Mortimers 

ex-vri end in . Mortimer gebruikte de zogenaamde geldschu ld als een excuus 

om steeds weer terug te komen. Hij heeft slechts één persoon op de lad

der gehoord, niet twee. Niemand is op de tweede verdieping gestapt, want 

dat voel je meteen. De brand is dus gesticht door iemand die op de ladder 

stond. 

d. Angelique bevestigt dat zij al eerder van Arend-Jan had gehoord dat Mor

timer de ruiten had in geslagen. 

e . Morris Kennedy bevestigt dat hij Franklin uit het huis zag komen en dat 

deze hem had bedreigd. 

f. De districtspsychiater verklaart dat Franklin een leugenachtige persoonlijk

heid heeft. Hij is ook agress ief. Bovendien leidt LSD niet tot geheugenverlies. 

Verweer. Het verweer werd aanzien lijk bemoeilijkt door het feit dat Mortimer, 

de belangrijkste getuige, niet kon worden gehoord; de rechtbank weigerde 

hem op te roepen of in Schotland te laten horen. Het verweer moest daarom 

worden beperkt tot de volgende argumenten: 

a. Mortimers verklaringen kunnen niet worden geloofd omdat hij zelf een 

verdachte is. Bovendien heeft hij vijf verschi llende verklaringen afge legd . 

b. Franklins bekentenis is het gevolg van beïnvloeding door Mortimer, op 

een moment dat Franklin nog leed aan de effecten van een 'bad trip' . 

c . Franklin had geen motief voor brandstichting en Mortimer wel. 

d. De districtspsychiater suggereert ten onrechte dat Franklin tegen haar 

heeft gelogen. De zogenaamde agress ivit eit was slechts een boze reactie van 

Franklin toen de psychiater hem van leugens beschuldigde. Haar mening 

over de effecten van LSD zijn onjuist, hetgeen blijkt uit de verklaringen van 

de deskundige prof. Bastiaanse. 

Behandeling. De rechtbank maakte geen gebruik van de verklaringen van 

Mortimer. Kennelijk werden die als te onbetrouwbaar verworpen. De wel 

gebruikte bewijsmiddelen waren de bekentenis van Frank lin, de verklaring 

van Arend-Jan dat hij de brand had ontdekt, een verklaring van de eigenaar 

dat het pand veel hout bevat en een verk laring van agent en dat het inderdaad 

een gevaarlijk pand is. Het verweer van geheugenverlies wordt afgewezen 

met behulp van de verklaring van de districtspsychiater; geen enkele andere 
bewering van de psychiater wordt geciteerd . Het gerechtshof is niet onder de 
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indruk van de verklaring van de deskundige over de effecten van LSD en ver
oordeelt Franklin eveneens tot achttien maanden. 

De effecten van LSD 

Het rapport van de districtpsychiater, mevrouw dr. Goud van Oud Alblas, is 
uitgebreid besproken in hoofdstuk 13. Hier concentreren wij ons op de vraag 
of LSD geheugenverlies kan veroorzaken. LSD kan op vier manieren het gedrag 
van Franklin hebben beïnvloed . 
a. Het kan de fysieke en psychologische mogelijkheid om een plan tot 
brandstichting te maken en uit te voeren, hebb en weggenomen. Ond er in
vloed van LSD kan je nu eenmaal niet veel. 
b. Het kan hem zijn bewuste controle over zichzelf hebben ontnomen, zodat 
hij niet wist wat hij deed . 

c. Het kan een geheugenverlies hebben veroorzaakt , zodat hij later niet meer 
wist of hij de brand al dan niet had gesticht. 
d. Het kan hem gevoelig hebben gemaakt voor de suggestie van Mortimer 
dat hij, Franklin, de brand had gesticht. 

Het commentaar van mevrouw Goud van Oud Albla s beperkte zich tot het 
derde punt. Ten onrechte, de overige drie zijn minstens even belangrijk . 
Over de effecte n van LSD is vrij weinig bek end omdat systematisch onder
zoek, om ethische redenen, niet mogelijk is. Daaruit kan niet worden gecon
clude erd dat de vier genoemde effecten ook niet bestaan; het tege nde el is eer
der waar: LSD heeft zo veel verstorende effecten op bijn a alle psychologische 
functies dat je bij voorbaat al welhaast kan aannemen dat de genoemde effec
ten wèl bestaan. Er zijn in de literatuur voldo end e aanwij zingen te vinden 
dat dit het geval is, maar van die litera tuur was de districtspsy chiat er niet 
op de hoogte . Natuurlijk niet : dat is haar taak niet en zij beschikt niet over 
de hulpmiddelen om een werel dwijd literat uuronderzo ek te doen . J e moet 
zo'n vraag niet aan een districtspsychiater voorleggen. 

Problemen 

H et grootste probleem in deze zaak is dat er aanvankelijk twee verdachten 
zijn: Franklin en Mortimer. Mortim er heeft een goed moti ef maar ontkent; 
Franklin heeft geen moti ef maar bekent uiteind elijk. Zodr a hij heeft bekend , 
wordt Mortimer op verzoek van het openbaar minist er ie door een beslissing 
van de rechtbank uitgewe zen . Daarm ee is het oordeel voor de behandeling 
van de eigenlijk e zaa k al geveld: Franklin is de dad er en Mortim er niet. 
Daardoor is het gehele apparaat van een last ig dilemma verlost . D e recht
bank ziet in dat de verklaringen van Mortimer niet veel waard zijn en ge
bruikt ze niet als bewijs. Er blijft uitsluit end de bekent eni s van Franklin over; 



Graanhout 

maar die kan alleen word en geloofd wann eer zijn verh aal over LSD wordt ver

worpen. Daarto e helpt de verklaring van de districtspsychiat er. Di e verkla
ring zit zelf echt er ook wee r vol nons ens; het merend eel wordt gedesavoueerd 

door de rechtb ank . Alleen de enkel e uitspr aa k over LSD wordt geciteerd. 
M aa r zelfs die uitspr aa k is onv erantwoord. D e uit eindelijk e bewijsconstructi e 
bevat vier bewij smidd elen , waarvan een de h erro epen bekent enis is ; de and e

re dri e bewijsmiddel en vorm en even zeer een bewijs tegen Mortim er . Er is 

du s geen enk el steunb ew ijs. 

Graanhout 
Hij of zij? 

Verdachte. Ahm et Gr aa nhout , oud vijfentwinti g jaar , geboren m Surin am e, 

werk eloos, gehuwd met M aria Vrie sman . 

T en laste gelegd misdrijf . Dood slag op M ach al Vri esman , het docht ertj e van 

M aria , oud and erh alf ja ar. 

Procesverloop. V eroord eeld do or de rechtbank tot acht j aa r gev ang enisstr af; 

het gerechtshof kwam tot dezelfde stra fmaat. Ca ssatie is aang evra ag d . 

Sam envatt ing. Tijd ens een nacht elijke rit maken Gr aanhout en zijn vrouw een 

stop bij een park eerpl aa ts . Na enig e tijd is M achal , het docht ertj e van Mari a 

dood . De echteli eden beschuldig en elkaa r ni et, maa r prob eren wel ieder een 
eigen aand eel uit te sluit en . M aria beweert da t Gra anhout het mei sj e me e

nam en te rugke erd e met het meisje ijskoud in zijn arm en. Graanhout be
weert echt er dat hij alleen weg ging en dat M ari a het ijskoud e kind in de ar 

men had toen hij te rugk wa m . Behal ve de twee verklarin gen is er gee n enk el 

bewijs . De politi e pla,atst Gra anhout in de rol va n verd acht e en Mari a in de 
rol van getuige . T wee recht scolleges gaa n da arin mee, zond er da t er enig an

der bewij s bov en tafel komt. 

D e geschi edenis 

Waarover men het eens is . G raa nh out is get rouwd met M ari a Vri esman . D eze 

heeft een docht ertj e M ach al, van and erh alf j aa r , dat is gebor en uit ee n relati e 
die ze voor het huwelijk had met G raa nhouts bro er. Zij vertrokk en ' s avonds 

om kwart over elf van Rott erd am naa r Venlo, waa r ze won en . D aarbij stop
ten ze een aantal malen op parkeerpl aa tsen. Zowel Ahm et al s M ari a zijn aan 

drugs verslaa fd en ze stopt en ond er and ere om shots te nem en . Om ong eveer 
half twee ' s nachts hield en ze h alt in de buurt van W eert. Zij deden d aa r een , 
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kennelijk niet erg geslaagde, poging om in de auto gemeenschap te hebben . 
Vanaf dat moment lopen hun verklaringen uiteen. 

De versie van Ahmet. Ahmet Graanhout zegt dat hij daarna op zijn sokken naar 
buiten is gegaan om te plassen. Daar deed hij vrij lang over, omdat hij zoals 
vele drugsgebruikers, moeite heeft met plassen. Het kan best tien minuten 

hebben geduurd. Toen hij terugkwam bij de auto stond zijn vrouw met het 
kind in de armen. Het kind voelde koud aan. 

De versie van Maria Vriesman. Ahmet nam het meisje mee naar buiten, nadat 
zij gemeenschap hadden. Na lange tijd kwam hij terug met het kind in de 
armen; het duurde zeker twintig minuten. Het meisje voelde toen koud aan. 

Tegenover de politie voegde zij daaraan toe: 'Ik bleef alleen in de auto ach
ter . Na enige tijd werd ik bezorgd en bang, omdat steeds auto's de parkeer
plaats opreden. Voorzover ik mij kan herinneren , kwamen drie of vier 
vrachtauto's, een motor en een personenauto naar het benzinestation . De 
personenauto bleef enige tijd staan, ongeveer 100 meter in de richting van 
Weert. Ik denk zeker vijf minuten . De lichten van die auto bleven branden. 
[ ... ] Ik herinner mij ook een truck van de Bijenkorf. ' 

Vervolgens zijn ze het weer eens. Beiden probeerden de aandacht te trekken van 

voorbij komende auto's, maar dat lukte niet. Graanhout gaf het kind nog 

mond-op-mondbeademing. Toen besloten ze zo snel mogelijk naar We ert te 
rijden . Bij het eerste huis waar licht brandde, belden ze aan. De politie werd 
gewaarschuwd en het meisje naar een ziekenhuis gebracht. D aa r bleek de 

lichaamstemperatuur van het kind al gedaald tot 24 graden. H et meisje stierf 
de volgende ochtend, rond het middaguur. In het ziekenhuis hoorde een ver
pleegkundige hoe Maria tegen Ahmet zei dat ze moesten vluchten en onder
duiken. De politi e werd ingeschakeld en deze begon een uitg ebreid onder
zoek. Ahmet en Maria werden aanvankelijk beiden verdacht, maa r na enige 

tijd werd Maria weer vrijgelaten. De relatie tussen Ahmet en Maria duurt 
tot op heden voort, ondanks alles wat er is gebeurd. 

H et onderzoek. Er is sectie uitgevo erd op het lichaam van het meisje ; zij is ken
nelijk overleden aan inwendige kneuzingen in hoofd en buik, die alleen door 
geweld kunnen zijn toegebracht. Een uitgebreid forensisch onderzoek op de 
parkeerplaats en in de auto leverde niet zo veel op. Men veronderstelde dat 
Graanhout over het prikkeldraad is geklommen, maar zijn broek vertoonde 
daarvan geen sporen. Er zat een klein bloedvl ekje op de broek, maar dat was 
te klein om de bloedgroep te bepalen. In de buurt van waar de auto heeft 
gesta&ft, werden Machals sokken en truitje gevonden, maar ·daaruit waren. 
Vfr 9er geen conclusies af te leidep. De sokken van Graanhoüt werden ook 
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terdege onderzocht, met name de hoeveelheid zand die eraan was blijven zit

ten. In een reconstructie heeft men Graanhout opnieuw op sokken laten 

rondlopen: de hoeveelheid zand die er toen aan bleef hangen, was veel gro 

ter. Maar de advocaat betoogde later dat er op de dag van het misdrijf veel 

meer tijd zat tussen het buiten rondlopen en de inbesl agname van de sokken . 

Bovendien moest Graanhout bij de reconstructie veel te veel rond lop en. 

Bewijs, verweer en behandeling 

Bewijs. Het bewijs bestaat uit de verklaring van Maria Vriesman en de spo

ren op het lijkje. Het is duidelijk dat het meisj e met geweld om het leven is 

gebracht en volgens Maria is Ahmet de enige die de gelegenheid had dat te 

doen. Het motief is niet duidelijk . Het zou jaloersheid geweest kunnen zijn; 

ten slotte was Machal het dochtertje van Maria en Ahmets broer . De verk la

ring van Maria is bevestigd door de chauffeurs op te sporen die tijdens die 

nacht op de parkeerplaats zijn geweest . Alle chauffeurs werden gevonden en 

dus was Maria's verklaring op dit punt correct. Ahmet zegt dat hij geen en 

kele auto heeft gezien en heeft op dat punt dus ongelijk. 

Verweer. Het verweer richt zich vooral op het probleem dat er zo weinig be

wijsmiddelen zijn. 

a. Het bewijs berust uitsluitend op de verklaring van Maria , die er alle be 

lang bij heeft Ahmet te beschuldigen; als ze dat niet doet, is zij zelf de enig 

mogelijke verdachte. 

b . Het feit dat zij de andere auto's correct heeft waargenomen, bewijst niets . 

Stel dat Ahmet een eind is weggegaan om te plassen en dat hij zich daarop, 

onder de invloed van drugs, volkomen heeft geconcentreerd. Dan kan hij 

best geen enkele aandacht aan auto's hebben gegeven. Maria daarentegen 

had alle reden om op passerende auto's te letten als zij intussen bezig was 

het meisje te mishandelen. Haar kennis over de auto 's op de parkeerplaats 

kan dus niet worden geconstrueerd als een bewijs van haar onschu ld . 

c . Geen enkele chauffeur heeft iets verdachts gezien aan de auto van Ahmet 

en Maria, zodat de getuigenverklaringen van al die chauffeurs niets bewij

zen . 

d. Een bijkomend probleem is dat zowel Ahmet als Maria onder inv loed wa
ren . Het lijkt alsof ze in hun mistige geestestoestand ieder slechts één ding 

herinneren: Maria herinnert zich dat ze lang in de auto heeft gewacht, Ah

met dat hij moeite had met plassen. Dan krijgen ze beiden een shock: het 

kind is ijskoud en buiten bewustzijn. Maar daartussen herinneren ze zich 

heel weinig; te weinig om te gelden als betrouwbare getuigenverklaring . In 

ieder geval kunnen hun tijdsschattingen niet serieus worden genomen. 

e . Het gedrag van Ahmet na hun ontdekking wijst niet op zijn schuld. Inte-
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gendeel, hij neemt de leiding en probeert, op een wat onbeholpen wijze, het 
meisje zo snel mogelijk bij een dokter te brengen. 
f. Het gedrag van Maria na dit alles wijst er niet op dat ze Ahmet ziet als 
de moordenaar van haar dochtertje: zij blijft contact met hem houden en zet 
de relatie zo goed en zo kwaad als dat gaat voort. Hebben ze misschien sa
men een comp lot bedacht? 

Behandeling. De rechtbank veroordeelt Graanhout tot acht jaar gevange

nisstraf zonder dat er bewijs is dat de versie van Maria ondersteunt. Het hof 
komt tot dezelfde conclusie. 

Problemen 

Dit is een zuiver voorbee ld van een 'gesloten kamer'-constructie. Het is hij 
of zij en er is geen informatie om hierover te bes lissen. Met Graanhouts ver
klaring en het lijk valt een even sterke zaak te bouwen, ook al moet men dan 
geloven dat de moeder haar eigen kind doodde. Het is natuurlijk ook moge
lijk dat het kind in het geheel niet met opzet is gedood, maar dat er een onge
luk heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld dat het meisje bij de niet zo goed ge
lukte gemeenschap onder het duo is verzeild geraakt en doodgedrukt. Nie
mand heeft gevraagd waar het kind toen was. Het is ook niet bekend of het 
kind goed gezond was toen de familie uit Rotterdam vertrok, zodat zelfs het 
tijdstip van het misdrijf niet vaststaat. 

Gremeling 
De betonvlechter met het ijzeren geheugen 

Verdachte. Bart Gremeling, vijfendertig jaar oud, van beroep betonvlechter; 
een zwakbegaafde man die geheugenprob lemen heeft. 

Tenlaste gelegde misdrijven. Zesentwintig brandstichtingen tussen 1984 en 1990, 
dan wel pogingen daartoe. 

Procesverloop. Veroordeeld door de rechtbank tot acht maanden onvoorwaar

delijke gevangenisstraf en TBS; de verdachte gaat in beroep en wordt door het 
gerechtshof veroordee ld tot vierentwintig maanden gevangenisstraf, waarvan 
zes voorwaardelijk, en een verp licht reclasseringscontact. De raadsman wil 
van dit arrest in cassatie maar de verdachte, die zolang in voorarrest heeft 
gezeten dat hij al na drie maanden vrijkomt, durft het risico van een even
tuee l nog zwaardere straf niet aan en ziet af van cassatie . 
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Samenvatting. Sinds 1984 worden in De Rijp steeds kleine brand en gesticht. 

M en verdenkt Gr em eling , want hij is een beetj e de zond erling va n het dorp . 

De politie verz amelt allerl ei bewij s, ma ar veel daarvan is in tegenspra ak met 
wat we verder over Grem eling weten . Hij bekent echter 27 van de br anden 

te hebben gesti cht , waarbij hij dat a en and ere detai ls zeer preci es opg eeft . Dit 

is merkwaardig, want hij beweert sinds een ong eluk op de kermis aan een 

geh eugenstoornis te lijden. Bovendien tr ekt hij de bek ent enis weer in , met 

het argum ent dat hij onder druk is gezet. Er zijn ten minste twee and ere ver 

dacht en in het dorp die al eens voor br and stichting zijn verh oord . De ge

dragsdeskundig en maken een rapport over hem dat gebruikt mo et worden bij 

de vra ag of hij toer ekeningsvatba ar is en of hij eve ntu eel ter beschikking mo et 

word en geste ld . D e rapport en zijn een toonb eeld van on zind elijk red eneren . 

Bovendien gebruikt de rechter de rapport en om de schu ldvr aag te beant

woord en. 

De geschiedenis 

Vanaf begin 1984 werd er in het dorpj e De Rijp reg elm atig br and ges ticht. 
Er is aan gifte gedaan van eenenveertig bra nd en . D aa rbij is in vee rti en geval
len de brand door de briev enbus aa ngestok en; tien keer is een auto in brand 

gestoken , vier keer een ca rava n of vouwwa gen , en ve rd er conif eren , contai 
ners, wasgoed, vlaggen en zonn escherm en . H et dorp wordt van west naa r 

oost door sneden door de H oofd str aa t . Aan de Beem sterstr aa t , n abij het 

westelijke eind e van de Ho ofdstr aa t , bevindt zich het café De IJ zeren Kl ap . 

Alle br and en, m et één uit zond erin g, zijn gesticht in de H oog str aa t ten oosten 

van dit café of in de wijk ten zuid en van de Hoo gstr aa t . In het zuidoost en 
woont de verd acht e Gr emeling. 

De schad e bij de brand en was bijn a altijd zee r ger in g. De eni ge echt e sch a
de was bij de ca ravanbrand en; ook was er lichamelijk letse l bij een bra nd in 

een woonhui s, waa r mo eder en zoon H age man uit het raa m spron gen. D e 

br and e~ vero or zaa kten vee l onru st in het dorp ; de politi e deed met zekere 

regelmaat buurtond erzoek en postte een aa nt al malen. H et vermo eden rees 

dat de dader brand st ichtt e wann ee r hij va n De IJ zeren Kl ap op weg was 
na ar huis . 

D e verdachte. De verd enkin g viel al vrij snel op Gr emelin g . Hij werd in het 

dorp als een zond erlin g beschouwd . Hij was op dat mom ent vijfenderti g j aar 
en werkt e als betonvl echt er , ma ar hij woond e nog steeds bij zijn oud ers. M en 
heeft hem herha aldelijk in vrouw enkl eren door het dorp zien lop en . Hij is al
lergisch en bezocht d aa rv oor rege lmatig de dokt er , va n wie hij medi cijn en 

kreeg . De medicijnen mo gen niet in combin atie met alcoh ol word en ge
bruikt , maar Gr emelin g deed dit wel. Als hij dronk , sloeg hij volgens eigen 
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zeggen op een avond vijfentwintig glazen bier achterover. Hij bezocht De 
IJzeren Klap uitsluitend op zaterdagavonden. Zijn vader lette daar streng 
op, omdat er anders problemen met het werk ontstonden. 

Gremeling heeft in 198! een ongeluk op de kermis gehad. Dat was dus voor 
het tijdstip van de eerste brand. Hij heeft toen een tijd in coma gelegen. 
Sindsdien klaagt hij over geheugenverlies. Hij moet alles precies opschrijven, 
anders vergeet hij het. 

De verdenking. De politie begon in 1986 met het volgen van cafébezoekers op 
zaterdagavond. Op IO augustus leken ze beet te hebben bij het volgen van 
Gremeling: 'Plotseling zag ik de persoon staan bij perceel 16 met jawel een 
aansteker in zijn hand en gebogen bij de brievenbus. Na een aantal momen
ten (de aansteker deed het niet) wilde Gremeling de brandgang naast perceel 
16 inlopen . Op dat moment hield ik hem aan.' Wat bleek echter? Gremeling 
stond bij zijn eigen huis met een aansteker naar het sleutelgat te zoeken, dat 
hij met zijn dronken kop niet kon vinden . Ten slotte was hij maar achterom 
gegaan. De politie merkte op: 'Jammer, maar hem weer moeten laten gaan, 
maar toch komt het ons mutanten sterk voor dat hij mogelijk wel met de 
brandstichtingen te maken heeft. Hij staat namelijk nogal gemakkelijk met 
de aansteker klaar . Woont midden in het centrum van de brandstichtingen . 
Komt thuis op tijdstip van brandstichtingen na bezoek aan De IJz ere n Klap 
(stamkroeg van hem). Route De IJzeren Klap woning G. is route brandstich
tingen .' 

In 1989 werden twee andere verdachten aangehouden voor het stichten van 
twee van de caravanbranden. De politie was van oordeel dat deze twee niets 
met de andere branden te maken hadden ; waarom niet blijft onduidelijk. 

De bekentenissen. Op 5 mei 1990 werd Gremeling aangetroffen bij een Lelijke 
Eend . Een getuige, Hag eman, zag dat Gremeling achter de auto stond en 
in de open kofferbak rommelde. Hageman joeg Gremeling weg en waar
s.chuwde de eigenaar van de auto. Uit niets blijkt dat de linnen kap was losge
maakt of dat Gr eme ling iets met een aansteker deed, zoals lat er is beweerd. 

Zes. weken later werd Gremeling aangehouden, volgens de documenten , naar 
aanleiding van deze brand. 

Gremeling is allereerst verhoord door recherch eur Boerma . Hij bekende 
zeven brandstichtingen , maar daar was niemand anders bij. De volgende dag 
werd ook rechercheur Dammers bij de verhoren betrokken. Gremeling be
kende toen nog twintig andere brand en. Later heeft Gremeling de ze bekente
Il!Îssen weer ingetrokken met de verklaring dat de politie hem onder druk had 

gezet. 

De br:anden. De bekentenissen zijn in een aantal gevallen in tegenspra ak met 
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wat er in feite is gebeurd. Over een autobrand zei Gremeling dat hij die had 

aangestoken door er brandend karton onder te schuiven. Volgens de foto's 
stond de auto echter met de wielen op het karton . Van vier voordeurbranden 
beschreef Gremeling dat hij een folder in de brand stak na deze in de brieven

bus te hebben geschoven . In werkelijkheid waren ze van tevoren aangestoken 

en gedeeltelijk geblust juist door het naar binnen werpen . De in de bekente

nis beschreven methode is veel effectiever, maar is niet toegepast. 

De huisbrand waarbij moeder en zoon Hageman - naamgenoten, maar 

geen familie van de getuige van de zaak met de Lelijke Eend - uit het raam 
sprongen, beschreef Gremeling als volgt: 'Toen ik deze brand had gesticht, 

ben ik naar huis gegaan. Toen ik thuiskwam , ging mijn vader, die bij de 
[vrijwillige] brandweer zat, net weg . Ik vroeg hem waar hij naartoe ging. Hij 
zei dat hij naar de brandweer ging omdat er brand was in De Rijp. [ . . . ] Ik 

heb op mijn vader gewacht tot hij thuiskwam . Hij vertelde toen dat er brand 

was geweest bij de achterburen, Hageman . ' In feite was vader Gremeling die 

nacht niet naar de brand gegaan, hetgeen ook blijkt uit de presentielijst van 
de brandweer. Bovendien had Gremeling drie dagen voor de brand een aller
giekuur gekregen waarvoor hij tien dagen in bed moest blijven . Ten slotte 

betrof het een brand in de nacht van zondag op maandag; Gremeling ging 
nooit uit op zondagavond. Dit is bevestigd door zijn vader en zijn ex

vriendin, Teresia Zende . Gremeling heeft ook een tweede brand bekend die 

in de nacht van zondag op maandag plaats vond. Bij die brand beschreef hij 

ook vernieling, die in werkelijkheid niet had plaatsgevonden . 

De brand in de Lelijke Eend is de enige die forensisch materiaal heeft op

geleverd. Er werden een gele doek gevonden en enige sigaretten. De gele 
doek zou volgens de tenlastelegging in de benzinetank gehangen hebben. De 
doek kon niet met Gremeling in verband worden gebracht, en bevatte geen 

brandbaar materiaal. De sigaretten bevatten wat speeksel van het type dat 
Gremeling heeft; 40 procent van de Nederlanders heeft echter hetzelfde type 

speeksel. 

Sinds Gremeling vastzit, zijn er geen branden meer in het dorp gesticht. 

Maar dat is niet zo veelzeggend. Tussen de door Gremeling bekende bran

den zaten soms zeer lange perioden; het langste interval is 627 dagen . Boven 
dien kan een slimm e dader hebben bedacht dat een tijdelijk moratorium de 
verdenking tegen Gremeling groter zou maken. 

Bewi_js, verweer en behandeling 

Bewijs. Er zijn ten slotte zes branden ten laste gelegd. De bewijsvoering be
rust-op twee elementen : de bekentenissen en de verklaring van de getuige 
Hageman die hem bij de in brand gestoken Lelijke Eend plaatst. 
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Verweer. Het verweer richt zich op een aantal punten: 
a. Het patroon van de branden wijst niet speciaal op Gremeling. Omdat De 
IJzeren Klap aan het ene eind van het dorp is en Gremelings huis aan de an
dere kant, moeten alle branden. zich wel tussen die twee punten bevinden. 
De politie beweert dat er slechts één café in De Rijp is. Dat is onjuist: er zijn 
ook De Hoop (vlak bij De IJzeren Klap), De Zaak, Fanfare en Terzuil. 
b . De bekentenissen bevatten een aanta l onjuistheden en zelfs onmogelijkhe
den , zoals hierboven beschreven. 
c. Gremeling heeft ernstige geheugenprob lemen. Het is zeer onwaarschijnlijk 
dat iemand met zulke problemen zich de precieze data en omstandigheden 
van zevenentwintig branden , verspreid over zes jaar, zou weten te herinneren. 
Dit is uitsluitend ber eikt door uitermate suggestieve verhoormethoden. 
Daarbij werd niet gevraagd om data en bijzonderheden te noemen; juist om
gekeerd, de data en bijzonderh eden werden Gremeling voorgehouden, waar
bij hij alleen maar bevestigend hoefde te antwoorden . Dit blijkt uit een ver
hoor van de beide rechercheurs Boerma en Dammers . Zij verklaarden : 'Wij 
hebben bij het verhoor verder gebruik gemaakt van een schema met alle 
brandstichtingen. Het ging dan zo dat wij een jaar, een maand, een plaats 
en het soort brand noemd en , bijvoorb eeld een brievenbusbrand en dan aan 
Gremeling vroegen of hij dat gedaan had. De aangiften hadden wij er niet 
bij , die zijn Greme lin g ook niet getoond of voorgelezen . Tijdens het verhoor 
kwam het rege lmatig voor dat Gremeling spontaan bekend e . Dan hadden wij 
het bijvoorbeeld over een bepaalde brand en dan zei hij spontaan dat hij er 
die nacht nog twee had gepleegd. Dit bleek dan te kloppen .' 

Politieagent Harting vertelt echter : 'Wel weet ik dat het niet zo is gegaan 
dat een verhoor omtrent een bepaald e zaak is begonnen met de aangifte . Het 
ging namelijk zo dat Boerma en Dammers mij kwamen verte llen over welke 
zaken op de lijst Gremeling meer wilde vertellen, waarna ik er de aangiften 

bij zocht.' Er is dus wèl gebruik gemaakt van de aangiften. 
Dammers zegt: 'Wij hebben Gremeling gehoord aan de hand van een lijst 

met brandstichtingen. Wij noemden datum en adres en vroegen of Greme
ling iets van de zaak wist.' Een van de bewijzen tegen Gremeling was dat 
hij een bepaald huis op de foto herkende als het huis waar hij brand had ge
sticht . Afgezien van het feit dat Gr emeling alle huizen in het dorp herkent 
- hij heeft zijn hele leven in De Rijp gewoond - bewijst dit onderdeel dat 

hij wèl met details van de aangifte is geconfronteerd. 
d. Er is niet alleen suggestie gebruikt, maar mogelijk ook druk. Dit blijkt uit 
een aantal curieuze verklaringen die sterk wijzen op het tegende el van wat 
er wordt beweerd: 'Ik beken deze zaken zonder aanwijzingen van uw kant.' 
'Ik heb mijn verklaringen in volledige vrijheid af kunnen legge n en heb geen 
enkele klacht over het optreden van de politie ofwel de verhorend ambtenaar 
Boerma. ' 'Ik leg dez e verklaring volledig in vrijheid af. Mij zijn geen belof-
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ten of toezeggingen gedaan door de politie. Ik heb zelf besloten schoon schip 
te maken met mijzelf.' 'Ik heb deze verklaringen in vrijheid afgelegd. Ik heb 
uiteindelijk zelf gekozen om opening van zaken te geven . Wat ik tot op heden 
verklaard heb, is de waarheid en twijfel hierover is niet mogelijk. Ik ben door 

niemand gedwongen om verklaringen af te leggen.' Het is onwaarschijnlijk 
dat een verdachte dergelijke uitspraken zelfstandig aan zijn verklaringen toe
voegt. In één geval is de verklaring ook onjuist: de politie heeft Gremeling 
wèl beloften gedaan , namelijk dat zij de· zaak uit de publiciteit zou houden 
- en schrijft dat ook keurig op in het proces-verbaal. 

e. Het feit dat Gremeling enige details van de branden kent, is niet bijzonder: 
De Rijp is maar een klein dorpje en zijn vader was bij de vrijwillige brand
weer. Thuis is er over de branden veel gesproken . Overigens zijn bijna alle 

door hem genoemde details fout. 
f. Er zijn andere verdachten . Ten eerst blijkt de getuige Hageman, wiens 
verklaring een belangrijk bewijsmiddel was, contact gezocht te hebben met 
Gremelings ex-vriendin Teresia Zende. Zij verklaarde tegenover de rechter
commissaris: 'Vorige week vrijdag ben ik nog door Hageman aangesproken. 
Hij wilde weten wat ik allemaal gezegd had . Hij dacht dat ik zou hebben ver

teld äat hij pyromaan was. Dit gesprek liep zo vervelend dat ik na afloop de 
politie heb gebeld. Hageman is ook eens een keer 's nachts, rond een uur of 
een bij mij aan de deur geweest. Hij rook naar benzine. Ik weet wel dat hij 
toen wat had uitgehaald bij het bedrijf waar hij werkte. Hij had daar iets aan 
de computers kapotgemaakt en iets in de tank van de heftrucks gedaan . Hij 
heeft mij dat toen zelf verteld. Hageman is nog een andere keer bij mij ge

weest. Toen heeft hij van tevoren gebeld. Hij was toen bij Sociëteit Het Plein 
in Alkmaar en hij durfde niet naar huis omdat er politie voor de deur stond. 
Hij is toen via de achterdeur weggeslopen naar mij toe.' Hàgeman is dus niet 

brandschoon en kennelijk bereid tot kleine wraaknemingen . Hij was in de 
buurt van de Lelijke Eend. Er waren ook twee andere verdachten die, althans 
volgens de politie, in verband gebracht konden worden met branden in De 
Rijp. 

Behandeling. Gremeling is door de rechtbank veroordeeld tot acht maanden 
gevangenisstraf en TBS. Bij de bewijsmiddelen treffen we ook de verklaringen 
van de gedragsdeskundigen aan. Deze zijn echter onder het voorbehoud ge
maakt 'indien schuldig bevonden ' en kunnen dus niet worden gebruikt om 
Gremeling schuldig te vinden. 

De combinatie van maatregelen is vreemd. Als Gremeling een gekke pyro
maan is, is hij volgens de deskundigen niet toerekeningsvatbaar en dient hij 
alleen maar verpleegd te worden. Als hij niet gek is, bestaat er geen reden 
om hem TBS te gelasten. In hoger beroep wordt de straf verlengd tot vieren
twintig maanden, waarvan zes voorwa ardelijk, met daaraan toegevoegd een 
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verplicht reclasseringscontact. Omdat Gremeling niet in cassatie durfde te 
gaan, is het arrest van het gerechtshof niet gemotiveerd. 

De rapporten van de gedragsdeskundigen 

Er zijn twee rapporten over Gremeling gemaakt, beide tegen zijn zin omdat 

hij ontkende. De rapporten zijn uitvoerig besproken in hoofdstuk 13; hier 
wordt volstaan met een samenvatting. 

De P'SJcholoog Welkens. Welkens bouwt voort op een neurologisch onderzoek, 
waarin is geconcludeerd dat Gremeling lijdt aan substantieel geheugenver
lies. Welkens komt tot een tegengestelde conclusie: Gremeling heeft wel een 
slecht geheugen maar dat heeft geen neurologische basis. Het heeft eerder te 
maken met zijn lage intelligentie en onrijpe psyche. Hij komt tot die conclu
sie op grond van losse observaties en een agressietest, die hem leren dat Gre 
meling geen volwassem indruk maakt. We lkens vraagt zich af of zich 'in de 
diepere, niet zo toegankelijke, lagen van zijn persoonlijkheidsstructuur (ook 
minder bewust) niet méér afspeelt dan manifest blijkt; men denke in deze bij
voorbeeld al aan het transvestitisme.' Een vraag die ongeveer het gehele le
venswerk van Freud samenvat: bij iederéén speelt zich ook minder bewust 
méér af dan manifest blijkt. Maar dat wijst niet op een lage intelligentie of 
een onrijpe psyche (wat dat ook moge zijn). Welkens besluit ook tot TBS, al
weer op verrassende gronden. 'Het is niet mijn taak om bewijslast aan te dra
gen. Wel meen ik te mogen stellen dat, indien verdachte toen zou toegeven 
zich aan het hem ten laste gelegde schuldig gemaakt te hebben, hij vermin
derd toerekeningsvatbaar is, en ik, op de tweede plaats, bang ben voor reci

dieven [sic]. Te overwegen is dan een meer uitgebreide observatie in het Pie
ter Baan Centrum, mede ook omdat ik toch zit te denken aan een al of niet 
voorwaardelijke TBS.' Voor de mogelijkheid van 'recidieven' wordt geen en
kel psychologisch argument gegeven. De psychische onrijpheid en het trans
vestitisme hebben niets met de tenlastelegging te maken: brandstichting. Er 
wordt niet betoogd dat er - bijvoorbeeld uit de literatuur - een verband 
bekend is tussen onrijpheid en pyromanie. Je kan Gremeling toch geen TBS 

geven wegens transvestitisme? 

De P'SJchiater Paardenkoper. De eerste negen bladzijden bevatten ongestructu
reerde feiten en overwegingen. Daarna komt er enige lijn in het rapport. Er 
zijn drie lijnen: matige intellectuele begaafdheid, geremd psychoseksueel 
functioneren, effecten van het ongeluk op de kermis. Met het laatste is Paar
denkoper snel klaar: er zijn geen effecten. De eerste twee lijnen · leiden tot de 
conclusie dat Gremeling in verminderde mate toerekeningsvatbaar is. Het is 
niet ,duidelijk waarom: leiden matig intellect en psychoseksuele onvolwassen-
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heid tot brandstichting? Ter terechtzitting licht Paardenkoper dit verband 

toe. Hij zegt daar, zakelijk weergegeven: 'dat er in de literatuur verbanden 

bekend zijn tussen psychoseksuele stoornissen en het zoeken naar andere vor

men van lustbeleving; dat pyromanie ook een soort van lustbeleving is.' Op 

die manier kan je echter van iemand met ( een tamelijk onschuldige) psycho

seksuele stoornis alles verwachten; ieder misdrijf kan worden beschreven als 

iets wat aan de bedrijver 'lust' verschaft. De psychiatrische theorie biedt hier 

een universele verklaring en verklaart dus niets . Wat men Gremeling ook ten 

laste legt, de psychiater kan altijd 'bewijzen' dat hij het heeft gedaan . De 

rechter gebruikt deze verklaring bij de bewijsmiddelen. 

Problemen 

Het grootste probleem in deze zaak is dat er naast de herroepen bekentenis

sen eigenlijk geen ander bewijs is. De rechtbank gebruikt de verklaring van 

Hageman , maar deze is zelf nogal verdacht. De verklaringen van de gedrags

deskundigen worden ook als bewijs in stelling gebracht, maar zijn daarvoor 

niet geschikt en niet bedoeld. 

De bekentenissen zijn om drie redenen onbetrouwbaar. Ten eerste omdat 

ze een fabelachtig geheugen weerspiegelen, waarover Gremeling nu juist niet 

beschikt. Ten tweede omdat er alle reden is te geloven dat er bij de verhoren 
sterke suggestie en zelfs druk is uitgeoefend, hetgeen bij een simpele figuur 

als Gremeling al snel succes heeft. Ten derde omdat een aantal details van 

de bekentenissen onjuist en zelfs onmogelijk zijn. Er zijn ten minste drie an

dere kandidaat-verdachten wier betrokkenheid door het onderzoek niet is uit

gesloten. 

Haaknat 
Een duik in de slotgracht 

Verdachte. Raymond Haaknat, een Surinamer van drieëntwintig jaar, zonder 

beroep. 

Ten laste gelegde misdrijven. Gewapende overval op een supermarkt in Woer
den; gewapende overval op een supermarkt in Zeist. 

Procesverloop. Veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf door rechtbank, voor 

beide delicten; veroordeeld tot drie en een half jaar gevangenisstraf door hof, 

alleen voor de overval in Zeist, vrijspraak voor ~e overval in Woerden . 

Samenvatting. Twee overvallen op supermarkten in Zeist en Woerden verlo-
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pen op bijna identieke wijze . Na de overval in Woerden is de politie op tijd 

om de overvallers te achtervolgen . Ze raken de daders echter kwijt. Haaknat 
wordt iets later aangetroffen, staande in de slotgracht van Fort Jutphaas te 
Nieuwegein. Er zijn allerlei omstandigheden die zijn betrokkenheid bij de 

overvallen suggereren, maar hieruit kan geen bewijs worden geconstrueerd. 

Het bewijs tegen Haaknat bestaat uit een herkenningsproef die ondeugdelijk 

is, een geursorteerproef die aanvechtbaar is, de gelijkenis tussen de overval
len onderling en het vinden van een pruik die bij de overval gebruikt zou 

kunnen zijn. Aanvankelijk wordt Haaknat voor beide feiten veroordeeld, 
maar uiteindelijk alleen voor de overval in Zeist , op grond van herkenningen 
door ooggetuigen die om verschillende redenen onbetrouwbaar zijn. 

De geschiedenis 

De overvallen. Op 27 april, 's ochtends om zeven uur, vielen twee zwarte man

nen een supermarkt in Zeist binnen. Zij dwongen het personeel op de grond 

te gaan liggen, met het gezicht naar de vloer. De filiaalchef Brand moest hel
pen de sleutel van de kluis te zoeken, maar die werd niet gevonden. De over
vallers vertrokken na een kwartier, nadat ze hadden gehoord dat de kluis van 

een tijdslot was voorzien dat pas om 8.15 uur openging . Vlak na de overval 

is op een kilometer afstand een rode Ford Fiesta gevonden die een dag eerder 
was gestolen. De overvallers hadden zich vermomd met zonnebrillen en prui

ken. 

De overval op een supermarkt in Woerden verliep drie weken later op 
identieke wijze. Weer kwamen de twee zwarte mannen 's ochtends vroeg, 
weer kon de kluis niet worden geopend vanwege een -tijdslot. De mannen wa

ren opnieuw vermomd met zonnebrillen en pruiken. Een vrachtwagenchauf
feur wist echt er te vluchten en waarschuwde de politie. De daders vluchtten 

in een rode gestolen Ford Fiesta ( een andere natuurlijk) en de politie zette 

de achtervolging in. In Nieuwegein stopten de daders en vluchtten te voet 
verder. Er ontstond een klopjacht, maar daarbij verloor de politie de twee 

mannen uit het oog. Een kwartier later werd Raymond Haaknat aangetrof

fen, staande in het water van de slotgracht van Fort Jutphaas . In dezelfde 
buurt werd Linszaad aangehouden, die kletsnat was . Beide mannen waren 
zwarte Surinamers. Op het eiland in de slotgracht werden joggingpakken 
aangetroffen die de beide mannen aan gehad zouden hebben bij de overval. 
Ook werd een portofoon gevonden. Een doos waarin de portofoon gezeten 

kan hebben, is later bij Haaknat thuis gevonden. Langs de vluchtroute is een 

zwarte pruik gevonden die een der overvallers mogelijk heeft op gehad, en 
een luchtdrukpistool. 

De joggingpakken. De joggingpakken van de beide overvallers zijn tijdens en 
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na de overval te Woerden door allerlei mensen gezien. Hun verklaringen 
vormen een fraai voorbeeld van overeenkomsten en verschillen tussen de 

waarnemingen en/of herinneringen van ooggetuigen. Wij beperken ons tot 
het kostuum dat volgens de politie door Haaknat werd gedragen: 

In supermarkt: 

Getuige r: glimmend blauw trainingspak met andere kleuren, witte 
sportschoenen. 
Getuige 2: blauw trainingspak, witte Nike-sportschoenen . 

Getuige 3: wit trainingspak. 

Getuige 4: wit-blauw glimmend trainingspak, grijze sportschoenen. 

Getuige 5: gekleurd jack, donkere sportschoenen. 

Getuige 6: proces-verbaal ontbreekt. 

Tijdens de klopjacht: 
Agent r en 2: jogging- of trainingspak; kleur onbekend. 

Agent 3 en 4: trainingsjack, blauw met wit en/of rood. 
Agent 5 en 6: blauw trainingspak . 
Buschauffeur: opvallend veelkleurig trainingspak, in ieder geval rood, 
blauw en groen. 

_Gevonden op het eiland : veelkleurig joggingpak, blauw, groen, rood en 
wit. De politie neemt aan dat dit het pak is dat Haaknat heeft gedragen. 

Bewijs, verweer en behandeling: de overval te Woerden 

Bewi_js. Er zijn allerlei omstandigheden aangevoerd die de betrokkenheid van 

Haaknat suggereren. Om te beginnen heeft hij geen aannemelijke verklaring 
waarom hij 's ochtends vroeg in de slotgracht stond (zie onder Verweer). 

Linszaad beweert dat hij Haaknat helemaal niet kent, maar het blijkt dat in 

zijn agenda verscheidene afspraken met Haaknat staan . Bovendien weten 
buurtgenoten dat Haaknat en Linszaad vrienden zijn. Het is dus wel erg toe

vallig dat deze twee vrienden om geheel verschi llende redenen op hetzelfde 
uur en op vrijwe l dezelfde plek kletsnat rondlopen . Haaknat en Linszaad zijn 
ook beiden eerder voor overvallen veroordeeld. Haaknat heeft thuis een doos 
die kan behoren bij de gevonden portofoon. De bewijsmiddelen die voor de 

overval in Woerden zijn aangeboden, houden in : 
a. De Oslo-confrontatie. Vijf ooggetuigen van de overval doen mee aan een 

Oslo-confrontatie, waarbij Haaknat met Linszaad in dezèlfde rij is geplaatst, 
naast vijf figuranten. Haaknat wordt door één getuige aangewezen; een an
dere getuige wijst een figurant aan; de drie overige getuigen herkennen nie
mand. Alle getuigen mogen een tweede poging wagen; de enige herkennende 
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getuige gaat nu twijfelen, maar een andere herkent Haaknat voor 80 procent 

aan zijn postuur en handen ( eerder had hij verklaard dat de overvallers hand

schoenen droegen); ook een derde getuige herkent Haaknat nu aan zijn li

chaamsbouw. Opgemerkt moet .worden dat alle getuigen een van de daders 

als lang hadden beschreven en dat Haaknat duidelijk boven de andere deel
nemers in de confrontatie uitstak . 

b. Geursorteerproeven . De geur die aan de schaar zat waarmee de overval

lers de sleutelkast hebben geforceerd wordt niet herkend als afkomstig van 
Haaknat of Linszaad. De geur van het pistool wordt herkend als afkomst ig 

van Linszaad. De beide joggingpakken worden door de honden met Haaknat 

en Linszaad verbonden. De Ford Fiesta bevat geen geursporen van een van 
de beide mannen . 

Verweer. Het verweer is voor de rechtbank en het hof in principe gelijk en is 

gebaseerd op de overweging dat de politie de overval lers uit het gezicht is ver
loren. Hun identiteit staat dus niet vast. De middelen waarmee die wordt be

wezen zijn ondeugdelijk: 

a . Haaknat is bij de Oslo-confrontaties niet vaker herkend dan je bij toeval 

zou verwachten. De enige herkenning bij de eerste poging is later weer ge

deeltelijk ingetrokken . Bovendien deugen de confrontaties niet omdat er twee 

verdachten tegelijk zijn getoond; daardoor wordt de trefkans twee keer zo 

groot. Een dergelijke afwijkende presentatie maakt het noodzakelijk dat de 
getuigen meerdere personen mogen aanwijzen, waardoor de trefkans op

nieuw groter wordt. Bovendien zijn de confrontaties voor iedere getuige her

haald, waardoor de trefkans nog weer veel groter wordt. Wanneer een getui

ge zomaar wat gokt, is de kans om bij toeval ten minste één keer een verdach 

te aan te wijzen in deze procedure 77 procent. Ten slotte had Haaknat niet 
duidelijk de langste deelnemer mogen zijn . 

b. De geursorteerproeven leveren eigenlijk alleen voor de joggingpakken een 

positieve relatie met Haaknat . Maar die proef deugt om allerlei redenen niet. 
Ten eerste niet omdat zowel de pakken als de verdachten naar slootwater ro

ken; de aanwijzing zegt dus alleen maar dat Haaknat en de pakken in hetzelf
de water hebben gelegen, maar dat wisten we al . De bijleggers - andere per
sonen van wie geuren zijn bijgelegd - waren overwegend geen Surinamers 

en misschien wel in het geheel geen Surinamers. De hondenbegeleider denkt 

dat er wel een of twee Surinamers gebruikt zullen zijn omdat dat gebruikelijk 

is. Maar zelfs dan is er voor de hond een keuze tussen slechts twee of drie 
personen, omdat Surinamers voor een hond anders ruiken. 
c. Haaknat zegt dat hij in de slotgracht was beland vanwege een ruzie met 

een zeker e Bennie. Bennie was hem geld schuldig en dat zou hij hem die och
tend overhandigen in het winkelcentrum van Nieuwegein . Er ontstond ruzie 
en Bennie trok een mes . Na een schermutseling is Haaknat weggerend, maar 
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hij kwam bij het fort de politie tegen. Hij dacht dat ze hem zochten vanwege 

het gevecht met Bennie en is in de gracht gedoken. Hij kent de achternaam 
van Bennie niet, noch zijn adres of telefoonnummer ( er is ook nooit ene Ben
nie gevonden, maar de politie heeft ook niet naar hem gezocht). 

Behandeling. Voor de overval in Woerden is Haaknat veroordee ld door de 
rechtbank en vrijgesproken door het gerechtshof. De rechtbank is overtuigd 

door de Oslo-confrontaties en de samenhang met de overval in Zeist. De 
geursorteerproef is door de rechtbank niet ·als bewijs naar voren gebracht. 

Het hof is kennelijk niet overtuigd door de confrontaties. 

Bewy·s , verweer en behandeling: de overval te Zeist 

Bewijs. Het vermoeden van betrokkenheid bij deze overval ontstond door 

uiterlijke overeenkomsten met de overval in Woerden. Men selecteerde 

twaalf getuigen van drfe onopgeloste overvallen en confronteerde die met 

Haaknat zonder hem daarvan op de hoogte te stellen. Alleen in de overva l 

Zeist werden herkenningen verkregen en die zaak werd daarom doorgezet. 

Het aangevoerde bewijs bestond uit: 
a. De Oslo-confrontatie. Ook in deze zaak wordt Haaknat tegelijk met Lins
zaad in dezelfde confrontatie getoond. Haaknat is opnieuw de langste deelne

mer. Ditmaal zijn er vier getuigen, waarvan er één Haaknat met zekerheid 

aanwijst; een andere wijst Haaknat wel aan, maar twijfelt; de twee overige 
getuigen wijzen niemand aan. Een vijfde getuige, Algra, die ook in de super

markt was, herkent Haaknat op een foto van de Oslo-confrontatie. 

b. Pistool en pruik . De pistool en de pruik die langs de vlu chtroute van Woer
den naar Nieuwegein waren gevonden, zijn aan de getuigen van de overval 
in Zeist getoond. Een getuige herkent het gevoel van de plastic vuurmond te
gen zijn gezicht en de geur van de pruik. De anderen herkennen het wapen 

niet, maar vinden wel dat de pruik lijkt op de pruik die de overvallers droegen. 

c. Overeenkomst met Woerden. In beide gevallen gaat het om een super
marktoverval, vroeg in de morgen. In beide geval len zijn er twee zwarte 

mannen, vermomd met zonnebrillen en pruiken. In beide gevallen moet het 

personeel op de grond gaan liggen . In beide gevallen is er sprake van een ge

stolen rode Ford Fiesta. 

Verweer. Het verweer loopt iets anders dan bij de overval te Woerden, omdat 
deze zaak er later aan is toegevoegd: 
a . Het belangrijkste bezwaar richt zich tegen de procedure om getuigen van 

veel verschillende overvallen te testen en dan een zaak uit te kiezen wanneer 

er enkele herkenningen zijn. Bij toeval is zo'n zaak altijd te vinden wanneer 
maar met een groot aantal begonnen wordt. Het juridische verweer hiertegen 
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is dat de verdachte ongeveer twee maanden niet wist dat hij ook nog van een 

ander feit zou worden verdacht. Dit is strijdig met het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens, waarin is bepaald dat de ver

dachte ten spoedigste wordt medegedeeld waarvan hij wordt verdacht. 

b . De Oslo-confrontaties zijn zelf ook ongeldig omdat de procedure niet 

deugt (zie overval Woerden) . Bovendien is er iets vreemds in de enige zekere 

herkenning. Deze getuige is van achter vastgepakt, naar de kantine geduwd, 

waar hij met zijn gezicht op de grond moest gaan liggen; wanneer hij dan 

de overvaller heeft gezien, is niet duidelijk. 
c. De herkenning van de plastic vuurmond is betwistbaar; voelt plastic anders 

dan metaal, wanneer je dat in je nek krijgt gedrukt? De herkenning van de 

geur van de pruik zegt weinig: veel pruiken hebben dezelfde 'pruikenlucht ' . 

cl. De overeenkomst met de overval in Woerden is puur toevallig. Overvallen 

worden vaak op dezelfde wijze gepleegd; dat kan men zien aan de twee ande

re overvallen waarvan ook getuigen werden getest en die kennelijk niet door 

Haaknat zijn uitgevoerd. 

e. Het zou wel zeer dom van Haaknat en Linszaad zijn om binnen drie we

ken op dezelfde manier een overval te laten mislukken, omdat er 's ochtends 

vroeg geen sleutel van de kluis is en er een tijdslot op zit. 

Behandeling. De rechtbank acht deze overval bewezen vanwege de herkennin

gen, de herkenning van wapen en pruik en de overeenkomst met de overval 

te Woerden. Het hof acht de overval in Zeist bewezen vanwege de ene herken

ning bij de Oslo-confrontatie en de herkenning door getuige Algra. Er wordt 

enig voorbehoud gemaakt bij de aanvaarding van de confrontaties: zij worden 

alleen als bewijs gebruikt in samenhang met de overige bewijsmiddelen. Op 

het verweer tegen de geldigheid van de confrontaties wordt niet ingegaan. 

Het juridische verweer tegen de wijze waarop deze zaak aan het dossier is 

toegevoegd, wordt door het hof verworpen. Het statistische argument dat de 

selectie van zaken op grond van herkenningen onveilig is, wordt niet behan

deld . 

Problemen 

Er zijn twee grote problemen in deze zaak: de politie is de daders van de 

overval in Woerden uit het oog verloren en de overval in Zeist wordt er op 
een dubieuze manier bij gehaald. 

De identiteit van de overvallers in Woerden wordt bepaald door middel 

van twee methoden die uiteindelijk geen stand houden: een ondeugdelijke 

Oslo-confrontatie en een aanvechtbare geursorteerproef. Het overige bewijs 

is alleen indirect: Haaknat heeft geen goede verklaring voor zijn aanwezig

heid in de slotgracht en Linszaad liegt over hun relatie . Maar in feite is 
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Haaknat alleen maar een man die in vreemde omstandigheden wordt aange

troffen op ongeveer 10 kilometer van het misdrijf. 
De selectie van het tweede feit geschiedt op een manier die tegen bijna ie

dereen zou werken: men begint met veel getuigen van veel zaken en gebruikt 

dan de eventueel toevallig e herkenningen, waarvan er altijd wel enkele zijn. 
Haaknat is hier herkend door twee van de twaalf getuigen. Het hof gaat al

leen in op het juridische verweer tegen deze procedure . 

Het gerechtshof twijfelt ook enigszins aan de Oslo-confrontaties in de twee

de zaak, maar verwerpt ze niet. Toch zijn ze even aanvechtbaar als de con
frontaties in de eerste zaak, die wel verworpen zijn. Dit wordt gemotiveerd 

door te stellen dat ze slechts in samenhang met andere bewijsmiddelen wor

den geïnterpreteerd . Maar er zijn geen andere bewijsmiddelen die specifiek 

op Haaknat wijzen. Waarschijnlijk zijn de confrontaties in de eerste zaak al

leen verworpen vanwege het geringe aantal herkenningen, niet vanwege de 

onjuiste procedure. 

De vrijspraak voor de overval in Woerden scheelt Haaknat maar zes 
maanden op vier jaar. Hij is nu kennelijk zwaarder gestraft voor de overval 
in Zeist. 

Helder 
Het verstandshuwelijk 

Verdachte. Koos Helder, negenendertig jaar, ongediplomeerd ziekenverzor
ger. 

Ten laste gelegde misdrijven. Moord ; iemand in hulpeloze toestand achterlaten. 

Procesverloop. Rechtbank veroordeelde Helder voor het subsidiair ten laste ge

legde tot twee jaar. Hof veroordeelde Helder voor moord tot twaalf jaar. Ho

ge Raad verwierp cassatieberoep . Hoge Raad verklaarde een eerste en een 
twe ede herzieningsverzoek niet-ontvankelijk. Een derde herzieningsverzoek 
is in behandeling . Een ambtshalve door de dir ecteur van de gevangenis inge

diend gratieverzoek is afgewezen. Een tweede gratieverzoek loopt. Een actie
groep beijvert zich voor vrijlating en eerherstel van Koos Helder. Daarnaast 
speelde nog een civiele zaak. De beide kinderen van mevrouw Kempers pro

cedeerden tegen Helder over de erfenis . Ook deze zaak bereikte de Hoge 

Raad, die akkoord ging met toewijzing van het gehele vermogen aan de kin

deren - dus ook van de helft waarvan Held er op het moment van het huwe
lijk eigenaar werd - en wel op grond van redelijkheid en billijkheid. 

Samenvatting. Koos Helder verzorgde de veel oudere mevrouw Kempers. Zij 



Beschrijving van zaken 

was alcoholiste en slikte vrij veel medicijnen. Vijf weken nadat Koos Helder 
met mevrouw Kempers huwde, overleed zij. Het sectierapport zou op een 
combinatie van alcohol en medicijnen als oorzaak kunnen duiden, maar ook 
op een acuut hartinfarct. Alle rechterlijke instanties besloten tot de eerste mo
gelijkheid en omdat Helder aan Kempers alcohol heeft gegeven, veroordee l
de het hof hem voor moord. Daarnaast verklaarden na langdurige verhoren 
een kennis van Helder en diens vriendin dat zij met Helder de dood van me
vrouw Kempers hadden beraamd. Niemand vindt het kennelijk een pro
bleem dat zij aanvankelijk medeverdachten waren. 

De geschiedenis 

De verdachte. Koos Helder is homoseksueel en verzorgde een zekere W egener, 
die samenwoonde met mevrouw Amalia Kempers-Termet. Helder is geen 
gediplomeerd verpleger, maar heeft van het verzorgen van oudere mensen 
wel zijn vak gemaakt. Dat is begonnen toen hij zijn vader vlak voor zijn over
lijden zelf in het bejaardentehuis bijstond. Bij Wegener is hij terechtgekomen 
op voorspraak van andere klanten van hem. 

De niet bestreden toedracht. Wegener werd opgenomen in een ziekenhuis, maar 
Helder bleef mevrouw Kempers verzorgen. Zij was tweeënzeventig jaar oud, 
bezat een vermogen van ongeveer 2 miljoen gulden en was alcoholiste. Zij 
slikte veel medicijnen, alle overigens voorgeschreven door artsen die van 
haar alcoholprobleem op de hoogte waren. Op 29 september 1983 huwde Hel
der met haar in gemeenschap van goederen. Het huwelijk werd geheim ge
houden voor de twee kinderen van mevrouw Kempers. Daartoe lieten Helder 
en Kempers zich inschrijven in De Rijp op het adres van Klaas Windt en 
huwden zij in het stadhuis aldaar . Windt was rijinstructeur van mevrouw 
Kempers en inmiddels bevriend geraakt met Helder. Windt en zijn vriendin 
Helga Rahmat traden tevens op als getuigen bij het huwelijk. Na het huwe
lijk bleef Helder Kempers verzorgen; het huwelijk veranderde kennelijk niets 
aan hun verhouding. 

Op 5 november 1983, vijf weken na het huwelijk, overleed mevrouw Kern
pers op tweeënzeventigjarige leeftijd. Windt kwam die avond om ongeveer 
20.00 uur bij Helder op bezoek . Regelmatig belde Kempers vanuit haar bed 
naar Helder . Na het overlijden van mevrouw Kempers - rond middernacht 
- belde Helder eerst zijn advocaat, Groenenwoud, om advies. Pas toen bel
de hij een dienstdoend arts die de dood constateerde en de volgende dag de 
politie inlichtte. Hij vond het overlijden weliswaar niet verdacht, maar vond 
de man van mevrouw Kempers erg weinig aangedaan. Na het vertrek van 
de arts gingen Helder en Windt naar een café en kwamen die nacht tussen 

3.00 en 4.00 uur aan in De Rijp. 
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De beweerde toedracht. Helder werd ten laste gelegd dat hij mevrouw Kempers 

op de dag van haar overlijden na kalm beraad een mengsel van wijn, gin en 

Surinaamse palmboomrum van go procent had toegediend, terwijl hij wist 

dat zij medicijnen slikte die in combinatie met alcohol dodelijk konden zijn , 
wist dat zij aan een hartkwaal leed, wist dat zij uiterlijke tekenen van licha

melijk onwel zijn vertoonde en wist dat haar bloeddruk al was opgelopen tot 
een bovendruk van 200. 

De politie bewoog hemel en aarde om deze zaak op te lossen . Er leek name

lijk meer aan de hand: de affaire Cruijff. Het verhaal gaat dat enige jaren 

geleden Helder optrad als verzorger van een eveneens vermogende dame, 

mevrouw Cruijff. Zij, Helder en haar chauffeur reisden af naar Spanje, vlak 

nadat de chauffeur met mevrouw Cruijff was getrouwd. In het begin van de 

vakantie overleed mevrouw Cruijff. Er is wel enig politieonderzoek geweest, 
maar deze zaak heeft niet geresulteerd in strafvervolging. De zaak is wel ad 
informandum aan het dossier toegevoegd. 

Bewijs, verweer en behandeling 

BewiJs. Het aangevoerde bewijs bestond uit vier elementen : de verklaring van 
de verdachte Helder, de verklaringen van Windt en van Rahmat en een rap
port van het Gerechtelijk Laboratorium. 

a. Helder verklaarde dat hij mevrouw Kempers op 4 november de gebruike

lijke grote hoeveelheid medicijnen zag innemen. 's Avonds op die dag zat hij 
met Klaas Windt beneden, terwijl Kempers boven in bed lag . Hij bracht 

haar soep, nam haar bloeddruk op - bovendruk boven 220 - en gaf haar 

daarna nog een gebruikelijk slaapmutsje, een 'drankje wa arin gin zat' . Na 

het overlijden van Kempers spoelde Helder het glas schoon . 

b. Klaas Windt bevestigde deze lezing van Helder, maar vertelde meer. Er 

was namelijk een plan waarbij Helder met Kempers zou trouwen en Klaas 

en Helga zouden meeprofiteren van de erfenis . Over het plan werd regelma

tig gesproken. Kempers zou kunnen vallen in de badcel en dood kunnen 
bloeden als Helder er niet was. Zij zou ook in een vol bad kunnen verdrin
ken. 

c . Helga Rahmat bevestigde deze lezing, maar ook zij voegde er weer iets 
aan toe. Helder heeft namelijk van haar een fles rum uit Suriname met go 
procent alcohol gekregen. Helder zou ook, naar aanleiding van zijn verhaal 
over de affaire Cruijff en de erfenis die haar chauffeur/man van haar ontving, 
tegen Helga gezegd hebben: 'Wat hij kon, kan ik ook . ' 

d. De kern van het bewijs werd echter gevormd door de verklaringen van het 
Gerechtelijk Laboratorium en wel in de persoon van patholoog-anatoom dr . 

G . Braaksma, indertijd reeds zesenzeventig jaar oud, en drs . Z. Abel, apo
theker e;n toxicoloog. Drs. Abel stelde een bloedalcoholgehalte vast van 1,96 
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promille. Braaksma kwam daarop ter terechtzitting tot de conclusie dat 'de 
oorzaak van de dood van mevrouw Kempers kan zijn geweest een acute ver

giftiging door alcohol en door de door de heer Abel aangetoonde geneesmid

delen, waarbij mogelijk betekenis toekomt aan de conditie van de tweeënze
ventigjarige mevrouw K€:mpers en de toestand van haar hart.- Als enige ande

re doodsoorzaak komt in aanmerking een spontane hartstilstand, al dan niet 

ten gevolge van psychische spanningen. De waarschijnlijkheid daarvan acht 

ik, met name gelet op de factor alcohol waar we hier mee te maken hebben, 

geringer dan van de combinatie alcohol en medicijnen.' 

Verweer. Tegen het aangevoerde bewijs is het volgende ingebracht: 
a. Zowel Helder, Klaas als Helga zijn gedurende drie dagen na hun aanhou

ding op 21 november 1983 langdurig verhoord - alle drie als verdachte. Hel

der is altijd blijven ontkennen, maar Helga en Klaas zijn doorgeslagen. Zij 
stonden nogal onder druk, waar voor Helga bij kwam dat zij gescheiden was 

van haar drie maanden oude baby. Aanvankelijk bevestigden beiden de le

zing van Helder. In de loop van de dagenlange verhoren werden hun verkla

ringen steeds belastender voor Helder, maar kwamen ook steeds meer in 
strijd met andere gegevens die de politie verzamelde. Klaas vertelde bijvoor
beeld dat hij het plan opperde dat Helder wel eens met haar zou kunnen trou 
wen, zodat Klaas bij overlijden automatisch een groot deel van het geld zou 

krijgen. Afgezien van het feit dat dit een weinig logische gedachtengang is, 

wordt dit tegengesproken door de zus van mevrouw Kempers uit Toronto. 

Zij verklaarde telefonisch tegenover de politie dat haar zus dermate tevreden 

was over de verzorging die zij ontving van Helder dat zij hem bij overlijden 

wat wilde nalaten. Een probleem daarbij vormden de successierechten. De 

zus in Toronto suggereerde bij haar laatste bezoek dat Kempers successie
rechten kon vermijden door met Helder te trouwen. En dat is gebeurd. 

Verder verklaarde Klaas over Helder: 'De fles waarin de 95 procent alco
hol zat alsmede diverse medicijnen, welke hij in zijn koffer had zitten, heeft 

hij bij elkaar gezocht en heeft hij die goederen later gedeponeerd in een glas

container bij mijn woning in De Rijp.' De politie heeft de betreffende glas

container onderzocht, maar niets meer gevonden. Dat kan ook niet, want 
zij hadden de medicijnen al. In het huis van Kempers was namelijk bij een 
huiszoeking al een lange lijst van medicijnen in beslag genomen. Daarbij zit
ten, voor zover valt na te gaan, alle medicijnen die artsen aan mevrouw 
Kempers hadden voorgeschreven. Er blijken dus helemaal geen medicijnen 

te ontbreken. 
Ook in deze zaak rondt de politie het verhoor van Klaas juridisch af door 

hem te laten verklaren: 'Ik voel mij medeschuldig aan hetgeen hier heeft 
plaatsgevonden . Als ik geweten had dat ik door het aanzetten van Koos in 
verband met het huwelijk dat hij tot dit was gekomen, was ik er nooit aan 
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begonnen. Het is mijn bedoeling geweest dit te doen voor het door Koos be

loofde geld wat Koos zou krijgen bij een natuurlijk overlijden van zijn echtge
noot Kempers. Ik begrijp ook wel dat ik schuldig ben aan het overlijden van 
Kempers . Ik had die avond natuurlijk zelf ook een arts kunnen bellen , het
geen ik niet gedaan heb. Ik begreep ook wel dat het niet goed was dat Koos 

Kempers in de toestand vlak voor haar dood die drank toediende met het me

dicijn [ daarmee wordt paracetamol bedoeld!] . Ook daar heb ik geen poging 
ondernomen dit tegen te houden.' 

b. Ook Helga is gedurende drie dagen verhoord. Zij kan niets zeggen over 

hetgeen op de avond van het overlijden van mevrouw Kempers zou zijn 

voorgevallen; zij was daar niet bij . Des te meer verklaart zij over hetgeen 
Helder eerder gezegd zou hebben. Koos vertelde haar over het overlijden van 

mevrouw Cruijff en 'maakte in dit gesprek ook een opmerking in de trend 
van: "Als hij het kan, dan kan ik dat ook" of woorden van gelijke strekking. 

Ik maakte uit deze opmerking op, dat Koos, als hij de kans zou krijgen, ook 

met een oude rijke vrouw wilde trouwen .' Hij sprak volgens Helga altijd over 

'het feit dat Kempers zo lastig was en dood moest' en: 'Ik begon steeds meer 
argwaan te krijgen en sprak hierover met Klaas .' 

c. De bewijsvoering met patholoog-anatoom Braaksma leverde tijdens de zit

ting nogal wat problemen op. Braaksma bleek op zijn leeftijd inmiddels der
mate slechthorend geworden te zijn, dat de vragen hem op briefjes in tele

gramstijl gesteld moesten worden . Een drietal hooglerar en uit medische fa
culteiten achten een acute dood door een combinatie van de medicijnen en 

alcohol niet mogelijk. Die combinatie kan wel tot de dood leiden, maar dat 
proces strekt zich over enige uren uit. In casu was er sprake van dood binnen 

een uur. Daarbij komt dat het alcoholpromillage in het bloed van mevrouw 

Kempers niet uitzonderlijk hoog is voor een alcoholiste en zij al gedurende 

langere tijd de medicijnen en veel drank gebruikte. Misschien zou de combi
natie van alcohol, medicijnen en een slecht hart tot de dood kunnen leiden, 

maar uit de sectie op het lijk bleek dat Kempers een alleszins redelijk hart 

bezat. Een van de hoogleraren komt zelfs tot de conclusie 'dat de bij toxicolo
gisch onderzoek na lijkschouwing aangetroffen concentraties van geneesmid

delen en alcohol overeenkomstig het verwachtingspatroon gezien leefwijze en 

medicatie van patiënte zijn, of hier zelfs gunstig bij afsteken'. 
Toxicoloog Abel is inmiddels - acht jaar na de veroordeling van Helder 

- op zijn mening teruggekom en. Hij verklaart nu dat het Gerechtelijk Labo
ratorium indertijd een beperkte selectie uit het dossier van de politie heeft ge
kregen . Nu meer gegevens bekend zijn, onderschrijft hij de conclusies van 

- de genoemde hooglerar en. Hij weet nu ook dat Kempers leed aan ernstige 

hypokaliemie, spierpijnen, spierkrampen en spierzwakte met valneigingen. 
Dit , in combinatie met het bovenmatig drinken van Kempers, ook van niet

alcoholische dranken, brengt Abel tot de conclusie dat zij leed aan het syn-
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droom van Conn. Dit syndroom wordt veroorzaakt door bovenmatige pro
duktie van aldosteron in de bijnierschors , meestal als gevolg van tumor en in 
de bijnierschors. En inderdaad: Braaksma heeft bij de sectie twee tumoren 
in de bijnierschors gevonden. Een gevolg van het syndroom van Conn zijn 
hartritmestoorniss en die tot de dood kunnen leiden. Mevrouw Kempers is 
dus hoogstwaarschijnlijk een natuurlijke dood gestorven. 

Behandeling. De rechtbank achtte moord niet bewezen, maar wel dat Helder 
mevrouw Kempers in hulpeloze toestand had achtergelaten. Het hof achtte 
moord wèl bewezen. Hij komt tot die beslissing met een redenering waarin 
een curieuze mengeling van indirect bewijs en zwak bewijs aaneengeregen 

wordt. Het hof schrijft in zijn arrest: 

'Overwegende aangaande het door de raadsman gevoerde verweer: 
dat door de verdediging is betoogd dat niet geconcludeerd kan worden 
dat er oorzakelijk verband bestaat tussen de ten laste gelegde en bewe
zen verklaarde gedragingen van verdachte en de dood van Kempers 
omdat - kort samengevat - het uiterst onwa arsc hijnlijk is dat de ge
bruikte medicijnen op de dag van overlijden in combinatie met het 
waarschijnlijk geachte alcoholg ebruik de directe doodsoorzaak kan zijn 
geweest en afgezien daarvan de in deze zaak gehoorde deskundigen ie
der tot de conclusie komen dat abso luu t niet met zekerheid is vast te 
stellen dat de doodsoorzaak het gevolg is geweest van de combinatie van 
alcohol en medicijnen ; dat het hof bij de bespreking van dit verweer het 
volgende voorop stelt: 
a. verdachte heeft in ieder geval vanaf het moment waarop hij consta
teerde dat Kempers over een aanzienlijk vermogen beschikte gezocht 
naar een weg die er toe zou leiden dat hij (een deel van) dat vermogen 
verwierf; 

b. met het oog op dit laatste heeft hij niet alleen een huwelijk met de 
tweeënzeventigjarige Kempers gesloten maar ook bij herhaling en na
drukkelijk met Windt en Rahmat besproken op welke wijze nadien haar 
dood bewerkstelligd zou kunnen worden; 
c. Kempers, van wie niet aannemelijk is geworden dat zij - zoals door 
de verdediging is aangevoerd - voor de komst van Windt reeds een 
grote hoeveelheid witte wijn had gedronken, is niet plotseling en onaan
gekondigd overleden maar ongeveer drie kwartier of meer nadat ver

dachte op 4 november 1983 omstreeks 22.30 uur tegen Windt en, bij een 
telefoongesprek, tegen Rahmat had gezegd dat het volgens hem een af
lopende zaak was, terwijl verdachte in die tussenliggende periode niet 
getracht heeft hoewel dat zonneklaar geboden was, doktershulp in te roe
pen maar wel een mengsel van wijn, gin en palmboomrum met een zeer 
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hoog alcoholpercentage aan Kempers te drinken heeft gegeven; 

dat het hof uit deze, in de bewijsmiddelen meer gedetailleerd weergege

ven gang van zaken afleidt dat verdachte de dood van Kempers gew ild 

heeft en, daarvan uitgaand e, onder de gegeven omstandigheden het te 

eten geven van soep met daarin palmboomrum, het te drinken geven 

van bovengenoemd mengsel en het achterwege la ten van medische hulp 

aanmerkt als uitingen van verdachtes wil de dood van Kempers te be

werkste lligen ; 

dat uit de in de bewijsmiddel en opgenomen verklaringen van de des

kundigen Braaksma en Abel volgt dat de dood van Kempers medisch 

gezien zeer wel het gevo lg kan zijn van de gecombineerde werking van 

de door Kempers gebruikte medicijnen en de ha ar toegediende alcoho l; 

dat als feit van algemene bekendheid geen bewijs behoeft dat de moge 

lijkh eid dat die combinatie fataal uitwerkt word t vergroot door het ach

terwege laten van medische hulp wanneer die, zoa ls in dit geva l , drin 

gend geboden lijkt; 

dat door de deskundige Braaksma als enige mogelijke andere doodsoor

zaak genoemd is acute hartdood, al dan niet ten gevo lge van psychische 
spannmgen; 

dat het hof, mede gelet op de omstandigheid dat Kempers eerst relatief 

geruime tijd nadat verdachte had gezegd dat het een aflopende zaak was 

is overleden, de kans dat zich een acute hartdood heeft voorgedaan nog 

voordat de aan verdachte verweten gedragi ngen het beoogde gevo lg 

konden hebben menselijkerwijs gesproken zo onwaarschijnlijk acht, dat 

geconcl ud eerd moet worden dat de onder c. genoemde gedragingen van 

verdac h te te zamen genome n als juridische relevante oorzaak van de 

dood van Kempers moeten worden aangemerkt; dat die dood ook het 

redelijkerwijs te verwac ht en gevo lg van die gedragi ngen was en dus als 

zodan ig aan verdachte moet worden toegerekend. ' 

Problemen 

Het hof veroordeelde Helder op gro nd van bewijsmiddelen die stuk voor stuk 

zwak genoemd kunnen worden, ma ar tezamen kennelijk de overtuiging heb 

ben gedragen dat Helder mevrouw Kempers heeft vermoord. Twee getu igen 
beschuldigen Helder erva n dat hij haar dood gewild heeft, niet dat hij haar 

dood bewerkstelligd heeft. Bovendien komen beide get ui gen - toen nog nota 

bene medeverdachten - pas na langdurige verhoren tot belastende verkla 

ringen voor Helder, terwijl die verklaringen voor een deel tevens aantoon 

baar onjuist zijn. 

De getuigenverk laringen worden pas relevant als mevrouw Kempers niet 

een natuurlijke dood gestorven is. Op basis daarvan kan immers alleen wor-
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den vastgesteld dat Helder de dood van mevrouw Kempers gewild heeft, niet 
dat hij haar ook heeft omgebracht. 

Het hof stelt aan de hand van het rapport van het Gerechtelijk Laboratori

um vast dat mevrouw Kempers inderdaad niet op natuurlijke wijze aan haar 
eind is gekomen. Maar in dat rapport was er alleen sprake van dat mevrouw 

Kempers aan de combinatie van alcohol en medicijnen overleden kàn zijn . 
Afgewogen tegen de mogelijkheid van een acuut hartinfarct werd dat iets 

waarschijnlijker geacht. Dat moord iets waarschijnlijker is dan een natuurlij
ke dood, is iets anders dan hetgee n de wetgeve r bedoelde met overtuigend 

bewijs . De overtuiging van het hof kwam ook niet van het rapport van he t 

Gerechtelijk Labor atorium; de overtuiging was gebaseerd op het indirecte 

bewijs, zoals blijkt uit de hier boven geciteerde passage uit het arrest. H et hof 
gelooft kenn elijk in voodoo. M evro uw Kempers is overleden doordat Held er 
haa r dood wilde. 

Hendrix 
Vermeend e aspergestekers 

Verdachte. Petrus Paulus Mari a Hendrix, acht env ijftig jaar, een garagehouder 

leve nd van een werkloosheidsuitkering. 

Ten laste gelegd misdrijf. Valsheid in geschrifte, waarmee bedo eld wordt steun

fraude: hij zou zonder dit te hebb en opgegeven tegen betaling asperges heb
ben gestoken. Ook het extra inkom en dat zijn vrouw op deze manier verdien
de, zou hij niet hebben opgegeven. 

Procesverloop. Aanvankelijk behandeld door de politierechter. To en de zaa k te 

ingewikk eld werd, is deze overgedragen aan de mee rvoudig e kam er , die 

Hendrix veroor deelde wegens valsheid in geschrifte en zijn vrouw wegens 
meineed. H end rix kreeg een boete van 1500 gulden en zijn vrouw een geva n

gen isst raf van dri e maanden. Het gerec htshof spra k beiden vrij. 

Samenvatting. Aspergesteken doet men slechts in bepaald e seizoenen en dan 
nog alleen 's ochtends vroeg: een soort beroe p waarin gemakkelijk zwart ge
werkt kan word en. De sociale recherc he wil dit boven water halen en beweert 

H endrix te hebb en betrapt tijdens een groot aanta l opeenvolgende dagen. 
H en drix ' vrouw geeft hem een alibi en wordt wegens meineed vervolgd. In 
hog er beroep blijkt Hendrix voo r vrijwel alle genoem de dagen een met docu

menten en getuigen ondersteund alibi te hebben. D an blijkt dat de twee so
ciaa l recher cheurs hun verklaring en hebb en gefraudeerd: ze hebbe n van ee n 

grote afstand gekeken en dat maar gedur end e enkele seconden; ze hebb en 
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vaak alleen gekeken in plaats van gezamen lijk ; het staat niet vast dat ze alle 

genoemde dagen hebben gekeken want ze hebben daarover geen aantekenin
gen gemaakt en het is best mogelijk dat ze eigenlijk iemand anders zagen. 

Hendrix en zijn vrouw worden vrijgesproken, maar de rechercheurs worden 

niet op hun beurt voor meineed vervolgd. 

De geschiedenis 

De verdachte. De heer Hendrix is pas achtenvijft ig jaar , maar hij is opgehou

den met werken en heeft zijn garage overgedaan aan zijn zoons. Dat lijkt een 

beetje op een truc: hij blijft rustig in de garage werken maar krijgt ook een 
uitkering. Hij is al eens veroordeeld wegens het niet opgeven van extra in
komsten en voor die straf loopt nog een proeftijd. Hij ziet zelf die vor ige zaak 

en de huidige als een actie die een min of meer politieke kleuring heeft en 
die niets te maken heeft met echte delicten. Het gaat in wezen om een dorps

ruzi e, waarin de ene partij de andere zo veel mogelijk wil dwarszitten. 

Aspergesteken. In de streek waar Hendrix woont, wordt vee l asperge getee ld . 

Het steken van de asperges gebeurt in een beperkt seizoen en alleen in de 

vroege ochtenduren. De arbeid in die sector is dus onregelmatig en moeilijk 
te controleren. Het vermoeden bestaat dat er nogal wat zwart wordt bijver

diend. Twee sociaal rechercheurs, Ballegooyen en Uytvinders, gingen achter 

Hendrix aan omdat ze hem verdachten van zwartwerken in de aspergetee lt. 

Naar hun zeggen volgden ze hem een aanta l ochtenden van zijn huis naar 

het aspergebedrijf van de gebroeders Sjef en Goos Merkens. Daar zagen ze 

hem vele dagen achter elka ar werken op het aspergeveld. Hendrix had in de 

betrokken periode geen inkomsten opgegeven. 

De verklaringen van de rechercheurs. Ballegooyen en Uytvinders verklaarden het 
volgende. 'Op dinsdag 12 mei zagen wij omstreeks 07.00 uur dat de ons be
kende Hendrix met zijn auto vanaf de woning wegreed in de richting van 

Schijndel. Door ons werd een achtervo lgin g ingesteld en zagen wij dat hij 
even later zijn auto naast een aspergeve ld , gelegen aan de Hooghemertseweg 

te Boxtel tot stilstand bracht. Direct hierna zagen wij dat Hendrix ald aar 

asperges ging steken. In de maand mei werd door ons praktisch iedere dag, 
zowel 's morgens vroeg en op latere tijdstippen nabij het aspergeveld te Box

tel contro le gehouden. Hendrix werd door ons steeds tijdens de contro le op 
het aspergeveld werkend aangetroffen.' Iets later zeggen ze: ' [ ... ] dat uit het 
door ons ingestelde onderzoek is geb leken dat Hendrix in de maand mei ze 

ker vanaf de eerste dag van contro le - 12 mei - praktisch iedere dag te om
streeks 07 .00 uur op het aspergeve ld van Merkens begon met het steken van 
asperges; dat een vergissing onzerzijds ten aanzien van het al of niet door 
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Hendrix gewerkt hebben op het aspergeveld beslist uitgesloten is.' 
Tijdens de zitting verklaarde Ballegooyen dat hij Hendrix heel goed kende 

omdat hij hem het jaar daarvoor ook al had geverbaliseerd . Hij had Hendrix 
op 12 mei uit zijn woning zien vertrekken. Daarna heeft hij op een afstand 
van 200 à 250 meter gezien hoe Hendrix asperge stak. Tijdens dezelfde zitting 

begon Uytvinders met te zeggen dat hij zich niet kan vergissen. Toen ver 
klaarde hij dat ze op de ochtend van de 12de mei Hendrix 's ochtends in zijn 

auto tegenkwamen; ze zagen hem dus niet van huis vertrekken. Deze verkla
ring herriep hij weer; het was een vergissing: ze hadden Hendrix wel degelijk 

gevolgd vanaf zijn woonhuis. Ze zagen hem asperge steken op een afstand 

van 150 à 200 meter. Op latere data had Ballegooyen soms alleen gecontro
leerd; hij , Uytvinders, was daar niet altijd bij geweest. Wanneer ze contro
leerden deden ze dit vanuit een rijdende auto . Ze hadden dan ongeveer vijf

tien seconden zicht op het asperge:veld. 
De verklaringen over controles en data werden uit het hoofd gedaan . De 

beide rechercheurs hadden wel wat aantekeningen gemaakt, maar die kon 

den ze niet als bewijs reproduceren . Bovendien waren die aantekeningen niet 

van data voorzien . Ze konden niet uitleggen waarom ze niet naar het asper

geveld waren gereden om aspergestekers op heterdaad te betrappen, zodat 

er geen twijfel aan hun identiteit kon zijn. 

Getuigen à décharge. Er waren nogal wat getuigen die verklaarden dat Hendrix 

nooit asperges had gestoken , maar zijn vrouw wel. De eerste was mevrouw 

Hendrix zelf. Dit leidde al vrij snel tot de beschuldiging van meineed . De of
ficier van justitie liet proces-verbaal opmaken. Mevrouw Hendrix werd in 

hechtenis genomen en de gehele zaak stokte omdat de meineedkwestie eerst 

behandeld moest worden. Uiteindelijk zou dit op niets uitlopen. De tweede 
getuige was Goos Merkens, de eigen aar van het aspergeveld. Hier deed zich 
een probleem voor. Kennelijk betaalde Goos een aantal van zijn medewer
kers zwart, zodat hij nogal wat had te verbergen. Hij loog daarom bij het eer

ste verhoor dat ook mevrouw Hendrix nooit bij hem had gewerkt; dat on

dersteunde haar verklaring niet en maakte de zaak er niet beter op. Later 

herriep hij dit weer , omdat inmiddels toch wel duidelijk was dat een aantal 
aspergestekers zwart had gewerkt. Maar toen was Goos' verklaring dat me
vrouw Hendrix wel bij hem had gewerkt, maar Hendrix niet, niet erg geloof

waardig meer. Tijdens de zitting werd ook SjefMerkens, de andere eigenaar, 
gehoord. Hij was elke dag dat er werd gestoken op het veld en hield de perso
neelsadministratie bij. Daaruit bleek dat mevrouw Hendrix wel bij hen had 
gewerkt en Hendrix niet. Ook ·zeker niet op de veel genoemde 12 mei. Jan 
Bakker, een andere asperges~eker, verklaarde dat hij Hendrix nooit had ge
zien maar zijn vrouw wel. Hij' kende Hèndrix niet eens . Merkwaardigerwijze 
zijn de broers Merkens en Jan · Bakker _.nie~ eveneens van meineed beschul-...... , 
digd, hoewel ze hetzelfde verklaarden 'als mevrouw Hendrix. 
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Hendrix 

Bewijs, verweer en behandeling 

Bewijs. Het bewijs is volledig gegrond op de verklaringen van de beide sociaal 
rech erc heurs; er is geen enkel feit dat deze verklaringen verder ondersteunt. 

Verweer. In eerste aanleg weet de verdediging niet meer te produceren dan 

de bovengenoemde getuigen. In hoger beroep, na een wisseling van raads

man, blijkt echter dat Hendrix voor veel van de genoemde data een water
dicht alibi heeft: 

a. Op 12 mei was hij in de garage van zijn zoons . Tussen 8 .30 en 9.00 uur 
heeft hij een cliënt naar huis gebracht, die dit onder ede kan bevestigen. 

b. Op 13 mei was Hendrix om 8.45 uur bij de tandarts; dit blijkt uit schriftelij
ke stukken en de tandarts kan het onder ede bevestigen. 

c. Op 14 mei was Hendrix om 9.00 uur op het politiebu rea u te Boxtel om aan

gifte te doen van diefstal van een auto. Dit wordt beves tigd door het ter plaat

se opgemaakte proces-verbaal. 

d. Op 15 mei is om 8.45 uur bij Hendri x thuis een lading grind afgeleverd; 

de leverancier kan onder ede verklaren dat Hendrix toen thuis was. 

e. Vanaf 18 mei was Hendrix werkzaam in de garage van zijn zoons en dat 
heeft hij ook opgegeven. Vele klanten hebben hem daar gezien. 

Acht getuigen bevestigden de div erse alibi 's tijdens de zitting. Bov endien 

is het vreemd dat Ballegooyen en Uytvinders H endrix op andere ur en van 

de dag op het aspergeveld zouden hebb en gezien. Om 9.00 uur worden de 
gestoken asperges opgehaald en is er geen werk mee r . Aspergesteken op een 

lat er tijdstip is schadelijk voor de kwalit eit van de asperges. 

Behandeling. Aanvankelijk wordt de zaak behandeld door de politierechter. 
Wanneer er echt er sprake is van meineed wordt de zaa k te gecompliceerd en 

dr aag t de politierecht er het geheel over aa n de meervoudige kam er. Die ver
oordeelt Hendrix tot 1500 gulden boete en alsnog de tenuitvoerlegging van 

twee weken voorwaardelijk e gevangenisstraf. M evrouw Hendrix krijgt dri e 

maanden gevangenisstraf voor meineed . 
In hoger bero ep komen de feiten boven water waarnaar de rechtbank na

tuurlijk zelf had mo ete n vragen . H et echtpaar wordt nu vrijgesproken, zon

der een woord van excuus. Wel wordt Hendri x veroordeeld voor het niet op
geven van de verdiensten van zijn vrouw, tot 500 gulden boete. De twe e we
ken voorwa ardelijke hecht enis hoeft hij niet uit te zitten. 

Deze beslissing is veelzeggend: men neem t dus inderdaad aa n dat het me
vrouw Hendrix was die asperges stak en die de recherch eurs hebben achter
volgd. Het is dus geen kwestie van 'we komen er niet uit.' Dat betekent ech

ter dat de recl;iercheurs niet de waarheid hebben gesproken. Het openbaar 
ministerie en het gerechtshof nemen geen initiatief om de beide rechercheurs 
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wegens meineed te vervolgen. Integendeel , iedere poging van het echtpaar 
Hendrix om in die richting iets te ondernemen, wordt door de autoriteiten 

gedwarsboomd. De rechter kan gedacht hebben dat de rechercheurs zich al
leen maar vergisten, maar zoeken dit niet verder uit. Lijken al die aspergeste

kers van een afstand op elkaar? Kan je van 150 à 200 meter niet zien wie er 

op het veld werken? Waarom doen de rechercheurs daarover dan toch zulke 

stellige uitspraken? Waarom zeggen ze dat ze samen hun waarnemingen de
den terwijl dat achteraf niet waar blijkt te zijn? Genoeg vragen die een zich
zelf respecterend hof opgehelderd zou willen zien . 

Problemen 

De zaak illustreert duidelijk wat er kan gebeuren wanneer je een absoluut 

vertrouwen stelt in verklaringen van opsporingsambtenaren. De wet zegt wel 

dat zulke verklaringen voldoende bewijs vormen, maar verbiedt de rechter 
niet om naar meer bewijs te zoeken. De vraag waar Hendrix op de bewuste 
ochtenden dan wèl was, ligt nogal voor de hand en had door de rechtbank best 

gesteld kunnen worden. De verdediging heeft op dit punt ook duidelijk ge

faald. Daarnaast is de hele aangelegenheid van beschuldigingen van meineed 

nogal verdacht . Het openbaar ministerie gebruikt die kennelijk om een getui

ge onder druk te zetten. Wanneer het ging om delictvervolging hadden ook 
de broers Merkens en de aspergesteker Bakker gearresteerd moeten worden 

wegens meineed. De bewijzen van meineed waren in het geval van de beide 

sociaal rechercheurs zelfs nog duidelijker, maar ook in hun geval neemt het 
openbaar ministerie geen initiatief. Van eerherstel is nog minder sprake. 

Henkemans 
Thaise delicatessen 

Verdachte. Theunis Albert Nicolaas Henkemans, free-lance journalist, oud 
veertig jaar, wonende in Bangkok. 

Ten laste gelegd misdrijf. Smokkel van 16 kilo heroïne. 

Procesverloop. Veroordeeld door rechtbank tot vier jaar gevangenisstraf. Ver

oordeeld door gerechtshof tot vijf jaar gevangenisstraf. Cassatieberoep ver
worpen met behulp van art. IOJa RO. 

Samenvatting. Henkemans landt op Schiphol met een tas waarvan wordt ver
moed dat deze heroïne bevat. De tas wordt niet geïnspecteerd, maar men 
volgt de heroïne via het Hyatt Hotel naar een 'safehouse' in Zoetermeer, 
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waar een Chinese groep 16 kilo heroïne heeft verstopt. Men neemt aan dat 

deze 16 kilo alle afkomst ig zijn uit Henkemans' tas. Dat kan echter op logi

sche gronden niet worden bewezen. Hij stelt daartegenover dat hij de tas 

voor een vriend vervoerde en dat hij in de veronderstelling verkeerde dat er 

Thaise delicatessen in zaten. Beide rechtscolleges zijn er om onduidelijke re

denen van overtuigd dat alle 16 kilo door Henkemans zijn vervoerd. 

De geschiedenis 

De verdachte. Theunis Henkemans is een free-lance journalist die al geruime 
tijd in Bangkok woont. Af en toe moest hij voor zijn werk in Nederland zijn, 

bijvoorbe eld om uitgevers te ontmoeten. Hij heeft zich, naar eigen zeggen, 

volledig aan de leefwijze in de tropen aangepast en heeft vele relaties met de 

lokale bevolking opgebouwd. Op die manier is hij in contact gekomen met 

zijn vriend Kito. 

De versie van H enkemans. Kito had Henkemans een retourtj e Bangkok-Amster

dam aangeboden in ruil voor een vriendendienst; hij moest een tas met deli

catessen afleveren bij een vriend van Kito in Zoeterme er. Later geeft hij op 

deze trans actie de toelichting dat je in de tropen nu eenmaa l veel kennissen 

maakt en dat het uitwi sselen van cadeaus daarbij een belangrijke rol speelt. 

Zulke cad eaus kunnen best aa n uit vliegt ickets of een escortservice of iets der
gelijks. H enkemans moest , om zijn verblijfsvergunn in g te vernieuwen, om 
de drie maand en Thailand verlaten en een ticket zou dus zeer welkom zijn. 

Kito was een medewerker van een lu chtvaartmaatsc happij en kon daardoor 

heel goedkoop aan zogenaamde IPB-tickets komen: Indi en Plaatsen Beschik

baar. Kito beloofde Henkemans zo'n ticket in ruil voor het vervoer van de 

tas. Kito leend e hem bovendien 3000 gu lden voor kosten onderweg. Het was 

geen mom ent bij Henkemans opgekomen dat er heroïn e in de tas zou kunnen 
zitten en hij had de tas ook niet geïnspecteerd. De afspraak was dat Kito 's 

relatie de tas in het Hyatt Hotel zou kom en opha len. 

De ontdekking. De politie had een tip gekregen over de aankomst van Henke

mans en de lad in g die hij vervoerde. Het is niet duidelijk van wie die tip af
komstig was. De politie volgde hem naa r het Hyatt Hotel, waar hij bezoe k 
kreeg van twee Chin ezen. De Chinezen verlieten het hot el, waarbij een van 

hen de tas dro eg, althans een tas die sterk leek op die van Henkemans. Ze 

red en per auto naar Zoete rmeer, wa ar ze een huis binn enging en. Ongeveer 
ee n half uur late r kwam een van de Chinezen met de tas naar buiten. Men 
hield hem aa n en deed een inval in het huis. Op dat mom ent was de tas leeg . 
H et bleek dat het huis een zogenaamd 'sa fehous e' was, een huis dat speciaa l 

is ing ericht voor het verstoppen van drugs. Er werd 16 kilo heroïne in het huis 
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aangetroffen, verdeeld over veertien pakken. Een daarvan was verpakt in 
plastic, de overige dertien in paraffine . Het oventje in het huis was warm, 

waaruit is afgeleid dat de verpakking in paraffine juist was aangebracht. 
Niets wees erop dat ook de paraffine warm was. Er is niet gezocht naar de 
delicatessen die volgens Henkemans in de tas hadden gezeten. Henkemans 

werd in het Hyatt Hotel aangehouden. 

Bewijs, verweer en behandeling 

Bewij·s. Het bewijs bestaat uit drie onderdelen. 
a. De verk laring van Henkemans dat hij de tas heeft meegenomen voor Kito 

en dat hij hiervoor een gratis vliegti cket had gekregen, hetgeen een erg grote 

beloning is voor een eenvoudig e vriendendienst. De 3000 gulden die van Kito 
afkomstig was kan worden gezien als een betaling voor koeriersdi ensten. Bo
vendien had Henk ema ns verklaard dat hij bij aflevering door de Chinezen 

nog eens extra betaald zou worden. 

b. H et verslag van de politi e over de aa nkomst van de tas, het schaduwen 

van H enkemans en de Chinezen, de inval, de huiszoeking en de aanhouding 

van de Chinees met een lege tas . Henkemans heeft duidelijk een relatie aan

geknoopt met heroïn ehandelaren. 
c. De verklaring van het Ger echtelijk Labor atorium dat de gevonden stof 
heroïn e was. 

Verweer. H et verweer was uitvoeri g en gecompliceerd. 

a. De weerga ve van het verhoor was onjuist. H enkemans had bijvoorbeeld 

nooit gezegd dat hij nog extra door de Chinezen zou word en betaald en hij 

was ook ni et door hen betaald (merkwaardigerwijs wist hij te vertellen dat 

een reguli ere beloning ongeveer 50 ooo gulden zou zijn , direct te beta len bij 
aflevering; zo'n bedrag was niet in zijn bezit aangetroffen) . 
b. H enkemans heeft een alternatieve versie van het gebeurde die niet in te
genspraak is met een van de feiten; dit is in wezen een Meer en Vaart

verweer. 
c. H enkemans is niet aa ngehoud en op een mom ent dat hij de tas in zijn bezit 
had . Da ardoor staat niet vas t wat er in de tas zat. Zelfs als er hero ïne in de 

tas had gezeten is nog niet duid elijk hoeve el. Dit punt is van groot belang 

omdat de straf voor heroï ne smokkelen gewoonlijk evenredig is aan het aantal 
gesmokkelde kilo 's . Door de onjuiste proc edure is niet alleen het bewijs afwe
zig, maar miste H enkema ns ook een belangrijke gelegenheid om te bewijzen 

dat hij onschuldig was. 
d. Bij laboratoriumond erzoek zijn geen resten van hero ïne in de tas gevon

den. 
e. Bij de overval waren veertien politi eagen ten betrokken , maar toch ont-



Henk emans 

snapte er een van de Chinezen. H et is denkbaar dat dit de tipgever was. Aan

gez ien Henkemans' aandee l nie t vaststaat , is het mogelijk dat hij het slachtof
fer is geworden van een intern e twist of een komp lot à la The Sting, waarin 

de politie grotelijks wordt bela zerd. 
f. De gevonden heroïn e is niet onderzocht op herkomst. H et staat du s niet 

vast dat de heroïne of een dee l daarva n uit Thai land afkomst ig is . 

g . Er is een groot aanta l tegenb ewijzen 'u it het ongerijmde'. Henkemans wa s 
een alcoholist en niemand zou een alcoho list als koerier gebruiken. De tas 

was als ingeschreven bagag e verstuurd, hetge en riskant is omdat ing eschr e

ven bagage wel eens wegraakt . Henk em ans werkte dire ct met het onderzoek 

mee en wees zelfs de tas als de zijne aan . Bovendi en heeft hij de pol itie vrij
will ig aangewezen waar zijn andere bagage was . Er kon niet worden aange

toond dat h ij de norma le beta ling voor koeriersdien sten had ontvangen. D e 

gevonden 3000 gu lden was een lening. De po litie heeft in het huis in Zoet er 
meer niet gezocht na ar Thais e delicat esse n en daarmee is Henkem ans een be

langr ijke kans op het produc eren van tege nbewijs ontnomen. Het hof weiger

de om Kito als getuig e op te roepen, terwij l d ie toch H enkemans ' vers ie kon 

beve stigen. 

B ehandeling. De rechtb ank acht het bewijs sluitend en veroordee lt H enk emans 

tot v ier jaar gevangen isstraf. In de mot ivering wordt n iet ingegaan op het 

M ee r en Vaart-verw ee r. H et gerechtshof voegt daar een extra overweging 
aan toe: H enkemans moet geweten heb ben dat hij heroïne smokke lde , want 

de beloning van een gratis ticket en 3000 gu lden is vee l te groot 
voor het vervoer van alleen ma ar delica tesse n . Zijn wetenschap vo lgt uit zijn 

verklaring bij po litie en rechter- commiss aris . Er is dus spr ake van opzet of 

voorwaarde lijke opzet. Daarom besluit het gerechtshof tot ee n hog ere straf: 

vijf jaar. Het cassatieberoep werd gebaseerd op de volgende drie midde len: 
a . Het ho i h eeft geweigerd Kito als ge tuige op te roepen. 
b. Het hof kon uit de bewijsm idd elen niet besluit en tot (voorwaarde lijke) op

zet. 
c. De straf wordt door het hof onvo ldoende gemot iveerd. 
H et cassa tieberoep werd verworpen met behu lp va n art . 101a RO, hetgee n in 

houdt dat he t bero ep door de Hog e R aad zond er nadere mot ivering is ver 

worpen . 

Problem en 

H et belangrijkst e prob leem is natuurlijk dat de politie te laat he eft ing eg re
pen , zod at we niet weten of er hero ïn e in H enk ema ns' ta s zat en ho evee l. Het 

enige bewijs daa rvoor is de tip, m aa r dat is noo it als bewij s opgevo er d. Daar 

naa st heeft de po li tie verzu imd een aa nt al onderzoeken uit te voeren, zoa ls 
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het zoeken naar delicatessen m het safe house, de vaststelling van de her 
komst van de heroïne , een verhoor van Kito . De rechtbank en het hof trekk en 
zich erg weinig aan van de afwezigheid van dir ect bewijs en lat en zich wel 

heel gemakkelijk overtuigen door indir ecte aanwijzingen die nooit als bewijs 

naar voren gebracht kunnen word en . Het patroon van de drugssmokkelaar 
die beweert ni ets af te weten van de drugs in zijn bag age is kennelijk zo be

kend dat het niet bew ezen hoeft te worden. Dat is ook de enige verklaring 

voor het optreden van de politie: men weet zich bij voorbaat gedekt. Enig 
bewijs voor de hoeveelheid heroïne die is gesmokkeld, is nooit geleverd. 

Huismann 
Hasj of heroïne? 

Verdachte. Roy Bernhard Hui sma nn, vijfentwintig j aa r oud, een drugv ersl aa f

de Surinamer. 

Ten laste gelegd misdrijf. Verkoop van hard-drugs gedurende ten min ste vijf 

maanden . 

Procesverloop. Veroordeeld door rechtbank tot vijf maanden gevangenisstraf. 

De ver dachte zag af van hog er beroe p. 

Samenvatting. De politie observeert een pleintje bij een winkelcentrum in Rijs

wijk waar zich dagelijks mensen verza melen die ogenschijnlijk in drugs han

del en. Zij houden Huismann aa n , ma ar vinden op hem alleen hasjie sj , geen 
hard-drugs. Hij verklaart ook dir ect uitsluitend in hasjiesj te handel en. Hij 
wordt echter vervolgd voor handel in heroï ne. Da arvoor is het en ige bewijs 

de verklaring van dri e junks die voor hem zouden heb ben gewerkt of heroïne 

van hem zouden hebben gekocht. De verklaringen van de junks zijn soms 

aantoonbaar onjuist. De politi e verzwijgt dat er ind erdaa d hasji esj bij hem 

is aangetroffen en volstaat met de mededeling dat 'niets ter zake doende' op 
hem is aa ngetroff en. 

D e geschiedenis 

Observaties. De politie besloot om te gaa n observeren bij het winkelcentrum 

Wijkersloot te Rijswijk. Da ar verzamelden zich dag elijks mensen die kenne
lijk han deld en in dru gs. Twee age nt en verstopten zich in een woonhuis dat 

uit zicht bood op een pleintje waar alles gebeurde. Zij m aa kten notities van 
alles wat zij zage n , maar geen video-opnames. Vanuit hun observatiepost 
konden zij niet pr ecies zien wat er werd verhandeld en wie de hand elaar was, 



Huismann 

omd at er stee ds ee n gro epje m ensen omh een gin g staa n . Als iem and in aan 

m erkin g kwam om aa n gehoud en te word en , gaven zij het sign alem ent va n 

de ve rd acht e per portofoon door aa n een arr estat ieploeg di e de aa nh oudin g 

ve rrichtt e. Tu ssen de m eldin g en de ar restat ie za t , om ee n dui ste re reden , 

steeds vijf à tien m inut en. 

De arrestatie. Om 15.05 uur ve rlor en de observa tore n Hui sm ann ui t het oog; 

om 15.17 uur werd hij aa n gehoud en. In dezel fde period e we rd en , ond er m ee r , 

dri e and ere personen aa ngehoud en : Bavind er , Wi elenga en Flori s. D e twee 

laa tsten hadd en ind erd aa d heroïn e bij zich . Hui sm ann had een aan tal wi tte 

zakjes m et hasji esj bij zich maa r gee n hero ïn e . Hij zei onmi ddellijk d at hij 

in hasji esj hand elde , ni et in hero ïn e. D e hasji esj wer d in beslag gen om en , 

m aa r ni et verm eld in het p roces -ver baa l. D aa r ze i de poli tie dat op de m an 

' niets ter zake doend e was aa n ge troff en ' . Hui sm ann ga f de politi e toestem 

min g om zijn hui s te doorzoe ken. D a t werd onm idd ellijk gedaa n , zod at hij 

gee n gelege nh eid had iets te verwij de ren oft e laten ve rwijderen . E r we rd ech

ter gee n spoor va n dru gs gevo nde n . 

De getuigen. D e belan grijk ste getui ge was Rh abra m ahad Bav ind er. Hij ver

klaar de dat hij al een m aa nd voo r Hui sm ann hosseld e . Late r maa kt e hij 

daa rva n twee j aar. ' Ho sselen ' is het vind en va n klan ten . Hij deed da t voo r 

dri e ver schill end e dea lers. Late r m aa kte hij daa rva n ten min ste zes dealers . 

Hij kreeg daa rv oo r ee n belo nin g va n één str ee p hero ïn e per d rie à vier klan

ten . Bavind er ze i d at Hui sm ann op een here nfiets reed ; uit de observa ties 

blee k ech te r dat het een dam esfiets was . Bavind er verkl aa rd e dat Hui sm ann 

de laa tste vijf maa nd en iedere dag op het pleintj e was geweest. 

Wi ele nga en Flor is legden su m mi ere ve rkl a rin gen af , m aa r ve rschen en 

ni et te r zittin g . Zij ve rkl aa rd en be iden dat zij heroïn e va n Hui sm ann hadd en 

gekocht . Bij ee n ee np ersoon sconfr ont at ie weze n Bavi nd er en Wi elenga 

Hui sm ann aa n . 

Bewy·s, verweer en behandeling 

Bewy·s. H et bew ijs bes taat uit de volgend e on de rd elen . 

a. D e politi eagente n heb ben gez ien dat Hui sma nn in iets hand elde. 
b . Wi elen ga en Flor is heb ben hero ïn e bij zich die zij volgens eigen zegge n 

va n Hui sm ann hebb en gekocht. 
c. Bav ind er verkl aa rt da t hij voor Hui sma nn hossel de . 

Verweer. H et verwee r gaat in op voor de hand ligge nd e onvolkom enh eden. 

a. Er zijn gee n har d-dru gs in het bez it va n Hui sman n aa n get roff en. 

b. Zijn verwee r dat hij in hasj iesj handeld e klopt m et de in beslag gen om en 

579 



Beschrijving van zaken 

goederen, ook al blijkt dit pas ter terechtzitting, doord at de politi e dit onder 

deel had verdonk eremaa nd. 
c. De verk laring van Bavind er klopt op allerlei punten ni et. Hij verandert 

de detail s steeds en somm ige details zijn onmogelijk. Huismann is zeker nfet 

iedere dag op het plein geweest want uit zijn paspoort blijkt dat hij in de be
wuste periode zes weken in Surin ame is geweest. Bavinder heeft het steeds 
over 'Buffie' maa r twee get uigen verklaren dat Huismann nooit 'Buffi e' 

werd genoemd. 

d. Bavind er, Wi elenga en Floris zijn j unks die er gemakkelijk toe gebracht 
kunn en worden and ere n te beschu ldigen als zij daar door snel weer op straat 

staan. Zij zijn gerout ineerd genoeg om dat te weten. Wann ee r de verhoren 
van die dri e niet nauwk eurig zijn geregistreerd kan niet worden n agegaa n 

hoevee l suggestie de politi e heeft gebruikt . 

e. De confrontati es bewijzen niets , aangezien hun opdracht was een man te 

herk enn en die zij al vijf maand en op het plein hadd en gez ien. 
f. Huismann is nog nooit eerder met de politi e in aa nrakin g gewees t. 

Behandeling. De rechtbank wil Wi elenga en Flori s ni et zelf hor en, noch laa t 

zij dat door de rechter-commi ssaris doen . H et verweer maa kt ook geen enk e

le indruk . Zelfs het feit dat ter terechtzitting blijkt dat de rechercheurs ont 

lastend bewijs hebb en verdonkeremaand, brengt de rechtbank ni et op de ge
dachte dat Huismann wel eens de waarhe id zou kunnen spr eken . De verzwij
ging van de gevonden hasjiesj wordt door de po liti e verklaard met het arg u

men t dat hasjie sj ind erd aa d niet ter zake doet wanneer j e op zoek bent naar 
hero ïn e. D e rechtbank lijk t die uitl eg logisch te vind en. Huismann wordt ver

oordee ld tot vijf m aa nd en gevangenisstraf . Ui t angst voor een hog ere str af 
gaat de ver dacht e niet in hog er beroep. 

Problemen 

H et belangrijkst e prob leem is dat de observat ies buit engewoon knullig zijn 
aa ngepakt: er is geen videofilm; de agente n kond en niet goed zien wat er ge
beurde; het is niet duide lijk of de getuigen hun heroïn e van iemand and ers 
gekocht kunn en hebben; Huism ann kan zich tussen de observatie en de aa n
houding ontdaan hebb en van hero ïn e . Door al deze onvo lkomen heden kon 

de politi e komen met een ver haal dat wel plausib el klink t ma ar dat bo or devo l 

lacunes zit. De ze worden opgevu ld met getu igenverk laringen, maar de get ui
gen zijn per defini tie onbetrouwbaar. De knullig e observatietechn iek sluit 
ook uit dat feiten word en opgespoord die Huism anns verweer zoud en kun
nen bevest igen . Een snelle arr estat ie had bijv oor beeld de ver klarin g dat hij 
inmiddels zijn hero ïn e ergens had gedumpt onmoge lijk gemaa kt. Een goede 

observati e zou preci es heb ben vastge legd met wie de dri e junk s cont acte n on-
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derhi elden en of zij via di e cont acten aa n heroïn e kond en komen. D e onvol

kom enh eden scheppen de beho efte om het verh aa l volledi g te mak en en da ar

bij maken de agent en ee n misst ap door opz ettelijk de vond st van hasjiesj te 

verzwijg en . D e rechtb ank , mog elijk uit zor g over de drugh and el in N eder

land , acc epte ert al de ze on volkom enh eden , waa rdoor de politi e het sign aa l 

krijgt da t de proc edur es ni et verb eterd hoeven te word en. 

Karakaya 

D e onmog elijke bekentenis 

Verdachte. Ism ae l Kar akaya , oud vijfentwintig j aa r , gebor en in Turkij e en 
sinds kort woon achti g in Assen. 

T en laste gelegd misdrijf. Moord (dus m et voorb edacht en rade) op A. (Antoni e, 

ofwel Antoon) B. Ekk ers en br and stichtin g . 

Procesverloop. V eroorde eld door rechtbank tot acht j aa r gevang eni sstr af, voor 

beide feiten. G erecht shof komt tot deze lfde beslissin g . 

Sam envatting . Antoon Ekk ers woont in hetzelfde fla tgebouw als Ism ae l Kara

kaya en zijn vrouw C emil e. H et gaa t niet goed tu ssen K arakaya en zijn 

vrouw en de oud e Antoon schijnt daar een rol in te spel en. Op 12 febru ari 

blijkt Anto ons flat in brand te staa n . D e br andw ee r ontd ekt het lijk van An

toon , di e m et een punti g voorwerp is doodg estok en. Al snel blijkt da t ee rd er 

op die dag spull en uit Anto ons fla t te koop zijn aa ng ebod en door K arakaya . 

Di e leg t alle rlei ver kla ring en af di e deels niet klopp en m aar dee ls ook zee r 

bel astend zijn. Uit het geheel van verkl a rin gen va n K arakaya en and eren is 

m oe ilijk een ee nsluid end e recon stru ctie te m aken , zeker wann eer K arakaya 

uit eind elijk al zijn bekent eni ssen weer herro ept. M aa r ee n gedeelte van de 

ve rkl a ring en plu s ee n aa nt al zee r sugges tieve omst andi gheden kunn en wel 

gebruikt word en om K arak aya's schuld te bewijzen. T ege lijk ertijd zou m et 

een ander gedeelte de schuld van and ere verd achten bewezen kunnen wor

den , zoals Karak aya's v rouw C emil e en Antoons zoo n Sietze . 

D e geschiedenis 

D e verdachte. Ism ae l K arakaya woond e in een flat in Assen . Hij voeld e zich 

da a r zee r slecht thui s. Hij was pas onl ang s uit Turkij e n aa r Nederl and geko

men om m et zijn ni cht C emile te trouw en. C emil e woonde al heel lang in 

N ederland , m aar K arak aya niet ; hij is de taal nog steeds nauw elijks m ee ster. 

Bov endien mo est C emil e weini g van K arak ay a hebb en ; zij was uitg ehuw e-
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lijkt en door haar lange verblijf in Nederland vond ze het moeilijk om zich 

in dergelijke tradities te schikken. Cemile gebruikte de pil, zeer tegen de zin 
van Karakaya. Hij beweerde dat ze dit deed omdat ze met andere mannen 

sliep; zij zei dat ze geen kind eren van haar eigen neef wilde. 

H et slachtoffer. Antoon Ekkers woonde op de onderste verdieping van de flat. 
Hij was getrouwd geweest met een Turkse vrouw en kende veel Turken in 

de regio. Hij was vijfenzeventig jaar en bemoederde een beetje de vele bui

tenlanders die in de flat wonen. Cemile zocht regelm atig contact met hem; 

omdat Antoon een telefoon had , maar waarschijnlijk ook om raad te halen. 

Antoon woonde alleen, maar zijn zoon Sietze woonde tijdelijk bij hem in. 

De lezing van Cemile. Er zijn veel verschillende lezingen van wat er op de dag 

van de moord is gebeurd. Het staat wel vast dat Cemile 's ochtends bij An

toon is geweest. Zij was daar omdat ze telefoon verwachtte. Om 14.00 uur 

kwam Karakaya naar beneden. Cemile maakte ruzie met hem omdat hij be

loofd had boven te zullen blijven. Zij verwachtte namelijk een man van de 

woningbouwvereniging. (De woningbouwvereniging ontkende dat er een af
spraak was gemaakt.) Cemile liep kwaad weg en fietste naar haar ouders . 

Daar werd zij door Antoon gebeld om 14.30 uur; hij had een afspraak met 
een rijschool voor haar geregeld, of ze dat niet wilde vergeten. Om 15.15 uur 

was ze weer terug om de rijschoolhouder in de flat van Antoon te ontmoeten. 

Maar de flat was dicht en Antoon deed niet open. Dit werd bevestigd door 

de rijschoolhouder. Om 15.45 ging Cemile boodschappen doen bij Albert 
Heijn. Toen ze terugkwam waren de ruiten bij Antoon beslagen. Ze waar

schuwde twee buurmannen; het was toen precies 16.00 uur . Essentieel in deze 

verklaring is dat volgens Cemile Antoon om half drie nog in leven was en 
dat ze vanaf dat moment een alibi heeft. 

Waar was Antoon.? Tussen w.30 en 11.00 uur was Antoon op bezoek bij zijn 

buurman Koudema. Hij vertelde dat hij bezoek zou krijgen en was erg ner

veus . Koudema zag dat Karakaya en Cemile om 12.00 uur samen bij Antoon 

waren en ruzie maakten. Om 12.30 uur zag buurman Ligting Antoon nog 
voor zijn deur. Een Turkse kennis heeft hem via de telefoon gesproken van 
12.00 tot 12.45 uur. Bovenbuurvrouw Bakaoui zag om 13.50 uur Antoons zoon 

Sietze arrivere n . Om 14 .00 uur zag ze Antoon op straat lop en. Hij vertelde 
dat hij ru zie had met Sietze. Buurvrouw Hoogenboom heeft dat gezien. Het 

verhaal van mevrouw Bakaoui was echter niet altijd betrouwbaar. Soms ver
anderde ze details, andere details zijn onmogelijk. Zo zag ze een Mercedes 

op het fietspad rijden; dat kan niet door de betonpalen die daar staan. 
Volgens al deze verklaringen was Antoon kort na 14.00 uur nog in leven. 



Karakaya 

Wanneer heeft Karakaya dan de moord gepleegd? Karak aya vertelde een aa nt al ver
schill ende versies van wat hij op die dag deed. Het staat echt er wel vast dat 
hij vóór 14.00 uur in jon gerencentrum De Peppel was met spullen van An
toon. 

- Versie 1: K arakaya gin g om 10.00 uur naar benede n , waa r hij ru zie maak 
te met Cemile. Hij ging weer naar bo ven, dou cht e zich en vertrok naar 

De Peppe l, wa ar hij bleef wachten tot de open ingst ijd , 14.00 uur. Er zijn 

getuigen die bevestigden dat K ara kaya rond 14.00 uur in De P epp el was. 

L ater voegde hij hieraan toe dat hij bui ten De Pepp el werd aa n gesprok en 

door een M arokkaa n die hem vroeg een tas en een arm band te verkopen. 
Dat blek en spullen van An toon te zijn . 
Versie 2: de ruzie met Cemile ging over haar relatie met Antoon en ande

ren. Om 12.00 uur kwam Cemile bov en met de mededeling dat e r telefoo n 

voor hem was. Hij gin g naar beneden, naa r Antoons fla t en zag dat An

toon met een schroevedraaier in zijn acht er ho ofd was gesto ken . Cemile ze i 
dat hij haar moest helpen , maar dat wilde hij niet . K arak aya ging toen 

naa r boven en bedronk zich . Iets la ter kwam Cemile naar boven met een 

tas vol spullen di e hij moest verkopen. Hij ging naar De Peppe l en ver
kocht de spull en . 

- Versie 3: om' 10. 30 uur kregen Cemile en Antoon hevige ru zie. 

- Vers ie 4: is een bekentenis. K arakaya ging om 12 .00 uur naar beneden en 

m aa kte ruzie over de man van de woningbouwvereniging. Cemile liep 

kwaad weg en K ara kaya bleef met Antoon praten. Hij ging naar boven, 

kwam weer teru g met een sch roevedraa ier en sta k Antoon in het acht er

hoofd. V ervo lgens sleepte hij hem bij zijn ben en naar de slaapkamer . Hij 

pakte wat waardevolle spullen in een tas, wierp een brandende lu cifer op 

het lijk en ging de spullen ve rkop en in De Peppe l. 
- Versie 5, 6 en 7: Karakaya trok de bekentenis weer in . D aa rn a beke nd e 

hij opnieuw, waarbij hij vertelde dat hij het slachtoff er bij broekband en 
hal s dro eg in pla ats van te slepe n . Vervolgens trok hij ook die bekentenis 

wee r m . 

Al deze vers ies zijn in tegenspraak met de verklaringen dat Antoon na 

14.00 uur nog in leve n was. W ann eer moet Karakaya hem dan vermoord 

heb ben ? Er waren no g allerlei getu igen die belastende verklaringen aflegde n. 
Bijvoorbee ld dat K ara kaya al eer der plannen had om zijn vrouw te vermoor
den en om een oud e man te berove n of te vermoorden, maa r het probl eem 
dat de tijden niet klopp en , wordt daa rm ee niet opgelost. 

Waar was Sietze Ekkers? Buurvrouw Bakaoui verk laar de dat Sietze om 13.50 

uur kwam aa nfietse n. D aarna hoo rde zij hoe Antoon en Sietze ruzie maakten 
en Antoon verteld e haar daarover om ongeveer 14.00 uur . Sietze werkte als 

uit zendkracht bij de NAM. Niemand kon d aar bevestigen dat Sietze op het 
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werk was geweest tuss en 13 .15 en 16 .3 0 uur . Wat tegen Sietzes betrokk enh eid 

spreekt, is da t hij om 16.30 uur naa r zijn vader opbelde om te zeggen dat hij 

mo est overwerken . Dit is bevestigd door collega's. Sietze was toen heel ver

baas d geweest dat zijn vader de telefoon niet opn am . Ook geeft zijn eve ntu ele 

betrokk enh eid geen verkl ar ing voor het feit dat K arakaya omstr eeks 14 .00 

uur over Antoons spu llen beschikte. 

B ewijs, verweer en behandeling 

Bewijs. H et openbaar min isteri e ste lt da t Karak aya Antoon Ekkers tussen 

12.00 en 14.00 uur heeft vermoord met een voorwerp zoa ls een schroevedraai 

er. Hij heeft het moordw apen meege nom en en weggegooid. Daarna heeft hij 

het lijk naa r de slaa pkamer gedragen. Vervo lgens heeft hij ond er het bed 

brand gest icht. 

a. D eze versie komt globaal overee n met Kar akaya 's voorlaatste ver klaring 

en wordt ondersteund door het feit dat Kar akaya rond 14.00 uur spu llen van 

Ekkers te koop aanbood. 

b . Zij klopt ook met het forens isch bewijs van bloedsporen en derge lijke. 
c . H et moti ef is do or Karaka ya zelf gegeve n. Hij voe lde zich door Antoon 

en Cem ile buit enge sloten: 'Ik haa tte An toon omdat hij altijd met Cem ile om

ging.' 

d. De schu ld wordt verd er ondersteund door seco nd aire ve rk lar ing en. 

Verweer. H et verweer gaat zee r diep in op de kwa lit eit va n de bekentenissen. 

a. De ee rste ve rhor en bij de politie kunn en niet correct zijn weergegeven om

dat ze in het Enge ls zijn gevoe rd. K arakaya sprak toen prakti sch gee n En

gels; in de gevange ni s heeft hij pas wat Engels opgestoken. H etzelfde geldt 

voor de verhoren waarin hij iets beke nd e, met één uitzond erin g, toen er een 
Turks e tolk aanwezig was. 

b . Tijd en s de verhoren za t Karak aya zwaa r onder de kalmer end e midd elen 

omdat hij volkom en van de kaa rt was . Artsen hebb en bevestigd dat deze 

m idd elen , in deze doses, een gro te invlo ed hebb en . 

c . De eerste beke nt eni s bevatte inti eme kenni s di e klopt e met wat de politi e 
op dat mom ent da cht, maar die achteraf onjuist bleek te zijn. D at doet ver

mo eden dat Karak aya is voorgezegd . D it heeft bet rekking op de mani er 

waarop het lijk is verp laats t , op de bra nd stichtin g en op het moordw apen. 

cl. Kar aka ya zeg t dat hij het moord wape n in zijn bro ekzak heeft ges token. 

Daar zijn echter gee n bloedspor en aangetroffen. 

e . K ara kaya was voor 14 .00 uur in De Pepp el, terwij l Antoon nog na 14.00 

uur in leven is gez ien. 

f. De ve rklaring van Ce mi le kan niet kloppen. Zij beweert om 14 .00 uur ruzi e 

te heb ben gemaa kt met Karakaya . Toen was deze al hoog en dro og in D e 
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Peppel. Zij bewee rt da t de rijs choolhoud er pas om 15 .45 uur wegg ing. Daarna 
zou zij tien minuten in huis zijn bez ig geweest, boodschapp en hebben gedaan 
bij Alb ert H eijn, bij Antoon een aanta l mal en aa n de deur geramm eld , twee 

buurli eden gewaarschuwd die naar Anto ons fla t kwamen kijk en en nog voor 

16.00 uur de telefoon grep en. De tijd van 16 . 00 uur is door de brandw ee r ge

note erd. Dit mo et beteken en dat Cem ile vee l eerder weer thu is was en mog e

lijk niet nog om 14.30 uur door Ant oon is gebe ld . 
g . Siet ze Ekkers heeft geen alibi. 

h. Er zijn geen ving eraf drukk en va n Karak aya in Ant oons flat gevonden. 

Zelfs niet op het lu cifer doo sj e waa rm ee de brand is gest icht. 
i. De twee get ui gen die secondair bewijs leverd en, zijn junk s die pas na aan 

zienlijk e druk van d e po liti e met verklaring en kwamen die door de politi e let 

terlijk waren voorgezegd. 

Behandeling. Tijd ens de div erse zitt in gen wil Karakaya ni ets meer ver klaren. 

M ag ische kracht en weerhoud en hem te spreken . De rechtbank aa nva ardt het 
bewijs en voegt daaraa n toe da t de verklari n gen va n mevrouw Ba kaou i ni et 

geloofwaard ig zijn. Da arme e is het tijd sprob leem niet gehee l opgelost, want 

ook me vrouw Hoog enboom en Cemi le zegge n dat Antoon na 14.00 uur no g 

in leven was. H et gerechtshof komt tot deze lfde conclusi e en bevestigt ·de ge

va ngenisstr af van acht jaar. 

Problemen 

H et centra le prob lee m in deze zaa k is dat het bewijs in hoofdz aa k berust op 

ve rklaringen. D e ve rklaring en spreke n elkaa r tegen op het punt va n timin g. 

W anne er Kar akaya de moord heeft gep leeg d , moet dat ruim voor 14 .00 uur 
gewees t zijn, tenzij men een aa nt al verk lar ingen over K arakaya's aa nw ez ig

heid in De Peppel wi l verwerpen . Maar jui st het feit dat hij daa r rond twee 

uur spullen van E kkers te koop aa nbood , is als zee r belastend naar vor en ge
bra cht. Antoon was echter om streeks en mo gelijk na 14.00 uur no g in leve n , 
tenzij men de verklar in gen va n de get ui gen Cemi le, Bakao ui en Hoo gen

boom wil ve rwerpen. Het pr ecieze tijdstip van ove rlijd en is niet vastgeste ld. 
Ook over het tijdstip waarop de brand mo et zijn ontsta an is niets verme ld . 

Deze gegevens zoud en esse nti eel zijn gewees t; men vra ag t zich af waarom ze 
ontbreken . Als men het tijdstip van overlijd en iets voor 14.00 uur stelt zijn 

er minstens nog twee verdachten die geen alib i hebb en: Cemi le en Sie tze Ek

kers. Dit op en t de mog elijkh eid van tallo ze scenario 's. Bijvoorb eeld dat Ce
mil e en Karak aya same n de moord hebben gep leeg d. Of dat Sietze de moord 

heeft gep leegd, waarna Cemil e de berovin g ui tvoerde . Alle scenar io's waarin 
K ara ka ya een ondergesc hikt e rol speelt , verk laren in ieder gev al ho e het 
komt dat een aa ntal deta ils in zijn bek ent eni ssen niet klopt. 
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King 
De gemolesteerde inbreker 

Verdachte. Andrew King, zevenentwintig jaar, zonder beroep. 

Ten laste gelegde misdrijven. Twee inbraken en één poging tot inbraak. 

Procesverloop. Het betwiste feit is de poging tot inbraak; de beide inbraken 
worden door King erkend. De politierechter acht alle drie delicten bewezen 

en legt King voor de drie te zamen vier maanden onvoorwaardelijke gevan

genisstraf op. 

Samenvatting. Andrew King verdient zijn brood als inbreker, dat is wel duide

lijk. Twee ten laste gelegde inbraken erkent hij ook ruiterlijk; het derde de~ 
liet, een poging tot inbraak, ontkent hij heftig. Hij zou de woning van de fa

milie Zomerdijk zijn binnengedrongen, maar niemand heeft dat gezien. De 

getuigen hebben alleen een geluid in de slaapkamer gehoord; daarna hebben 
ze gezien dat King in de achtertuin stond. Ze reageerden daarop door met 

drie man King aan te vallen en hem flink af te rossen, zodat hij vijf dagen 

in het ziekenhuis verpleegd moest worden. De getuigenverklaringen over wat 
er precies is gebeurd, zijn zeer tegenstrijdig. Men zou kunnen vermoeden dat 
Kings pertinente ontkenning en de riskante bewezenverklaring iets te maken 

hebben met het feit dat de Zomerdijks zich eigenlijk schuldig hebben ge

maakt aan mishandeling. 

De geschiedenis 

De twee inbraken. Andrew King verdiende zijn brood met diefstal en de ver

koop van de gestolen goederen. Toen er naar aanleiding van de twee ten laste 
gelegde inbraken huiszoeking bij hem werd gedaan, werd daar een welhaast 
compleet warenhuis aangetroffen; de stuklijst van in beslag genomen goede
ren besloeg vele bladzijden. Hij gaf toe dat al deze spullen afkomstig waren 

van diefstal. Naast de twee inbraken zijn er ook nog een aantal zaken ad in
formandum bijgevoegd, hetgeen betekent dat hij die ook heeft toegegeven. 

Vergeleken bij al die delicten is de poging tot inbraak in huize Zo~erdijk een 

trivialiteit. Nauwelijks de moeite van een vervolging waard en nauwelijks de 
moeite van een ontkenning waard. Toch spitste de hele zaak zich toe op dit 

schijnbaar futiele onderdeel. 

De poging tot inbraak. De familie Zomerdijk zat in de voorkamer van hun gale
rijflat. Zij wonen op de onderste verdieping en de galerij kan gemakkelijk 
vanuit hun achtertuin worden betreden. Men hoorde het geluid van een 

586 



King 

spee lgoedje in de slaapkamer, alsof iemand erop trapte. De hond begon te 

blaffen, vader rende naar de slaap kamer en zag, naar eigen zeggen, ' in de 
tuin een man wegrennen . Ik kan dit namelijk zien, omdat de achterde ur 
voorzien is van glas, waardoor ik de tuin kan overzie n .' De achterdeur was 

dus kennelijk dicht, de man rend e buiten door de tuin. Drie dagen later werd 

een tweede ver klarin g opgenomen van vader Zomerd _ijk. Nu zag hij ' dat aan 
de buitenzijde in de tuin ter hoogte van het raam een persoon bukte. Kenne

lijk wilde deze persoon zich aa n mijn gezichtsveld onttrekken. Ik riep naar 

mijn vrouw dat er zojuis t iemand in de woning was geweest en liep vervol

gens naar de tuindeur die eveneens in de kamer van mijn zoontje is geves

tigd.' En later: ' Deze man heeft zich de toegang tot mijn won in g verschaft 
via de niet afges lot en buitendeur van de slaapkamer van mijn zoontje . ' Het 

opmerkelijke in deze tweede verklaring is dat Zomerdijk tot twee maal toe 
zegt dat er iemand binnen is geweest, terw ijl hij King slechts buiten in de 

tuin heeft gez ien. Dat onderdeel van de verklaring berust niet op eigen waar

neming en kan dus niet als getu igenverk larin g worden toegelaten. Er werd 
bovendien niets uit het huis vermist en King had niets bij zich dat uit het hui s 

afkomstig zou kunnen zijn. Geen enkel spoor wees erop dat er iemand in het 

huis'was geweest. De en ige aanw ijzing was het geluid van een stuk spee lgoed, 

waarover alleen Zomerdijk sprak en waarvoor een andere verklaring moge

lijk is . 
Moeder Zomerdijk legde eveneens twee verklaringen af. In de eerste ver 

klaring zei ze: ' Ik haalde de was van de lijn af. Hierna gin g ik via de acht er 

deur , welke gelijk uitmondt op de kamer van ons zoontje, de woning binnen. 

Ik sloot deze achterdeur niet af. Hierna heb ik mezelf beziggehouden met de 

was. Later hoorde ik van mijn man dat er een man kennelijk had geprobeerd 

in te breken.' Mevrouw Zom erdijk heeft dus niets gehoord en gezien; zij is 
slecht s op de ho ogte gesteld door haar man. Drie dagen later was haar verkla
ring geheel an ders: ' Ik zat in de woonkamer [ ... ] toen plotseling onze hond 
[ ... ] aans loeg. Tegelijkertijd hoorde ik een geluid van een spee lgoedje van 

uit de slaapkamer van mijn zoontj e. Mijn zoontje was echter ook met ons in 

de woonkamer. H et aa nslaan van de hond was op die manier dat ik in de 

gaten had dat er iets in de slaapkamer aa n de hand moest zijn . Het geluid 

wat ik uit de slaapkamer hoorde was van een spee lgoedautootje of een speel

tje van de kermis wat op de grond lag in die slaapkamer. René liep naar de 
slaapkamer en riep: "Er is iemand in de slaapkamer geweest, de deur staat 
nog open.'' Ik liep hem terstond achterna en zag ook dat de slaapkamer deur 

naar buiten open stond.' Deze verklaring is veel belastender dan de eerste, 
maar ook veel meer in tegenspraak met de over ige verklaringen. De hond 
heeft nu tegelijk met het geluid in de slaapkamer aanges lagen; Zomerdijk zei 

erná. Moeder zei dat de deur open stond; in haar eerdere verklaring zegt ze 
daarover niets en Zomerdijk zei dat hij door het glas van de deur naar buiten 
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keek. Zomerdijk zou geroepen hebb en dat de deur open stond, ' maar daa r
over verklaarde ze eerd er niets, terw ijl ook Zomerdijk daarover niet rept. Het 

is overigens heel goed denkbaar dat Zomerdijk inmidd els zèlf de deur had 
opengedaan om King te achtervo lgen. De tweede verklaring is tot stand ge
komen nadat de Zomerdijks uitvoerig hadden overlegd over wat hen was 

overkomen, zodat cont aminati e van hun belevenissen gevreesd mo et wor

den. Echter, ook de tweede verklar ing van moeder Zomerdijk hield niet in 

dat ze Kin g binnen had gezien . 

Hoe het afliep. Er waren nog twee personen bij de fam ilie Zom erd ijk op be
zoek, de broer van Zomerdijk en een buu1jongen. De dri e mannen zijn de 

tuin ingerend en hebbe n King te pakken gekregen. Vervolgens hebben ze 

King zoda ni g afgerost dat hij gedurende vijf dagen in het zieken huis ver

pleegd moest worden wegens een longperforat ie. 

D e verklaring van King. De ver dacht e produceerde een zeer onschuldig ogende 

lezing van het gebeurde. Hij was op weg naar hui s van de flat waarin zijn 
vr iend in woonde. Hij probeerde een snellere weg te vinden door gebruik te 

maken van de brandtrap van de flat. In de brandgang gekomen koos hij ken
nelijk de verkeerde route. Het was donker en daardoor kwam hij ten slotte 
in een do od lope nd stuk ; hij kon de straat bereiken als hij eve n een achtert uin 

door stak. Hij stapte over het tuinhekje en zag toen in de tuin een bankstel 

staan. Hij dacht: wat een mooi bankstel, misschien kan ik dat morgen van 

die mensen kopen. Hij had dit nog niet gedacht of er sprongen drie mensen 

op zijn nek. 

Bewijs, verweer en behandeling 

Bewijs. Het bewijs voor poging tot inbraak bestaat uitsluitend ui t het feit dat 
King inderdaad in de ach tertuin van huize Zomerdijk is aa ngetroffen en uit 

de verklar in gen van het echtpaar Zomerdijk. De broer en de buurjongen zijn 

niet gehoord. 

Verweer. Het verweer is van het Meer en Vaart-type; er zijn andere ve rklari n
gen voor dezelfde feiten. 

a. King geeft zelf een geheel andere lezing van het gebe urd e en die lez ing is 
niet in tegenspraak met en ig feit. 

b. De tuindeur kan opengewaa id zijn; mevrouw Zomerdijk had die immer s 
niet afges lot en en het was november. De opengewaaide deur kan tevens het 

geluid van een stuk spee lgoed verklaren en vervo lgens ook het blaffen van de 
hond. 

c. Er is sprake van een tweede hond in het huis; kan één van de twee hond en 

588 



King 

niet over het speelgo ed zijn gestruikeld? 

d . De hond kan best hebb en aa ngeslagen omd at King in de tuin wa s en, bij
voorb eeld, tege n het tuinh ekje aa nstoott e . 
e. De getui gen spr eken elka ar en zichzelf tege n en hebb en alle gelegenh eid 

gehad om overleg te plege n nadat ze Kin g in elkaa r hadd en getrimd. Wan

nee r j e de conclusi es van de getui gen weglaa t , blijft er een versi e over die pr e

cies klopt met het verhaal van Kin g. 

Behandeling. D e ver dedigin g hee ft verzocht het echtp aa r Zom erdijk zelf te mo
gen ond ervr agen ove r de tege n strijdi ghed en in hun verkla r ingen . D e politi e
recht er heeft dat geweigerd; de getui gen zijn nooit ond er ede gehoord . Mog e

lijk vond de recht er dit gedeelte van de tenlas telegg ing onb eduid end: de toe
gege ven inbrak en wa ren al erg genoeg. Do or de voegin g van za ken werd het 

m oeilijk dit ond erd eel goed te ond erzo eken. De voeging had ook het effect 

dat niet duidelijk is welk gedeelte va n de vier maa nden gevan genisstr af voor 

de bewezen verkl aa rd e poging tot insluipin g is gegeven. Bovendi en was het 

result aa t van de voeg ing dat Kin g niet in beroep durfd e te gaa n , omd at dan 
ook de inbrak en opni euw behand eld zoud en word en : het result aa t zou kun
nen 'zijn dat hij een zwa ard ere stra f kr eeg, zelfs al zou hij van de poging tot 

inbr aa k word en vrij gesprok en. Een politi erecht er ho eft zijn vonnis ni et te 
motiv eren, zod at we ni et weten op welke gro nd en hij erv an overtuigd was 
dat Kin g ln het hui s van de famili e Zom erdijk was gewees t. 

Problemen 

H et kernprobl eem in deze zaa k is dat de getui gen de verd acht e gemol estee rd 

hebb en en dat hun daa rvoo r een stra frecht elijke en mo gelijk ook civiele pro

cedur e zou kunn en wacht en . Zij hebb en er du s alle belan g bij om het gedra g 
va n Kin g zo bedr eigend mog elijk voor te stellen. Hun verklarin gen zijn d aa r

om bij voorba a t kwestieu s; wann eer ze bov endi en nog ond erlin g tegenstrijdi g 

zijn , is er voor de recht er alle reden om het echtp aa r èn de ander e getui gen 

zelf te hor en. D e eni ge reden om dit niet te doen , zou kunn en zijn dat de 

rechte r voor de pogin g tot inb raa k geen ext ra str af wil toevoege n , zod at de 
zaa k als onb etekenend kan word en afgeda an. D aa rm ee blokk eert hij wellicht 
de reële mog elijkh eid om de Zom erdijk s wege ns mish andeling te vervolg en . 
W as dat mis schien ook de bedoelin g? 
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Kluiver 
Familieruzie 

Verdachte. Adriaan Kluiver, vierenzestig jaar oud, grootvader van het ver
meende slachtoffertje, Monique. 

Ten laste gelegd misdrijf. Ontucht met zijn minde1jarige kleindochter Monique 

Fortuin . 

Procesverloop. Vrijgesproken door rechtb an k. Officier van justitie ging in ap 

pel. Hof sprak eveneens vrij. 

Samenvatting. Adriaan Kluiver wordt ervan beschuldigd zijn kleindochtertje 

Mortique meermalen te hebben misbruikt. Het zou gebeurd moeten zijn tij
dens bezoeken op de woensdagmiddag, op de bank voor de televisie, wanneer 
oma even in de keuken was. De familie leeft echt er in onmin en heeft een 

goed motief om opa vals te beschuldigen. De gelegenheid om Monique te 
beïnvloeden was ruimschoots aanwezig. H et bewijs bestaat uit diverse get ui

genverk laring en, die echter alle kunnen worden herleid tot het verhaal van 
Monique . Verder is er een rapport van een vertrouwensarts en een aanvecht

baar onderzoeksverslag van een orthopedagoog. 

De geschiedenis 

De familieruzie. Adriaan Kluiver heeft drie kinderen, twee zoons en een doch
ter: René, Wim en Corrie. Hij heeft ruzie met René en Corrie. Hoe die ruzie 
oorspronkelijk is ontstaan, is niet geheel duidelijk. Corrie zegt daarover dat 

opa een bruut was die veel sloeg en uitermate streng was. Hij zou haar vroe

ger, omstreeks haar 14de, hebben betast nadat ze laat thuiskwam van een 

partijtje, zogenaamd om te zien of ze nog maagd was. Toen ze dreigde dit 
aan haar moeder te vertellen, hield het op . R ené heeft ruzie in verband met 
een autorui l. Opa Kluiver had de kleinere auto van René genomen, zodat 
René en zijn twee kinderen in de wat oudere maar ruimere wagen van opa 
Kluiver konden rijden . Maar na een tijdje kreeg R ené spijt van de ruil en 

wilde hij zijn oorspronkelijke auto weer terug. Opa weigerde dit. Sindsdien 
bereikten hem allerlei anonieme brieven, waarin hij van alles en nog wat 

werd beschuldigd. Ten slotte is er een anoni eme brief naar de belasting ge
stuu ·rd waarin werd beweerd dat opa zwart werkte. Hij meent zeker te weten 
dat deze brief afkomstig was van Corrie en haar man Jan Fortuin, omdat hij 
vol stond met details waarvan alleen zij op de hoogte waren. Sindsdien heeft 
hij ook ruzie met Corrie en haar man. De herkomst van de brief is echter 
nooit aangetoo nd. 
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R ené en Corri e hebb en ieder twee kind eren en de ru zie wordt ook via deze 

kleinkind eren uit gevocht en : wann eer er ru zie is, mo gen op a en om a de klein
kind eren ni et zien. C orri es kind eren zijn Denni s van elf j aa r en Moniqu e van 

zeven . R ené is getrouwd met Neli e; zij hebb en twee do cht ertj es. 
H et mi lieu wa arin zich alles afspeelt, is zee r bescheiden . Adri aa n Kluiv er 

heeft geen enk ele opl eiding en kan lezen no ch schrijv en . Corri e en haa r m an 

hebb en een tijd in een ca rav an gewoond . 

H et misbruik. T en tijd e van het beweer de mi sbruik was er geen ru zie tus sen 
Corri e Fortuin en haar vader . M oniqu e mocht daa rom iedere woensdag mid

dag bij haa r groot oud ers op bezoek . D at kw am ook wel goed ui t, wa nt C orrie 
werkt e dan . V olgens . C orri e verkl aa rde M oniqu e op een gegeve n m oment 

spont aa n : 'Op a doet ook altijd zo vervelend want hij û t altijd aa n mijn po es

j e . [ ... ] Op a had altijd wit spul aa n zijn vin gers en dat doet hij dan met zijn 

ving er bij mijn poesj e. D at spu l br andd e . H et ging pijn doen van binn en en 

op mijn buik. [ ... ] Op de bank gebeurd e het. N a het eten . N aas t opa op 
de bank . Hij gin g met zijn hand in mijn bro ek. [ . .. ] Oma was in de keuk en 

aan het afwassen. ' H et gebeurd e volgens Moniqu e 'elk e woensd ag' . 

Moniqu e is ook zelf door de poli tie gehoord , waa rbij ze volgens het pro
ces-verb aa l zee r stellige uit spra ken deed: ' Op a Klui ver deed vaa k vervelend e 

ding en bij mij . Hij za t steeds aa n mijn poesj e. [ ... ] Op a deed dat elke 

woensdag bij mij . [ ... ] Mijn moeder was dan daa r niet. Ik m ocht mees tal 

bij opa en oma blij ven , om te blijv en eten. Om a was dan in de keuk en aan 
het afdroge n of sin aasa ppel en aa n het persen . Als hij met zijn vin gers in mijn 

poesj e za t , ging hij met zijn hand ond er mijn jurk en gin g dan in mijn ond er

bro ekje. Als ik een bro ek dro eg, maa kte hij die los en trok mijn boven- en 

ond erbro ekje iets naa r beneden . [ ... ] Om a zag niets . Op a en ik za ten op 
de bank in de woonk amer beneden. Wij zaten iets naa r acht eren op de bank , 

zodat niem and ons kon zien. [ . . . ] H ij vroeg ook vaa k of ik met hem ond er 

de douche wilde gaa n . Eerst deed ik dat wel. Er is toen niets gebeurd . Later 

gin g ik niet m eer met hem ond er de douche. [ .. . ] Op a hee ft noo it tege n mij 

gezeg d dat ik het ni et verd er m ocht vert ellen . Ik vind het stom wat hij bij 

mij heef t gedaa n , omd at hij het iedere keer deed . Op a K luiver heeft dat bij 
mij gedaa n , niem and and ers. ' 

M edische problemen. V olgens de moe der , C orri e, zou het mi sbruik hebb en 

plaa tsgevond en in 1986, 1987 en 1988. Zij is hierva n overtui gd omd a t Moni

qu e in die j a ren bij op a en om a wer d gest ald en omd at Moniqu e vanaf 1986 
begon met in bed te plasse n en te poepen . Ze klaag de ove r buikpijn , at min
der en begon er scharmink elig uit te zien . M oniqu e is toen doo r verscheiden e 
ar tsen ond e rzocht , m aa r een echt e medi sche oorzaa k is niet gevo nd en . O ok 
de leerk rac ht en op de kleut erschool vond en dat er iets vreemd s was m et M o-
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nique. V anaf 1987 plas te ze enig e malen per dag in ha ar bro ek. Beg in 1988 

kreeg Corri e ru zie met haa r vader en ging Moniqu e niet m eer op bezoe k bij 

haa r grootoud ers. V anaf dat moment ging het beter met het in be·d plassen , 

maa r dat kan ook gekomen zijn door de medicijnen die ze vanaf dat mom ent 

kreeg. In sept emb er 1988 was de ru zie voorbij en gin g M oniqu e weer op 
woensd agmiddagen na ar opa en om a. Prompt plaste ze wee r in haar bro ek , 
volgens C orri e . 

D e beha ndelend e art sen bevestigd en de probl emen zoals door de m oeder 
beschr even . Zij hadd en een vermo eden van seksueel mi sbru ik , hoewel strikt 

m edisch gezie n niets daa rop wees. M edio 1987 is door de behand elend e art sen 

het Bur ea u V ertrouw ens art s ingeschakeld , hetgeen door de betrokk en art s 

schrift elijk is bevestigd. 

Bewijs, verweer en behandeling 

B ewiJs. H et bewijs bestaat uit een flink aa ntal verklarin gen: 

a . De aa ngifte van de moeder , Corri e . Belangrijk e elem ent en zijn daa rin 

haa r ver halen over het brut e gedra g van opa Klui ve r in zijn eigen gezin en 

tegen Corri e zelf; en het relaas van wat Moniqu e tegen haa r zou hebb en ge

zegd . 

b . De ver klaring van Moniqu e over wat haa r tu ssen ha a r 4de en 7de levens 
j aar is overkomen . 
c. De verkl ar ing van Co rri es schoon zuster Nelie. Zij is ge tro uwd m et R ené 

Klui ve r en heeft ru zie met opa en om a Klui ver ove r de ee rd er geno emd e au
toruil. V anw ege de ru zie zien zij de oud e Kluiv ers nooit. Zij verkla art dat 

op a altijd over m atig veel belangstellin g had voor het verwi sselen va n lui ers 

bij haa r twee do cht er tjes en dat hij de kind eren altijd aflikt e tot ze ond er het 

slijm za ten. Ook heeft zij geho ord hoe Kluiv ers vrouw belastende opm erkin

gen maa kte. 

d . De verkl aring van de hui sar ts over Mo niqu es bedp lasse n . 
e . De verkl aring van de ver trouwen sart s ove r de aa nm eldin g in 1987. 
f. H et rapport van de orthop edagoog dr . T. Stikk er - da t hi erond er uitvo e
riger wordt besprok en - waa rin wordt geconclud eerd dat Moniqu e mis
bruikt is en dat opa Klui ver de dader is. 

Verweer. D e verd edi ging voert een aantal bez waren aan tegen de bewijscon

stru ctie va n het openb aa r minist erie : 
a. M edisch gezien is niet vas tgesteld dat Moniqu e is mi sbruikt ; in bed pla s
sen kan vele oor zaken hebb en . 
b . Zelfs indi en Moniqu e is misbruik t, staat niet vast dat opa Kluiv er de eni g 

mogelijke verda chte is. Er is bijvoorb eeld een dement e m an van tweeënzeven
tig ja ar dié twee m aal per week bij J an en C orri e komt eten en die door D en-
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nis en Monique en g en vies wordt gevonden. Uit het psychologisch onder

zoek blijkt dat Monique ook sterke negatieve gevoe lens ten opzichte van haar 

broer Dennis heeft ontwikke ld . Voor de keuze van de verdac ht e is er eigenlijk 

alleen de verk laring van Monique zelf als bewijs. Monique is niet gehoord 

door de rechtbank en ook niet door de rechter-commissaris. Haar verk lar in g 

bij de politie is wel stellig, maar zou door de ouders geïn strueerd kunnen zijn . 

Die hebben daar een voldoende motief voor. 

c. De verk laring van Corrie over wat haar vader haa r vroeger allemaa l zou 

hebben aangedaan wordt ten ste lligste tegengesproken door haar broer Wim: 

er was geen sprake van buitengewone strengheid of een gewe ldd adig optre

den door Kluiver. Wim verklaart tevens dat René en Corrie al j aren bezig 

zijn hun ouders het leven zuur te maken . Een van de twee heeft zelfs gezegd 

niet te zu llen ru sten voordat ze ond er de groene zoden liggen. 

d . De verklaringen van Nelie zijn oncontroleerbaar en kunnen door dezelfde 
. . . . 

ruzie ZIJn mgegeven. 

e. Oma Kluiver heeft verklaard dat de keuken een open verbind in g met de 

huiskamer heeft en dat het daardoor onmogelijk is dat zij niets zou hebben 

gez ien. 'Ik heb mijn ogen niet in mijn achter hoofd zitt en ,' verklaarde zij. Bo

vendien is Monique al die tijd slechts enkele keren op bezoek geweest en niet 

regelmatig zoa ls is gesuggereerd . 

f. Het rapport van de orthopedagoog trekt op een ongeoorloofde wijze con

clusies, die in feite niet meer zijn dan een herhaling van wat Monique tegen 

de politie heeft verk laard. 

Behandeling. Een aanta l punten is in het gerechtel ijk vooronderzoek ni et opge 

held erd en de rechtbank ac htt e het ook niet nodig nader onderzoek te plegen: 

a. De kwestie van de anonieme bri even, met name de brief aa n de belasting

dienst, is niet opgehelderd. Corrie en Jan, noch René en Nelie zijn daarover 

aan de tand gevoeld . 

b. Moniques broertje Dennis was volgens Corrie als eerste op de hoogte van 
wat er bij opa thuis voorviel. Ook was hij aanwezig toen Monique haar ver

haal de eerste keer aan ha ar oud ers vertelde. Hij zou de beschuldiging dus 

kunnen bevestigen. Maar hij is nooit gehoord. 

c . De verme lding van ' wit spul' komt enkele malen voor in de diverse verkla 

ringen; de sterke suggestie is dat het om sperma gaat. Opa Kluiver is echter 
al j aren impot ent. 

d . De verk lar ing van Monique bij de orthopedagoog klopt niet met wat zij 
en ha ar moeder eerder hebben verk laard. 

De rechtbank is ni et overtuigd van Kluivers schuld en spreekt hem vrij. 

Het openbaar ministerie neemt daarmee geen genoegen en gaat in appe l. 

Het hof spree kt hem opnieuw vr ij . 
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Het rapport van dr. Stikker 

Dr. Stikker diende antwoord te geven op de volgende vragen: 

'1. Kan op grond van uit het onderzoek gebleken feiten, al dan niet in 

samenhang met uit de stukken bekende feiten, geconstateerd worden 

dat iemand seksuele handelingen met het kind heeft gepleegd? Zo ja, is 

daarbij sprake van bedreiging geweest? 

2. Indien geconstateerd wordt dat iemand seksuele handelingen met het 
kind heeft gepleegd, valt te zeggen waaruit die handelingen hebben be

staan, waar, wanneer en hoe frequent zij hebben plaatsgevonden? In

dien er sprake van bedreiging is geweest, kan dan gezegd worden waar

uit die bedreiging heeft bestaan? 

3. In hoeverre kan hetgeen het kind heeft verteld omtrent seksuele han

delingen, die verdachte met haar/hem gepleegd heeft, als waarheidsge

trouw worden aangemerkt? In hoeverre moet daarbij eventueel een rol 

aan de fantasie van het kind en/of suggestie door andere feiten en/of 

personen worden toegeschreven? 

4. Wat acht u overigens van belang om onder de aandacht van de recht

bank te brengen?' 

Het betreft hier kennelijk een standaardvraagstelling, die inhoudt dat de des

kundige het verhoor van de politie op wetenschappelijke wijze moet herha

len, met voorkennis van eerdere verklaringen. 

Het onderzoek begint met een uitgebreid en vakkundig uitgevoerd psycho

logisch onderzoek. Daarna volgt een gesprek dat woordelijk in een bijlage 

wordt weergegeven. Dr. Stikker spreekt vervolgens ook met de ouders van 

Monique. Ten slotte concludeert hij: 

'Op grond van het bovenstaande en de toegevoegde bijlage kan met aan 

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geconstateerd worden dat sek

suele handelingen met Monique zijn gepleegd. Deze handelingen heb

ben bestaan uit het betasten van de vagina en/of plaatsen/bewegen van 

de (middel)vinger in de vagina van Monique . Deze handelingen vonden 
des woensdagsmiddags plaats. [ ... ] Monique noemt consequent "opa 

Kluiver" als degene die de seksuele handelingen bij haar heeft ge

pleegd. Wat Monique vertelt aangaande het seksueel misbruik, kan 

vanuit het onderzoek zonder meer als waarheidsgetrouw aangemerkt wor

den. De rol van fantasie en/of suggestie door andere feiten en/of perso

nen kan als nagenoeg nihil aangemerkt worden . ' 

Het opmerkelijke van deze conclusie is dat hij uitsluitend gebaseerd moet zijn 
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op het gesprek met Monique. Geen enkele psychologische test wijst uit hoe 

een kind is misbruikt (met de middelvinger of anderszins), wanneer dit is ge
beurd (op woensdagmiddagen of niet) en door wie. Geen enkele psychologi

sche test wijst uit of de verklaring van een kind waarheidsgetrouw is en of 

zo'n verklaring kan zijn ingegeven door een andere persoon . Het gesprek 

met Monique is in de genoemde bijlage woordelijk weergegeven; hieruit ont

staat niet de indruk dat een orthopedagoog, door een wetenschappelijke trai

ning, beter dan een opsporingsambtenaar in staat is de objectieve waarheid 
te achterhalen. Hier zijn enkele extracten (S = dr. Stikker; M = Monique): 

S: Monique, kun je vertellen wat er is gebeurd tussen opa Kluiver en 

jou? 

Dit is de al lereerste vraag; de naam van de dader wordt het meisje onmiddel 

lijk in de mond gegeven. 

S: Deed-ie dat I keer of 2 keer of 3 keer of JO keer? 

M: JO keer. 

S: Of 100 keer? 
M: JOO keer, iedere keer deed hij het. 

Monique gaat gemakkelijk op deze suggestie in. 

S: Hoe vaak ben je bij opa Kluiver geweest? 

M: Elke woensdag. 

Een onjuist antwoord, maar de vraag is ook heel erg moeilijk. In feite heeft 

frequent bezoek pas het laatste half jaar plaatsgevonden. 

S: Ja, ja. En heeft opa ook nog weleens andere dingen met jou gedaan? 

M: (gedecideerd) Nee. 

Er blijkt nu niets meer over het witte spul dat opa volgens eerdere verklarin

gen boven ging halen, over het doktertje -spelen waarover Nelie met grote 

stelligheid verklaarde en over het samen douchen. Waren de verhalen daar
over onjuist? Met betrekking tot andere details stelt de deskundige heel expli 
ciete vragen , waarom hierover niet? 

Problemen 

Het grootste probleem in deze zaak is dat niet vaststaat of Monique op de 
een of andere wijze is misbruikt en door wie. De enige informatie daarover 
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komt van Monique; direct of via ha ar moeder of via de orthopedagoog. De 

rest van de inform at ie, van Moniques moeder, van Renés vrouw Nelie en 

van het medische circuit, heeft geen betrekking op deze twee vragen . Er is 

een aanzie nlijk e mate van tegenstrijdigheid tussen diverse verklaringen. Met 

name de weergave van zake n in het interview met de orthopedagoog is nog al 

verschi llend van de diverse eerdere weergaven. Noch het openbaar ministe

rie, noch de rechter-commissaris, noch de twee behandelende rechtscolleges 
doen moeite om de discrepanties op te lossen. 

Kraft 
Een uit de hand gelopen vete 

Verdachte. Gerrit Kraft, viere nd ert ig j aar, een café-eigenaar die zich erop be

roemt de sterkste man uit de stad te zijn. 

Ten laste gelegd misdrijf Poging tot doodslag, subsidiair opzettelijk toebrengen 

van zwaar licham elijk letsel , meer subsidiair geweldpleging. Daarnaast twee 

andere geweldplegingen. 

Procesverloop. Veroordeeld door rechtbank tot vier jaar gevangenisstraf. Ver

oordeeld door gerechtshof tot zes jaar gevangenisstraf. Cassatieberoep in 
voorbereiding. 

Samenvatting. Gerrit Kraft en zijn broers hebben een vete met een aanta l lie

den uit de stad; dat leidt voortdurend tot vechtpartijen die er niet kinderach

tig aan toe gaan. Op een avond ontstaat zo'n vechtp artij in het café Buddy, 

waarvan Gerrit de eigenaar is. De andere groep heeft een bekende kickbok

ser, Hans Monks, meegenomen. Wat er is gebeurd, wordt betwist, maar het 

eindres ult aat is dat Monks met een hersenstambeschadiging naar het zieken 

hui s wordt gebracht. Hij is vele weken in coma en blijft zijn leven lang zwaar 

invalide. Getuigen beweren dat Gerrit Kraft hem in elkaar heeft getrapt. An

dere getuige n beweren dat Gerrits broer Tom dat heeft gedaan. Om zijn 

broer te beschermen, heeft Gerrit aanvanke lijk verklaard dat Tom helemaal 

niet in het café was. Maar toen Gerrit en Tom beiden veroordee ld werden 

tot langdurige gevangenisstraffen, herriep hij dit. De veroordeling van Gerrit 

blijkt gebaseerd te zijn op een zeer merkwaardige selectie van drie getuigen

verklaringen. 
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De geschiedenis 

D e vete. Gerrit Kraft werkte ooit als ui tsmijter in een café in Vlis sin gen. L ater 

kocht hij dit café en hij wist het door har d wer ken tot een succes te m aken . 
Sindsdien heeft hij no g twee cafés gekocht, die hij samen met zijn bro ers Tom 

en J ohan behee rt. De drie bro ers hebben echter probl emen met ee n aa nt al 
lieden in de sta d. Een da arva n isJo ck Hoog enboom , die eerde r bevrie nd was 

met Johan s verloofde. Hij meent dat Johan zijn vriendin op een oneerlijke 

manier va n hem heeft afgepi kt. Joh an is al eens afgetui gd , waaro p Gerrit, 

die zich ero p beroe mt de sterkste man in V lissingen te zijn , zich niet onbe

tuigd heeft gelaten. Een van de toegevoeg de zake n he eft betrekking op die 

vechtp artij. 
Een tweede tegenstander is Ferry Lelie, die bedrijfsl eider was in café Bud

dy voor dat Gerrit Kr aft het kocht. Gerrit had geen beho efte aa n een bedr ijfs
leider en hield hem ni et in dien st. Lelie voe lde zich hierdo or benadeeld en 
sloot een kon gsie m et Hoog enboom. De ve te is sindsdien verscherpt . Bij een 

va n de gevec ht en is broer Tom in de hand geschot en. Ook die vechtpartij is 

aa n de zaak toegevoegd . H et heeft weinig zin om uit te zoeke n of de weder

zijd se grieven terec ht zijn ; een feit is dat va n beide kant en ontoelaatbaar ge
weld wordt gebruikt. Wij beperke n de bespr ekin g tot de eerste ten laste geleg

de zaa k , waa rbij Monks is gewond . 

H et gevecht. Op 23 september 1989 komen Hoo genboom en Lelie ca fé Buddy 
binn en . Zij hebb en een beru cht e kickboks er bij zich, H ans Monks geheten. 

De getuigen zijn het niet eens over de aa nleiding van het daaro pvol gend e ge

vecht, maar dat lijkt niet va n belang : het is duid elijk dat de bedoeling van 

het bezoe k is om ee n gevec ht uit te lokken. Wie het eerst begint is ee n kwestie 

van ensce nerin g. U it de meeste ver klarin gen, ook uit die van Gerrit Kraft 

zelf, blijkt dat Gerrit een ged uchte mep aan Monks uitd ee lde, zoda t Monks 
op de grond viel. Sommigen zegge n da t Monks ee rst een klap of duw aa n 
Gerr it ga f, maa r ande ren spr eken dat tegen. H et cru ciale moment viel echte r 

toen Monks op de gron d lag : de verwo ndin g die hem inva lide zo u m ake n , 

heeft hij opgelopen doordat hij met kracht tegen de schedel werd getra pt of 

gestom pt. Wi e heeft dat gedaa n ? 

De getuigen . Er waren nege nti en get uig en die het gevec ht hebb en gezie n of er 
althans iets mee te maken hadden. Daar va n beschreven elf getu igen wat er 

gebe urd e toen Monks ee nm aa l op de grond lag . De moei lijkheid bij de int er 
pr etat ie is dat men rekenin g moet houd en met partijdigheid. Vele getuigen 
waren op de hoo gte van de vete of speeld en daa rin zelfs een rol. Het beho eft 

dan ook ni et te verbazen dat de verklaringen zee r tegen strijdi g zijn. Een in 
vent ari sat ie leert het volgend e: 
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- Men is het over een aantal zaken vrijwel eens. Gerrit en Tom Kraft waren 

beiden in café Buddy aanwezig. Gerrit kreeg ruzie met Monks; hij gaf 
hem een klap of stomp. Monks viel op de grond. Toen hij op de grond 

lag, werd hij geschopt of geslagen. Monks is naar buiten gedragen door 
een man en de getuige Schoonebeek . 

- Men is het oneens over de vraag door wie Monks is getrapt. Vijf getuigen 

zeggen dat Tom trapte en Gerrit niet. Vier getuigen zegge n dat Tom en 

Gerrit beiden trapten; hierbij zijn Lelie en Rijen. Eén getuige, Pitjens, 

heeft gezien dat Tom trapte en Gerrit sloeg. De elfde getuige zag dat Ger
rit en Tom herhaaldelijk op het slachtoffer sprongen. Het blijkt dus dat 

tien getuigen hebben gezien dat Tom trapte . Vier getuigen hebben gezien 
dat Gerrit trapte . Twee anderen hebben gezien dat Gerrit stompte of op 

het slachtoffer sprong; deze twee laatste verklaringen zijn ongeloofwaar
dig, maar zelfs als ze worden meegerekend is de stand zes tegen vijf. De 

vijf getuigen die geen rol aan Gerrit toedichtten, zijn beslist niet allemaal 
vrienden: er zijn zelfs twee getuigen bij die uit angst voor de familie Kraft 

anoniem wilden blijven . 

- Over het wegdragen van Monks bestaan ook verschillende lezingen . Het 

staat vast dat de getuige Schoonebeek een van de dragers was. Maar drie 
getuigen zeggen dat Monks is weggedragen door Gerrit en Tom. Bij deze 
drie zijn de getuigen Lelie en Rijen, wier verklaringen later door het hof 
als bewijs zullen worden aangehaald. De verklaringen van de overige acht 

getuigen zijn te verenigen met de opvatting dat Monks door Tom Kraft 

en Schooneb eek is weggedragen. 

D e verklaring van Gerrit Kraft. Gerrit Kraft was zo onverstandig om aanvanke
lijk te verklaren dat zijn broer Tom helemaal niet in het café was . Het ge

vecht was uitsluitend tussen Gerrit en Monks; daarbij had Monks maar één 

klap gekregen, waarna hij was gevallen. Waarschijnlijk is hij toen met zijn 
hoofd tegen iets aan gevallen, waardoor hij de fatale verwonding opliep. De

ze versie was moeilijk vol te houden, omdat er zo veel getuigen waren die 

Tom hadden gezien. Er werden toen door de verdediging vijf getuigen gepro

duceerd die allen verklaarden Tom heel goed te kennen en zeker te weten dat 
Tom nfet in het café was. De raadsman heeft deze getuigen met verve gepre
senteerd en in zijn pleidooi aangehaald. Achteraf kan worden vermoed dat 
dit de zaa k niet veel goed heeft gedaan. Het openbaar ministerie betwistte 
dat deze vijf bij het gevecht aanwezig waren . Het waren allemaal vrienden 
van de familie Kraft en velen van de overige getuigen verklaarden dat ze deze 

vijf niet hadden gezien. Bovendien was het vreemd dat nu juist deze vijf, in 
tegenstelling tot de overige getuigen, niet al direct door de politie in het café 
waren aangetroffen en gehoord. Het lijkt verstandig deze vijf verklaringen 
verder niet in de beschouwingen te betrekkingen. Gerrit Kraft spreekt in late-
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re brieven over meineed die aa n beide zijden gepleegd zou zijn . Dat lijkt te

gen de achtergrond van de vet e niet onw aarsc hijnlijk. 

Bewijs, verweer en behandeling 

Bewijs. Het bewijs bestaat uit de verklaring van Gerrit Kr aft zelf dat hij op 

Monks is afgegaan omdat deze lastig was - op die mani er zelf het gevecht 

uitlokkend - en dat hij Monks een klap gegeven heeft. H et feit dat hij ken

nelijk loog over de afwezigheid van broer Tom heeft zijn ontkenning Monks 
verder te hebb en mishandeld niet geloofwaardiger gemaakt. Verder zijn er 

natuurlijk divers e getuigenverklaringen die bevestigen dat Gerrit op Monks 
afstapte , dat hij hem een klap gaf en hem vervolgens in elkaa r trapte. H et 

is duidelijk dat Gerrit , noch zijn bro ers , iets hebb en gedaan om de bewust elo

ze Monks verder bij te staan. Ze hebben hem eenvoudig uit het café gesme

ten en nagelaten medische hulp te zoeken. Ten slotte zijn er ook medisch e 
verklaringen waaruit blijkt dat Monks er slecht aa n toe is. 

Verweer. Het verweer bevat dri e elementen. 
a. Sommige getuigenverklaringen zijn ongeloofwaardig omdat de betrokk e

nen bij de groep van Hoog enboom en Lelie hor en. And ere n verklaren dat 

ze eigenlijk niets hebben gezien, of verklaren dingen gezien te hebben die on

mogelijk waar kunn en zijn. Weer anderen verklaren dat Gerrit beslist niet 

deg ene was die Monks trapte . Als geheel genomen, kan men de getuigenver

klaringen niet geloven. 

b . De drie getuigen die door de rechtbank en het hof worden geloofd zijn ni e t 
geheel onverdacht. Lelie koestert een ernstige wrok tege n Gerrit Kraft en was 
al eerder bij gevechten betrokk en . Hij gaf een ee rd ere verklaring af waarin 

hij bewee rde niet bij de vechtpartij aa nwe zig te zijn geweest. Rijen heeft het 

wel over schoppen, maar dat was schoppen tegen de benen van Monks; dat 

kan nooit het letsel hebben veroorzaakt. Als de rechtb ank gelooft dat Rijen 

zich vergiste, kan men niet zonder meer de rest van Rij ens verklaring gelo

ven. Pitj ens zag slechts dat Gerrit het slachtoffer stompte. D at is in de ten
lastelegging opg enomen , ma ar Pitjens is de enig e van elf get uigen die het 
stompen heeft gezien. · 

c. Er zijn vijf getuigen die op verzoek van de verdediging door de rechter
commissaris zijn gehoord. Deze vijf verklaarden met grote stelligheid dat 

Tom Kraft niet in het café aa nwez ig was; dat Monks zelf begonnen is met 

vechten; dat Gerrit Kraft Monks slechts één klap heeft gegeven, waarna 

Monks kennelijk ong elukkig terecht kwam. (Dit zijn de getuigen die ook wij, 
de auteurs, niet erg geloofwaardig achten.) 

d. Er kan geen sprak e van opzet zijn geweest; Gerrit wist niet dat de groep 
die avond zijn café zou be zoeken en had ook geen plan om ru zie met hen te 
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maken. Int ege nd eel, somm ige getu igen zeggen dat hij jui st probeerde de be

zoekers rustig te houden. Er was eerder sprake van noodweer, want Monks 

begon m et vechten en was bovendien een gevaarl ijke kickbokser. 

Behandeling. De rechtbank verwie rp het beroep op noodweer: Kraft was zelf 

op Monks afgestap t in de wetenschap dat hij een kickbokser was. Daardoor 

aanvaa rdd e hij een risico; er is dus sprake van voorwaardelijke opzet. De 

rechtbank achtte de opzette lijke mishandeling van Monks bewezen. Het hof 

kwam tot dezelfde conclusie . De gebru ikte bewijsmiddelen zijn : 
- De verk lar ing van de verdac h te. 

- De ver klarin gen va n de getuigen Lelie, Rijen en Pitjens, di e alle drie heb-

ben gez ien dat Gerrit de liggen de Monks schopte of sloeg. 

- Een medische verklaring. 

De rechtbank veroo rdeelde Gerrit tot vier jaar gevange nisstraf; het hof maak

te daar zes ja ar van, op grond van het arg um ent dat het hier een onverbeter

lijke vechtersbaas betrof en dat de gevolgen voor Monks wel heel ernst ig wa ren. 

Gerrits leu gen over de rol van broer Tom, die hij in bescherming had willen 

neme n , had geen effect: ook Tom werd tot zes jaar veroordee ld. 

Problemen 

Het meest in het oog lopende probleem is dat het bewijs niet geleverd kan 

worden zond er getuigenverklar ingen , terwijl die verklaringen vanwege de par

tijenstrijd verdacht zijn. Sommige verklaringen zijn zeer waarsc hijnlijk mein

ed ig . Bovendien zijn de verk laringen sterk tegenstrijdig. D e rechtbank en het 

hof moesten noodzake lijkerwijs een selectie uit de get uig enver klaringen ma

ken, maar hebben dit gedaa n zonder de keuze te motiveren . Er zijn elf ver

klaringen waarin wordt gezegd dat de liggend e Monks is getrapt en gestompt. 

Dat lijkt zeer waarschijnlijk. Maar: 

- Vijf van de elf verklaringen zeggen dat alleen Tom schopte en Gerrit niet. 

Geen van deze verklaringen wordt bearg um entee rd verworpen. 

- Van de zes verk laringen die zeggen dat Gerrit de dader is, zijn er twee 

ongeloofwaardig omdat daarin gesproken wordt over slaa n en springen; 
dat is door niemand anders gezien. Toch wordt één van deze twee als be

wijsmiddel gebru ikt. 

- Van de vier overb lijvende verklaringen, die stellen dat Gerrit schop te, wor 

den er twee geciteerd zond er te beargumenteren waarom deze geloofwaa r

diger zijn dan de vijf die het tegendeel beweren. 

- Acht getuigen hebben gez ien dat Gerrit niet bij de twee mannen was die 

Monks wegdroegen. De man die daar wel bij was, Schoonebeek, verk laart 
ook heel ste llig dat het Gerr it niet was . We mogen aannemen dat de over i

ge drie, die meenden dat Gerr it het slachtoffer naar buiten droeg, zich ver-
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gissen ofli egen. M aa r twee van deze dri e zijn jui st Lelie en Rij en, die door 

rechtbank en hof word en geloofd . De versie waa rin de rechtb ank gelooft , 

luidt als vol gt : Ge rrit gaf de ee rste klap ; daa rn a is M onk s doo r G errit en 

T om getra pt of ges tompt ; daa rn a hebb en T om en Gerri t het slachtoff e r 

weggedra gen . Deze ve rsie klopt met de verkl ar ingen va n slecht s twee ge

tuig en. D at terwijl e r ee n versie bestaat die in ieder deta il door vijf ge tui

gen wordt ond ersteund : Ge rrit heeft de ee rste klap ui tgedee ld ; Tom heeft 

get rapt en Gerrit niet ; daa rn a is het slachtoff er door Schoonebeek en Tom 

weg gedrage n. 

Martens 
D e kle in e m a rktk oo pm a n en de grot e FIOD 

Verdachte. Peter M artens, vijfend ertig j aa r oud , eigenaa r van een groe ntekraa m . 

Ten laste gelegd misdrijf. Belas tin gontduikin g; zowel loonb elast ing voor werk

nemers, als om ze tbelas tin g en inkomste nb elast in g. 

Procesverloop. Vero or deeld doo r politierecht er tot een boete va n 70 ooo guld en 

en een gev an geni sstr af van vier maa nd en. Vrij gesprok en doo r het gerecht s

hof. D aarnaa st is ee n fiscale afwikkeling opgelegd die ui tgaa t va n 170 ooo gul 

de n meer inkom sten , 60 ooo guld en meer aa n uitb etaal d loon en 2 6 8 72 guld en 

meer te be ta len om ze tbel as tin g. Deze afh and elin g is no g niet afgerond want 

M artens kan nie t betalen . 

Samenvatting. H et F iscaa l Fraud etea m T went e FFT ond ern eem t ee n grot e ac tie 

tege n fraud e op de groe nt eve iling. U iteind elijk kan men alleen een wa t on ge

lukki ge gro ent ekoo pm an , Pete r M art ens, iets aa nwrij ven , namelijk aa nk oo p 

va n groent e met va lse handt ekenin gen . Hij bekent ee rst , maa r ontk ent late r 

alles met het a rgum ent da t hij in de wa r was . H et bewij s beru st op deze be

kent eni s, verkl ar ingen va n medeve rd acht en en een gemakkelijk te wee rleg

gen redenerin g uit het on gerij mde . H et heeft er alle schijn va n da t m en na 

een grot e, vrij wel mi slukt e act ie, ten min ste éé n ve roord elin g wenst te zien . 

M art ens wordt ve roord eeld tot een boete van 70 ooo guld en (die hij nooit kan 

betalen) en de twee medeplichti ge ve ilin gdir ecteur en tot boe tes va n respec tie

velijk 5 00 guld en en 10 0 0 gulden . 

De geschiedenis 

De verdachte. Pete r M art ens is een groentehand elaar met een mark tkr aa m. H oe

wel hij vijfend erti g j aa r is, woont Peter bij zijn oud ers thui s omd at hij volgens 
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zijn vader niet al te slim is. Hij kan zijn zaakje ni et zelfstandig beh eren: zijn 
vader doet de financiële administrati e voor hem. Bovendien ga at de handel 
om de een of and ere reden niet zo goed en springt vader M artens bij; bijvoor

beeld door een tweede hypoth eek op zijn huis te nem en voor roo ooo guld en . 

Martens zegt zelf dat hij verslaafd is aan gokken ; Tw ent e en het nabijg elegen 
Duitsl and bieden een keur aan gokhui zen. Dat kost veel geld en verklaa rt voor 

een deel waarom de zaa k niet loopt. Bovendien koopt hij slecht in, doord at 

hij nu eenmaal niet zo veel kijk heeft op de gro ent ehandel. Ten slott e heeft 

hij ook nog een vriendin die hem veel geld kost. 

Actie Rau wkost. Het FFT ond ern am in 1987 de actie R auwk ost. M en vermoed
de dat ambulant e hand elar en op grot e schaal zwart groent e in- en verkoch
ten . Door valse handt ekenin gen te zetten kon hun om zet niet word en 

vastgesteld en dat gaf weer allerlei mog elijkh eden voor belastingontduiking. 

De veiling zou daar zelf aa n meewerken door de factur en uit te schrijv en op 

gefing eerd e nam en en verd er niet al te pr ecies op de papi eren te letten. D e 

actie ri chtt e zich voor al tegen de Gro ente en Fruit Veiling Tw ent e BV (cFvT) . 
Bij ond erzoek va n de admini stra tie van GFVT vond het fraud etea m een groot 

aa ntal factur en dat was uit geschr even op gefingee rd e namen . Een medewer

ker van de GFVT, O ostveen , ver klaa rd e dat M artens ook ond er gefing eerd e 
namen zou hebb en ingekocht. Hij zou gebruik hebb en gemaa kt van de na

men Peters , M aa rt en, M ertens, Petersen-M ertens en Gro ent eman . De dir ec

teur H erm an s zei dat M art ens ind erda ad die n amen gebruikt e (welke kennis 

H ermans tot medepli chtig e bestemp elt). Dir ecteur Kipp kend e M artens wel 

maa r zei ni et te wete n of hij met valse factur en inko cht. H et FFT vermo edd e 

overigens dat ook and eren van deze namen gebruik maakt en, zodat on even
redi g veel verdenkin g op de onno zele M artens zou vallen . Ook in de admi
nistr atie va n Ma rtens zijn enkele factur en aangetroffen met de boven genoemd e 

gefingeerd e namen erop. Verd er vond het FFT een aa nkoopnot a van een twee

dehand s Oldsmobil e, voor 9500 guld en . 

De bekentenis. M arten s bekend e gedeeltelijk. Hij ze i wel een s vals e handt eke

nin gen te gebruik en om op die manier geld aan de negotie te onttr ekken , waa r
mee hij dan kon gokk en zond er dat zijn vader het wist. M aar de fraud e werd 
door and eren op veel grotere schaa l bedr even: volgens M artens liet de di rec 
tie van de GFVT een paa r kleine handel aren vall en om de grot e jon gens te be
scherm en. De valse rekenin gen die hem werden voo rgehoud en , her kend e hij 

niet. In tot aal ging het om 250 factur en met een totale waa rd e va n meer dan 
roo ooo guid en. T er zittin g herri ep M artens zijn gehel e bekent eni s. Hij zou 

overs tuur zijn gewees t en in paniek. ' Ik weet niet waa rom ik dat destijds ver
klaa rd heb. Ik wild e weg. Ik was blij dat ik naa r hui s kon. H et verho or heeft 

dri e à vier uur geduurd. Ik wist in prin cipe niet waa rov er het gin g.' 
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Bewijs, verweer en behandeling 

Bewy"s. H et bewij s bestaat uit de volgend e ond erd elen . 

a . D e bekent eni s van M art ens. 
b . In de admini stra tie van G FVT bevind en zich tu ssen 2 50 en 5 00 fact ur en die 

ve rmo edelijk va ls zijn. Hi erva n zijn er ongeveer 25 0 op de bove n genoe md e 

namen die in ve rb and gebr acht kunn en wor den met M art en s. 

c. D e medewe rker O ost veen heeft beves tigd da t di t de name n wa ren die M ar-

tens gebruikt e. . 
d . Dir ecteur Kipp verklaart dat een bepaalde factuur van 6 juni 1983, op naa m 

van Petersen , bes temd was voo r M art ens. 
e. V ader M art en s verklaart dat hij de boekh oudin g deed op basis van de fac

turen die zijn zoo n inl ever de en dat hij de aa nk oopn ota va n de Old smob ile 

noo it h ad gez ien . 

f. M art en s geeft m eer ui t dan de ink oms ten va n zijn hand el volgen s de boek

houdin g mo gelijk maken. 

Het verweer. D e ve rdedi gin g stelt daar het volgend e tege nover. 

a. De bekent enis van M ar tens kan niet worde n vertro uwd omd at hij een sim

pele ziel is die ond er de dru k van het verh oor gemakkelijk allerlei din gen zeg t. 

b. H erm an s beves tigt dat de namen die met M ar tens zijn geassoc iee rd oo k 

gem akkelijk door and eren gebruik t kunn en zijn . Bovendi en is er onzekerh eid 

ove r de nam en die Ma rt en s geb ruikt zou hebb en . H erma ns zeg t dat M art en s 

zeker deze n ame n gebrui k te, O ostvee n zegt dat het zou kunn en en Kipp weet 

het ni et . Alle dri e zijn bo vendi en verdac ht en. 

c. Di rec teur Kipp heeft een wel heel opm erkelijk geheu gen , da t hij in 1987 

nog wee t dat een van de dui zend en nota's die in 1983 de ve ilin g hebb en ge

passeer d op M art ens betr ekkin g heeft. 

d. M art en s kocht bij de GFVT steeds voor bedrage n bove n de IOoo guld en. 

Slecht s tweeë nd erti g va n de 2 5 0 ve rd acht e fac tu ren komen bove n de woo gul 

den u it. 

e. D e grot e ui tgave n va n M arte ns zijn ind er daa d niet moge lijk doo r de in

komst en van de groent ehand el, maa r wel door de tweede hypotheek van IOO ooo 

guld en . 

Behandeling. De politierecht er was overtui gd va n M arte ns' schuld en veroo r

deelde hem tot 70 ooo guld en boe te. N aas t de financiële inh aa lm anoeuvre d ie 

de belas tin g wenste te maken , voor nog eens vele t iendui zend en guld en s, is 

de betalin g van de boe te volstr ekt onmo gelijk. M artens kreeg ook nog een 

gevangenis straf opg elegd van vier maa nd en. Deze zeer zware stra f steekt noga l 
schril af tege n de str affen voo r de beide medeplichti ge dir ecteuren , di e heb

ben bekend va n de groo tscheepse fra ud e op de hoogte te zijn geweest : zij kre -
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gen slecht s 500 en woo guld en boete. H et veilingb edr ijf wer d ook aan geslagen , 

voor 25 ooo gulden; no g steeds een frac tie va n wat M art ens m oes t beta len , 

terwijl het ev ident was dat de veilin g aa n mee r fraud eur s di enste n had ve r

leend dan aa n M art ens alleen . Het gerecht shof was niet va n M art en s schuld 

overtu igd en spr ak hem vrij. Zoals gebruikelijk is gee n nadere mot iver in g ge

geve n . De gehele act ie R auwko st liep dus uit eind elijk op n ie ts uit. 

Problemen 

H et probl eem in deze zaa k is dat men met een giga nti sch sleepn et uit vissen 

gaa t en dan ten slott e eindi gt met een zee r kleine vis. W ann ee r j e m aa r ge

no eg mank rac ht inzet , vind j e altijd wel be wijsm ate riaal dat iem and ve rd acht 

m aa kt. M aa r zulk bewij s was waa rschijnlijk met hetzelfde gem ak tege n heel 

veel and eren te con stru eren , omd at het allem aa l indir ec t is, op de be kent eni s 

na. T en slott e heeft ni eman d behalve de uit erm ate ver dacht e veilin gdir ec teu
ren gez ien dat M artens valse factur en gebruikt e . De FFT had met een wat slim

mere opsporin gstec hni ek fraud eur s op heterdaa d kunn en betra pp en . M aa r 

door da t de act ie R auwkost niet gericht was op een bepaa ld misdrijf of bepaal

de verd achten kon ook n iet gericht naar bew ijs wo rd en gezoc h t en moes t de 

rechte r het maa r stellen met min of meer vage ve rd achtm akin gen. 

Neeringh 
Slecht e vri end en 

Verdachte. Sydn ey Neerin gh, een Su rinaa mse jon gen va n achtti en j aa r , zon

der beroe p . 

Ten laste gelegde misdrij·ven. 1. O verva l op AMRo -bank in Den H aag, bu it ruim 

20 ooo guld en; 2. O verval op ABN-bank in Den H aag, bu it ruim 70 ooo 

guld en ; 3. Ov erval op dezel fde ABN-bank in Den H aag, buit rui m 40 ooo 

guld en ; 4. O verval op ABN-bank in Buit envelder t, buit ruim 125 ooo gul
den . 

Procesverloop . Vrij spr aa k door rechtb ank in de za ken 2 en 4, vero ord elin g tot 

vijf j aa r voor de zaken I en 3 . Gerecht shof veroord eelt Neerin gh voo r deze lfde 

zaken to t zes j aa r. 

Samenvatting. Sydn ey Neeringh bevindt zich in een mili eu va n j ongemann en 

die bij roo fovervallen zijn betrokk en . H et lijkt erop dat Neerin gh nu ook heeft 

meege daa n . H et bewijs be staa t uit her kenning en door oog getui gen, geur sor
tee rp roeve n en de identifica tie va n enkele haren. H et verwee r is dat gee n va n 
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deze bewij zen logi sch sluit end is en da t de politi e handt eken ingen van getui

gen heeft vervalst. Aan de and ere kant is het wel duid elijk dat N eerin gh min

sten s heeft bijgedrag en door het leveren van een ges tolen auto . Dra agt de 

associati e met slechte vri end en bij aan de overtui ging van de recht er? 

De geschiedenis 

De verd achte is voor twee van de vier zaken vr ijgesprok en ; over da t gedeelt e 

van het do ssier hadd en wij ni et de beschikkin g. H et is ook een mind er int e

ressa nt gedeelte, omd at de rechtbank geen motiverin g voo r di e vrij sprak en 

heeft gegeven . H et zou ove rigens wel int eressa nt zijn om te weten waaro m 

in vrij spr aa kzak en een recht er het bewijs verwerpt. Wij beperken de bespr e

kin g tot de zaken r en 3, waa rvo or Neerin gh wel is veroord ee ld. 

De verdachte. Sydn ey Nee ringh is een achtti enj arig e Surin amer die zich in een 

slecht mili eu bevindt. Zijn vri end en waren herh aald elijk betrokk en bij bank

overvall en en ander crimin ele gedr ag ingen. Hij is zelf naar eigen zeg gen gee n 

bankrov er , m aa r een opp asse nd e bur ger is hij ook niet. Hij gaf toe te romm e

len met gestolen auto 's . Hij h ad geen werk en geen uitk erin g en za t du s chro

ni sch om geld verl egen . Een va n zijn vriend en was Antoni e W ond er , die heeft 

bekend te hebb en deelgenom en aan overval r en aa n een and ere overval . Won
der weigert zijn komp aa n te noemen en beschuldi gde Neerin gh du s ni et va n 

medepli chtigh eid. 

De overval op de AMRO-bank. Tw ee gemakerd e overva llers kwamen de bank 
binn en. Een van de twee pakte een vrouw bee t en ze tte een revolv er tegen 

haa r hoofd; de and ere ove rvaller deed hetzelfde met een oud ere man . Dit 

dwong de bedrij fsleider om geld te geve n : ruim 2 0 ooo guld en . Dri e klant en 

va n de bank bevestigd en dit verh aa l. Ee n opm erkza me voorbij ga n gster , me

vrouw Woudstra, not ee rd e het numm er va n de vlu cht aut o ee n half uur voo r 

de overval , omd at de daa rbij hore nd e jon gens zich zo vr eemd gedroeg en. De 

betrokk en auto , ee n Su zuki , is teru ggev ond en. De haren die daa rin werd en 

aa n getroff en , kond en vol gens het Gerecht elijk Labo ra torium afkomsti g zijn 

van Neerin gh omd at ze zwart en gekruld waren , m aa r zeker was d at ni et. 

De politi ehond Chuck identifi cee rd e een geurm onster uit de Su zuki als a f

kom stig van Ne eringh . Alle betrokk enen waren het erove r eens da t de twee 

m ann en zwart e Surinam ers waren . Dit conclud eerd en ze op grond va n de ge

deel ten van het gez icht di e wel zichtb aa r waren en aa n de ton gval. W el was 
er verw arrin g ove r de manier waa rop de mann en waren gem as kerd ; met bi

va kmu tse n of nylon s, en over hoe de eve ntu ele mut sen er uit zage n . 

De overval op de ABN-bank. Ook hier kwa men twee gemaskerd e zwart e m ann en 
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de bank binnen, bedr eigden een dam e met een pistool, waardoor de bedrijfslei

ding gedwongen was geld af te geven: ditmaa l ruim 40 ooo gulden. Een voor

bijganger, de he er L amers, had twee 'n egro ïde personen ' gezien die met een 

blauwe Op el wegreden; helaas not eerd e hij het numm er niet. Zo'n auto was 

kor t tevoren als gestolen opgegeve n en werd ook teruggevonden, m aar het 

staat ni e t vast dat dit de Op el was die Lamers heeft gezien. De politi ehond 

Speedy identific eerde tot twee maal toe geurmon ster s van de Opel als afkom 

stig van Neeringh . 

BewUs, verweer en behandeling 

De argum ent a tie in beide zaken verliep vr ijw el parallel, vandaar dat ze tege

lijk kunn en word en behandeld. 

Bewijs . H et aangeboden bew ijs besta a t uit herkenning en in Os lo-confronta 

ties en de relatie met de gebruikt e auto 's via laboratoriumonderzoek en geur

sort ee rpro eve n . 

a. O slo-confrontaties. De gebruikte pro cedur e is no ga l afwijkend. H et m eest 

verr asse nd e is dat Neeringh de enige Surin amer is tussen vier Noordafrikaanse 

figur ant en. De reden om geen Surinamers te nemen is da t Nee rin gh vrij licht 

is en het zo mo eilijk was om eve n licht e creolen te vind en . Neer ingh is duide

lijk de enige creool in het rijtje. Deze factor is van groo t belang omdat de meeste 

get uig en nooit het gezicht van de overvallers hebb en gezie n , ma ar wel wist en 

dat het Surin amers ware n . Voor de overval op de AMRO-bank waren er elf 

getuigen; daa rva n hebb en er dri e met de confront atie me ege daa n . H et is ni et 

bekend of de and eren ook hebb en meegedaan zon der po sitief resu ltaat , of , 

indi en ze niet hebb en meegedaa n , waarop de select ie was gebaseerd. Van de

ze dri e getuigen herke nt mevro uw W oud str a Neerin gh m et 100 procent ze

ker heid; de andere twee zegge n dat ze hem menen te herk enn en . 

Voor de overval op de ABN-bank waren er zes get uig en ; daa rv an do en er 

vier mee met de O slo-co nfr ont atie. De ee rste getuige herkent Neeringh aa n 

zijn pokdalig e gezicht, maa r daaro ver had zij eerder ni ets gezegd. De overige 

drie getuigen wijzen niemand aan . Opni euw is ni et duid elijk ho e de selec tie 

va n getuigen is gemaakt. 

b. Geursorteerproeven. Er is spr ake van twee sort ee rproeven: met geuren u it 

de Suzuki en uit de Opel. De identifi cat ie met de geur van Ob ergh heeft het 

probleem dat de bij leggers (bij gelegde buisjes met geur en va n and ere perso 

nen) bijn a allemaal, of allemaal, geuren van niet-Surin amers bevatte n . De 

hond enb ege leider zegt dat de rechter 'e rva n m ag uitg aa n dat de bij legge rs 

ook van Surin amers afko mstig waren', maar ook dat 'di t ni et altijd luk t'. In 
het ergste geval was er du s geen keus voor de hond en Speedy en Chuck. 

c. In de Su zuki zijn haren gevo nd en die volgens het Ger echt elijk L abo rato-
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rium afkomstig zouden kunn en zijn va n Nee rin gh , maar zeker is dat ni et. 

d. Antonie Wond er bekent zijn aa nd eel in de ove rva l op de AMRo-bank en 

Wonder houdt nauw contact met Neeringh. D at blijkt uit afge luist er de tele

foongesprekken. Ov er igens is er twijfel aan de rechtmati gheid va n deze tele

foont aps. 

Verweer. De verdediging voert aa n da t iedere relatie tussen Neerin gh en de 

overvallen indir ect en onbetrouwbaar is. 

a. D e Oslo-confront aties zijn verkee rd opgezet en daa rdoor suggestief. H et 

is te gemak kelijk om Neeringh als Surin amer te herkenn en tus sen vier Noord

afr ikan en. Bove ndi en is het aa ntal van vier figurante n te klein. In de AMR0-

zaa k is het raadselachtig waarom zo veel getuigen niet heb ben meege daa n aa n 

de her kenning en. Bovendien is het aa ntal herkennin gen in de ABN-zaa k klein. 

Ten slotte is er een probl eem met mevrouw Woudstra; b ij ee n eerdere foto

herken ning heeft zij Wonder en ene Tang aangewezen als de dade rs. Ho e kan 

ze dan nu zo zeker zijn over Neer ingh? Bovendien verandert ze bij een herha

lin g van de Oslo- confront a tie haar keuze. 

b . De geurproeven zijn slecht uit gevoerd en bewijzen niets. In de AMRO-zaa k 

kunn en ze alleen bewijz en dat Neeringh in de Suzuki heeft gezeten. Maar 

dat ontkent hij ni et en dat is ook waa rgenomen door mevro uw Woudstra. Hij 

gee ft toe dat hij die auto heeft gesto len voor zijn vrienden; wat die er uit ein

de lijk mee hebb en gedaa n , weet hij niet. In de ABN-zaak kunn en de geurpro e

ven alleen bewijzen dat Neeringh in een blauw e Opel heeft gezete n waa rva n 

niet is geb leken dat hij iets met de overva l heeft te make n . Er zijn hee l wat 

blauwe Opels in Den Haag. De geurpro eve n kunn en zeker ni et bewijzen dat 

Neeringh dege ne is die het laatste met de aut o's heeft gere den en dat hij da ar

om de auto 's dir ect na de overva llen best uurd moet hebbe n. 

c. De har en die in de Suzuki zijn gevo nd en, bew ijzen helemaa l ni ets en zeker 

ni et meer dan wat we al weten: Neeringh heeft in de Suzuki gezete n. 

Behandeling. De rechtb ank in Den H aag veroordeelt Neeringh voor de feiten 

1 en 3. De gebruikte bew ijsmidd elen zijn de herkenning en , met uitzondering 

van de herkenning door mevrouw Woudstra, de enige die twee mannen zon

der maske r heeft gez ien , en verd er de resu ltate n va n de geursort ee rpro even. 

Bij de behand elin g voor het hof wordt aan mevro uw Woud stra gevraagd waar

om in haar ver klarin g staat dat ze 'de overvallers' heeft gez ien en dat ze Nee

ringh kon herke nn en omdat zijn m asker iets afzakte. H ad zij ni et de m ann en 

een half uur van tevoren buit en gez ien , toen er nog gee n sprake was van een 
overva l en maskers? Zij antwoo rdd e dat ze d it ook nooit had verklaard. Zij 

herkent ook niet de kopie van het formu lier van de Oslo-confrontatie waaron

der haa r handt eken ing prijkt. D e betrokken verb alisant legde uit dat in zijn 

bur ea u verklaringen in concept worden opgenomen en later uit get ikt. De hand-
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tekenin gen van de getui gen worden er dan met de kopi eer machin e onder ge

zet; dat spaa rt een hoop tijd . Bij het u itt ikken sluip en er wel eens klein e 

vera nderingen in de tekst. De president is met deze verklaring tevreden. Hij 

ziet niet in dat di t valsheid in geschrift e is en ook niet dat het in dit geval 
helemaa l niet gin g om een uitgewerkt concept. 

Problemen 

D e moeilijkh eid in deze zaak is dat de overva llers gemaske rd waren, terw ijl 
het bewijs voo rn amelijk op herkenning en van ongemaskerde mens en be ru st. 

Kan men ee n identifi cat ie in die omsta ndi gheden vertrouwen? De enige ge
tuige die mannen zond er masker heeft gezie n wordt om niet gehee l duid elijke 

re denen door de recht er gediskwalifi ceerd. Is het omdat ze eerst iema nd an

ders aanwees of omdat zij haar keuze vera nd er de? Is het omdat Neer ingh niet 

ontkende dat hij een half uur voo r de overva l in de buurt van de ges tolen Su
zuki was? Of is het omdat de politi e met haar verk laring heeft geromme ld ? 

In ieder geval is er spra ke van frau de, waaraan de pres ident ni ets doet. Uit

eind elijk is Neer in gh slecht s door dri e van de in tot aal zeventi en get uig en 
herkend. Dit wordt waa rschijnlijk no g ongun stiger wanneer men de zaken 2 

en 4 meetelt. K an dit resultaat bij toeva l zijn ontstaan? 
D eze lfde twijfels bestaa n over de geurproeven. Allerlei and ere soorte n be

wijs ontbreken geheel. Bijvoorbee ld een beschuldi ging door Antoni e Wonder ; 

of de const a!e rin g dat Neeringh ineens dui zenden guld ens ui tgeeft. Wat heeft 
de rechtb ank en het hof ond anks al deze prob lemen overt u igd van Neering hs 
schul d? De int ensi eve omga ng met slecht e vr iend en , die het onwaarschi jnlijk 

maa kt dat hij nfet zou meedoen aan de overvall en? 

O'Flynn 
D e zogenaamde pornokonin g 

Verdachte. Brian O'F lyn n , een Ierse indu st rieel die goed heeft geboer d. 

Ten laste gelegd misdrijf. Verkrachting van twee meisj es, vier en zeve n j aar oud; 

althans het plege n van ontu cht met deze . meisjes . 

Procesverloop. Veroordee ld door rechtb an k tot negen maa nd en geva ngenisstraf, 

waarva n zes voorwaa rd elijk . Vr ijgesproken door gerechtshof, na ee n zeer on

orth odox ve rlop en zittin g. 

Samenvatting. O 'F lyn n is een industriee l die op zijn 45ste leve nsjaar zijn fa
briek. heeft verkoc ht en nu volgens eigen zegge n ee n gez in wil stichten. Hij 
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reist daarvoor na ar N ederland en komt via een escor tservic e in contact m et 

L aura Musch en haar twee do cht ertjes. Acht era f wordt bewee rd dat hij de 

twee meisjes heeft aangerand. H et bew ijs bes taa t voornamelijk uit de verkla

ring van de twee meisjes. D e recht er-commi ssa ris ontdekt echt er dat de ve r

klar ing en van de meisjes goeddee ls zi_jn gefabr icee rd door de age nten Klip en 

Span. De ac ht ergrond hiervan is waarschijnlijk dat O'Flynn ee rst werd ver

dacht va n pornohand el. D e aa nra nding van de twee meisjes was slechts be

dacht om hem in voorlopige hecht eni s te kunn en nemen. Toen bleek dat e r 

gee n sprak e wa s van pornoh and el mo est de zaa k tegen bete r wete n in worden 

doorg ezet en begon m en allerlei verklaringen te vervalse n. D e rechtbank is 

van de ve,rvalsing en op de hoogt e maa r veroordee lt O'Fl ynn deso ndanks. Voor 

behand elin g door het hof schrijft de zeer goed bekend sta and e advocaat Nib

brig , di e niet de verdediging voert , een memor andum over de wijze waarop 

O 'Flynn va lselijk is beschuldigd. H et memorandum wordt door het openba ar 

ministerie niet tegeng esp rok en. De procureur-g eneraal geeft toe dat het wet

tig bew ijs niet overtuigend is , maar meent dat allerlei and ere omstandighe

den toch tot een vold oende ove rtui ging leiden. H et hof spreekt O ' Flynn vrij 

na een zeer m er kwaardig verlopen zitting. 

De geschiedenis 

De verdachte. Bri an O 'F lynn was een Ierse industri eel. Hij bezat een kleine m aar 

zeer goed lop ende vl iegt uigindu stri e, die hij voor vele miljo enen heeft ver 

kocht. M et Pas en 1986, hij was toen vijfenveert ig j aar, kwam hij naar N eder

land om, volg ens zijn eigen zegge n , een norm aa l gez in te stichten; daarvoor 

had hij tot nu geen tijd gehad. Hij overwoog dat hij het beste een vrouw m et 

kind eren kon trouw en , omdat hij al wat ouder was. Zijn voo rkeur ging uit 

naa r een vrouw met twee do cht er~es . Hij knipt e huw elijk sadvertent ies uit Ne

derlandse dag blad en , ma ar zette ook een wat m ee r exce ntri eke sta p: hij nam 

contact op met een escortserv ice om te zien of di e wellicht een vrouw m e t 

twee dochtertjes voor hem had. Hij legde d aa rbij zee r duid elijk uit dat he t 

om een mog elijk huw elijk gin g. 

Een alt e rn a tieve besc hrijvin g van de verd acht e en zijn int enti es werd door 

het openbaar minist erie geleve rd. Hij was een pedo fiel di e naar Nederl an d 

kwam om zijn beho efte n te bev redi gen , wa a rvoor hij de dienst en va n een es 

co rt serv ice in riep. 

De gebeurtenissen op 27 maart. O ' Flynn belde het esco rtb ed rijf van Corn elis 

Mu sch. Die stu urd e zijn schoonzuster Laura m et haa r twee do chtertjes Ni co

le (zeven) en Noëll e (vier) . Laur a was getrouwd met Billy Mus ch, die ook 

al in de esc ortbusin ess za t. Aan O'F lynn werd verteld da t he t huwelijk van 

Laur a slecht was , zodat ee n scheidin g en een ni euw huw elijk geen probl eem 
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zoud en vormen. O'Flynn nam het geze lschap mee uit wink elen, kocht kleren 

voor Laura en spee lgoed voor de kind eren. Onderweg nam hij talloze foto'.s 

van de kinderen, want, zo zei hij: 'Later moeten we voor de familiedocumen

tat ie toch foto's van de eerste dag hebben.' In het hot el wilden de meisjes het 

badspeelgoed gebruiken dat zij zelf hadden uitgezocht. O'Flynn zette het bad 

voor hen aan. Omdat de meisjes zo wild aan het spatten waren, werd bedacht 

dat zij maar beter met hun speelgoed in het bad konden gaan. O'Flynn maakte 

een foto van de meisjes in bad. Laura ging twee minuten n aar de kamer om 

een sigaretje te roken; beslist niet langer. Toen zij terugkwam bleek O'Flynn 

bij de meisjes in bad te zitt en. Laura zei dat Noëlle eruit moest komen. On

der het afdrogen zei zij volgens Laura 'dat oom Brian met zijn piemel bij 

haar kont heeft gezeten'. Toen Nicole werd afgedroogd, vroeg Laura hier

naar, maar Nicole verk laarde dat er niets was gebeurd. Laura nam afsche id, 

ging naar huis en verte lde ook thuis niets over het g~beurde. 

Latere gebeurtenissen. De volgend e dag kwam Laura met de beide meisjes terug. 

De kind eren waren allerl iefst met oom Brian, wilden beslist dat hij bij hen 

achter in de auto kwam zitten, enzovoo rt. Zij gingen met z'n allen uit eten. 

Op de terugweg zei Noëlle hardo p dat oom Brian met zijn piemel bij haar 

kont had gezeten. Althans, dat verklaarde Laura later. Cornelis Musch, die 

als chauffeur optrad, verk laarde later dat Noëlle iets over de piemel van h aar 

spee lgoedbeest zei; vervolgens verklaai;-de hij dat hij hard ho rend was. Hoe dit 

ook zij, ni ema nd ondernam actie en men beloofde de volgende dag opnie uw 

contact op te nemen. De volgende dag wilde Laura niet naar O'Flynn toe, 

zonder opgave van redenen. 
Op de vierde dag verzorgde Cornelis Musch een ander contact; ditmaal 

betrof het een dame met twee zoontjes. O'Flynn ontving hen vriende lijk maar 

legde uit dat hij een gez in met dochtertjes wilde, geen zoontjes. Hij betaalde 

de dame vorstelijk voor haar moeite. Nu kreeg Cornelis echt er argwaa n. Vol 

gens eigen zeggen bekeek hij de posters die O'Flynn aan de muur van zijn 

hotelkamer had gehangen nog eens goed en kwam hij toen tot de conclusie 

dat O'Flynn een kinderpornokoning was. Het is niet duidelijk in hoeverre 

dit een late re reconstructie van de werkelijke gang van zaken is. Volgens ei

gen zegge n ging hij onmidde llijk naar de jeugdpolitie en gaf O'Flynn aan. 
Het was toen de middag van 30 maart. Op dat moment wist Corne lis nog 

niets van de badscène en d~ aang ifte moet dus betrekking hebben geh ad op 

iets vee l vagers dan de uiteindelijke tenlastelegging . Later zal de politie bewe 

ren dat Cornelis niet persoonlijk langs kwam maar opbe lde en dat de klacht 
verband hield met de aanranding van de twee meisjes, hetgee n onmoge lijk is. 

Vervolgens gin g Cornel is met broer Billy praten, die nog van niets wist. 

Billy was er niet van onder de indruk dat Corne lis zijn vrouw en kinderen 

had verhuurd; zij bemoeiden zich alleen met O'Flynn. Volgens eigen zeggen 
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'pa ssen zij de stu kjes vfu.n de pu zzel aa n elkaar' en komen tot de conclu sie 

dat O ' Flynn een kind erverkra cht er is en dat Nicol e en Noëll e zijn mi sbruikt. 

W aa ruit de stukjes bestonden is ni et duidelijk, wa n t de eni ge aa nwijzin gen 

waarove r zij kond en beschikken, waren O 'Flynn s wens om een huwb are vrouw 

met do chtert j es te ontm oeten en Noë lles opmerk ing in de auto. H et was nu 
22 .00 uur . Billy belde na ar hui s en eiste dat Ni cole uit bed werd gehaa ld . Door 

de telefoo n wer d Nico le verhoord door haar bri eze nd e vader. Laura ve rkl aa r

de lat er dat Nicol e erg mo est huil en ; de kwalit eit van die onderv raging kan 

dus niet erg groot zijn geweest. N icole ontkende opn ieuw , maar gaf ten slotte 

toe dat er wel iets was gebeurd. Laura verk laar de later dat zij op deze lfde 

dag met de beide meisj es over het gebeurde heeft gesproken . Dat mo et na 

Billy's telefon ade zijn geweest, want daarvoor was er geen sprake van enig e 

activ iteit. Dit betekent dat Noë lle ook 's nachts na 22.00 uur uit bed is ge

h aal d . E r bestaa t natuu rlijk gee n vers lag van de beide gespr ekken. 

De daaropvolg end e dag , i ma art, ging Lau ra met de be ide meisjes naar 
de politie. Het is niet duid elijk of dit het ee rst e con tact wa s . Zij verklaarde 

la ter dat ze de dag tevoren met haar zwager Corne lis op het bur ea u was ge

weest, lang voord at Corne lis en Billy ' de stukj es in elkaar hadd en gepast'. 

Ho e dat mo gelijk is en waarover zij dan de politi e had wi llen spre ken hee ft 

ze nooit uitg elegd. De politi e ontkende overig ens dat dit ee rd ere be zoe k had 

plaa tsgev onden. 

Nicol e en Noë!Je werden same n gehoord door de hoofdagenten Klip en Span . 

Deze noteerd en een zee r uit voer ig ver haa l uit de mond van Ni cole. H et kwam 

erop neer dat O'F lyn n geprobeerd zou hebb en haar te verkrachten en dat hij 

N oëlle va n ach ter en ben aderd had. N oëlle deed in het kort hetze lfde verhaa l. 

De politie wild e O'Flynn nu arrestere n , maa r deze had zijn hote l inmidd els 

ver la ten . Hij bleek da ar onder een valse naam te zijn ingeschreven . 
I 

D e arrestatie. Op 2 apri l 1986 werd O 'F lynn opgespoo rd doord at er ee n ande re 

aa n gifte werd gedaa n van ee n aanra ndin g. De aa ngever was M aa rt en Hild e

bra nd ; het slacht offer ee n tw aalfjari g meisj e, de do cht er va n escor tdam e Li z

zie O chalek. Maarten woonde bij de twee in en pas te vaak op het m eisj e. 

M aa rt en was argw anend geworden ove r de cadea u tjes di e het meisj e van die 

aa rdig e oom had gekrege n. H et bev iel hem niets da t zij kenn elijk was betrok

ken in het esço rtwer k va n haa r mo eder. Hij gin g naa r de politi e, die het meis
j e ondervroeg. Zo kwam en zij achte r het adres van O'Fl ynn , di e inmidd els 

onde r een and ere naam in een and er hotel woond e. De ze zaa k werd O'Fl ynn 

eve neens ten laste gelegd , maa r er volgde vr ijspr aa k omdat alle verk lar in gen 

werden terugg etro kken . De verk larin gen zijn wel va n bel ang, omdat zij il

lustrere n ho e de politie in dit di stri ct opereerde; hierond er daaro ver m eer. 

De politie deed ee n inval in O ' Flynns hotelkame r en nam allerle i bezittingen 

in beslag, waaronder verd achte posters , boekjes met kinderporno , kind ersp eel-
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goed, bewijzen van het huren van opslagplaatsen, bewijzen van het gebruik 
van valse namen. Men was er nu van overtuigd dat O'F lynn een pornoko 
ning was die in Nederland contact legde met modellen; de opslagplaatsen wa 

ren natuurlijk gebruikt voor zijn handelswaar. Van een aanklacht wegens 
pornohandel blijkt echter in het dossier niets. De zaak bleef beperkt tot de 
aanranding van Nicole en Noëlle. 

Bewijs, verweer en behandeling 

Bewy·s. Het bewijs van de aanranding bestaat uit een aantal verklaringen. 

a. Nicole en Noëlle hebben bij de politie een verklaring afgelegd over de wijze 
waarop O'Flynn hen zou hebben benaderd. 

b. Laura heeft verklaard wat er op 27 maart is gebeurd en wat de twee meisjes 
vervolgens tegen haar hebben gezegd. 

c. Cornelis Musch bevestigt een en ander, maar heeft niet precies gehoord 
wat Noëlle zei. 

d. Billy Musch verklaart wat Nicole hem ten slotte door de telefoon heeft 
verteld. 

e. De kinderarts dr. Cohen heeft verklaard dat er kennelijk vleselijke gemeen

schap met de beide meisjes heeft plaatsgevonden . 
f. Verder zijn er bij O'Flynn afbeeldingen van kinderporno aangetroffen op 

posters en in een boekje; ook beschikte hij over een foto van Nicole en Noëlle 
in bad. 

g. O'Flynn bediende zich voortdurend van diverse va lse namen. 

Verweer by· de rechtbank. Het gaat hier om een zeer gecompliceerde zaak , vooral 
ook omdat de behandeling bij het hof gedeeltelijk op nieuwe informatie be
rustte. Het verweer in eerste aanleg bevatte de volgende punten . 

a. Het is evident dat praktisch alle informatie, indirect, uit de mond van de 

beide meisjes komt; niemand was erb ij. De meisjes zijn zelf door niemand 

anders gehoord dan door de twee agenten Klip en Span. De verdediging wil 

daarom de twee agenten horen over de wijze waarop dit verhoor is verlopen. 

Er zit een luchtje aan het geheel, omdat de familie Musch zich wel zeer vreemd 
heeft gedragen: na de gewraakte gebeurtenis bleven zij O'Flynn bezoeken, 
de meisjes waren ook allervriende lijkst tegen hem. Pas op de vierde dag ging 

Cornelis naar de politie, maar zonder dat hij iets van de badscène wist. Is 
het mogelijk dat de meisjes is voorgezegd wat zij bij de politie moesten ver

klaren? 
De rechtbank besluit tot een tussenvonnis: zij wil dat de rechter-commissa 

ris de agenten Klip en Span hoort over de wijze waarop de twee meisjes zijn 
ondervraagd. Uit dit onderzoek blijkt dat de hoofdagenten de verklaring van 
Noëlle zelf hebben gefabriceerd (zie hieronder) . 
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b . De opsl agpl aa tsen va n O 'F lynn beva tten slecht s zijn pe rsoonlijk e bez ittin

gen; hij was inmiddel s begonn en met naa r Ne derland te ver hui zen om hier 
me t zijn nieuw e gez in te gaa n won en. 

c. Hij maa kt e gebruik va n schuiln amen op uitd rukk elijke in stru ctie van de 

Brit se rege rin g. Als levera ncie r aa n het Brit se lege r was hij een do elwit voo r 

aa nsl age n van de IR A, ook na de verkoop va n zijn fab r iek . P ap ieren met d e 
officiële in stru ctie werd en als bewijs ove rgelegd . 

d . Hij h ad een ro l po sters gekocht omd at hij ho telkamers te onp ersoonlijk vond 
voor de ontv angst va n wa t zijn toekoms tige kindere n zoude n zijn . Bij di e 
posters was één qu asi -lollige poster met blot e baby's. Di e had hij ech te r nie t 

uit gekozen om aa n de muur te han gen . 

e . O ver het boekje met porn ofoto's wilde O 'Flynn geen nadere uitl eg geven, 
m aa r het bez it daa rva n leve rt geen stra fbaar feit op . 

f. O 'F lynn erken de dat hij bij N icole en Noëlle in bad was gaa n zitt en . H e t 

was echt er zee r kort , zoa ls Laura ook beve sti gde. Hij verkl aa rd e zijn gedra g 

met het arg um ent dat h ij zelf noga l vrij was opgevoe d en da t hij h ad beg repen 
da t kind eren in Nederland eve neens noga l onb eva ngen zijn. D at klopt e ook , 
want de meisj es hadd en hem zelf gevraag d in ba d te komen . Laur a m oe t da t 
beslist hebb en gehoor d. 

g. Zijn idee om via een esco rt serv ice in cont act te kom en met ee n vrouw was 
niet zo vree md als het lijkt. In het buit enl and is een esco rtserv ice heel ie ts 

and ers d an een callgirl -orga ni sa tie. De konin gin va n Zweden heeft zelfs als 

escortd ame gewe rk t. D at in Ne derland dit ond ersc heid is weggeva llen , wi st 
hij niet . 

h . De verkl a rin g van dr . Coh en wa s alleen in de samenva ttin g va n de age n

ten Klip en Sp an beschikb aar . H et werke lijk e doc um en t verkl aa rde ju ist he t 
tege nd ee l: dr . Co hen had geco n sta teer d da t er met beide me isj es bes list gee n 
vleselijk e gemeenschap h ad plaa tsgevo nd en . 

i . Belangrijk e info rm at ie was door het ope nb aa r mini sterie verd onk eremaa nd . 

Zo wa s de foto va n Ni cole en Noë lle in bad er slecht s een van de vele d ie op 

de bewuste d ag wa ren genomen . De and ere foto's zijn noo it getoo nd . D e hu
welijk sadv er tenti es en adve rt enti es va n ma kel aa rs, d ie O 'F lynn bij zich had 

en die zijn ern stige bedoelin g om in Ne derl and een gez in te st icht en ond er
schrij ven , zijn doo r de politie ui t het dossier wegge la ten . 

Verweer voor het hof. V oo r het hof werd en deze lfde argum ent en gebruikt. Add i

tionee l we rd een analyse van de verk lar ingen va n de twee meisj es gepr ese n
teerd , opge steld do or W agenaa r (zie hi erond er ). T even s was er he t 

mem ora ndum va n m r. N ibbri g over de wijze waaro p de po lit ie een besc hul
diging had gefabri ceerd om een voorlopi ge hechteni s mo gelijk te m aken , waa r
aa n zij later wel mo est vas th oud en (zie hierond er ) . 
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Behandeling. De rechtbank beslist e eerst bij tuss envonni s dat de wijze waarop 

de verklaringen van de twee meisjes tot stand waren gekomen, moest worden 
onderzocht. Hoew el bleek dat ten minst e één van deze verklaringen door de 

hoofdagenten zelf was verzonnen, voelde de rechtbank zich zeker genoeg om 

O'Flynn tot negen maanden , waarvan zes voorwaardelijk, te vero ordelen. 

Het gerechtshof had meer moeite met de zaak, wellicht ook omdat het merk
waardige gedrag van politie en openbaar ministerie nu veel explicieter was 

gedocumenteerd. De verdediging had een groot aantal getuigen opgeroepen 

om de gang van zaken publi ekelijk aan de kaak te stellen; maar hiervoor voel
de het gerechtshof niets. 

De eerste getuige was Lizzie Ochal ek, die kwam verklaren hoe zij onder 

druk was gezet om valse beschuldiging en j egens O'Flynn te uit en (zie hieron

der). De president was hierm ee kennelijk niet erg gelukkig. Hij vertelde de 
raa dsm an dat hij zich bij d_e ondèrvraging moest bep erken tot het stellen van 
één vraag; hij mocht zelf uitki ezen welke. Op welke wettelijke bepaling deze 
beperking berustt e, is niet duidelijk . Vervolgens besloot het hof geen enkele 

getuige te horen. De procur eur-gen eraa l, mr. Glasstra, sprak in zijn requis~

toir geen enkel element uit het memorandum van mr. Nibbrig tegen. Hij ver

. klaarde dat het wettig bewijs ind erdaad erg mager was, aa ngezi en er niet me er 

beschikbaar was dan de verklaringen van de twee meisj es. Maar , zo stelde 

hij, het was niet 100 procent zeker dat deze verklaringen onjuist waren, dus 
konden zij wel als wett ig bewijs gelden. De overtuiging berustt e op geheel an
dere zaken, zoals de pornofoto's, de valse namen, de zaa k Ochal ek (waar

voor O 'F lynn nota bene inmiddels was vrijgesproken!). Ten slotte sommeer

de de president de raadsman, die een pleidooi van vele bladzijd en had voor
bereid , om af te zien van een volledige voordracht daarv an. Een samenleving 

was goed genoeg; er stonden nog andere zaken op de rol , die dag. Het hof 

sprak O 'F lynn vrij, bijn a vijf jaar na de gebeurtenissen op Pase n 1986. 

De verklaringen van Nicole en Noëlle 

Nicole en Noëlle zijn gehoord door de vrouwelijke hoofd age nten Klip en Span. 
Al het overige kwam via de monden van hun vader, moeder en oom. Bij de 
rechter-commissaris zei Klip dat No ëlle niet wilde me ewer ken aan het ver
hoor; zij had geen zinnig woord uitg ebracht. Tijd ens de terechtzitting her

riep Klip dit weer: zij had dat nooit verklaard, althans, zij kon zich dat niet 
her inn eren. In ieder geval was de bewering onjuist: No ëlle had precies ge
zegd wat er in het proces-verbaal stond. Maar nu viel age nt e Span ha ar af: 
No ëlle was inderda ad nogal onhandelbaar. Als zij al antwoordd e, was dat 
'brokkelig '. De verbalisanten moesten er zelf zinnen en een verhaal va n ma

ken. Agente Klip pleegde duidelijk meineed. 
Men mo et zich bedenken dat Nicol e eerst werd gehoord in aanwezigheid 
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van Noëlle. Het is duid elijk waar enige druk toe zou leiden toen No ëlle een 

m aal aa n de beurt was en kenn elijk niet wilde of ni et kon ve rtell en wat er 

wa s gebeurd: tot het napr ate n van Ni cole . Dit alles tege n de ac ht ergrond dat 

er vele gelege nh eden waren waa rbij Ni cole en No ëlle door de ouders kan zijn 

voo rgezeg d wat zij mo esten verklaren. H et moti ef hiervoo r zou bezo rgdh eid 

kunn en zijn , result erend e in sterke suggestie. Een an der moge lijk moti ef was 

de wen s om de politie ter wi lle te zijn , iets dat Co rn elig Musch zelf naa r vo

ren bra cht. Van de hoo fdage nt en moes t jui st word en verwac ht dat zij door 

een zorgvuldig onderzoek ondersche id zoud en m aken tu ssen su gges tie en 

waarheid. M aa r daa rto e namen zij gee n enk ele voorzorg . 

Er zijn meer aa nwij zin gen da t de age nt en op het bur ea u J eugd zaken het 

ni et zo n auw met de waarheid namen. In het dossier van de zaa k O chal ek, 

ook tegen O ' Flynn , zitt en twee vreemd e ver klarin gen. T en ee rste van M aa r

ten Hild ebrand , die deze zaa k kwam melden bij de politi e . 'Toe n ik binn en

kwam bij de j eugdpoliti e en nog maa r een half woord gezeg d had , kwam m en 

daa r metee n met twee and ere zaken die verd acht vee l op deze leken .' Li zz ie 

O chalek zei: 'M aa rt en Hild ebr and is er eigenlijk de oorzaak van dat mijn doch

ter tje naa r de politi e is gestapt en daar rare din gen over O 'F lynn heeft ge

zegd . Hij heeft haa r nam elijk helemaa l van streek gemaakt do or bijvoorb eeld. 

te zegge n dat die O ' Flynn een baby van dri e maa nd en zou hebb en verkracht 

en dat ik, haa r mo eder , voor tien jaar de bak zou ingaa n voor deze za ak . Toen 

ik op het politi ebur eau kwam om mijn do cht ertj e op te halen , werd ik als het 

ware gedwongen om een aa ngifte te ondertekenen . Men zei daar dat het moest 

omd at mijn docht er mind erja rig was . Zij hebb en mij bedr eigd met de kinder

beschermin g. De politi e hee ft mij bij di e gelegenh eid ook no g gevr aag d waar 

om ik geen pro ces-ver baa l wilde tekenen nu het ging om iema nd die even 

daarvoo r een baby h ad verkracht.' Op het bureau waa r dit soo rt bedro g en 

bedr eig ing aa nvaa rd wor dt , zijn vervolg ens de twee meisj es gehoord , in een 

zaa k tege n dezelfd e ve rd ac hte . 

H et memorandum van mr. Nib brig 

H et belangrijk ste thema in het memora ndum van mr. Nibbri g is dat O'Fl ynn 

het slacht offer is van een komplot . Men verdacht hem oorspron kelijk van groot 

scheepse h and el in kind erp orno . De aa nleidin g kan zijn geweest dat jui st op 

da t mom ent Nederland als centrum van de int ern ationale kind erpornoh and el 

zee r in het ni euw s was. De Nederlandse ove rh eid was ster k bekritiseerd van

uit met name de Vere nigde Staten. W at een prachtige va ngst zou dat zijnl 

De conc rete aa nwij zin gen waarmee Musch kwam , waren belang stellin g voor 

kleine meisj es, hand en vol geld , ver dachte posters, een valse naa m en e·en zee r 

verda cht verhaal over een huw elijk. Een geg rond vermo eden was er echt er 

ni et ; men deed deze lfde dag nog een inva l in zijn hot el en daarvoor m oest 
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acht eraf wel een excuus word en verzonn en . M en ve rzon daa rvoor misbruik 
va n kind eren. H etzelfde excuu s werd gebruikt voor het verkrij gen va n ee n 

voorlopig e hecht enis . Weliswaa r verklaa rde de kind erarts dat de kind ere n niet 

misbruikt waren , maa r de agenten verand erden het woord 'niet' in 'wel'. T oen 
de pornoh and el niet bleek te bestaa n, was men gedwon gen de beschuldigin g 

van aanranding van kind eren door te zetten . Deze theori e wordt ond ersteund 
door de volg end e feiten : 

a. Dr. Coh en heeft op 3 1 maa rt vas tgesteld dat er beslist geen vleselijke ge

meenschap met de kind ere n heeft plaa tsgevond en . M aar de age nten Klip en 
Span m aken een proc es-ve rb aal waa rin staa t dat er volgens de deskundi ge 

'kennelijk ' vleselijke gemeenschap heeft plaatsgevonden . Deze verklarin g vorm
de de recht sgrond voor zes weken voorlopige hecht enis, m aa r was va naf het 

begin een bewu ste leugen. M en heeft steeds geweigerd de oor spronk elijke ver

klarin g van Coh en aa n de verdediging te tonen . M en weigerd e Coh en als ge

tui ge te hor en . M en obstru eerde een opro epin g namens de verd edigin g omd at 

di t niet in het belang van de verd edi ging zou zijn . 
b . De oud ers en dr . Cohen weten dat er geen vleselijk e gemeenschap heeft 

plaa tsgevond en . Zij zijn dus gevaa rlijke getuig en, die mo eten word en wegge
werkt. D e ve rklarin g van dr . Co hen wordt ui t het dossier gehaa ld. T wee na

dere gespr ekken met Coh en word en niet gerapp orteerd. D e mo eder dient geen 

klacht in en komt du s in het dossier niet voor . De ond ertekend e klacht va n 

de vader wordt ui t het dossier gehaa ld . De verwijd erd e dos sierstukk en kom en 

nooit mee r bov en tafel. 

c. Pas op 3 0 maa rt om 22 .00 uur vind en de oud ers van Nic ole en N oëlle uit 

dat er iets met de meisj es is gebeurd. De volgend e dag gaan zij na ar de poli
tie. Daar voor is de politi e echter al in de hot elkamer van O ' Flynn binn enge

va llen. Op welke verdenkin g? De politi e zegt dat zij op 30 maa rt , om streeks 
18 .00 uur , een telefonis che tip van Corn elis Mu sch over ve rkr achtin g kr eeg . 

M aa r da t kan ni et, want toen wist Corn elis zelfs nog nie ts over de badscène. 

Mu sch en zijn schoonzu ste r Lau ra zegge n zelf dat zij om 18 .00 uur persoon

lijk naa r de politi e gingen . De politie ontk ent dat. Als de poli tie dit gespr ek 

heeft weggemoffeld , kan dat slecht s om één reden zijn : omd at het op dat m o
ment no g niet om de beweerde verkr achting kon gaan. H et zou va n bel ang 
zijn om te acht erh alen wie van de familie Mu sch met de politi e heeft gespr o

ken , hoe vaa k en wann eer. Opni euw ve rzet het openb aa r mini sterie zich in 

alle toon aa rd en tegen de verschijnin g van de famili e Mu sch als getui ge, om
dat dit ' te belast end' zou zijn . De rechtb ank gaa t ook daarin mee. 

Problemen 

Deze za ak lijk t akelig veel op een kompl ot, opgeze t om ee n misstap van de 
politi e af te dekken. Verklarin gen word en verdra aid of ver dui sterd, valse ver-
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klaring en onder bedreiging afgedwongen of gewoon gefabr iceer d , meine ed ge

pleegd die aan iedereen onmidd ellijk duidelijk mo et zijn . H et probl ee m is niet 
dat dit allemaa l gebeurt , maar dat het openbaar minist er ie de sch ijn op zich 

laa dt hieraa n willens en wetens mee te werken en dat het de rechtbank nau

welijk s ontgaan kan zijn. D aa rvo or is het bedrog te door zichti g en te explic ie t 
tijd ens de zittin g gedemonstreerd. Uiteindelijk rea liseert het hof zich dat er 

iets aan de hand is en poogt, door de zittin g tot een minimum te beperk en, 
de pijnlijke situ at ie zo kort moge lijk te laten dur en. De procureur -generaal 
is niet zo verstand ig en sugge ree rt in zijn requisitoir dat het hof ondanks al les 

de verd acht e mo et veroo rd elen , waarb ij dan een overtuiging kan worden ge
bruikt die niet berust op de wettig e bewijsmidd elen. Natu urlijk ni et, want de 

wettige bewijsmiddel en zijn weliswaar wettig omdat zij in een proc es -ver baa l 

staan, maa r duid elijk gefabr icee rd. H et hof besluit tot vrijspraak. De meine

dig e hoofdag ent en worden niet vervo lgd. O'Flynn wordt geen exc uu s aange 

boden voor een lijd ensweg van bijn a vijf jaar. 

Rabout 
Wi e stak m et de schaar? 

Verdachte. Franklin Rabout , een Sur inamer van acht entwintig j aa r, zond er vast 

beroe p en vers laa fd aa n heroïn e. 

Ten laste gelegd misdrijf. Poging tot do odsl ag of het toeb rengen van zwaa r licha
melijk letse l of mish andeling. Hij zou zijn vrouw met een schaa r in de ru g 
hebb en gestoken. 

Procesverloop. Veroordee ld door de politier echt er tot vier maa nd en geva n ge

ni sstraf wegens bijten. Vervol gens is door het gerec ht shof het openbaar minis
terie niet ontvankelijk verkla ard omdat het bezwa arschrift van de verdacht e 

tege n de dagvaarding nie t bij de processtukk en za t. 

Samenvatting. Franklin R about wor dt ervan beschuldi gd dat hij tijdens een 
echt elijke ruzi e zijn vrouw I rene in de rug heeft gestoken met ee n schaar. Hij 
is al eerder veroordee ld wegens m ishandeling van zijn vrouw. Deze keer blijkt 
echt er dat het bloed op de schaar n iet van Ir ene is, maa r van Fran klin . Ook 

is de verwondi ng van Ir ene niet overeenkomstig haar verklar ing, terw ijl Frank
lin voor een steekwond in het zieke nhuis mo est worden behand eld . D e ver
klaring va n Franklin dat Ir ene hèm met de schaar he eft ges token is wel in 
overeenstemm in g met de forensis che gegevens. De rechtbank vero ordeelt Ra
bout niet wegens stek en, ma ar wegens bijt en, een feit da t niet in de tenlast e

legg ing staa t en waarover ook in de aa ngift e niet is gerept. D aartoe verzint 
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de rechtb ank een citaa t uit een pro ces-verb aal . H et gerecht sho f maakt zich 
van deze pijnlijk e zaa k af door het openb aar mini ste rie niet-ontv ankelijk te 
verklare n wegens een vor mfout . 

De geschiedenis 

H et huwelijk. Fra nklin R about , geboren in Paramaribo , is in 1980 getrouwd 
met de eveneens Surinaamse, twee j aa r oud ere, Ir ene En gel. Zij hebb en vier 
kind eren en I rene was zwanger van een vij fde. H et was geen goed huwe lijk . 

Hij gebrui kte hero ïne en heeft in 1986 zijn vro uw twee keer met een mes gesto
ken , waa rvoor hij is veroordeeld . In j anu ari 1987 kwam hij op vrije voeten 
en trok hij weer bij zijn gezin in . Hij gebruik te nog steeds heroïn e en de ver
houdin g werd al snel slechter . Op 15 mei 1987 deed Ir ene aa ngif te van mi shan
delin g. Fr anklin zou haar met een whiskyfles op het hoofd hebb en geslage n 
toen ze ru zie krege n over het bezoek van Ir enes famili e, ter gelegenh eid van 
de verj aa rd ag van hun dochtertje. De aangifte leidd e ni et tot een vervolging, 
omd at zich binn en twee weken een erns tiger inc ident voord eed. 

De versie van Irene. Op 29 mei dee d Irene opni euw aangifte. Zij had Frankli n 
enkele dage n geleden het huis uit gezet , maa r op de 29ste stond hij 's och
tend s vroeg voor de deur om kleren te halen . Irene liet hem niet binn en en 

Franklin begon het balkon te beklimm en . Ir ene ging een buur vro uw waa r
schuw en , met het verzoek de politie op te bellen . Inmi ddels had Fra nklin een 
ru it stuk geslage n en stond hij in de woonkame r. Ir ene sloot zich met haar 
dri ej ar ige dochter tj e op in de badkamer (waa r de and ere kind eren waren , ver 
meldt de hi sto rie niet). R about volstond er niet mee zijn kleren bijeen te zoe

ken , maar pro beerde de badkamer binn en te drin gen . Hij sloeg het glas uit 
het boven licht en forceerde de badkame rdeur. O m te voo rkomen dat ze weer 
gestoken werd , stapt e Ir ene op R about af. Hij had een schaar in de hand en 
stak haa r daarm ee in de ru g, bij het schoud erbl ad. In het proc es-verb aal staa t : 
'Ik zag echte r dat hij , toen ik hem vast pakte, in zijn link erh and , die hij om
ho oghield , een schaa r vast hield . Hij hield deze schaar bove nh and s vast. T er
wijl ik mijn ma n vast hi eld en de schaar probee rd e af te weren , zag en voelde 
ik dat mijn man de schaar met de punt in mijn rug, ter hoogte van mïjn schou

derblad , stak . Ik voelde ook dat mijn man pr obeerde de schaar dieper ·te du
wen . T ijdens de worste lin g die hierop volgde, tro k mijn man de schaa r weer 
ui t mijn ru g. Ik bekwam door de steek met de schaar een steekwond in mij n 
ru g ter hoogte van mijn schoud erbl ad . O ok bekwam ik tijd ens de wors telin g 
nog een bloedend e wond aan mijn recht erp ols. Op welke wij ze 1::leze wond 
is ont staa n , weet ik niet. H et is mogelijk dat deze wond ook door de schaa r 
is ont staa n. ' Op dit mome nt arri veerde de politie, die de voord eur bego n te 
force ren . Bij de rechter-com mi ssar is ver telde Ir ene het volgend e: ' Ik bleek na 
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de worsteling ook no g een wondj e op mijn recht erpols te hebben. Ik wee t ni et 

ho e da t is gekomen. H et lijkt een beetwond, m aar ik kan mij ni et herinn eren 

dat da t gebeurd is .' Ir ene ho efde na het gebeurde niet door ee n arts te wor

den behandeld , maar de a;m va n Franklin mo est worden geh echt. Tijd ens 
een tweede verhoor verklaarde ze da t Franklin de schaar in zijn rechterhand 

had gehad. 

D e versie van R about . Franklin R about verte lt een heel and er verhaal. Hij had 

een goe d huw elijk met zijn vro uw , hoewe l er ook wel eens ru zie was. Op 29 

mei kwam hij bij h aa r om wat schone kleren op te hal en. Zijn vrouw wilde 

hem niet binn enlat en. To en hij onverrichterzake weg wilde gaan, stond zijn 

vrouw te schelden op het balkon. R about werd kwaa d , pakt e een steen en 

klom op het balkon. Hij wikkeld e de steen in zijn ja s en sloeg daarm ee het 

raa m kapot. Ir ene had zich inmidd els in de badk am er verschanst en Franklin 

prob eerde dáar binn en te drin gen. To en kwam Ir ene ineens met een schaar 

in de hand te voorschijn. Zij wild e hem steken en Franklin hi eld de armen 

afwere nd voor zich . D aa rdoor werd hij in zijn recht er onderarm gestoken. 

Op dat mom ent kwamen de echteli eden tot be zinning . Zij spraken af naar 

de dokter te gaan om Franklins onderarm te late n hecht en. T oen kwam de 

politi e , die dr eigd e de voordeur te zullen forceren, m aa r Franklin deed ge

woon open . Hij ging niet vrijwillig mee; met zijn rechterarm in een theedo ek 
gewikkeld, schopte hij behoorlijk van zich af, zodat de politie hem ten slotte 

ma ar aan han den en voeten bo eide. 

Bloedsporen. Ov eral in de flat lag bloed . Op I meter afstand va n de balkond eu

ren, waardoor R about was binnengekomen; op versc hill end e deur en in de 

flat; op de ruit van het bov enli cht in de badkam er ; op een stuk straattegel 

dat op de wasmachine lag; op een gele dames blou se, waa rin ter hoogt e van 

de schouder een gat van ongeveer 1,5 centimet er zat; rondom dit gat zaten 

bloedvlekken; op de scha ar waarmee Ir ene gesto ken zou zijn. 

D e schaar . Aanv ankelijk verte lde Ir ene dat de schaar van haar was. Zij had 

zo' n schaar vanwege haar kapp ersopleidin g . Zij was hem al een tijdj e kwijt, 

totdat ze hem teru gzag in de hand en van Rabout. Hij had kenn elijk lr enes 

schaar gestolen. Dit is bevest igd door een verklaring van de getuige Amos, 
·die . doo r Fran klin is geknipt ; R about was kennelijk ook al kapp er. To en 

Franklin Amo s knipt e; gebruikte hij die schaar. Bij de rechter-commissaris 

vertelde Ir ene echt er da t ze haa r eigen schaar inmidd els had teruggevonden 
bij ee n vriendin. H et steekwapen was van Franklin ; die had een hele verza 

meling schar en , omdat hij wel eens vrienden en familie knipt e. Kortom, het 

is ni et duid elijk van wie de bewuste schaa r is en hoe die in hui s kwam. 

6ig 
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Psychiatrisch rapport. De districtspsychiater ond erzocht R about veerti en dagen 
na het delict. Hij con stateerd e hechtin gen op R abouts arm . Verd er con sta

teerd e hij : 'Betrokk ene is in zijn gedrag impli ciet ag ressief. Hij is ogenschijn
lijk zacht aa rdi g en beleefd . Op vrage n geeft hij een kort, weini g zeggend ant 
woord . Hij grijn slacht veelvuldi g. Ap erte psychi atri sche symp tom en word en 

niet waa rgenomen . ' W at 'impli ciet ag ress ief' b etekent is ni et duid elijk . 

Bewijs, verweer en behandeling 

Bewijs. H et belangrij kste bewijsmidd el is natuurlijk de verza melin g verkl a
rin gen va n Ir ene En gel. Verder blïjkt ui t bloedsporen en div erse verwondin

gen dat er ind erd aa d in hui ze R about is gevo cht en . T en slotte is er een getui

ge die het wapen herkent als de schaa r va n Fra nklin. 

Verweer. H et is heel erg vreem d dat Ire ne niet vanw ege een stee kwond behan

deld is en F ranklin wel. Daar bij komt op 20 augustus een rapport va n het 

Gerec ht elijk Laborator ium ove r de schaa r en de bloedm onsters. H et bloed 
op de schaa r is van F ran klin en niet van Irene . Een m aa nd late r kom t er een 

aa nvullend rapp ort ; er zijn proefsteken met de schaa r gedaa n en daa rui t 
blijkt dat het ga t in Irenes blouse zeer waarsc hij nlijk nie t met de schaa r is 
gemaa kt. 

Behandeling. Aa n va nkelijk is de tenlastelegg ing pogin g tot doo dslag. Na dat 

bekend word t dat het bloed op de schaa r niet va n Ir ene is, vraag t de advocaa t 
om oph effing va n de voo rlopige hecht enis. D at wordt geweigerd. Vervolgens 

blijkt dat het ga t in l renes blouse niet door de schaar is gemaa kt ; weer vraagt 
de advocaa t om oph effing van de voorlopi ge hecht enis. D at word t opni euw 

geweigerd , m aa r de tenlastelegg ing word t vera nd erd in het toebr en gen van 
zwaa r licha melijk letse l. T ien m aan de n na het delict blijk t de dagvaa rdin g 

niet ig omda t niet is gebleken dat deze is betekend . 

Op 15 april 1988 komt de zaa k eind elijk voo r bij de politierec ht er. Di e ver
oord eelt Rabout tot vier m aa nd en geva ngenisst ra f omd at beweze n is dat hij 

zijn vrouw Ir ene heeft gebeten , 'waa rd oor deze pijnlijk werd getro ffen en li
chamelijk letsel heeft opgelopen (kn euswond op de link erschoud er)'. Dit is 
merkwaa rdi g, wa nt er was geen spra ke van een kn euswond op de link er
schoud er. De tenlaste legg ing had het ove r een stee kwond . D e bewijsmidd e
len zijn al even verrasse nd: R about zou te r zittin g hebb en toege geven dat hij 
Ire ne opzettelijk heeft gebeten en het proces -verb aa l van de aangift e. Hi er 
ziet de politierech ter af van het gebruik elij ke knip- en plakwer k, maa r neemt 

hij de moeite om de aa ngifte in eigen woo rd en te her halen (d at heet 'za kelijk 
wee rgegeven ' ): ' Zojui st is mijn ex-man , Fra nklin R about , mijn wonin g bin
nen ged rongen. Er is een worstelin g ont staa n . Tijd ens de worstelin g heeft 
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mijn ex-man mij gebeten.' In het proces-verbaal van aangifte staat echter 

niets over bijten, alleen over steken. 
Inmiddels zijn Irene en Rabout weer bij elkaar. Dat weerhoudt Rabout er 

niet van om in hoger beroep te gaan tegen de beschuldiging van zijn vrouw . 

De zaak wordt behandeld in augustus 1989, ruim drie jaar na het voorval. 
Het hof neemt geen beslissing over wie er met de schaar he eft gestoken, maar 

constateert dat het openbaar minist erie niet ontvankelijk is. Rabout had een 

bezwaarschrift ingediend teg en de dagvaa rding in eerste aanleg; dit bezwaar

schrift zit nu niet bij de stukk en en dus kan de dagvaarding niet worden ge

controleerd. Hi ermee stopt het proces definiti ef. 

Problem en 

In deze zaak gaat het om de feiten : heeft Franklin in de rug van Irene gesto

ken of Irene in de arm van Franklin? De verklaring en van Irene wijz en op 

het eerste, alle andere feiten op het tweede. Irene he eft geen steekwond, 
Franklin wel. H et bloed op de schaar is niet van Ir ene, maa r van Franklin. 

Het gat in lr enes blouse is niet door een schaar gemaakt. Franklin verklaarde 
dat Ir ene hem gestoken h ad . Ir ene be zat, eve nals Franklin, zo'n schaar en 

het verhaa l over de vr iendin bij wie de schaar is teruggevonden, is niet gecon
troleerd. K ennelijk hebben de magistraten op alle niv ea us met dit probl ee m 

geworste ld . Eerst blijkt de dagva arding nie tig ; dan verzint de politierecht e r 

een proces-v erb aa l van aangifte; en ten slotte weigert het hof de zaa k te be

handelen omdat er een stuk ontbr eek t. Vooral dit laatste (s opmerkelijk, ge
zien het gemak waarmee in and ere zaken een dergelijk verzu im tijd en s de 
procedure wordt rechtgezet omdat het belang van de verdachte door de gang 
van zaken ni et geschaad kan zijn. 

Rijkbloem 
D e Surinam er of d e bakk ersvro uw ? 

Verdachte. Danny Rijkbloem, eenentwintig jaar, een in Paramaribo geboren 

Surinamer die zich ophoudt in een min of meer crimin eel milieu. 

Ten laste gelegd misdrijf. Moord , subsidiair doodsl ag van Nelis Lammerts, de 
vader van zijn vr iendin Nicol e. 

Procesverloop. Veroordee ld door de rechtbank tot acht jaar gevangenisstraf. In 
hoger beroep veroordee ld tot zeve n ja ar gevangenisstraf plus TBS. 

Sam envatt ing. Rijkblo em wordt erva n beschuldi gd de vader van zijn vriendin 

for 
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Ni cole Lamm ert s tijdens een ru zie te hebb en dood gesc hot en. Rijkbloem 
gee ft echt er een gehee l and ere vers ie: tijd ens de ru zie richtt e de m oeder van 

Ni cole ee n damespistool op hem . Hij prob eerd e het pistool weg te slaan, 
maa r daa rbij ging het per onge luk af. De kogel raa kte vader Lam merts. Rijk

bloem is de politi e gaa n bellen ; toen de politi e kwam, werd 'D ann y beschul

digd door Nicole en ha ar moeder. Dit werd gelo~fd , met het gevo lg dat Dan
ny geboeid werd meege nom en , terwijl Ni cole en haa r mo eder zond er fouill e

ring of verder ond erzoe k naa r hui s mo cht en. Later bleek dat het verhaa l van 
de twee vrouwen niet goed met de feiten klopt e : het pistool was verdw enen ; 

er was geen huls gevonden; Rijkblo ems hand en vertoonden geen kruitspo
ren ; Lammerts' gez icht vertoo nd e geen kruit s)lloren ; de ri chtin g va n de wond 

klopte niet met de door de vro uwen beschreven schootsafsta nd. D e handen · 

van mo eder Lamm erts zijn nooit onderzocht en het is m oge lijk dat zij een 
pistool in ha ar tasj e mee na ar huis heeft genom en. 

De geschiedenis 

De verdachte. Dann y Rijkblo em is een Surinamer met een stra fblad . Hij wa s 

bij een moord zaak betrokken die nog steeds niet ge.heel is uit gezoc ht ; zijn 
verweer daa rin was dat and ere n hem de schuld in de scho enen wilden schui 

ven. Verd er doet hij in gestolen auto 's en is zijn vade r een bekende drughan

delaa r . Hij heeft zijn vriendin , Nicole Lamm erts , al eens in elkaar getim
mer d . 

De toedracht volgens de getuigen. Mo eder en dochter Lamm erts verteld en het vol

gend e verhaal . H et ging niet goed tus sen Danny en Nicole. Hun ru zies ein 
digden vaak met geweld en vader Lamm erts had daa r genoeg van. Nicol e 

was in verband met een ru zie tijdelijk naar haa r oud ers teru ggegaan en die 
over tuigd en haar ervan dat ze de relat ie mo est verbreken. Op de dag van de 

moord ging en ze met zijn dri eën naa r het hui s va n D ann y om Ni coles kleren 

op te hale n. Rijkbl oem was thui s en leek zich aa nvank elijk niet te verzetten. 

Maar toen duwd e D ann y Nico le ineens in een apart kamertje. Va der Lam

merts vermoedde onraad en tr achtt e de kamerdeur open te mak en om zijn 
docht er te bevrijd en. Er ontstond een gevecht; Danny trok een pist ool, r icht

te op Lammerts van 50 centim eter afstand en vuurde. Dé kogel ging door de 
neus naa r binn en en Lamm ert s was op slag dood. Beide vrouw en ver klaar

den dat Rijkblo em ook vroeger al eens met het pistool had gedre igd ; het was 

een groot wapen van het type dat hul zen uitw erpt. Rijkbl oem bood onmid
dellijk aan de politie te gaa n bellen. Hij verdwee n met wat kwartjes naar de 

telefooncel, enig e straten verde r. N a vijf tot tien minuten kwam hij terug met 
de mededeling dat de politie onderweg was. · 
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De toedracht volgens Ri_jkbloem. Ni cole en haa r oud ers kwa men om de kleren op 

te halen , juist op Rijkblo ems verjaa rd ag. Hij had daa r behoorlijk de pes t over 
in en toond e dat ook . Er vielen woord en en ineens haa lde mo eder Lamm er ts 

een klein dam espisto ol uit haar tasj e. Rijkblo em had dat wa pen al eerd er ge 
zien: vader L amm ert s had het voor zijn vrouw op de zwa rte markt gekocht 

na een overva l op hun bakker swink el. Mo eder L amm ert s richtt e het wapen 

op hei:n, Rijkbl oem , en hij vond da t niet pr etti g. Dáa rom trac htt e hij haa r 
arm in een and ere richtin g ~e duw en of te slaa n. In haa r zenuw en vuurd e 

mev rouw L amm ert s het wapen af en de kogel raa kte haar eigen m an van on

gevee r 2 met er afstand . H et was een on geluk. D aa rop is Rijkblo em n aar de 

telefoon cel op het Vrijh eidsplein gegaa n . E r stond ee n vrouw te bellen di e 

hij wel kend e omd at ze in ee n bar in de buurt werkt e. Hij gebaa rd e ha ar d a t 

er ee n nood geva l wa s . D e vrou w bood toen aan om de politi e te bellen en 
heeft dat ook gedaa n . De be trokk en vrou w beves tigde d it verh aa l. Rijkblo em 

zeg t te voet naa r de cel gegaa n te zijn en ook da t wordt do or de vrouw beves
tigd . To en hij te ru gkwam bij zijh woonhui s, hin gen Ni cole en haa r moeder 

al uit het raa m en riepen : 'D aa r is de mo ord enaa r , houd hem! ' 
To en de politi e kw am , heeft Rijkblo em onmidd ellijk uit gelegd wa t er was 

gebeurd en geë ist da t Ni coles moeder werd gefouill eerd en da t ha ar hand en 

op kruitspor en we rd en ond erzoc ht. D at is ech ter niet gebeurd ; in tege nd ee l, 

de vrouw en zijn gewoon weg gelopen met medenemin g va n hun pers oonlijk e 
bez ittin gen. Later werd en in de wonin g van Rijkblo em kogels aan getro ffen 
van hetzelfd e type als waarm ee is geschot en . Vol gen s Rijkbl oe m hebb en de 
twee vrouwen die daar verstop t toen hij n aa r de telefoon cel was. 

H et onderzoek. H et ond erzoe k is uit gemond in . ee n aa nt al ra adsels: 

a . T en eerste het wapen: da t is nimm er gevond en. M oeder en docht er Lam

merts zegge n dat D ann y het meege nomen moet hebben toen hij naa r de tele
foon cel 'ging . Hij zou he t o~der weg hebb en weggeworp en; m aar lang s de 

rout r en in de wijd ere om gev ing is geen wa pen gevo nd en. Er is ook gesu gge
reerd dat Rijkblo em de auto zou · hebb en gebruikt en zo een vee l groter e af

stand _kan hebb en overbru gd . V olgens de beide vrouw en stond de auto n a 
de moord op een and ere plaa ts dan toen zij bij D ann y's wonin g arriv ee rd en. 

Ni em and heeft ond erzocht of de motor warm was. Een eenvoudi ge verkl a

rin g is da t de twee vrouw en het wapen hebb en meege nomen . Een and ere ver
klaring is dat D ann y het wa pen heeft gegeve n aa n de vrouw in de telefoon cel. 
Deze vrouw is nooit als ge tui ge in de recht szaa l ve rschenen . D e ve rkl arin g 

·van Rijkblo em over het damespi stool en de overval op de bakkerswink el kon 
niet word en bevestigd ; de politi e wist niets af va n zo' n ove rva l. 
b . H et twee de probl eem was de huls . H et soort wa pen waa rm ee D anny zou 
hebb en geschot en werpt hul zen uit; m aar de hul s is nergens gevond en. D e 
beide vrouwen hebb en ni et gezien da t D anny de huls opraapt e en buit en het 



Beschrijving van zaken 

huis bracht. Een damespistool, zoals gebruikt volgens Rijkblo em, werpt geen 
hu lzen uit. 

c. Vervolgens de kruitspor en . Op Dann y's hand en zaten geen kruit sporen , 
m aar dat betekent niet met 100 procent zeker heid dat hij niet geschoten heeft. 
D e hand en van mo eder Lammerts zijn nooit onderzocht, ondanks Rijk

bloems expliciete wen s. H et gezicht van vader Lammerts vertoonde ook geen 

sporen en dat bewijst met vrij gro te zekerh eid dat er niet is gevuurd van 50 
centimeter afstand, in tegenst elling tot wat de twee vrouwen zeggen . 
d. De broek van Rijkblo em vertoonde de spor en van het dr age n van een wa

pen , niet van het vuren erva n . Deze sporen kunn en echt er gemakkelijk wor

den verklaard door het speelgoe dpistool dat Rijkbloem (om onduidelijke re
den) in zijn auto had. Dit pistool kan teve ns ve rklaren dat de beide vro uwen 

Rijkbloem al eerder met een pistoo l hadd en gez ien. 
e. De hoek waarin de kogel is binn engedron gen , klopt niet met het verhaal 

dat de beide vrouwen gaven, no ch met de reconst ructi e. Hij klopt wel met 
de lezing van Rijkblo em. 

f. De kogel was van het kalib er .22; dat pa st zowel in een revolver die de beide 

vrouwen aanwezen, als in het damespistool. Een onderzoek van het Gerech

telijk Laboratorium toonde aa n dat deze kogel dezelfde samenstelling had als 
de twee kog els die in Danny 's kamer waren verstopt. Een contra -expertis e 
van Eurornetaal wees uit dat àlle kogels die in Neder land worden verkocht 

dezelfde sam enst ellin g hebben. Bovendi en is de gelijkenis irr eleva nt: ook in 

Rijkblo ems lezing hebben de kogels dezelfde origine. 

g. De reconstructie toonde aan dat Rijkb loem hoog stens zeven minut en is 

weggewee st ; het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat hij in die tijd met de auto naa r 

een bestemmin g buit en de buurt kan zijn gereden en naar de telefooncel op 
het Vrijheidsplein. 

Bewi:fs, verweer en behandeling 

Bewi_js. H et bewijs is zeer eenvoudi g: er zijn twee getuigenverklaringen en 

een lijk. 

Verweer. Het verweer concentr eert zich op de vele vraag punt en of zelfs onmo

gelijkheden die het onderzoek hee ft opgeleverd (zie hierbov en) .· Een aantal 
feite n klopt niet met wat de beid e vrouwen beweren . D e feiten klopp en vrij
wel geheel met de lezing van Rijkbloem. Om dit uit te diepen zijn de twee 

get uig en in hog er beroe p door het hof gehoord, ma ar hun verklaringen leve r
den geen nieuwe gez ichtspunt en op: de discrepanti es blijv en bestaa n . D e hele 
zaa k beru st echt er op de verklaringen van deze twee getuigen die er groo t 
belang bij hebb en om Rijkblo em te beschuldi gen: als ze dat niet doen , is 

mo eder Lamm erts zelf de enig mogelijk e verdachte . 
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B ehandeling. Rijkbl oem werd aa nvank elijk veroordee ld tot acht j aar geva n ge

ni sstr af. Bij behandeling in hog er beroep wilde de raadsman de twee vro uwe

lijke getuigen in de rechtszaal aan de tand voelen. De procureur-g eneraal 

verzette zich hiert ege n. H et hof besloot de getu igen wel te hor en , waardoor 

de procedure en het voor arrest met bijna dri e maa nden werden ve rlengd . In 

hoger beroe p werd Rijkbloem veroo rdeeld tot zeve n j aa r , maar nu we rd d aar 

TBS aa n toegevoeg d. De rapportage va n het P ie ter Baan Ce ntrum spee lde 

daarbij een belangrijke ro l. 

Het psychiatrisch rapport 

Rijkblo em is teg en zijn zin onderworpen aa n psychia tri sche observat ie in het 

Pieter Baa n Centrum. (Dit rappo rt is uitgebr eid beschr eve n in hoofds tuk 13, 

va nd aar dat hier met enk ele summi ere gegevens wordt vo lstaan.) D e sociaal 

werker gaat te rade bij mens en uit Rijkbl oems omgev in g; voo rnam elijk deg e

nen die hem ook van de moord beschuldi gen . H et ho eft ni et te verbazen dat 

die hem beschrijv en als ag ressief en gevaa rlijk . De psycholoo g en de psychia

ter hebb en het mo eilijker, omdat Rijkbl oem niet aa n een onderzoek wil m ee

werken. Zij beschrij ven hem als warri g, vol fantast ische ve rhalen , zond er 

rea lit eitszin. Maar gedee ltelijk kan die indruk beruste n op zijn ste llige ont

kenning. Dit blijkt bijvoorb ee ld uit de volgende passage: ' In het eers te ge

sprek was betr. zeke r ni et ev iden t psychotisch. [ ... ] Toch leek hee l wel m o

gelijk dat zijn rea liteitsopvatt ing en zijn regi evoe ring zo rigide war en, ni et 

alleen omdat betr. zich bev indt in een con flicts itu atie (m et ju stitie) waarbij 

twee opvattingen tege nover elkaar staan, ma ar mede om aldu s ee n onderli g

gende ps ychose te ma skere n of een psyc hot ische desint eg rat ie te voorkomen.' 

Rijkbl oem lijkt ni et psy chot isch, m aar hij móet dat wel zijn gegeven zijn si

tuatie. 'Aa n dit vermoeden droegen bij de onaantastbaarheid van zijn verha

len, het volkom en afweren va n alle in format ie di e ni et synchroon was met 

zijn overtuiging , het totaal ontbreken van enige wisselwer king tusse n zijn 

realiteitsp ercepti e en de opvatting van de omgeving, m aar ook de zelfove rtui

gend e pr esent at ie van zijn sup er iorit e it , zijn "doo rzien " van and eren, van 

hun streken en het relat ieve "o naang edaa n zijn " hi er door. ' Wie de zin hele

maal begr ijpt , kan hierin leze n dat Rijkbloem psychotisch is omd at hij ni et 

wil beke nn en; de psychiater gaat uit van zijn schuld . Uit e ind elijk komt de 
psychi ater er ni et uit: '[ . .. ] is er voor mij onvoldo ende basis om formu ler in g 

van een hypothes e omtrent psychod ynamiek enz. te rechtva ardi gen. Even

eens wordt afgez ien van poging en de ten laste gelegde de licte n te plaatsen in 

de persoo n van betr.' 

Tot onze verbazing komen de dri e desk undi gen (maatschappe lijk werker, 

psycholoog en psychiater) gezame nlijk wel tot een zeer sterke conclu sie: 'Op 

gro nd van het bov enstaande zijn wij va n mening dat onderzoc ht e ten tijd e 
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van het plegen van de hem ten laste gelegde feiten weliswaar de ongeoor
loofdh eid hiervan heeft kunn en inzien, doch in mindere mate dan de gemi d

delde normale men s in staat is geweest zijn wil in vrijh eid - overeenkomstig 
een dergelijk besef - te bepalen.' Dit alles 'indien de schuld is bewezen', an

ders is hij normaal. De conclu sie berust op geen en kel gegeven uit het rap

port, maar brengt het hof er wel toe om Rijkbloem TBS te geven. 

Problemen 

In de zaak Rijkbloem staan er twee vers ies van wat er gebeurd is lijnr echt 

tegenover elkaar. De versie van de twee getl:'igen is op essenti ële punten in 
tegenspraak met de geconstateerde feiten. Maar Rijkblo em is overigens om 
alle redenen verdacht: hij is cr imin eel en agressief; op een aa nt al punten liegt 

hij . Hij heeft hetze lfde verweer al eerder geb ruikt. De twee getuigen, aan de 
and ere kant, zijn keurige middenstanders die tegen hun wil in cont act zij~ 

gekome n met iemand uit verkeerde kringen. Onderzoek had op een aan tal 
essenti ële punten uit sluit sel kunnen geven, maar de politie heeft dat ver 
zuimd: fouillering van de twee vro uwen, onderzoek van de handen van moe
der Lammerts, controle van de temperatuur van de auto, verho'ren van de 

vro uw in de telefooncel. De rechter heeft nooit geprobeerd in een motivering 
uit te leggen hoe hij de discrepanties kan vere nigen met het uit eindelijke oor

deel. 

Rodriguez 
Tweeënnegentig getuigen 

Verdachte. Pico Rodriguez, een Portoricaan van vijfentwintig jaar. 

Ten laste gelegd misdrijf. Doodslag op Gerrit Ho ekman , tijdens een caféruzie. 

Procesverloop. Veroordeeld wegens doodslag tot viereneenhalf j aar gevange
nisstr af. Rodrigue z is in beroep gegaan, maar dat moet nog worden behandeld. 

Samenvatting. Het gaat in deze zaa k om de vraag of Hoekman met opzet is 
gestoken of per ongeluk. In het laatste geva l is er gee n sprake van doodslag, 
maar van dood door schuld. Er wa ren tweeënnegentig getu ige_n, van wie ve

len in het café tijd ens de vechtpartij. Maar niemand heeft gezien hoe Hoek

man is gestoken. In feite spreken de getuige n elkaar zozeer tegen op vr ijwel 
alle punten dat van al die verklaringen geen eens luid end verhaal is te maken. 
De politie heeft echter een relaas van bevindingen gemaakt dat een heel dui
delijk verhaal presenteert. Iedere stap in het ver haal is ondersteund met ge-
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tuig env erklar ing en; echt er steeds met een mind erh eid va n de getuig en , zor g

vu ldig bij eengez ocht. K an men een re laa s van bevindin gen aa nv aard en da t 

lout er door selectie va n verkl ar ingen tot stand is gekom en ? 

De geschiedenis 

H et mi sdrijf vond plaats in H ard erwijk . Op 8 j anu ari 1991 vond er in café D e 

Vi sser een spec iaa l evenement plaa ts met een bekend e pop groep ; het was er 

da arom bomv ol. Om str eeks 23.30 u1;1r ont stond en er m oeilijkh eden met ee n 

zwarte Pu er tor icaa n , V ance R odri guez: hij wilde zijn ve rt e rin g niet beta len 

en begon de ob ers te beschu ldi gen van dis crimin atie. De obe rs kla agden te

gen de eigenaa r en deze zette V ance buit en de deur. D aarbij ontstond ee n 

handg emeen . H et la tere slachto ffer Ho ekm an was één va n de vec ht ersbaze n . 

H et result aa t was dat V ance bui ten op de Vi schm arkt werd a fge tui gd. Uit 

eind elijk wist V an ce aa n zijn belage r,s te ont sn app en , roe pend da t hij ze zou 

do odm aken . Er was op dat mom ent nog een and ere Pu ertori caa n in het ca fé: 

Ston ey Perez, een neef va n V ance. Ston ey is onmidd ellijk naa r hui s gefietst 

om te zeggen da t V ance in De V i!iser werd afge tui gd . Dit b rac ht V ance' ou 

dere bro er, Pi co, in bewegin g. Hij greep een groot keuk enm es en een bok s

beugel en rend e in de richtin g van de Vis chm arkt. Ston ey 's bro er Benny , di e 

op bezoek was, rend e acht er Pi co aa n ; naa r hij zeg t om hem te kalmeren en 
va n het gebruik van gewe ld te wee rhoud en, maa r het is heel goe d mo gelijk 

dat hij zijn aa nd eel in de vechtp artij ni et wild e mis sen. Even later kwam 

V ance thuis ; toen hij hoord e da t Pi co n aa r de Vi schm arkt was ve rtrokk en 

gree p hij een do lkm es en gin g Pi co achte rn a . T en slotte kee rd e ook Ston ey 

teru g n aa r het ton eel va n de str ijd. 

Er war en nu du s vier zwa rte Pu ertori canen op weg naa r ca fé De Vi sse r . 

Voorop Pi co, gewa pend met boksbeugel en mes, gevo lgd door Benn y die 

hem wilde kalm ere n . D aarac hter Vance met een dolkm es, ten slott e gevo lgd 

door Ston ey . H et is tot op heden onduidelijk ;wie van deze vier het ca fé zijn 

binn engegaa n . T evens is onduid elijk of zij geza menlijk , in groe pjes , of ieder 

apar t n aa r binn en zijn gegaa n. Dit is opm erkelijk omd at e r in to taal tweeë n

nege ntig get ui gen wa ren die verschillend e fase n va n de gebeu rte ni ssen heb

ben waa rgenom en . W at als vrijw el zeker vasts taa t , is da t Pi co met bok sbeu

gel en mes in he t ca fé is gewees t en da t hij daa r wild in he t ro nd heeft staa n 

zwaa ien met he t mes . N iemand heeft gezie n dat hij da arbij Ge rrit Ho ekma n 

heeft geraa kt . T eve ns staa t vas t da t V ance binn en is gewees t met zijn dolk

m es en da t hij mensen met dit mes heeft geraa kt. V an ce we rd echt er vrij snel 
ove rm ees terd ; hij werd op de gro nd gew orp en , zijn mes we rd afgepakt en hij 

werd aa n de po litie uit geleve rd toen di e arriv eerd e . W at Pi co intu ssen deed , 
is onduid elijk . H oewel talloze ge tui gen hem hebb en geo bservee rd , heeft ni e

mand gez ien dat hij do elger icht men sen te lijf ging . W el is gezie n da t hij 
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steekbewegingen maakte naar iedereen die te dicht bij hem in de buurt 

kwam, maar niet dat hij daarbij iemand raakte. Ten slotte heeft men Pico 

naar buiten gewe rk t, waar hij al gauw door de politie werd aangehouden, 

nog in bezit van het mes. Gerrit Hoekm an lag inmiddels in het café; eerst 
was in de drukt e door niemand gemerkt dat hem wat mankeerde; ma ar toen 

er meer mensen naar buiten gingen om te zien hoe Pico werd aangehouden, 

bleef Gerrit min of meer alleen over. Toen pas bleek dat hij was neergesto

ken. De rol van de twe e broers Stoney en Benny Perez is geheel onduidelijk 

geb leven . Sommige getuigen beweren dat ze tijdens de steekpartij ook in het 

café waren , anderen spreken dit tegen. Niemand heeft echter gezien dat ze 

wapens hadden en daarva n gebruik maakten. Bij de behand eling va n de zaak 

bleven dez e twee geheel buit en schot. 

H et relaas van bevindingen. Er zijn door de politie tweeënnegentig getuigen ge

hoord die hetz ij in het café waren geweest, hetzij de vier Puertoricanen heb

ben zien lopen op hun tochten van en naar café De Visser . De verklaring en 

van deze getuigen zijn bij lezing moeilijk tot een gehee l te integrer en . Het 

aanta l verklaringen is daarbij een obstakel, maar ook de grote mat e van te

genstrijdigheid . De politie heeft ten behoeve van de behand elin g een relaas 

van bevindingen vervaardigd waarin de gang van zake n, zoals di e zich vol

gens de opvatting van de politie heeft afgespee ld , wordt beschreven, onder
steund door rel eva nte getuigenverk larin gen. Het probleem daarbij is dat ver

klaringen die in tege nspraak zijn met de reconstruct ie in het relaas van bevin

dingen, eenvo udi g zijn wegg elat en. 

Volg ens de reconstructie zijn Pico en Vance samen het café binneng egaa n; 

P ico is in het voorste gedee lte gebleven en Vance is naar het achterste gedeel 

te gegaan, waar de bar is. De getuigen nummers 10, 13, 20, 21, 30, 38, 40, 41 

en 89 bevestigden dat er twee zwarte personen het café binn enkwam en . Uit 

de verklaringen blijkt echter niet dat dit Pico en Vance waren; het hadden 

net zo goed Pico en Stoney kunnen zijn, die imm ers vrijwel tege lijkertijd van 

huis war en vertrokken. Vance vertrok veel later. Heeft Pico onderweg op 

hem gewacht? En waarom? Verkeerde hij niet juist in de mening dat Vance 

in het café werd afgetuigd? W as hij niet rustig naar huis gegaan als hij had 

geweten dat Vance allang niet meer in het café was? Ten onrechte wordt in 

het relaas van bevindingen geste ld dat getuigen 12 en 78 twe e person en zage n 

binnenkomen: ze zage n twee zwarte perso nen die al binn en waren. Ook ten 

onrechte worden de verklaringen van getuigen 22 en 24 aangevoerd: d ie za 
gen slechts één man binnenkomen. Getuige 26, die ook ter ondersteuning 
wordt genoemd, zag drie zwarte mann en binn enkom en en zelfs dat is niet 

onmogelijk. Getuige 30 zag wel twee zwarte mannen binn enkom en , maar 

wist zeke r dat Vance niet een van de twee was. D e politi e vermeldt ook dat 

sommige getuigen slechts één zwarte man zagen binnenkom en , ma ar aange-
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zien er dat maar vier waren (23, 51, 63,en 72), wordt hun verklaring verwor

pen. Maar er zijn meer dan de vier genoemde getuigen: r, 5, 22, 24, 33 (de 
eigenaar, die zeer direct bij het gehele voorva l was betrokken!) en 36 (de ober 

die al evenzeer bij de moeilijkheden betrokken was) verklaarden eveneens dat 

er niet meer dan één man naar binnen ging. Het aanta l getuigen dat slechts 

één man zag, vormt dus een kleine meerderheid. Er is ook nog een getuige 

(70) die buiten op de Vischmarkt stond en die zag dat Pico eerst naar binnen 

ging terwijl Vance nog op de Vischmarkt tussen de auto's liep. Vance zou 

pas drie of vier minuten later naar binnen zijn gegaan. Over deze getuige 

lezen we in het relaas van bevindingen helemaal niets, terwijl de verklaring 

toch goed klopt met de volgorde waarin Pico en Vance het huis verlieten. Het 

aanta l zwarte mannen in het café is natuurlijk zeer belangrijk, omdat 

vaststaat dat Vance in het café is geweest. Is het eigen lijk wel zeker dat Pico 

ook binnen is geweest? Het antwoord van de politie is dat Pico vrijwel zeker 

binnen is geweest, maar dat meer dan de helft van de getuigen in de grote 

drukte, of door het gebruik van zeer veel alcoho l, niet goed heeft gekeken of 

zich om andere redenen heeft vergist. Dat punt is cruciaa l, aangezien het re

laas van bevindingen zijn geloofwaardigheid ontleent aan de getu igenverkla

ringen. De vraag of Pico en Vance samen binnenkwamen is eveneens van 

groot belang. Als Pico Vance niet heeft ontmoet, kan hij niet weten dat Blok

man één van de vechtersbazen was en kan dus niet van opzet sprake zijn . 

De confrontaties. Om na te gaan wie er nu precies het café is binnengegaan en 

wie er in het voorste gedee lte met een mes stond te zwaaien, zijn sommige 

get ui gen met de Puertoricanen geconfronteerd. Van de negen getuigen die 

twee mannen zagen binnenkomen, werden er slechts drie met verdachten ge

confronteerd (20, 38 en 40). Twee anderen kwamen van de groep die er 

slechts één naar binnen zag komen (23 en 36). Dit is onbegrijpelijk, want vol

gens de politie hebben die een onju iste waarneming gedaan; waarom moet 

hun herkenning dan wel vertrouwd worden. De zesde getuige nam om gehee l 

onduide lijke redenen aan de confrontat ie deel. De keuze van de verdachten 

met wie de getuigen werden geconfronteerd is ook merkwaardig: alle zes wer

den met Pico en Vance geconfronteerd, getuige 38 ook nog met Stoney en 

Benny. Toch geld t voor de getuigen 20, 38 en 40 dat ze twee mannen zagen 
binnen komen, waarvan mogelijk één Stoney was. Waarom zijn dan niet ook 

de getuigen 20 en 40 met Stoney geconfronteerd? Een ander probleem bij alle 

herkenningen was dat ze waren gebaseerd op eenpersoonsconfrontaties: de 

verdachten werden getoond, met de vraag of dit de man was die de getu ige 

had gezien. Dat is een notoir onbetrouwbare methode. Hoe dit ook zij, de 

politie concludeerde uit de resultaten van de confrontat ies dat Pico en Vance 

samen zijn binnengekomen, ondanks het feit dat slechts drie van de zes getui

gen die meededen aan de confrontaties, dit hadden verklaard. 
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Bewi:fs, verweer en behandeling 

Bewijs. H et belan grijk ste bewijsprobl eem is dat doodslag mo et word en aa n ge
toond en niet dood door schul d. H et verschil daart ussen is dat er ee n in tenti e 

moet zijn geweest om te doden . Aan de ene kant is het ta melijk zeker dat 
H oekm an door Pi co is neergesto ken : 

a . Pi co geeft toe dat hij voor in het café met zijn mes stond te zwaa ien . Va n ce 
sto nd achter in het café. H oekm an is voor in het café gesto ken. 

b . De wond va n H oekm an was 17 centime ter diep , pr ecies de lengte va n Pi
co 's keuken mes. H et mes va n Va nce was maa r 12 cen tim eter lan g en kan 

noo it de wo nd hebben veroorzaa kt. 

c. H et bloed van H oekm an zat aan Pi ca's 'mes en a~n zijn hand en . Aa n het 

mes van V an ce is geen bloed va n H oekm an gevond en . 

Aan de and ere kant zijn de bewijzen voo r opzet veel moe ilijker te vind en : 

a . Pi co is me t boksbeugel en mes n aa r De Vi sser vertrokk en en nie t met de 
bed oelin g om daa r een bier tje te gaa n drink en. 

b . Hij had ond erweg genoeg gelege nh eid om zijn act ie te heroverwege n . 

c. Pi co en V ance kwa men samen binn en , zodat Pico kon weten dat V ance 
door Ho ekm an was afgetui gd . H et was een gericht e wra akactie. 

d. Hij heeft in het café naar mensen gestoken en hij had kunn en wete n dat 

dit geva arlijk was. 

e. Het Gerecht elijk Laboratorium heeft de steekwond ond erzocht en is tot de 

conclu sie gekomen dat er 'ver m oedelij k gericht ' is gestoken ; dit volgde uit 
de con state rin g dat de steekwond 17 cen timeter diep was. D oor uit slui tend te 
zwaa ien ka n wel een lange snede ont staa n , m aa r niet zo 'n diepe wond . 

Verweer. H et verwee r heeft zich vooral ger icht op het problee m va n doodslag 

vers u s dood door schuld. 

a. Pi co ontk end e niet dat hij in het café met een mes hee ft staa n zwaa ien . 

Hij bewee r t echter da t hij di t ui tsluit end had gedaan om schr ik aan te j age n 
en niet om iemand te "'.erwond en . Hij herinn er t zich niet iemand te hebb en 

gestoken . 
b . Pi co kend e H oekma n niet en had geen enkele reden om ee n wrok tege n 
hem te koestere n . Pi co en Vance kwam en na elkaar binn en , hebb en ond er
ling niet kunn en ove rlegge n en du s kon Pi co niet wete n dat V an ce door 
H oekm an was afgetu igd . Er kan du s geen spr ake zij n va n ee n welbewust plan 
om Ho ekm an te ste ken . Di t blijkt ook ui t het feit dat Pico en V ance zich in 
geheel verschillend e gedeelten van het café ophield en en dat Vance willekeu

rige bezoe kers heeft verwond die niets met de ruzie te ma ken hadd en. 

c. Gee n va n de tient allen getui gen heeft gezie n dat Pi co H oekm an welbewu st 
sta k. 
d . Zelfs wa nn eer vasts taa t dat H oekm an is verwon d door Pi ca's mes, blij ft 
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het mog elijk da t Ho ekm an door de grot e drukt e in het mes is geduwd . H et 
bleek dat Ho ekm an 1,65 promill e alcohol in zijn blo ed had ; hij kan du s ook 
gem akkelijk in het mes zijn gevallen. Geduwd word en of vallen levert een 

wond op die ni et te ond erscheiden is van een steekwond. 

Behandeling . De rechtb ank ve roord eelde Pico tot vier en een half j aa r geva nge

ni sstraf , terwijl de officier van ju stiti e acht j aa r had geë ist. D eze vermind e
rin g was het gev olg va n de ove rweg ing dat de rechtb ank slechts vo orw aa rd e
lijke opzet beweze n achtt e. Pi co heeft dus niet met op zet H oekm an neer

gestoken, maa r had moe ten weten da t zijn ged rag dit gevo lg kon hebb en. De 

zaa k mo et no g in hoge r beroep word en behand eld . 

Problemen 

De zaa k is int eressa n t va nwege dri e probl emen . T en ee rste va nwege de m a
nier waa rop uit tege n strijdi ge ·ge tui genve rkl ar in gen een samenh an gend re 

laas va n bevindin gen is gefa bri ceerd ; een voorb eeld van selec tie va n bew ijs, 

voorb ereid door politie en op enb aa r mini sterie . T en tweede va nwege de pro

blemen met de identifi cat ies , die op willekeuri ge en onjui ste wijze zijn uit ge
voe rd. T en derd e vanw ege het probl eem dat op ze t heel moe ilijk is te bewij zen 

en een on geluk nie t valt uit te slui te n. Ni em and va n de tweeë nn ege nti g getui

gen heeft gez ien hoe Gerrit H oekman is neergestok en! 

Rotweiler 
R enn end e m ann en op h e t G oud enr egenpl e in 

Verdachte. M arcel Fitzroy Rotw eiler , een in M aas tri cht gebor en Surin amer 

va n achtti en j aa r . Hij leeft van een studi etoelage, m aa r is nergen s als stud ent 

ingesc hr eve n . 

Ten laste gelegde misdrij"ven. Ov erva l op een b ank aa n het Go ud enr ege n plein in 
M aas tri ch t, bez it va n een vuu rwa pen en 25 gra m dru gs, d iefstal va n dive rse 

aut o's. 

Procesverloop. V eroo rd elin g door rechtb ank voor alle feiten tot d rie j aa r geva n

geni sstra f. V eroor delin g do or gerecht shof tot vier j aa r geva ngeni sst raf. Cas 
sa tie in voorb ereidin g . 

Samenvatting. Tw ee gem askerd e m ann en overv allen een bank in M aas tri cht. 
Getui gen not eren het numm er va n de auto waa rm ee een der ove rva llers ont
vlucht. Dit blijk t de au to van Rotw eiler te zijn . Deze word t aa n gehoud en en 
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legt zee r veel tegenstrijdige verk laringen af. Ten slotte bekent hij dat hij twee 

vriend en bij de bank heef t afgeze t, maar ni et mee teruggenomen. D at zij een 

overval wilden plege n , was hem niet bekend . H et bewijs va n Rotw eilers 

schuld wor dt geleverd met behu lp van herkennin gen door oogge tui ge n. D eze 
zijn echt er slecht uit gevoe rd en weini g succesvo l. De rechtb ank maa kt daar
va n dan ook geen gebru ik , maa r acht Rotw eiler s schu ld deso ndanks bewezen 
via een curi euze redenering. Da arvoor is het nodi g om een selec tief gebruik 
te maken va n de getuigenverklaring en . 

De geschiedenis 

De overval. Op 26 janu ari 1990 , omstr eeks I0 .20 uur , werd een bank aa n he t 

Goudenregenp lein in Maastricht overvallen door twee gemas kerd e mann en. 
H et personee l en de klant en zeiden dat min sten s één van de twee een zwarte 
man was en moge lijk beiden. Zij sprak en Limbur gs met een Surinaamse 

tongval. D e twee m an nen waren gearr iveerd in een blauw e Niss an , waa rv an 
het numm er is opgeschreven door een ge tuige die hun gedrag op de weg 

vreemd vond. Deze getui ge heeft overigens niet gez ien dat de mann en het 

bankg ebouw binnengin gen. Een van de twee overvallers is volgens de verkla

ring van mevrouw M eesters in de zelfde Nissan vertrokk en, waa rbij ook zij 
het numm e r not eerd e. Bij de overval is een vijfentachtigjarige man tegen de 

grond gegooid, die zijn heup brak en voor lang e tijd in het ziekenhuis moest 
worden opgenomen. 

De opsporing. De blauw e Nissan bleek op n aa m te staa n van Marc el Rotwei
ler. Deze werd niet gearresteerd, omdat het be zit van de auto onvoldoende 

bewijs vormde. M en tapte wel zijn telefoon af om te zien m et wie hij cont ac

ten onderh ield en waarover. Dit leve rde geen concreet bewij s op voor betrok
kenh eid bij de overva l. Tw ee weken later werd Rotweiler aangetroffen met 

een vrien d en twe e auto ' s, op een verlat en terr ein bij Itteren. H et leek ero p 
alsof hij de auto's wild e verbranden. M en arresteerde hem en vond een vuur

wapen, IO gra m hero ïn e en 15 gram coca ïn e. Rotw eiler, zo j ong als hij was, 
had een zeer uitg ebr eid strafb lad , met autodi efsta l en drughand el. Hij ve r
diend e een inkom en door drie prostitu ées van drugs te voo rzien , van wie hij 

dan de helft van de verdi ensten kreeg. 

De getuigen. Er was een groo t aantal personen getu ige va n de overval. H et 
probl eem was echt er dat de overvallers een mask er dro ege n , zodat hun ge
zicht en nie t te zien waren. De twee mann en zijn echt er voor en na de overval 
zonder ma sker door ver scheidene getuige n gezien, zodat identifi ca tie wellicht 

mog elijk was . • 
a . D e heer Smeets reed met zijn auto door ·de Fazantstraat, toen hij op de 
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krui sing m et he t Goud enr ege n plein een blauw e Ni ssa n op zijn weg vond. Hij 

gebaa rd e de chauffeur om voorr ang te nem en. De in zitt end en war en twee 

zwarte mann en die zich zenuw achti g gedro ege n. Zij pa rkee rd en op het G ou

denr ege npl ein . Sm ee ts gin g geld halen uit de aut oma at van de bank. Zijn af

rekeningsb ewij s ve rm eldd e als tijd I0.09 uur . D aa rn a is hij teru gge lop en. 

To en hij lan gs de blauw e Ni ssa n kwam , war en de mann en verdw enen. Om

da t de bank a l ee ns ee rd er was overvallen notee rd e hij het numm er van de 

aut o : PM-30-PL . 

b. D e hee r St aa l zag de twee ove rvallers vanuit zijn hui s in de J an va n 

Ge nt straat. V and aa r had hij een goed uit zicht op de in ga ng va n de bank . Hij 

zag twee zw art e mann en vanuit de Pauwenh of kom en. Bij de bank trokk en 

zij b ivakmut sen over hun hoofd en gingen naar binn en . Hij beld e toen m et

een de politi e . Hij hoo rde een kn al. N a kor te tijd kwa m en de twee m ann en 

wee r naar buit en en liepen in ve rsnelde p as ove r het G oud enr egenpl ein. 

c. D e heer M ont euil was op het Goud enr ege npl ein toen de over va l pl aa ts

vond . Hij gin g de hal va n de bank binn en en zag. de ove rv al le rs door de gla

zen deur . Hij liep wee r naar buit en. K ort e tijd la ter zag hij éé n gem asker de 

m an naa r buit en komen die zich hardlop end ove r het G oud enr ege np le in ve r

wijderd e . H e t pro ces-ve rb aal zeg t letterlijk : ' Ik zag toen da t een va n de d a

ders hard n aa r buit en kwa m renn en. Ik za l hem la ter besc hrij ve n . D e and ere 

dader heb ik niet m ee r gez ien . Ik zag da t deze dader rechtdo or de deur va n 

de bank uitli ep en het ple in ove rsta k en d aa r langs de hui zen doorr end e. Ik 

heb niet gezie n waa rh een hij ver der liep. ' 

d . M ev rouw M ees te rs kwa m va nuit de Tur eluur straa t het Go ud enr ege npl ein 

op . Zij za g twee zwa rte m ann en over het plein renn en. Ee n ervan gin g in 

een daa r geparkee rd e aut o zitt en en reed erm ee weg; di e m an was de bes tuur 

der va n de aut o en er za t ve rder ni emand in de auto . D e tweede m an rend e 

weg door de Faza nts tr aa t. Zij pr entt e het numm er va n de aut o in , gin g n aa r 

de biblioth eek en schr ee f het numm er op. H et numm er was PM -3 0-PL. Zij kon 

het merk van de auto niet noemen , m aa r wist wel dat het een rod e auto was . 

D e tijd was on gevee r IO.oo uur. No tabene de kleur va n de aut o en de tijd vo r

men een probl eem: de N issa n was blauw en de ove rva l vond plaats ro nd 10. 3 0 

uur. 

e. An gie Schiem an was als klant in de bank . Zij zag hoe de gem askerd e m an

nen binn enk wa men en de oud e hee r Evenblij op de grond sm ete n. T eve ns 
da t een der ove rva llers in de za kken va n de hee r Eve nblij zoc ht , kenn elijk 

naa r geld. Di e m an herk end e zij aa n zijn spraa k als een in Limbur g gebor en 

Surin am er. An gie is zelf ook Su rin aa mse. 

f. D e hee r Ri emers wa s ook als klant in d e bank en zag hoe de ove rva l z ich 
voltrok . 

g . M ev rou w Nelso n bevo nd zich in de tele fooncel van de bank en probee rd e 

weg te kom en ; zij werd ech te r doo r een va n de ove rvallers gedwo ngen bij de 
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cel te blijv en staa n. Zij voe lde zich zeer bedr eigd doo r deze man; hij h ad een 

bruin e nek en sprak Limbur gs met een Surin aams e tongva l. Zij mocht de ou

de man die op de grond lag ni et helpen. 

Al de ze verkl arin gen waren zee r uit voe rig. De meeste getui gen beschr eve n 

de twee m ann en als Sur inam ers, een grot e en een iet s kleinere, beiden gewa

pend met een pistool. Ee n had een licht gekleurd e plas tic tas bij zich , waa rin 

het geld werd gedaa n . 

S ittard. Verscheidene ge tui gen hebben gez ien ho e Rotw eiler zich verd acht op 

hield bij ee n blauwe Ni ssan op een parkee rpl aa ts in Sitt ard , ie ts na 11.00 uur. 

M en meend e dat hij in de Ni ssan wou inbr eken en belde de poli tie. T oen 

bleek ech te r da t het zijn eigen auto wa s. Getuig en zeiden dat hij sch arr elde 

met twee plas tic tas sen , m aa r de politi e heeft daa rov er niets gemeld . W el 

werd Rotw eiler tot on geveer 14.3 0 uur do or de politi e vas tgehoud en . L a ter 

verkl aa rd e R otweiler dat hij met zijn moeder had afges prok en boods chapp en 

te do en in Sitt a rd . To en zij niet kwam opd age n, is hij na en ige tijd wacht en 

lopend weggega an omd at de auto niet wilde sta rt en . D e portee van deze ge

beurt eni s is de gewekte indruk dat hij de vlu cht aut o op een ve ilige afstand 

va n M aa stri cht wild e parkeren . 

D e verklaringen van Ro twei ler. R otwe iler legde vele elkaa r tege n spr ekend e ver

klaring en af, waa rvan we slecht s een zee r kort e sam envatting geven . 

- Versie 1: D e blauwe N issan was va n mij . Ik had die op de dag van de ove r

va l om str eeks IO . IO uu r ui tgeleend aa n een kennis , Stan ley Nah ru din . 

Stanley is met dri e vriend en weggereden. D aa rn a ben ik bij een vriend 

op bezoek gegaa n . Om ongevee r 12 .00 uur kr eeg ik de auto teru g . T oen 

ben ik naa r Sitt ard gereden om mijn moeder te ontmo eten . Ik heb la ter 

de aut o naa r het verla ten terr ein bij Itt eren gereden om met de Nis san te 

cros sen . D aa rom heb ik ook de kent ekenplat en era f gehaald . De plate n 

heb ik in het water gegoo id omd at mi sschien and eren er gebruik va n zou

den maken. H et vuu rw ap en dat in de auto werd gevond en is niet va n mij ; 

iemand heeft dat erin gelegd. 

- Versi e 2: Ik wild e de aut o niet gebruik en om te crossen ; ik wild e de auto 
dump en. Ik was in het bez it van een sleut el va n ee n kast in de wonin g 

van mijn oud ers (waa rin twee zwart e biv,akmut sen werd en gevond en) om 

uit die kas t geld te kunn en pikk en. H et vuurw apen is wel va n mij . Ik leen

de de Ni ssan aan Stanley uit omdat die iem and wild e ripp en (beroven van 

drug s) . Di e ripp artij is geluk t en ik kr eeg een dee l va n de dru gs. M aa r 

Stanley zei wel da t de au to ' heet ' was . D aarom besloot ik de aut o te dum

pen . Ik kocht toen ook het vuurw apen , om mij te kunn en verd edi gen te

gen die lui die door Stanley geript waren. 
- Versie 3: Ik wist ni et dat de goederen die in mijn aut o zijn aa n ge troff en 
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' va n di efstal afkom stig wa ren ; ik heb die gekocht. D e pl a tteg rond va n het 

G oud en re genpl ein die in mijn au to is gevo nd en , was ni et va n mij . Ik be

schuldi g de politi e erva n di e În he't hand scho enenk astj e te h ebb en gelegd. 

- V ersie 4 : Ik heb de Ni ssa n ni et aa n Stan ley uit geleend . Ik heb de aut o zelf 

bes tuurd . Ik heb dri e m an naa r het Goud enr ege n plein ge reden: R oy, 

Sydn ey en ee n onb ekend e m an . D aa rn a ben ik allee n wegge reden . Ik heb 

toen de auto vlakbij gepark eer d en ben een blokje gaa n lopen. Ik ho efde 

de d r ie vriend en ni et mee r op te halen omd at zij na de ove r,val naa r het 

adr es va n een M aro kkaa n zoud en gaa n. 

- Ve rsie S: (bij de rec ht er -commi ssa ri s) : Ik was op weg naa r Si ttard toen ik 

bij ee n bu shalte mijn twee vr iend en Chri s en Edwa rd zag staa n . Zij vro e

gen of zij mo chten m ee rijd en to t aa n het Go ud enr ege npl ein. Zij wild en 

een m eisj e op zoe ken dat in de J an van G ents tr aa t wo ond e. W e kond en 

het adr es ni et vind en en hebb en ee n tijdj e rond ge reden en rondg elop en . 

Ik heb de auto gepar kee rd en ben C hri s en Ed wa rd uit het oo g verlor en . 

Eve n later zag ik hen renn en met ee n plastic tas in de hand. Ik ben toen 

wegge reden zond er hen mee te nemen . D e pla ttegro nd di e is gevond en , 

lijk t ni et op, het G oud enr ege n plein . 

- V ersie 6 : Ik wee t ni et hoe C hri s en Edw ard ve rd er heten. Op de vee rti en 

foto ' s di e u mij laa t zien , he rken ik ni emand als C hri s en Edw ar d . Ik za t 

in de auto toen zij lan gs kwa m en renn en. Ik ben hen toe n ac ht ern agere

den . 

- V ersie 7: Ik ken de n am en va n C hri s en Edw ard wel , m aa r di e wil ik ni et 

zegge n ; ik wil gee n verra der zijn. 

B ewijs, verweer en behandeling 

Bewijs. H et bewij s is te gedeta illee rd om volledi g op te noem en. Zo is er sp ra 

ke va n twee bivakmut sen , ee n sca nn er en ee n portofoon di e Rot weiler n aa r 

eigen zeg gen gebruik te bij dru gdea ls. M aa r gee n van de ve le bijkoms tige be

wij zen is door de recht er als we tti g bewijsmidd el naa r .vo ren gebra cht . 

a. H et bel an grijk ste bew ijs da t door het openb aa r mini ste rie werd gepr esen

tee rd bestond uit de ve rkl a rin gen va n de ve rd ach te en uit herk enning en . Alle 

herkennin gen zijn tot stand gekomen met behulp va n ee np ersoo n sconfr on ta 

ties. D aa rbij werd en twee ve rd acht en ge toond : R otwe iler en El Falud ah. D e 
laats te is nimm er he rkend . 

- Sm ee ts herk end e R otweiler met IOO pro cent zekerh e id als de bes tuurd er 

van de blauw e Niss an. 

- St aa l herk end e niem and . 

- M evrouw Me este rs weige rd e aa n een confront atie dee l te nemen. 

- M ont euil herkend e allee n het po stuur van R otweiler. O ok herkend e hij 
zijn bruin e ogen . 
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- Angie Schieman herkende niemand. 
- Riem ers herkend e niemand. 

Mevrouw Nelson herkende Rotweil er aan zijn stem en aan de mamer 

waarop hij zich omdraaide; zij was 100 procent zeker van de herkenning. 

b . Een tweede bestanddeel van het bewijs wordt gevormd door de kennelijk 
leugenachtige verklaringen van de verdachte. Uiteindelijk geeft hij toe dat hij 

op de juiste tijd op het Goudenregen plein was en dat hij van tevor en al van 
de overval op de hoogte was (versie 4). Hij geeft de andere ten laste gelegde 
feiten toe. 

Verweer. Het verweer benadrukt enkele punten uit het dossier . 

a. Rotweilers verhaal over Chris en Edward en het adres dat niet gevonden 

kon worden, is niet strijdig met de geconstat eerd e feiten. Het is alleen strijdig 
met de verklaring van mevrouw Meesters dat een der rennende mannen 1n 
de auto is gaan zitten . 

b. De verklaring van mevrouw Meest ers klopt echter op twee bel angrijke 
punten niet : zij heeft een rode auto gezien en plaatst de gebeurtenis een half 
uur te vroeg. 

c. De verklaring van Monteuil, die met zijn neus boven op de overval zat 

zonder bedreigd te worden, spreekt de waarneming van mevro uw Meesters 

tegen: er was slechts één ren nende man . 
d. De herkenning en zijn onjuist uitgevo erd. Er had gebruik gemaakt moeten 
worden van Oslo-confrontaties in plaats van eenpersoonsconfrontaties. 
Daarover is een verklaring opgesteld door Wag enaar. Bovendien is Rotwei

ler slechts door twee van de zes getuigen herkend . De eerste van de twee her

kenningen , door Smeets, is niet strijdig met de verklaring van Rotw eiler: in
derdaad best uurd e hij de auto toen hij wat onzeker rondreed om een adres 

te zoeken . De tweede herk enning is zeer aanvechtbaar; j e kan iemand niet 

gemakkelijk aan de stem of aa n een manier van draaien herkenn en . Er zijn 

zeke r heel wat 'Limburgse Surinamer s' die op deze lfde manier spreken. Een 
aantal getuigen die de overvallers zonder bivakmuts hebbe n gezien, is niet 

met de verdachte geconfronteerd. 
e. Er kan geen sprake zijn van mede plichtigh eid doordat hij de overvallers 
heeft vervoerd, want hij heeft het plan niet mede beraamd, was zelfs niet op 
de hoogt e van het plan. Hij pikte Chris en Edward toevallig op. 

Behandeling. De rechtbank achtte alle feiten bewezen. Het belangrijkste be
wijsmiddel bestaat uit de verklaringen van Rotw eiler zelf. Hij geeft toe eige
naar te zijn van de blauw e Nissan en met die auto naar en van het Goudenre
gen plein te hebben gereden. De getuigenverklaringen die zijn gebruikt, wa
ren afkomstig van twee personeels leden van de ban k (ter beves tiging van het 

feit dat een overval is gepleegd); van Sm eets (ter bevestiging van het auto-
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nummer en de tijd); van twee getuigen die vóór de overval twee zwarte man

nen in de buurt hebben zien lopen (deze getuigen hebben niet aan een con

frontatie deelgenomen); van Staal (ter bevestiging dat twee mannen de bank 

in- en uitgingen); van mevrouw Meesters (ter bevestiging dat een der we

grennende mannen met de auto wegreed). Daarnaast geeft de rechtbank de 

volgende bewijsoverweging: 

'Uit de inhoud van de hiervoor vermelde bewijsmiddelen leidt de recht

bank af: 
- dat de twee mannen die getuige Meesters naar de auto met kenteken 

PM-30-PL heeft zien rennen, de overvallers zijn geweest; 

- dat derhalve een van die twee mannen, die genoemde getuige toen 
met die auto heeft zien wegrijden richting Wielewaal, een van de 

overvallers is geweest. Verdachte heeft verklaard dat hij toen daar 

met zijn auto met kenteken PM-30-PL is weggereden richting Wiele

waal; de rechtbank leidt ondermeer uit deze uit de bewijsmiddelen 

blijkende samenhang van feiten af, dat verdachte een van de overval

lers is geweest.' 

De redenering is niet beslissend, omdat nfet vaststaat dat de twee rennende 

mannen die mevrouw Meesters zag de twee overvallers waren: 

- Zij heeft hen niet de bank uit zien komen. 

- Niemand heeft gezien dat een der mannen die uit de bank kwam, in de 

blauwe Nissan is weggereden. 

- Volgens getuige Monteuil is er slechts één man vanuit de bank over het 

Goudenregenplein weggerend. 

- Volgens Rotweiler waren zij met zijn drieën op het plein en dat is ondanks 

al zijn leugens niet onmogelijk. 

Het gerechtshof vond Rotweiler evenzeer schuldig, maar strafte hem 

zwaarder. De overwegingen hierbij zijn niet bekend. 

Problemen 

Deze zaak biedt een goed inzicht in de moeilijkheden die de politie in een 

relatief eenvoudige zaak tegenkomt. Het kenteken van de vluchtauto leidt 
binnen enkele minuten al tot de verdachte. Daarna wordt zij echter gecon

fronteerd met tegenstrijdige getuigenverklaringen, niet-herkenningen en een 

fantastische verzameling leugens van de verdachte. Door al die leugens is de 

verdachte ook werkelijk heel verdacht; het probleem is echter om daar wetti

ge bewijsmiddelen van te maken. De rechtbank ziet in dat de grote massa 

uiterst belastende omstandigheden wel veel suggereert, maar niet bewijst dat 

Rotweilers laatste versie onmogelijk is. De uiteindelijke bewijsconstructie is 
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om twee redenen verra ssend. T en eerste omdat deze in die vorm niet door 
het openb aa r mini sterie was aa ngebod en. De rechtb ank heeft dus zelf ac tief 

naar een bewijs gezocht. T en tweede omda t het een va n de weini ge voorb eel
den is waa rin wordt toegelicht hóe de bewijsmidd elen iets bewij zen. D e rede

nerin g lijkt echt er niet waterdi cht,- Voorq.l ook niet omd at ni et word t ve r
kla ard hoe het mo gelijk is dat Mont euil slechts één renn end e m an zag; even

min hoe het mo gelijk is dat mevrouw M eesters een rod e auto zag, op de ver

keerd e tijd. (Een uit voe rige uit eenzettin g over deze probl emen is gegeve n in 

hoofds tuk 15 en 16.) 

Schneicler 
Boeven ond er elkaa r 

Verdachte. Jos ephu s Am and a Fran cisc~s Schn eider , een beroepsinbr eker die 
zich specialiseert in inb ra ken in bej aa rd ent ehui zen . 

Ten laste gelegde misdrijven. Inbr aa k in het bejaard ent ehui s W esterlicht te Ol
denzaa l, met gebruik van geweld tege n een tachtigj arige man ; sub sidia ir aa n
zettin g tot hetzelfde misdrijf. 

Procesverloop. Veroord eeld door de rechtb ank tot zes m aa nd en , voor beide de
licten . Voor beide delicte n vrijgesprok en door gerecht shof. 

Samenvatting. Schn eider maa kt er zijn beroep va n in te br eken in bej aa rä en te
hui zen. Tw ee dagen n a zijn mislukt e inbraa k in hui ze W esterlicht te Old en

zaal komen er twee inbr ekers op hetzelfde adr es . Zij stelen de klui s leeg en 
gebruik en gewe ld tegen ;e n tachti gjar ige man . De mislukt e inbr aa k is door 

Schn eider bekend , maa r hij ontk ent iets met de tweede inbra ak te maken te 
hebb en. Een tweede boef, Att eveld, heeft de tweede inbraak bekend , m aa r 

beweert dat Schn eider zijn medeplicht ige was . Allerlei gegeve n s wijzen ero p 

dat Atteve ld dit liegt en dat hij iemand and ers beschermt. T och geloo ft de 

rechter deze bewerin g en veroord eelt Schneider op gee n and er bewijs da n de 
verklarin g va n een boef. H et gerecht shof gelooft deze verklarin g niet en spreekt 
Schn eider vrij. Een bijk omend probl eem is dat Schn eider extra lang in voor
arr est is gehoud en op gro nd va n een valse bewe rin g van de politi e . 

De geschiedenis 

De verdachte. Schn eider bevindt zich in een milieu waa rin iederee n mi sdadi g 
is, steelt , liegt, drinkt , gebruikt en het doodnorm aal vind t dat and eren daa r
voor opdr aa ien. Zijn strafblad was aa nzienlijk ; zijn meeste vriend en heeft hij 
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in hui zen van bewarin g en geva ngeni ssen opg edaa n . Zijn spec ialit eit was in

braak in bej aard ent ehui zen . V oor zover bekend had hij daa rbij nooit geweld 

gebruikt en da t voerd e hij als reden aan om de ten laste gelegde zaak hevig 

te ontk enn en : geweld vindt hij min . 

De inbraak . Op de avond van 29 juni 1986 werd er ingebrok en bij de heer Bur

ger , won end e in het bej aard ent ehui s W este rlicht te Old en zaal. Hij was tach

tig j aa r en woond e alleen op zijn fla t , waar hij in de slaa pk amer ee n kleine 

muurklui s had. In de muurklui s bewaa rd e hij zijn munt enve rza meling. De 

dief was zond er braa k door een klapraam naar binn en gekom en vanaf de ga

lerij. Hij had de deur van de klui s al open toen hij werd ges toord doord at 

de bewon er thuiskw am . Vro eg in de ochtend van I juli werd er opni euw in 

de flat van de heer Burg er ingebrok en . Ditm aa l werd er echt er een ruit in

geslage n . M en prob ee rd e Bur ger , di e nog in bed lag, te bedw elm en met spu l 

uit een waterpistool. La ter bleek dit traa ng as geweest te zijn . Vervol gens werd 

hij , na eni g geworst el , met handbo eien aa n het bed geklonk en . De twee bo e

ven haa lden daa rn a de klui s leeg en gingen erva ndoor. Schn eider is door de 

politi e over de ee rste inbr aa k gehoord omd at de modus operandi tekenend 

voor hem was en heeft daa rbij de inbraak bek end. 

H et ligt voor de hand te vermo eden da t Schn eider , nada t hij eenm aa l had 

gez ien wat e r in de klui s lag, was teru ggekom en om de buit op te hal en . M aa r 

Schn eider ontk end e da t. To en de politi e hem voorhield da t: het wel e rg toe

va llig was da t er binn en acht envee rtig uur twee maal op hetzelfde adr es werd 

ingebrok en , verteld e hij da t hij een and ere inbr eker , A tteve ld , 's avond s in 

he t ca fé over de munt ensch at in de kluis had vert eld. H et openb aar minist e-

1-ie va tte da t op als tip geven, hetgeen sub sidiair aa n Schn eider ten laste werd 

gelegd. Schn eider verwee rd e zich hiert ege n do or te stellen da t het bedi scus

siëren va n inbr aken norm aa l is in zijn mili eu en dat dit niets met tip geve n 

heeft te maken. Att eveld bekend e zijn aa nd eel in de inb raa k op I juli , m aa r 

beschuldi gde Schn eider erva n zijn medeplichti ge te zijn gewees t. H et doss ier 

is buit engew oon ingewikk eld do ord at de beide boeve n voo rtdur end hun ver

kla rin gen ve rand eren en herro epen . 

Bewijs, verweer en behandeling 

Bewij"s. De volgend e bewij smidd elen zijn door het op enb aa r mini sterie aa nge

voe rd en doo r de rechtb ank aa nvaa rd . 

a . De verkl aring va n Att eveld, waarin wordt gezeg d dat Schn eider de tweede 

man was. 

b. De ve rkl arin g va n Bur ger , waa ruit blijkt dat er twee m ann en wa ren . Zijn 

beschrij v ing van de twee daders was zee r uit voerig, m aa r er is nooit ge tra ch t 

hem met de twee verd acht en te confront eren, omd at hij de twee inb ra ken zee r 
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slecht heeft verwerkt en de confrontatie niet aankon. In die verklaring stelde 

Burger dat de eerste man hem met iets bespoot en hem vastbond aan het bed . 

Pas da arna kwam de tweede man binnen. 

c. De verklaring van Mieke Vink, de toenmalige vr iendin van Atteveld, dat 

zij in de ochtend van I juli Atteveld en Schneider had zien thuiskomen met 
een plastic zak vol munten, waaron der goud en munten. Inmiddels heeft ze 

ruzie met Atteveld en heeft dus een goed motief om va lse beschuldigingen 

te uit en. Diverse zegs lieden zijn met tal van beschuldi gin gen tegen hi er niet 

nader geno em de betrokkenen gekom en . Al die lukr ake beschuldiging en wor

den hier weggelaten om de zaa k niet te ingewikkeld te maken. 

d. De bekentenis va n Schneider dat hij op 29 juni in de flat van Burger is 

geweest, dat hij daar de munten in de kluis heeft zien liggen en dat hij dit 

aan Atteveld heeft verteld. 

Verweer. Het verwee r bestaat uit de volgende ond erdelen : 

a. In tegenstelling tot wat Burger zei, beweerde Atteveld dat hij zelf de man 

was die traangas spoot en dat Schneider vervo lgens de oude m an heeft vast

gebo nd en. Merkwaardigerwijs zijn zowe l de verkl ar in g van Burger als de ver

klaring van Atteveld als bewijsmiddel gebru ikt; de tegenspraak werd kennelijk 

niet belangrijk gevonden. 

b. Er waren sporen van banden, vin gerafd rukk en, schoenzoo lsp oren en 

reuksporen. Niets daarvan kon met Schneider in verband worden gebracht. 
De auto die bij de inbraak is geb ruikt was va n Atteveld. 

c. Er zijn twee getuige n die 's ochtends vroeg de beide dieven hebben zien 

weg lop en : Truyver en R ensgast. Deze twee name n deel aan een herken

ningsproef, maar dit leve rd e tegenstrijdige inform at ie op (zie hieronder). 

d. Schneiders vriend in geeft hem ee n alibi voor de betreffende uren. Later 

heeft ze dit alibi weer ingetrokken en is ze wegens meineed veroordeeld; maar 

tot aan het vonnis in de zaak Schneider is daarvan niets geb leken. 

e. Schneider heeft nog nooit gewe ld gebruikt . 
f. Atteveld geeft na deze diefsta l ineens vee l geld uit; bij Schneider is daarvan 

niets te merken. 

g. De politie heeft een ano ni em telefoontje ontvangen waarin werd gezegd 

dat Schneider en Wetering de diefstal hebben gep leegd . Dit is aantoonbaar 

onjui st, aangezie n Atteveld later bekende. Het vermoeden bestaat dat de val

se tip van Atteveld kwam, hetgeen niet voor zijn geloofwaardigheid zou plei

ten, ook waar het zijn beschuldiging van Schneider betreft. 

Behandeling . De rechtbank gelooft de verk laringen van Atteveld en zijn gewe

zen vr iendin , Mieke Vink, en veroordee lt Schneider voor de inbr aak. Atte
veld ontkent het gesprek in het café waar in Schneider hem zou hebben verte ld 

van de munten. Hij is gewoon met Schneider meegegaan om een zaakje te 
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do en, zond er te weten da t Schneider daar al ee rd er was geweest. Dit gelooft 

de rechtbank ni et; ze gelooft de versie van Schn eider , zoda t ook het tipg eve n 

is beweze n. H et gerecht shof vindt de beschuldi ging van Atteveld te weinig 
om Schneider te veroo rd elen voor de diefst al. Eén getuigenverklaring is on
voldoende bewijs. Ook het tip geve n staat niet vast: Atteveld ontkent dat im
mers, zoda t er alleen de verkl aring van Schn eider overblijft en da t is opn ieuw 

niet voldoende . 
Een ander aspec t van de behand elin g wordt gevor md door de argu m ent en 

waarmee het voo rar rest van Schneider werd verlengd. De gro nd waarop men 

medepli chtigh eid va n Schn eider vermoedde, was de overeenkomst in werk

wijze tuss en de beide inbr aken. M aa r die overee nkomst bestond niet: de eer 
ste keer was Schneider binnenges lopen via een openstaand raa mpj e en 

erva nd oor gegaa n zodr a hij werd gestoo rd. Di e werkwijze is typerend voor 
Schneider: hij maakt niets kapo t en zorgt ervoor niemand te ontmo ete n , laat 

sta an gewe ld tegen personen te gebruik en . Bij de tweede inbraak is ee n raa m 

in geslagen, is de oude Burger met tra anga s bespot en, geboeid en vastgeke
tend aa n het bed ac ht ergelate n. De hevigh eid waarmee Schne ider ontkende 

was juist gebaseerd op dit gewe ld saspec t waarvan hij zich wilde distantiëren. 

H et arg um ent om de voo rlopi ge hechten is te verlengen was du s onjuist. 

D e confrontaties 

Schn eider en W eter in g zijn beide in herkennings tests aan de get ui gen Truy

ver en R ensgas t getoo nd. Allereerst nam Truyver dee l aa n een fotoconfron

ta tie van veert ien foto's. Daarin wees hij Schn eider en W ete rin g aan . D aa rn a 
werden Schn eider en W ete rin g met behulp va n O slo-confrontaties aa n beide 

get uigen getoond. Er waren du s vier Os lo-confr ont a ties. Twee daarvan tellen 

eigenlijk ni et omdat Truyver de beide verd achten al op foto's heeft gez ien. 
De ge tui gen mochten mee rd ere personen aa nwij zen, hetgee n betekent dat de 
instru ctie fout was. Het result aat is nega tief: 

- Truyver her kent Schneider niet, maar wijst twee figuranten aan. 
R ensgast herkent Schneider niet, maar wijst twee figu ra nt en aa n . 

- Truyver herkent W eter ing niet en wijst ver der niemand aa n . 

- R en sgas t herke nt W eter ing niet, maar wijst één figu ra nt aa n. 

De enig e herkennin g is du s die door Truyv er bij de fotot es t. H et probl eem 

daarva n is dat Schne ider en Weter ing niet tegelijkertijd schuldi g kunnen zijn , 
aa ngez ien al vaststaat dat Atteve ld een va n de twee inbr ekers is. Truyver moet 
zich dus ten min ste éé n keer vergissen; we weten alleen niet welke van de twee 
aanw ijzing en fout is: die van Schneider of die va n W eterin g . Of mi sschien 
allebei? 
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Problemen 

Het centrale probleem in deze zaak is dat de enige relevante bewijsmiddelen 
berusten op verklaringen van boeven . In dit geval hebben alle getuigen een 
goede reden om te liegen. Atteveld is erbij gelapt doordat Schneider aan de 
politie vertelde dat hij in het café over de kluis van de oude heer Burger heeft 
gepraat. Hij deed dit om te adstrueren hoe het kon dat twee dagen na zijn 
eigen inbraak een àndere dief opnieuw op dezelfde plek inbreekt. Atteveld 
zou wel eens op wraak kunnen zinnen vanwege dit verraad. Mieke Vink heeft 
een reden om Atteveld te bekladden, omdat hij ervandoor is gegaan . Niet al

leen hebben die twee redenen om te liegen: ze liegen ook voortdurend. Het 
lijkt erop alsof de bewijsmiddelen in deze zaak minder belangrijk waren dan 
de overtuiging, die kan hebben berust op het eenvoudige feit dat Schneider 
zijn beroep maakt van inbreken in bejaardentehuizen en van de muntenver
zameling af wist. Een ander probleem was de onjuiste grond waarop het voor

arrest werd verlengd. Had de veroordeling ook hiermee iets te maken? 

Schudde boom 
Politieke motieven 

Verdachte. Franciscus Schuddeboom, vijfenzestig jaar, wethouder in Brunssum 

(Limburg). 

Ten laste gelegd misdrijf. Aanzetten tot valsheid in geschrifte, met name het ge
bruiken van vervalste volmachtformulieren bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

Procesverloop. Veroordeeld door rechtbank tot een maand voorwaardelijke ge
vangenisstraf en 2000 gulden boete. In hoger beroep vrijgesproken . 

Saménvatting. Schuddeboom bekleedt een vooraanstaande positie in de gemeen
tepolitiek van Brunssum. Het politieke leven in dat plaatsje is nogal storm
achtig, met elke vier jaar een hoogtepunt bij de verkiezingen voor de 
gemeenteraad. Er wordt dan zeer veel met volmachten gestemd en het ge
rucht gaat dat daarmee fraude wordt gepleegd. De indruk bestaat dat politie
ke tegenstanders een onderzoek tegen ronselpraktijken van Schuddeboom 
hebben gestart; dat onderzoek leverde echter weinig op . Uiteindelijk kon men 
niet meer vinden dan een valse handtekening, gezet door een man van de ge
meentereiniging . Deze man wordt niet vervolgd , maar Schuddeboom wel, om

dat hij erbij geweest zou zijn of ertoe zou hebben aangezet. Na een 
aanvankelijke veroordeling blijkt er eigenlijk geen bewijs voorhanden en wordt 
hij vrijgesproken. 
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De geschiedenis 

De verdachte. Franciscus Schuddeboom heeft lange tijd een centrale rol gespeeld 

in de gemeentepolitiek van Brunssum. Hij fungeerde als wethouder van 1965 
tot 1988 en was vanaf 1969 tevens loco-burgemeester. In 1988 trad hij tussen
tijds af, maar hij bleef lid van de gemeenteraad en voorzitter van zijn fractie. 

Hij werd door getuigen omschreven als een man die geen tegenspraak duld

de; ambtenaren durfden hem niet tegen te spreken, uit vrees voor hun baan. 
Hij is vier keer met justitie in aanraking geweest wegens belediging; twee van 

deze zaken werden geseponeerd. In 1970 is hij ook al eens verdacht van omko
ping bij de verkiezingen, maar ook deze zaak werd geseponeerd. Zijn relatie 

met de politie is ook om politieke redenen verstoord: hij heeft de aanschaf 
van elektronische snelheidscontrole-apparatuur gedwarsboomd, zeer tegen de 

zin van de plaatselijke politie . 

Stemmen in Brunssum. Er waren in 1986 twee mogelijkheden om een stem bij 

volmacht uit te brengen. Men kon bij onderhandse volmacht iemand machti

gen die ingeschreven was bij hetzelfde stembureau. De tweede manier werd 
veel in Brunssum gebruikt. Men vraagt dan vooraf een schriftelijke machti

ging aan bij de burgemeester. Op de bovenste helft van het 'groene formu

lier' worden de gegevens van ten hoogste twee volmachtgevers ingevuld, op 
de onderste helft de gegevens van de volmachtnemer. Allen tekenen onder

aan. Met deze machtiging kunnen de volmachtstemmen worden uitgebracht 

ook bij een ander stembureau dan dat van de volmachtgever. 

In Brunssum werd op zeer grote schaal gebruik gemaakt van stemmen bij 
volmacht. Om dit enigszins te beperken, althans te controleren, had de bur
gemeester extra maatregelen ingevoerd. Alle groene formulieren werden ge
waarmerkt; niemand kreeg meer dan twee formulieren (dus voor vier 

stemmen); de ontvangende ambtenaren noteerden wie de formulieren had in

geleverd. Vervolgens bleek dat met de regeling de hand werd gelicht: slechts 

137 van de 503 ontvangen formulieren waren gewaarmerkt. De burgemeester 
stuurde daarom naar alle volmachtgevers een brief met de vraag of ze zelf 
het initiatief tot het verstrekken van een volmacht hadden genomen en aan 

wie ze de volmacht hadden . gegeven . Uiteindelijk werden er slechts 349 aan
vragen gehonoreerd, ofwel 35 procent. Naar de overige aanvragen stelde de 
gemeentepolitie een onderzoek in, dat later werd overgedragen aan de rijks
recherche. Er waren verscheidene verdachten, maar tegen zes daarvan werd 
geen actie ondernomen. Wethouder Schuddeboom werd wel vervolgd. 

Wat hij had gedaan. De gemeentepolitiek in Brunssum is minder partijgebon
den dan persoonsgebonden. Kandidaten proberen zo veel mogelijk voor
keurstemmen te krijgen en daarbij zijn volmachtstemmen belangrijk. 
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Schuddeboom concentreerde zich hierto e op vier woonwagencentra in de ge

meent e en op de buit enlandse w_erknemers van een in de gemeente gelegen 
fabriek. Ov erigens heeft Schuddeboom veel voor de woonwagenbewoners ge

daan, zodat hij bij hen tame lijk geliefd is. Schudd eboom vulde de bove nst e 
helft van de groe ne formulieren in met behulp va n gegevens uit de bur ge rlij

ke stand. Vervolgens gaf het hoofd van de woonwagenkampschool, J op Dek
ker , de formulieren ter ondertekening aa n de bewo ners . D aa rn a werd voor 

ieder formulier een volm achtn emer gezocht. Schudd eboom vuld e zelf de na
men van deze volmachtnemers in en zorgde ervoo r dat zij tekenden .. Ten slott e 

bra cht Scbuddeboom de correc t ingevulde formulieren na ar het gemeentehui s. 
Op deze wij ze verza meld e hij achtentachtig formuli eren , waarv an er vijfen

zeventig niet war en gewaarmerkt. Deze gang van zake n leve rt zeker geen straf 

baa r feit op, ho ewe l men zich kan afvragen of dit is wat de auteur van de 

kieswet oors pronkelijk voo r ogen stond. 

Op één punt bleek er iets onreg elmatigs gebeurd te zijn. De volmachten 
afgegeve n door Bart elom eus en Izaa k Blattgerste, op aparte formulieren, zijn 
ondertekend door de volmachtneemster mevrouw Hol. D eze h andt ekening 

was echt er vals ; haar echtgenoot, Erik Hol , heeft toegegeven dat hij die hand

tekenin g heeft gezet. Hol is werkzaam bij de gemeentereiniging en heeft zijn 
baan gekregen via Schuddeboom. Bovendien wordt alom beweer d dat Hol 

in overheidstijd klusj es in het bedrijfje van Schudd eboom do et . M evrouw Ho l 

is werkster bij de korpschef van de Brunssumse gemeentepolitie. Deze laa tst e 

startte ambt shal ve het onderzoek tege n Schudd eboom. 
Hol ga f toe dat hij vier formulieren heeft ondertekend, twee met zijn e igen 

naa m , twee op naam van zijn vrouw. To en hij de handt ekenin g vervalst e, 

stond wethouder Schudd eboom naast hem . Bram Geffers, een and ere gemeen 
tear beider, was er bij toen Schudd eboom en Hol over de formulieren spraken, 

maar was niet bij de ondertekening aa nwez ig. Er was verd er no g spr ake van 

het aa nn eme n van giften en het do en van beloft en, m aa r het openbaar mini s

terie heeft geen van die verdenkingen kunnen bewijzen. Schudd eboom werd 
vervo lgd wegens aa nzette n tot valsheid in geschrift e; Ho l werd niet vervolgd, 

hoewe l hij toega f een strafbaar fe it te hebb en gepleegd. 

Bewijs, verweer en behandeling 

Bewijs. H et bewijs wordt gevo rmd do or twee groene formulieren met een ver

valste handt eke nin g, de verklaring va n mevro uw Ho l dat ze die handtekenin

gen niet heef t gezet en de verk laring van Hol dat hij de ha ndt eken ingen heeft 

vervalst in aa nwezig heid va n Schudd eboom. 

Verweer. De verdediger brengt de volgen de argumenten n aar vore n : 
a. Schudd eboom h ad aan Ho l gevraagd de formulieren mee naar huis te ne-
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men en daar te laten ondertekenen. Het is zijn schuld niet dat Hol dat niet 

hee ft gedaan; hij was er niet bij toen Hol de handt ekening ver valste en hij 

hee ft Ho l ook niet daa rtoe aa n gezet. 
b. De formulieren bewijzen uitsluit end dat Hol handt eke ning en vervalste en 

ni et dat Schuddeboom daar mee iets te maken had. 
c. De verk laringen van Ho l en zijn vrouw alsmede die van Geffers houd en 

niet in dat Schudd eboom tot de vervalsing had aa ng eze t. 
d. Er was ook een uitgebr eid juridi sch verweer dat de redelijkheid van een 

vervo lging betw istt e nu de vervalser Hol kenn elijk vrijui t ging . 

Behandeling. D e rechtbank veroordeelde Schuddeboom tot een maand voor

waardelijke gevangenisstraf en 2000 gulden boete. De bewijsmidd elen waren: 

a. Schuddeboom had ver klaard de formulieren zelf na ar het gemee ntehuis te 

hebb en gebracht. 
b. Ho l had verklaard de verv a lsingen te hebb en gemaakt in aa nwezig heid van 

Schuddeboom. 
c. Een ver klarin g van de gemeenteambtenaar Wi sm an , over de m anier waar

op men had geprobeerd vervalsi ngen en het ronselen van stem m en tegen te 

gaan. H et is daar bij curieus dat de rechtbank de volgende passage citeert: 

'He t is mij opgevallen d at veel enquêteformuli eren [bedoe ld zijn de groene 
volma chtformulier en] van bewon ers van woonwagencentra te Brunssum wa

ren voorz ien van op het oog hetzel fde hands chrif t. [ . . . ] H et schrift op de aan 

mij getoo nd e groene aa nvr aagform ulieren is, voor wat bet reft de rubriek van 
gemac htigd e, naar mijn overtuiging dat van de wethouder Schuddeboom.' 

W at deze passag e mo et bew ijzen is niet duidelijk , aangezien Schudd eboom 
zelf ook heeft verk laar d de formulieren, met uit zond er ing van de handt eke

nin gen , te heb ben in gev uld , waarin niets strafbaa rs schuilt. 

Het gerechtshof spr eekt Schuddeboom op gro nd va n precies deze lfde gege 

vens vrij. 

Problemen 

In deze zaak schuil en twee problemen. T en eerste de poli t ieke inspirati e die 

de aa nleiding geweest kan zijn tot buitengewone vast houd endh eid waar het 
de ontd ekking van bela sten de feiten tegen Schudd eboom betrof. Ten tweede 
de 's leep netmethod e', die begint met een grootscheeps opgezet onderzoek naa r 

ro nselarij , valsheid in gesc hrifte en omkoperij en waarbij ten slott e één mi
niem feit als de moei lijk te bewijzen aa nwezig heid bij va lshe id in geschrifte 

gep leeg d door een ander, overb lijft . Een gegeven dat het vermoeden van ee n 
ger ichte ac tie tegen Schuddeboom versterkt, is dat Hol , de ver val ser , niet is 
vervolgd. H et bewijs dat Schuddeboom aa nw ezig was bij de verva lsin g be
ru st slechts op de ver klarin g va n één getuige : Hol , die ui tslui tend door ee n 
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bel eidsbeslissing geen medev erdacht e was. Eén getuige is volgens de wet al 

onvoldoende, één medeplichtige getuige is dat zeker . De veroordeling van de 

rechtbank en de daarvoor gegeven argumenten zijn ni et anders te begr ijp en 

dan tegen de achtergrond van de wens aan het knoeien met stemmen in dit 
deel van het land nu maar eens eindelijk .een eind te maken . Die wens vormt 

echter geen bewijs. 

Speckman 
Opsporing verzocht 

Verdachte. Petrus Speckm an , drieënd ertig j aa r, aa nn emer maar mom ent eel 

werkloos. Hij is blond. 

Ten laste gelegde misdrijven. Zes overvallen op div erse banken in de omgeving 

van Rotterdam. 

Procesverloop. Sp eckman wordt door de rechtb ank schuldig bevond en aa n het 

plegen van alle zes bankoverv allen en veroordeeld tot zes j aa r gevangenisstraf. 

Het gerechtshof meent dat zijn schuld slechts voor vier overvallen is beweze n 

en veroord eelt hem tot vier en een halfjaar. Speckman besluit niet in cassa tie 

te gaan. 

Samenvatting. Via het telev isiep rogramma Opsporing verzocht wordt Speckm an 

herkend als de dader van een bankov erval in Lombardije, een wijk van Rot

terdam. Hij bekent die overval. Dan besluit de politi e hem no g vijf and ere 

overvallen ten laste te legge n. Speckman ontkent categ oris ch iets met die over

vallen te mak en te hebb en . H et bewijs voor de vijf overvallen bestaat uit her 

kenningen door oogget uigen . Het proble em is dat niet alle get ui gen hem 

herkennen en dat het merendeel van de herkenn end e getuigen hem in de uit

zending van Opsporing verzocht heeft gezien. De herkenn ing bewijst dus wei

nig. De rechtb ank meen t dat de uit zending geen invloed had omd at de kwaliteit 

slecht was, da arbij vergete nd dat Speckm an juist door die uit zendin g is op

gespoord. Bovendi en, zo bea rgument eer t de rech tbank, hebb en de getu igen 

verzekerd dat die uit zendin g geen invloed op hun geheug en had . Van belang 

is dat door ·voeging van zaken een situatie ont staat waarbij slechts voor één 

zaa k een volledig bewijs is vere ist; de and ere zaken kunnen met een partieel 

bew ijs volstaan. 
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De geschiedenis 

De eerste twee overvallen. Op 15 juni 1988 pleeg de een blank e m an ee n ove rva l 
op de AMRo-b ank in Lomb ar dij e , een wijk in R otterd am . De man was ni et 

gem askerd en gebruikt e een schieth amer om te dr eigen . De video -opn ame d ie 

in de bank werd gemaa kt was ondu idelijk. Op 20 juni 1988 werd wee r ee n 
overval in L om ba rdij e gepleegd en weer door een on gemaskerde ma n m et ee n 

schieth amer ; nu op de NMB-bank . W eer was er een videofilm , die ditm aa l va n 
voldoe nd e kwaliteit was om de dader te herk enn en . De polit ie besloot om de

ze opn ame uit te zend en in het telev isiepro gramm a Opsporing verzocht va n 3 
au gustu s 1988. D aaro p kwamen twee tip s binn en, d ie be ide Sp eckm a n 
aa nweze n . 

Bij Speckm an thui s werd n iet alleen vee l baar geld , maar ook ee n comp leet 

n ieuw int erieur aangetro ffen. Zijn vriendin Debbie, die eve nals Speckm an va n 

een uitkerin g leeft, verkl aa rd e dat ze sind s maa rt 1988 plotselin g vee l geld had 

den . Speckm an had haa r ve rteld dat hij d it geld verdi end e doo r zijn aa nn e

me rspapieren te ve rhur en aa n twee mann en , Vri esman en L an sing, die daa r 

iets onr ege lm atigs mee deden . Hij zou daa rvoor 65 ooo , 30 ooo en 50 ooo gu l
den hebb en on tva ngen. Vri esma n en Lansing ontkend en Speckm an te ken 

nen . Er kon oo k niet word en beweze n da t ze op enige wijze fraud e met 
aa nn emersp apiere n pleeg den . H et Sociaa l Fond s Bouwnijv erh e id meldd e da t 
fra udul eu ze ver huur va n zulke papieren wel voo rkomt , maar da t de opbr engst 

ee rd er in term en is va n hond erd en dan dui zend en guldens. Debbi e herkend e 
Sp eckm an oo k va n de video-opn ame . D aa rop bekend e Sp eckm an de ove rva l 

van 20 juni , die we num me r 2 zu llen no emen. Numm er I ontk end e hij. 

Als m otief ga f Sp eckm an op dat hij in geldno od za t. Hij had schu lden aa n 

een zekere J ansson , die d re igde hem te zull en vermoo rd en. Deze J an sson is 
noo it gevo nden. D e politie besloot Speckm an ook de eers te overval, va n 15 
juni , ten las te te legge n , vanwege de vele overeenk omsten . 

De overige vier overvallen. N a enige tijd kwam de politie op de gedachte dat Speek

m an ook bet rokk en zou ku nnen zijn bij vie r and ere, ono pgeloste ove rvallen 

die allemaa l in deze lfde om gev ing waren ui tgevoerd door ee n ongem asker d e 

blanke man. O verva l 3 was eveneens uitgevoe rd met een schiethamer, in Delft . 

Numm er 4 w_as een ove rva l op deze lfde bank in Delft , nu met een zwa rt voo r
werp in de vo rm va n een pij p. Numm er-5, een ove rv al in Barendr echt , had 
met ove rval 2 het signalemen t gemeen en het vrage n om een ' pers oonlijk e 
len ing'. O ve rv al 6 werd met een tikkend postp akket gepleeg d ; de loketti ste 

herkend e Spec km an later in de uit zendin g van Opsporing verzocht. H ier is ee n 
ove rzicht van alle zes overva llen . 
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Plaats Signalement Werkwijze 

Lomb ard ije Blanke , 30 jaar , licht - Dreigt met schieth amer 

(Rotterdam) blond 

2 Lombardij e Blanke, 35 jaar , donker- Dr eigt met schietham er; 

(Rotterdam) blond vraagt om persoonlijk e len ihg 

3 Delft Blanke, 30-40 ja ar, blond Dr eigt met schiethamer 

4 Delft Blanke , 30 jaar, donker- Dr eigt met zwa rt voorwerp 

blond 

5 Barendrecht Blanke, 30 jaar , licht - Dr eigt met langwe rpig voorwerp; 

blond vraagt om persoo nlijk e lenin g 

6 Charlois Blanke, 35 jaar, licht - Dr eigt met tikkend pakk et 

(Rotterdam) blond 

De overe enkomst en tuss en de overvallen waren wel suggestief maar kond en 

geen bewijs vormen. Daarom is getracht Speckm an te lat en identific eren door 
de getuigen van de div erse overvallen. 

De confrontaties. In tot aal zijn twintig getuigen met Speckman geconfronteerd 
in Oslo- confront at ies. Daarv an herk end en slechts nege n getuigen hem. Ze

ven van die nege n get uig en hadden hem al eerder tijdens de uitz ending van 
Opsporing verzocht gezien. Er blijven dus eigenlijk maar twee bruikbar e her
kenningen over, naast de herke nning en regelrecht van de uit zending. Die twee 

bruikb are herkennin gen betroffe n overva l nummer I en 6. Speckman is voor

al niet herk end door get uig en va n overval 3 (vier van de vijf getuig en) en over

val 4 (vijf van de vijf getuigen). 

Bew&·s, verweer en behandeling 

Bewijs . Het naar voren gebrachte bewijs is zee r uitvoerig. 

a . Speckman bes chikt plots elin g over geld, ongeveer vanaf het mom ent va n 
de eerste overval. Het verhaal van de verhuurde papieren klopt niet. Als hij 

werkelijk zijn papi eren had verhuurd, had hij overval 2 ni et hoev en plegen. 
Vriesm an en Lansin g kennen hem niet en dergelijk e verhuur brengt veel min
der op dan hij beweer t. 
b. Speckm an is her ken d door ten min ste vier personen die de uit zend ing (of 
video) van Opsporing verzocht hebbe n gez ien . Bovendien is hij herke nd door 

nege n getuigen in O slo-confrontati es . 
c. Spull en die in Speckmans bezit werden aa ngetro ffen , waaro nd er de schiet 

hamer, zijn door getu igen her kend . 
d. Speckma n heeft een overval bekend die opmerkelijk veel leek op somm ige 
va n de andere overvallen. De buit bedro eg daarbij 22 ooo gulden. H et nieuw e 
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int e rieur en het baa r geld da t bij Speckman werd aang etroff en heef t bij elkaa r 

een gesch atte waa rd e die di cht in de buurt komt van de 250 ooo guld en die 

in de zes ove rvallen bij elkaa r is buitg emaa kt. 

e. H et hand schrift op het post pakket dat is gebruikt bij overv al 5, komt vol

gens het Gerecht elijk L aborator ium met een hoge graa d van waa rschijnlijk

heid overeen met het hand schrift va n Speckm an . 

f. Een uur na ove rva l 5 in Bare ndr echt koopt Spec kman in Delft een au to , 

die hij cont ant betaa lt met IOO bri efjes va n IOO guld en. Bij ove rv al 5 zijn 500 

va n zulk e br iefjes ges tolen . 

Verweer. H et verw ee r gaat uit gebr eid in op de kwaliteit van de herk ennin gen . 

a. D rie herkennin gen van Opsporing verzocht spelen geen rol , omd at Sp eckm an 

ove rval 2 toegee ft. Slecht s de herkennin g door de loketti ste va n ove rva l 6 blijft 

daarva n over. M aar zo' n herkennin g op de telev isie mi st alle waa rbor gen van 

een O slo- confr ont atie; het is een opsporin gsmidd el, gee n be wij smidd el. 

b . D e mees te ge tui gen herkenn en Speckm an bij de O slo-confront a ties ni et. 

c. Zeven va n de herkennin gen zijn ongeldi g omd at deze get uigen Sp eckm an 

al in Opsporing verzocht hadd en gez ien . Er blijv en d us slecht s twee herkennin 

gen ove r voor vijf be twi ste za ken . Een va n deze getui gen wee t ni et zeker of 

ze de uit zendin g hee ft gezie n en is ook niet zeker bij de herkennin g. D e twee

de zeg t letterlijk: 'D e and ere m ann en die op de rij naas t hem staa n cq . ston

den , kon ik zo afsch rijven .' D at roept vrage n op ove r de gesc hikth e id va n de 

ge toond e figu ra nt en . Mi sschien was Speckm an de enig e di e aa n het signale

ment vold eed ? 

d . E r was nog een achtst e herkenn end e getui ge (voor over val 6) m aa r d a t is 

een oud ere dame die Speckm an nog va n vroege r kende: hij kocht in haa r bak

kerswink el altijd zijn bro od . 

e. De herkennin g van Speckma ns schiethame r (en and ere spullen) is doo r mid

del van enk elvoudi ge confr on ta ties gedaa n ; de ge tui gen hoefden allee n m aa r 

j a te zegge n . D e herkennin gsperce nt ages va n de kledin gstukk en wa ren sys te

m atisch zee r laag. Alleen de schiethamer is vaa k herkend, maa r va n wege he t 

enk elvoudi ge ka rakte r va n de her kennin gstaak kan daaraan we ini g gew ich t 

word en gehech t. 

f. Sp eckm an zegt alibi 's te hebb en . Hij zou tijdens overva l I meub els hebbe n 

gekocht in D elft. D e verkop er kan da t beves tigen ; de m eub els zijn de volgen

de dag bij hem afge leve rd. Tij de ns ove rva l 3 zou Sp eckm an met zijn vr iendin 

, een reis hebb en geboe kt (het staa t vas t dat hij dit op de bew uste dag deed , 

maa r het jui ste uu r kon niet wor den gever ifieer d) . Ee n uur na ove rva l 5 in 

Barendr ech t kocht hij een aut o in Delft; het is p ra ktisch niet mog elijk di e a f

stand , dwa rs doo r R ot terd a m heen , binn en het uur af te legge n. 

g . In de zaken 5 en 6 zijn vingerafd rukk en gevo nd en die vrij wel zeker va n 

de dader wa ren , maar ni et met die va n Speckm an ove ree nkwamen. 
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h. Een deel van het bij Speckman gevonden geld was verpakt in m ateriaal 

van een bank die niet is overvallen . 

i. Bij overvallen nummer r, 2 en 5 heeft de dader zogenaamde overvalpakket

ten meegenomen. Dat zijn pakketten met bankbiljetten waarvan de nummers 

bekend zijn. Deze biljetten zijn niet opgedoken bij de firma's waar Speckman 
kocht, niet bij de banken van die firma's en niet bij Speckman thuis. 

Behandeling. De rechtbank achtte de schuld aan alle zes overvallen bewezen 

en veroordeelde Speckman tot zes jaar gevangenisstraf. In de motivering werd 
expliciet gesteld dat de herkenningen wel overtuigend waren . Het feit dat veel 

getuigen Speckman eerder in Opsporing verzocht hadden gezien, kon geen fac
tor van belang zijn, aangezien de rechtbank door eigen waarneming had vast

gesteld dat de kwaliteit slecht was. Daaraan kunnen de getuigen geen 

herinnering aan Speckman hebben overgehouden. (Wat men daàrbij uit het 
oog verliest is dat vier getuigen juist Speckman herkenden van die opnamen.) 
Bovendien heeft de rechtbank aan de getuigen gevraagd of het zien van die 
uitzending van invloed was geweest en hun antwoord was negatief geweest. 

Er was dus geen invloed. Bovendien heeft de rechtbank kunnen vaststellen 

dat de Oslo-confrontaties 'met meer dan gebruikelijke zorgvuldigheid' zijn 

uitgevoerd. (Een weinigzeggende uitspraak wanneer men weet wat de gebrui

kelijke zorgvuldigheid is.) De rechtbank citeert met name de herkenningen 
door zes getuigen, van wie er vijf de uitzending van Opsporing verzocht hebben 
gezien. Hierbij is geen enkele getuige van overval 4 . Hoe die overval bewe

zen kan zijn, blijft een raadsel. Verder citeert de rechtbank de herkenning 

van Speckmans schiethamer. Een belangrijke overweging moet zijn geweest 
dat slechts één van een aantal gevoegde zaken een volledig bewijs behoeft. 

In dit geval was dat overval 2, die door Speckman was bekend. De overige 

zaken kunnen met minder bewijs bewezen worden verklaard. Het gerechts

hof acht Speckmans aandeel in de overvallen 3-en 4 onvoldoende bewezen 

en spreekt hem daarvan vrij . Zijn straf wordt teruggebracht tot vier en een 

half jaar. 

Problemen 

Het centrale probleem in deze zaak is dat het bewijs tegen Speckman in de 
vijf toegevoegde zaken uitsluitend bestaat uit herkenningen. Die herkennin

gen zijn echter betwistbaar omdat de meeste getuigen Speckman al eerder had
den gezien in Opsporing verzocht. Hier is geen sprake van een kunstfout: zonder 
dit programma was Speckman wellicht niet opgespoord en was ook overval 
2 nooit opgelost. Maar het nadeel is duidelijk: de opsporing in de ene zaak 
zit de bewijsvoering in vijf andere zaken in de weg . Daarbij komt nog dat 
de herkenningen in de vijf andere zaken niet eens eenduidig zijn: elf van de 
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twinti g getui gen herkenn en Speckman niet . De door de rechtb ank aan gevoerde 

herkenning van de schieth amer heeft met dri e van deze vijf overv allen niets 

te maken. Het overig e bewij s is indir ect. Een aant al bewij zen van ons chuld 

die door de verd edigin g zijn aa ng edr age n (alibi , ove rv alpakketten , ving era f

drukk en) is do or de rechtb ank ong emotiveerd genegeerd . 

Volp 
In de br and , uit d e brand ? 

Verdachte. Adrianu s V olp , eigenaa r va n een noodlijd end e glashand el ann ex 

ve rfh and el. 

T en laste gelegd mi sdrijf. Op ze ttelijke br and stichtin g in zijn werkpl aa ts, met het 

oogmerk verzekerin gsgelden te inn en . 

Procesverloop. Zow el doo r de rechtb ank als doo r het hof is V olp vero ord eeld 

to t een j aa r geva n geni sstr a f. Vo lp is in cassatie gegaa n . 

Samenva tting. Adri anu s V olp zou zijn werkpl aa ts in de bra nd hebb en ges tok en 

om de verzekerin gsgelden te inn en. H et bewijs daa rvoo r zou zijn dat de bra nd 
op een zee r onwa arschijnlijk e wij ze is ont staa n , namelijk toe n V olp tuss en 

zijn br andb are mate ri alen aa n het lasse n was . D aa rn aast ve rkl aa rd e een aan

ta l getu igen da t V olp al eer der had gezeg d dat hij de zaa k in br and zou ste

ken . Hij had zee r laa t zijn verzekerin gspr emie beta ald , maa r jui st op tijd om 

de uitk erin g te kunn en inn en . Te n slotte wa ren er ook nog ge tui gen die hem 

tijdens de br and ver dacht bez ig zage n . 

D e geschiedenis 

Adri anu s Volp had een zee r noodlijd end e glashand el ann ex verfh and el. Hij 

had pro blemen m et het betalen van de belastin g en de verzekerin gspr emi es. 

Hij vroeg uit stel van bet alin g aa n de inspecteur der belas tin gen , maa r dit wer d 

hem gewe igerd . T oen ging op 3 augu stus 1988 zijn wer kplaa ts in vlamm en 
op. Aanva nk elijk vermo ed de niemand een mi sdrijf en de ve rzekerin g gin g al 

over tot betal ing va n de gelden , toen er ineens een anonieme tip doo r de poli

tie we rd on tva ngen . Deze tip bleek afkomstig te zijn va n een man aa n wie 

V olp voo raf zou hebb en vert eld hoe hij de verzekerin g dacht op te licht en. 

D e versie van Volp . V olgens de ver dacht e was hij op de bewu ste dag b ez ig in 

zijn werkpl aa ts een kapotte kantoorstoel te lassen . R ond spattend e vonk en heb

be n toen ve rmo edelijk een vloe isto f of damp aa ngesto ken die was wegg elekt 
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uit een doos met flessen, waarin zich thinner, terpentine en wasbenzine be

vonden. Waarschijnlijk waren er een of meer flessen door het vervoer kapot 

gegaan . Hij zag een brandend spoor ontstaan naar de doos toe, die onmid
dellijk in brand vloog. Het spoor was ongeveer 4 meter lan g. De dozen had
den steeds op deze plek gestaan, hetgeen vaste klanten konden bevestigen. 

Volp heeft geen poging gedaan de doos te blussen, want de vlammen waren 
binnen enkele seconden al veel te hoog . Hij had geen tijd meer om de brand

blusser te grijp en. 

De versie van het openbaar ministerie. Volp heeft de brand opzette lijk aangestoke n 
om uit zijn financiële perikelen te geraken. Niemand heeft hem dat zien doen, 
maar er waren genoeg verklaringen die dit waarschijnlijk maken. 

Bew&·s, verweer en behandeling 

Bewijs. Het bewijs bestaat uit getuige nverk lar in gen, een technisch rapport en 
enige logische overwegingen. 

a. Het ging slecht met de zaak van Volp. Hij heeft een belastingschuld van 
35 ooo gulden die hij niet kan inlossen. Tegen de inspecteur Tindemans ver

klaart Volp drie weken voor de brand dat hij 'beter de hele zaak in de fik 
kan steken'. 
b. Hetzelfde verklaart Volp tegen een zakenrelat ie, Hoey Smit, ongeveer in 

dezelfde periode. 

c. Aan een derde getuige, Fick, legt hij zelfs uit hoe hij de brand zou laten 

ontstaan: hij zou gaan lassen, een vonk zou in de thinner vliegen en geen haan 
die ern aar kraait. Deze Fick brengt de zaak aan het rollen door een anonieme 

tip aan de politie te geven . 
d. Aan het beg in van de brand zien twee toeristen die op de fiets passeren, 
Leeman en Maas, rook uit de werkplaats komen. Zij stappen af en kijken door 

de winkelruit naar binnen om te zien wat er aan de hand is. Daar zien ze 

Volp die, naar hun zeggen, hevig schrikt va n de twee mensen die hem obser

veren. Volp rent weg va n de brandende doos en verdw ijnt naar achter. Hij 

komt niet meer terug en probeert niet om de brand te blussen, bijvoorbeeld 
met de brandblusser die aa n de muur hangt . Toch is de brand niet zo groot 

dat dit onmogelijk was geweest. 
e. Volp heeft sind s december 1987 zijn verzekeringsprem ies niet betaald. Na 
diverse aanmaningen betaalt hij ineens alle premies in de twee weken voor 

de brand. 
f. Er is een rapport van het Gerec htelijk Laboratorium wa arin wordt verklaard 
dat th inn erflessen en andere flessen niet gemakke lijk bij het vervoer kapot gaan . 
Bovendien maakt een lekke nde fles maar een klein plasje, dat nooit een spoor 

van 4 meter kan veroorzaken. 
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g. De hand elwijze van Vo lp om in de nabijh eid van een ops lag van flesse n 
met brandbar e stoffen te gaan lassen, is wel heel erg dom. Van een prof ess io

nal als Volp verwacht je zoiets niet; het is onwa arschijnlijk dat hij dit per on

geluk gedaan zou hebb en. 

Verweer. De verdediging heeft op alle punt en van de bewijsvoering ee n 

antwoord: 
a. De opmerking dat hij beter de hele zaak in de fik kon steken, heeft hij in
derdaad gemaakt . Maar dat is een manier van spreken. Zou het niet heel erg 
dom zijn om zoiets tegen verschillende getuigen te zegge n wanneer je dit wer

kelijk van plan bent? 
b . Aan de getuige Fick heeft Volp ni et uitgel egd hoe hij de brand zo u aanste

ken, maar hoe de brand is ontstaan; het gesprek vond namelijk plaats ná de 
brand. De getuige Fick kon op geen enkele manier bewij zen dat de datum 

van het gesprek voor de brand lag . 
c. De toeristen Leeman en Maas vergissen zich. Wat ze zagen, is dat Volp 
ontzettend schrok van de brand die hij juist op dat mom ent ontdekte. Hun 

interpretatie dat hij schrok van twee ooggetuigen is pas later ontstaan, toen 
ze hoorden van de verdenking tegen Volp. Het is waar dat Volp niet heeft 
geprobeerd de brand te bluss en, m aa r met het ontploffingsgevaar was dat ook 

heel onverstandig geweest; de twee toer isten konden dat niet beoordelen. 

d. Volp heeft de verzekeringspremies op hetzelfde tijdstip betaald als in de 
j aren daarvoor: na de laatste aanmaning. Daaraan is niets verdachts. 

e. Het rapport van het Gerechtelijk Labor ato rium wordt tegengesproken door 

een rapport van TNO waaruit blijkt dat een thinnerfles bij vervoer wel kapot 
kan gaan; en dat de thinner , terpentine of wasbenzine zich gemakkelijk over 

de vloer verspr eidt wanneer die iets hellend is, zoals in de werkplaats van Vo lp . 
Bovendien springen lasvonk en over een afstand v_an ro meter , zodat de over

brugging van 4 meter helemaal geen probleem vormt. 

f. Het was misschien wel dom van Volp om in zijn werkplaats te lassen, maar 
dat had hij rege lm atig gedaan zonder dat er een probleem ontstond. Ho e kon 

hij weten dat er brandbar e vloeistof op de grond lag? 

Behandeling. Beide behandel ende rechtscolleges zijn van oordeel dat al de weer
leggingen door de verd ediging geen hout snijden en veroordelen Volp tot een 
j aar gevangenisstraf. D e verzekeringsgelden worden niet uitg ekeerd. 

Problemen 

H et -grootste probleem in deze zaak is·dat er voor ieder argument een tegen
argument is. Geen van de bewijzen leidt zonder meer tot een conclusie. De 
interpretatie van wat getuigen hor en en zien hangt heel sterk af van de con -
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text die hun wordt geboden. De uitlating en van Volp en zijn schrik tijdens 
de brand krijg en hun speciale betekenis juist door de context van opzettelijke 
brandstichting. Het is onbekend hoe de getuigen deze waarnemingen hebben 
geïnterpreteerd voordat ze een yermoeden van opzet hadden . 

Een and er probl eem wordt gevormd door de technische expertise, die geen 
empirisch onderzoek bevat over de vra ag of er een plasj e brandbare vloeistof 
kan zijn ontstaan en of een lasvonk zo' n plasje in br and zou kunnen steken. 
H et blijft bij theoretisch e overwegingen die voor de rechter moeilijk zijn te 
duiden. De rechtbank of het hof had zelf om een bete r technisch onderzoek 
kunnen vragen, maar heeft dat nagelaten . 

Daarbij komt dat de verdachte een bijzon der overtuigde indruk maa kt. Het 
gaat hem allang niet meer om de gevangenisstraf, maar om het principe. 
De raadsman, die wel enigszins door de wol is geverfd, is ook overtuigd van 
Volps onschuld : 'A ls Volp het toch heeft gedaan kan hij onmiddellijk bij de 
toneelvereniging in zijn dorp , want dan heeft hij het al die tijd wel heel knap 
gespeeld.' 

Walters 
Misbruik van geestelijk gehandicapten 

Verdachte. Sjoerd Walt ers2, eenenveertig jaar oud, groepsleider in een gezins
vervangend tehuis te Den Helder. 

Ten laste gelegde misdrijven. Ontucht met twee pupillen die onder hem zijn gesteld. 

Procesverloop. De zaak is sinds januari 1990 in ond erzoe k. Walters is op staande 
voet ontslag en. Twee jaar later is de zaak nog steeds niet voorgekomen. 

Samenvatting. Sjoerd Walters is al twaalf jaar groepsl eider in een gezinsver
vangend tehuis. Hij wordt ervan beschuldigd met twee pupillen seksuel e han
delingen te hebben bedreven . De pupillen zijn respectiev elijk zwakbegaafd 
( debiel) en imbeciel en word en gekenschetst door gestoord realiteitsbesef en 
een ziekelijke fantasie. Zij zijn de belangrijkste getuigen . Hun verklaringen 
worden beoordeeld met een door de deskundige verkeerd toegepaste vorm van 
statement validity analysis. De zaak blijft twee j aa r in onderzoek. Inmiddels 

is Walters op staande voet ontslagen. 

2. Deze zaak is, gezien de stand van het ge.ding, slechts opgenomen na uitdrukkelijk e 

schriftelijke toestemming van verdachte en diens raad sma n. 
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De geschiedenis 

De verdachte. Sjoerd Walters was groeps leider in het gezinsvervangende tehuis 

Het Anker te Den Helder. Hij vervulde die betrekking reeds twaalf jaar. Hij 

is getrouwd en heeft twee dochters. 

De slachtoffers. De twee vrouwen die beweerden door Walters te zijn misbruikt 

zijn J annetje Hart, vijfenveertig jaar oud, en Alida Borg, achtenveertig jaar 
oud. J annetje is zwakbegaafd ( debiel) en is mede opgenomen wegens een sek

suele indicatie, hetgeen betekent dat zij vanwege haar seksuele gedrag niet 

goed buiten het tehuis kan wonen. Alid a is im becie l en mongoloïde. Zij is 

dol op mannen, maar op een heel kinderlijke manier. Een jaar voor de ont 

dekking deed zij erg plakkerig tegen Walters. Zij woonde ongeveer een jaar 
in het tehuis toen de ontdekking werd gedaan. Zij had huidproblemen en moest 
daarom iedere dag op haar buik en onder haar borsten worden ingesmeerd. 

Het hoorde bij Walters' normale werk om dit te doen . 

De ontdekking. De zaak kwam aan het rollen op 19 januari 1988, toen J annetje 
Hart op bezoek was bij haar broer en schoonzuster. De broer had al enige 

tijd vermoedens en vroeg door. Het is overigens niet duidelijk waarop deze 

vermoedens betrekking hadden: op Het Anker in het algemeen of speciaal op 

Walters. Jannetje vertelde haar broer een gedetai lleerd verhaal: zij zou al zes 
jaar een relatie met Walters hebben en zij had zelf de indruk dat Walters met 

meer pupi llen vree. De eerste gemeenschap vond plaats toen Walters op haar 

kamer was tijdens een uitzending van de Olympische Winterspelen te Calga 
ry. Zij was een keer bij Walters thuis geweest en had ook daar gemeenschap 

met hem gehad. Dat was de zaterdag voor Pinksteren. Evenzo tijdens de va

kantie van het tehuis in Callantsoog. 

Walters werd onmidde llijk op non-actief gezet. Hij schreef een lang ver
weerschrift en sprak met de directie van Het Anker af dat er intern niet over 
de zaak zou worden gediscussieerd . Op 6 februari werd aan de pupillen mee

gedee ld dat Walters voorlopig niet zou terugkomen. Alida Borg reageerde daar 

zeer emotioneel op; zij werd misselijk en ging huilen . Na enige gesprekken 

met de groepsleidster Rietje Kaart vertelde Alida haar verhaal. Tijdens het 

insmeren had W alters in haar kamer voor de eerste keer gemeenschap met 
haar gehad . Hij had de deur op slot gedaan, maar de zuster van Alida, Thea, 
kwam op bezoek en stond op de dichte deur te kloppen. D_it deel van het ver

haal is door Thea Borg bevestigd. Alida verklaarde verliefd te zijn op Wal

ters, maar de gemeenschap was tegen haar zin geweest. Hoe het gesprek met 
Rietje Kaart precies is verlopen, is echter onduidelijk . Het is bijvoorbeeld niet 
evident dat Alida wist wat geslachtsgemeenschap inhoudt; zij refereerde aan 
iets dat zij op televisie had gezien, maar dat is mogelijk een omhelzing ge-
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weest. Zij zegt na veel aandringen: 'Wij deden voelen ' en: 'Neuken, net als 
op de televisie,' aldus het verslag door Rietje Kaart . Op 22 februari sprak Rietje 

Kaart opnieuw met Alida ; bij deze gelegenheid besloot zij haar vers lag over 
de gemeenschap met Walt ers: '[Alida] wist niet wat dat was en hoe zij dat 
moest verte llen .' 

Op 7 februari werd Walt ers met onmiddellijk e ingang onts lagen; op 22 fe

bruari de ed het bestuur van Het Anker aangifte bij de politie. Er is dus een 

maand verlopen tuss en de ontdekking en de aangifte en twee weken tussen 

het ontslag en de aangifte. Wat er in die tussentijd is gebeurd, met name wel
ke gesprekken er met de twee slachtoffers zijn gevoerd, is niet bekend. 

Bewijs, verweer en behandeling 

Bewy·s. H et dossier beva t de volgende aanwijzingen voor de schuld van Walters. 

a. Walters had de regel ingesteld dat men na het eten tot 20.00 uur in de woon

kamer moest blijven. Walters ging dan iets 'reparere n ' in de kamer vanjan

netj e. Dit wordt bevestigd door twee pupill en. Een andere pupil herinnert zich 

dat Sjoerd een keer om 18 .3 0 uur naar bov en was gegaan. Toen hij om 19 .30 

uur werd geroepen voor koffie, klonk zijn stem heel erg boos. Drie weken la
ter was er nog eens zoiets gebeurd. 

b. Er werd wel eens gestoeid met de pupill en. Twee ex-pupill en verklaarden 
dat Sjoerd daarbij nogal eens de borst en van Jannetje Hart vastpakt e . 
c. Th ea Borg verklaarde voor de gesloten deur van haar zusje Alid a te heb

ben gestaan. 
d. De hoofdleidster Erica ·Wijsman verklaart dat zij er zeker van is dat Wal

ters zich aan de meisj es heeft vergrepen. Zij weet dit zo zeker omdat Walters 
negen jaar geleden betrekkingen had onderhoud en met minderjarige stagiai 

res. Zij leidde dit af uit telefoontjes die zij kreeg van mevrouw Walters met 
het verzoek om haar man aan de lijn te krijgen, terw ijl Walters juist een vrije 

dag had. 

e. De leidster Irma Bruinsma bevestigt dat Walt ers tijd ens de uitz ending van 

de Olympische Wintersp elen te Calgary gedurende ong eveer anderhalf uur 

op de kamer van Jannetj e was. 
f. Alida Borg had verk laard dat zij zich na de eerste gemeenschap met Wal

ters had verslapen . Het verslapen is bevestigd door de groepsleider Ubbo Ecker. 
g. Er is een verklaring van de psycholoog Koppert, die statement validity ana

lysis op de verhalen van J annetje en Alida heeft uitgevoerd . Hij komt tot de 
conclusie dat de verhalen 'met aan zekerheid grenzende waarschijn lijkh eid' 

op waarheid berusten . Dit rapport wordt hieronder besproken. 

Verweer. Walters heeft een andere versie van de diverse gebeurtenissen. 

a. Groepsleiders hebben voortdurend seksuele avances te verduren. Rietje . 
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Kaart bevestigt dat. Zij werd steeds belaagd door J annetje Hart, vooral toen 

deze ontdekte dat Rietje met een vrouw samenwoont. Rietje heeft toen over

plaatsing aangevraagd en gekregen. Jannetje belaagde ook Walters en deze 

heeft dat in teamvergaderingen gemeld en besproken. Alida heeft gedurende 

enige tijd - ongeveer een jaar voor de aang ifte - zeer 'p lakk erig' gedaan 

tegen Walters. Ook daarvan is iets tegen haar gezegd. Walters heeft echter 

nooit concrete voorstellen van haar gekregen, maar zij maakte wel opmerkin

gen in die richting. Toen Walters dat met collega's had besproken, werd het 

minder. 

b. Mevrouw Walters herinnert zich de bewuste zaterdag voor Pinksteren. Zij 

was toen zelf wel even weg, maar haar twee dochters ·waren in huis geweest. 

c. Walters geeft toe tijdens de uitzending van de Olympische Winterspelen 

op de kamer van J annetje Hart te zijn geweest. Daarvoor is hij ook op het 

matje geroepen. Met het was slechts heel kort, zeker niet de anderhalf uur 

waarover Irma Bruinsma het heeft. 

d. Een onzer heeft een rapport uitgebracht aan de rechter-commissaris waar

in wordt uitgelegd waarom de analyse van de psycholoog Koppert onjuist is 

en de conclusies niet vertrouwd kunnen worden . 

Het rapport van Koppert 

De rechter-commissaris heeft dr. I.H.K. Koppert benoemd tot getuige-des 

kundige en hem de volgende opdracht gegeven: 

- 'Het horen van de betrokkenen (dit is de mogelijke slachtoffers) en 

het opmaken van een verbatim vers lag daarvan; 

- het opste llen van een rapport over de betrouwbaarheid van de aldus 

verkregen verklaringen; 

- het ter kennis brengen van al het overige dat voor de beoordeling van 

deze zaak dienstig zou kunnen zijn. ' 

Het gaat hier om een verhoor tijdens het gerechtelijk vooronderzoek en daar

bij heeft de raadsman van de verdachte het recht aanwezig te zijn en vragen 
te stellen. Dat recht werd echter niet gegund; ook een van ons die op verzoek 

van de verdediging bij de zaak werd betrokken, werd niet toegelaten. Dr. Kop

pert voerde langdurige gesprekken met de pupillen, met als conclusie dat hun 

verhaal op waarheid berustte. Een kritische bespreking van dit rapport is ge

geven in hoofdstuk 14. Wij volstaan daarom hier met het opsommen van de 
belangrijkste punten van kritiek. 

a. De wetenschappelijke status van statement validity analysis is op zijn best 
aanvechtbaar te noemen. 

b. Statement validity analysis is slechts toepasbaar op verklaringen van kin-
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deren. Er is niets bekend over de toepassing op verk laringen van volwassen 

zwakbegaafden en imbecielen . 
c. Het is voor de toepassing van statement validity analysis noodzakelijk om 
de interviews op een voorgeschreven gestandaardiseerde wijze uit te voeren. 

Koppert heeft zich in geen enke l opzicht aan de standaarduitvoering gehou

den. Het belangrijkste probleem in dit opzicht is dat hij aan de geïnterviewde 

geen kans gaf voor vrije reproduktie, maar het interview leidt door middel 

van gerichte vragen . Meermalen zijn deze vragen suggestief. 
d. De interpretatie die Koppert aan sommige uitspraken geeft is vaak verre

gaand onlogisch en arb itrair. 

e. Belangrijke uitspraken van de twee getuigen worden zelfs gehee l weggelaten . 

f. Statement validity analysis is in eerste instantie bedoeld om waarheid van 

leugen te onderscheiden, niet om waarheid van ziekelijke fantasie te onderschei

den . Aangezien de twee vermeende slachtoffers geen motief hebb en om Wal

ters vals te beschuldigen, is er hoogstwaarsch ijnlijk geen sprake van leugen, 

maar mogelijk wel van ziekelijke fantasie. Koppert schijnt zich dit probleem 
niet te realiseren. Toch zitten de verklaringen vol met aanwijzingen dat de 
vrouwen het slachtoffer zijn van hun fantasie. 

g. Statement validity analysis kan niet vaststellen of de fantasie van deze beïn

vloedbare vrouwen wellicht is gevoed door de uitgebreide gesprekken die in 

Het Anker over deze aangelegenheid zijn gevoerd . De ontdekking vond plaats 

in j anuari 1990; de gesprekken met Koppert pas in de zomer van 1991. Boven

dien zijn de twee vrouwen door de buisleiding zeer uitvoerig voorbereid op 
het gesprek met Koppert. 

Problemen 

Het belangrijkste probleem in deze zaak is dat de directe getuigen zwakbe 

gaafd en imbeciel zijn, terwijl zij juist op het terrein van de seksualiteit een 

afwijkende beleving van de werkelijkheid hebben . Dat kwalificeert mensen 

niet bij uitstek als getu igen. Aan de andere kant zouden geestelijk gestoorde n 

vogelvrij zijn wanneer men hen per definitie nooit zou gelov en . In dit dilem
ma is het begrijpelijk dat de rechter-commissaris zo veel mogelijk andersoor
tig steunbewijs verzamelt. Een deskundig oorde el op grond van statement 
validity analysis is echter van weinig nut omdat de methode niet zeer diagnos
tisch is . Wordt zij op een onjuiste wijze uitgevoerd, zoa ls hier het geval is, 

dan heeft de methode zelfs geen enke le waarde . Geen van de andere bewijzen 

die in het dossier worden aangetroffe n zijn strijdig met Walters' eigen verkla

ring. Men moet zich afvragen of men in een dergelijke situatie niet vee l te
rughoudender moet zijn met maatregelen tegen de verdachte; en o( men niet 
binnen een veel kortere termijn moet beslissen of er een reële mogelijkheid 
bestaat om wettig en overtuigend bewijs te verzamelen, zodat een verdachte 
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niet gedur end e twee jaar het voorwerp van onderzoek naar een dergelijke be

lastende beschuldiging hoeft te zijn . 

Het tijd sverloop heeft nog een ander effect: het bewijsmateriaal dat in casu 

voorname lijk uit getuigenverk laringen bestaat , wordt er almaar onbetrouw

baarder door. Uit het gesprek van dr. Koppert met Jan ne tje Hart blijkt dat 
één van de groeps leiders, Er ica Wijsman, al lang voor de ontdekking seksuee l 

misbruik door verdachte vermoedde. Nadat Jannetje: Hart het verhaa l aan 

haar broer had gedaan , liep men niet direc t na ar de politie. Walters werd eerst 

op non-actief gesteld en er volgden onderhandelingen met het bestuur van 

Het Anker. Pas toen nog een geval van seksueel misbruik werd vermoed, volg

de onts lag op staande voet en pas één maand daarna aangifte bij de politie. 

Waarom niet eerder aangifte is gedaan, blijft duister. Wel is duidelijk dat in 

die per iod e ve le gesprekken zijn gevoerd: tussen staf en pupillen, tussen de 

huispsycholoog en in ieder geva l één, maar vermoede lijk meer pupillen. In 

Het Anker waren de problemen rond Walters het gesprek van de dag. In het 

gerec ht elijk vooronderzoek wordt nog een schepj e op het tijdsverloop gedaan 

door pas één jaar na aangifte een psycholoog te verzoeken gesprekken met 

de twee pupill en te voeren. Ook als de verhalen van de twee pupillen niet aan 

fant asie of suggest ie zijn ontsproten, heeft de lange duur tussen ontdekk in g, 

aang ifte en de gesprekken met dr. Koppert bijzonder veel gelegen heid tot 

(meer) suggestie en fantasievorm ing gegeven. Men kan zich afvragen of -
met welke onderzoeksmethode da n ook - het nog zin heeft om met de pupil

len gesprekken te voeren na zo'n lange periode en in deze situ atie, en of de 

psycholoog niet beter zijn medewerking had kunnen weigeren. 
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Anti-terror ismewetgeving 

414 
Antropoloog 294 
Assumptie 

van onsc huld 21, 38, 

52, I06, 113, 145, 190, 

414, 415 
van schuld 21, 50-52, 
145, 190, 414 

Astroloog 301 
Autobiografisch ge heugen 

271, 276, 280, 284 
Automat ische in terpr etatie 

64 
Autoptic profer ence 45 
Baconiaan se waarsc hijn-

lijkheidsrekening 56 

Balance of probabiliti es 56 

Ballistisch expert 293 

Base-rate 104-I09, 16i, 338, 

414 
Bayes 51, II2 

Bayesiaans e beslissingsmo-

del 51 
Bedr eiging in verhoor 176 

Beïnv loeden getu ige 283 

Bekend e crimin eel 144 

Bekend e verdachte 195 

Bek enteni s 34-35, 98, I06-

110, 443, 466, 4.67 
be twiste 16i 
beves tiging 186 

effect 163 
herkenne n valse 186 

herroepen 154 
pr eventie valse 183 

spo nt ane va lse 159 

va lse 159 
Belanghebbende get ui ge 

258 
Beleidssepot 35 
Beloftes in verhoor 176 

Berekening diagnostische 
waarde w8-m 

Beroep op naïviteit 83 

Beroepsvereniging 315 

Beschermende getu ige 255 

Bes lissin gscrit erium 99, 

IOI-!03, 208 

Betaling deskundig e 304 
Betrappen op heterdaad 

16, 131, 160, 190 
Betrouwbaarheid 120, 327, 

349, 361 
Betrouwbaarhe id get uige 

270 
Betwiste bek entenis 161 

Beul va n Ommen 307 
Bevestiging bekentenis 186 

Bewez enverk lar ing 16, 93, 

96, 97, 158, 312, 423, 426 , 

428, 432, 438 , 457, 478, 
480 

Bewijs 

aanvu llend 159 , 250-251 
-constructie 465 
-criterium 94 

dir ec t 46 
dissoci at ie van overtui 

ging en 86-90, 94, 105, 

I06, 252, 457, 480 
emp iri sch onmoge lijk 

48, 51 
half 156 

669 
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ind irect 46, 84, 156, 

157, 188 
-krac ht 47, 140 
logisch onmoge lijk 48, 

51 
-n1inim um 252 

m isdr ijfgeleid 139-140 

-nood 443 
nat rekken tege n- 133 
negere n 130 
ondersteu nend 155 

onrechtmat ig 39, 93, 

126, 326, 399, 465, 466 , 

467 
ontkenning als 158 

onvei lig 70, 116, 145, 

146 
onvo ldoe nde 16 

onvo lkomen 443 
overtu igend 432 
rechtmat ig 126, 326, 

467 
selectie van 396, 400 
selectief gebruik 435 
tegenstri j dig 395 
-verweer 91, 399 
verniet iging 130 
volkome n 154, 158 
vr ije waarde ring 157 
waarde ren va n 395 

wett ig 44, 251, 432 
Bezoek regeling 261 
Bijlegger 221-228, 279 
Birmingham Six 121, 266 
Bloed- en aa nverwanten 

259 
Bloedonderzoek 98 
Bolderkar- affaire 360 

Bottom -upbe nadering 50 
Broadwater Fa rm R iot 163 
Buurto nderzoek 144, 400 , 

427 
Capabi lity 46 
Ca usale re lat ie 282, 321, 

34o, 355, 404 
Caut ie 32, 169, 174, 182, 

169, 174 
Centra! act ion 63 
Cent rale hande ling 63, 

126, 141, 191, 324, 421, 422 
C ircumstantia l evide nce 

45, 46 
Code of pract ice 216 
Coerced -comp liant confes

sion 166 
Coerced- interna lized con 

fession 166 

Co llins 54, 55, 59 
Com mon -sense pr esump

tion 38, 50-52, 57, 73, 
I06, 113, 267, 415 

Compensato ire straf 151 
Competent ie ged ragsdes -

kundige 326 
Conceptvonn is 436 
Conjunct ierege l 54, 56 
Co nservat ief geheuge n 281, 

295 
Cons titu tio Cr imina lis Ca -

ro lina 157 
Const itut ionele rechten 165 
Contact met advocaat 34 
Contact tussen getuigen 

200 

Contempt of court 311 
Context 45, 62-65, 82, 83, 

89-91, 205, 217, 234, 302, 
312, 324, 328, 421' 422, 

456 
Co n tra -expert ise 420 · 

Conv ict ion int ime 47, 94, 

95 
Conv iction ra isonnée 47, 

94 
Corroboration 186-187 
Da cty loscop isch bestand 

126 
De-a ud itu-verbod 443 
De-auditu-verk lar ing 45, 

230-243, 444 , 468, 469, 

471 

Deat h-qua lified ju ry 316 
Deduct ief rede neerproces 

73 
Delicta levia 156 
D emjanj uk, de zaak m3, 

3o7, 3II, 429 
Denaturer ing rapport 313 
Deskund ige verdedig ing 

299, 420 
Deskundige 36 

-ber icht 292 

ballist isch 293 
betal ing 304 
compete n tie gedrags-

326 
eisen aa n 300 
forens isch 301 
ged rags rege ls voo r 311 
gerechtelijk 293 
gevoe len van 291 
opdrac ht aa n 291 

rapport 298 
spree krecht 3m 
toega nkelijk heid 307 

vaste 293, 296 
vraag aa n 307 
wete nschap van 292 
zwijgp licht 3m 

Desk undi ghe id advocaat 

299, 420 
Det ail weg laten go 

Detect ivever haal 64, 421 
Detect ivewerk 412 

Diagnose 320, 325, 334, 

335, 356, 36! 
Diagnostic and Statist ica! 

M anua l 324 
D iagnostische waarde 53, 

76, !06-117, 139, 14°, 155, 
160-163, 187, 205, 209, 
218, 219, 226-228, 272, 

288, 357, 360-362, 389, 

393, 394 
D iefsta l Van Goghs 194 
D irect bew ijs 46 
Direct evidence 46 
D iscriminatie 104, m5 
D iscussie over feiten 416 
Dissociat ie van overtu i-

ging en bew ijs 86-90, 

94 , I05, I06, 252, 457, 
480 

DNA-onde rzoek 301 
Doob en K irshenbaum-

proef 206 
Dossi erkennis 52 
Draagkracht verdachte 421 
Druk politie 155 
Dubb elzinnigh eid 63 
D ubieuze veroorde ling 15, 

24, 27, 28, 464 
Dwa lende getuige 270, 357 



Dw angmaa trege l 32 
Dwa ngverpl eg ing 16 

D yas-test 294-296, 300 , 

3°2, 314, 315, 471, 472 
Eed 253 
Eenp ersoonsconfron ta tie 

II2, u3, 193, 197, 205 
Eerste verd enking 216 
Effect bekent eni s 163 

Eigen hypothese 138 
E igendom 43 
Eisen aa n deskundi ge 300 
Em ot ional imp airm ent 384 
Empiri sch onm ogelijk be-

wijs 48 , 51 
Engelsman , de zaak 313, 

466 , 467 
Enig mog elijke uitw eg 171 
Epi sod isch geheugen 271 
Equ ality of arm s 38-40 
Ern st van het delict m2 
Evid ence 

circum stanti a l 45, 46 
dir ect 46 
prejudi cial u8, 290 
testim onial 45 

Execution 46 
Exoti sche cont ext 83 
Fact a prob anda 44 
Fac ta prob anti a 44 

Fal sificati e 50, 133-139, 180, 

466 , 467 
Fami lieleden 259 
Fant as ie 165, 262, 279, 287-

289, 347, 362, 371, 388 
Fatsoeneren verklarin g 

232, 233 
Federa l ru les of evid ence 

243 
Feilbaa rh eid geheugen 272 
Feit 

juridi sch 42-44 

redengevend 59, 437, 

438 , 441 

str afbaa r 15, 41, 126, 231 

voo rlopig 43, 44 
Feitelijk verwee r 91 

Figur ant 89 , 196, 205, 206 
Fink ensieper 307, 3n 
Fleetin g glance n9 
Folter ing 156-169 

Forensische experti se 301 
Foto confront atie 130 
Foto's ·politi ea rchief 196 
Fotografische O slo-con-

front atie 197 
Fotoh er kennin g 197 
Fotok opieerm achin e 264 
Fout-po sitief 99 
Fout 

van de eerste soort 99 
van de tweede soort 99 
ve rbl oemen 125 

Foute ident ificat ie 125 
Fraudu leus pr oces-verb aa l 

264, 466 , 470 
Fry e-test 294-296, 302, 314, 

315, 393, 471, 472 
Ge br ekkige verankerin g 

415 
Gece rtifi ceerd e hond 220 

Gedr ags regels voor des
kundi ge 3u 

Geestestoestand verd achte 

326 
Geheim van raa dkamer 

432 

Geheugen 
accur atesse 270 
aut obiogra fisch 271, 

276' 280' 284 
conservat ief 281, 295 
episodi sch 271 

-fout 275 
feilbaa rheid 272 
reg ress ie 276 
-schema 276 
semanti sch 271 
ve rversen 271 

Gelege nh eid 46 , 144, 421, 
422 

Ge legenh eid tot liege n 265 
G eloofwaa rdi gheid getui ge 

251 
Gemaskerd e ove rvaller 96 
Genera lisa tie 57 
Gerechtelijk 

deskun dige 293 
Labora torium 124, 293, 
297, 3o5, 306' 419 
voo rond erzoek 34-44, 
51, 126, 154, 197, 231, 

Onderwerpenregis ter 

435, 464 , 465 
Ge recht elijke dwalin g 23 
Gesc hematisee rd e herinn e

ring 276 
G esub sidiee rd e rodd el 308 
Getui ge(n) 

anoni em e 81, 93 
beïnv loeden 283 
belan ghebbend e 258 

bescherm end e 255 
betro uwbaa rh eid 270 
con tac t tussen 200 

dwa lend e 270, 357 
geloo fwaa rdi gheid 251 
gijzelin g 257 
liege nd e 22, 357 
lijst va n 303 
onwillig e 257 
opro epen 258 
overleden 238 
overleg 284 
selectie 218, 270 

Geur sort ee rpr oe f 191, 220, 

279, 466 
Geva lsstu d ie 17, 19 
G evoe len van desk und ige 

291 
Gewe ten 253, 470 
Gez icht herinn eren 280 
Gez icht sve rlies politie 152 
Gezo nd denkend e mens 38 
Gezo nd verstand 96 
G iesen-Ni euwkerk 124 
Gij zelin g getui ge 257 

G odsoo rdee l 155, 157, 253 
Gokk ans 204, 205, 225 
G ra foloog 301 

G ras kam p 254 

Griffi er 92, 432, 435-437, 

476 
Gri gson, dr . J ames 318, 

319 
Gu ildford Four 121, 266 
H alf bewijs 156 
H andh ave n recht sord e 30 
H and schriftkundi ge 293 

H ea rsay 243-245 
H eler 144 
H erh aa ld testen 198 
H erijkin g W etboek va n 

Str afvord erin g 444 
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H erinner en 
geschem atiseerd e 276 
gez icht 280 
naa m 280 
oorspronk elijke 280 
reconstru ctie 276 
tege nstrijdig e 274 
tijd 280 

H erkenn en valse bekente

ni s 186 
H erkennin gssys teem 144, 

196 
Herr e rez 129, 363 
Herro epen bekent enis 154 
Her zienin g 21, 70, 316 
Ho evee lheid bewijsmid de-

len 97 
Hog er beroepri sico 434 
Homo seksualiteit 316, 325 
Hui szoe kin g 36 
Hulp officier van ju stiti e 

32, 181 

H ypn ose 172, 357, 391, 392 
H ypn otische sug gestie 172 
H ypothese 

aa nvank elijke 123 
eigen 138 
naj age n onjui ste 124 
onjui ste 124 

toetsing 50, 133 
Id entifi cati e 84, 86, 93, 

130, 145, 183-194, 304, 
441, 466 , 468 

Id entiteit 16, 182, 186, 190, 

217, 244 , 283, 441, 463, 
481 

Id entit eit van dader 15 

Idi osyncrat isch vonni s 435 
In dubio pro reo 101 

In cest 105, 261, 358 
In con sistenti e 63 
Indir ect bewijs 46, 84 , 156, 

157, 188 
Indu ct ieve ondersteunin g 

56 
Indu ctive support 56 
Indu stri eel rapport 312 

Inf erenti e 46 , 59, 63, 65, 
66, n6 , 446-448 

Inform aticus 294 
In form atie 

achter af 280 

voor af 284 
Initi atin g event 65 
Ink blot-test 329 
Insanity defense 323, 340 
Int elligenti e 370 
Int ention 46 
Int ern ational Comrni ssions 

of J uri sts 125, 159 
Int erpr etati e 63, 185, 392 
Int erpr etatie door rechter 

398 
Inti eme kenni s 136, 156, 

158, 166, 168, 188, 186, 

365, 467, 468 
In verzekerin gstellin g 32 

I ves 172 
Jui ste falsificat iepoging 137 

Juridi sch feit 42-44 
Juridi sche finesses 415 
Juridi sch verwee r 91 

Jur y 53, 67, n8-122, 157, 
160, 161, 163, 188, 244 , 

259, 290, 293, 296, 316, 

317, 318, 472, 473 
Ju stice 21, 52, 125, 159, 162, 

165, 166, 169, 183-185, 190, 

3°2, 337 
Kafka 32 
Kind ermi shand eling 316 
Kla ssieke waarsc hijnlijk-

heidsrekenin g 54-56 
Klini sch oo rdeel 333 
Klu ger H ans 222-223 
Knip- en plakvonni s 94, 

417, 437, 438 
Koninklijk e Ne derland se 

M aa tschappij tot Bevor 
derin g der Ge neeskun st 

316 
K op-staa rtvonni s 47, 94 
Krui sverh oor 50 , 71, 224-

246 ' 266' 296' 429 
K wetsbaa r vonni s 437 

Laan 363 
Larwood 272, 273 
Leg itimit eit politieoptr e-

den 126 
Leiding opspo rin gsonder

zoek 30 
Leugendetecto r n2, 114, 

288 , 357, 392 
Liege n 28, 38, 47, 70, 71, 

74-76, 96 , n8 , 137, 250, 
273, 287, 288, 290 , 384 , 

449 , 453 
Liege nd e getui ge 22, 357 
Liegend e opsporin gsa mb-

tenaar 149, 262 
Lij st van getui gen 303 
Lindb ergh-b aby 158, 159 
Log ica O slo-confr ont a tie 

194 
Lo gisch onm oge lijk bewijs 

48, 51 
Log ische int erpr eta tie 63 

LSO 308 
M aguir e Seve n 121, 266 
M atenn aa ien 38 
M cN augt en 322 
M edeplichti ge 84, 88, 260, 

468 
M edeverd achte 87, 260, 

413, 443, 468 
M eer en V aa rt- verweer 

93, 399 
M eervoudi ge kam er 16, 

432 

M eineed 151, 236, 252-257, 

265, 413 
M ens rea 15, 62, 321 
M ent aal element 64 
M ethod e va n ond erzoek 

295 
Midd el 421 
Mili eukundi ge 294 
Mir and a-r egels 34, 165, 

188 
Mi sdrag in g politie 125 
Mi sdrijf geleid bewijs 

139-140 
Mi sleidend citeren 312 
Mi sser 99 
M odu s operandi 144 
M oge lijkh eid 46 
M otief 46 , 140 , 144 , 421, 

422 
M otiva tion 46 
Moti verin gsplicht 94 , 460, 

472 

Mutt and J eff-techni ek 177 
Naa m herinn eren 280 



Najagen onjuiste hypot he-

se 124 
Narr ative theory 58 
Natrek ken tegenb ewijs 133 
Nederlands In stituut voor 

Psycholo gen 316, 360 
Nede rland se Ord e va n 

Advocat en 421 
Neg ere n bewijs 130 
Neuro logische test 327 
N iet-signaa l 99 
Nov um 22 
Offi ce of the Public De-

fend er 420 
Omvang dossier 418 
Ond erste un end bew ijs 155 
Onder zoek ter terecht zit-

ting 44 , 229, 432 
Ond eugde lijk bewijsmid

del 125 
Ong emotiv eer d selecte ren 

256 
Onju iste hypoth ese 124 
Onmogelijkheden 166, 186 
Onr echtm atig bewijs 39, 

93, 399, 465, 466 
Ontk enn end e verdac hte 

19°, 343 
Ontkennin g als bewijs 158 
Ontla stend e verklaring 254 
Onvei lig bew ijs 70, 116, 

145, 146 
Onverwachte inform atie 

282 
Onvoldo en de bewijs 16 
Onvolkomen bewijs 443 
Onvoll edi gheid 63 
Onwaar ver haal 384 
Onwillige getui ge 257 
Oorspronke lijke herinn e-

rin g 280 
Opdr acht aa n deskundi ge 

291 
Ope rante con dition erin g 

129 
Opge houd en voo r verhoor 

32 
Opnemen ver hoor 151, 184 
Opportunit y 46 
Oproepen schema 282 
Opsomming bewijsm idd e-

len 98 
Op spor ing door verdedi

ging "266 
Op sporin g Verzocht , tele

vis ieprog ram ma 131, 204 
Op sporing sond erzoek 30-

44 , 51, 123, 126, 154, 197, 
231, 435, 464, 465 

Or ga nisati e dossier 418 
Orth opedagoog 358 
O slo-confro nt atie 85, 89, 

110-118, 130, 131, 144, 176, 
177' 192-200' 202-207' 217-
220, 224-226, 264, 271, 

277, 294, 306, 317 
Overbrengende verklarin g 

239 
O vergebra chte verk lar ing 

239 
O verijverige politie 124 
Ove rlede n get uige 238 
Overleg get uigen 284 
Ov ertui gend bewijs 432 
Overtuiging 44 
O vert uiging door ove r-

wicht 171 
O vertuigin gspar adox 101 
O vertui gingsmaa tstaf 434 
Paard H ans 223 
Parol e board 337 
Partij enstrijd 412 
Pa scaliaanse waarsc hijn -

lijkh eidsreken ing 54 
Patho loog-anatoo m 293 
Persoonlijkheid verda chte 

326 
Pieter Baan Ce ntrum 297, 

306, 319, 324, 329, 419 
Pijnb ank 157 
Plaats ing 195 
Plattegrond 418 
Plausibe le figur ant 204 
Plea-bargainin g 159 
Pleitno titi e 92 
Poena ex tra ordin aria 157 
Poli ce and C rimina] Ev i-

dence Act 35, 242 
Politie 

-age nt enpro za 233 
dr uk 155 
gez icht sverlies 152 
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legit imit e it op trede n 
126 
misdraging 125 
-op leiding 178 
overijverige 124 
-recht er 16 

-sepot 30 
-tran sac tie 30 
-trucs 172 

Poly graaf 288, 357, 391, 

392 

Pop penme thod e 114, 300, 

360, 362 
Porn ogra fie 316 
Post-hoc inform atie 280 
Po stdict ie 333 
Potentië le verdachte 259 
Pr ejudi cial ev idence 118, 

290 
Pr esumption 

of guilt 50-52 
of inn oce nce 38, 52, 

I06, 113, 415 
Pr eve nti e va lse bekentenis 

183 
Prin cipe identifi ca tietes t 

193 
Pri vacy 26 
Pro D eo-zaa k 418 
Prob andum 44 
Pro bat ive value 290 
Pro cedur efout 415 
Pro ces-verbaa l 22, 33, 42, 

44, 49, 237, 466 
Pro ces-verb aal terechtz it

ting 91 
Pr oces pos itie 415 
Proj ectgro ep R echerche 

Basis Cursus 123 
Psychiater 293, 320, 358 
Psychologische test 327 
Psycho loog 358 
Psychopat hie 325 
Psychose 334, 351 
Psychotische ontkenner 

349 
Publik at ie foto verdac ht e 

130 
Ra ad kamer 432 
R apport deskundi ge 298 
R ationele reco nst ructi e 
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R echerche Advies Com

. mis sie 190, 317, 466 
Recht te zwijgen 32, 34 
R echt erlijk e dwaling 20, 

125, 463 
R echtm atig bewij s 126, 

326, 467 
R echt sbescherming bur ger 

413 
R echt szaala rti est 417 

Recidive 336, 413 
Recid iveri sico 337 
Reclasse rin g 36 
R econstru ctie herinn erin g 

276 
Redelijk vermo eden 126 
R edengeve nd feit 436 
Registr a tie verh oor 242 
R egressie geheugen 276 
R egressief redenere n 397 
R egressio ad infinitum 425 
Rel aas van bev indin gen 

240 , 401 
Ri ght and Wron g T est 

323 
R ij ksspeu rhond enschool 

220, 466 
R ol pub liek 126 
R omeins-Canoniek recht 

156 
R orschach-test 329, 341 
R out ineond erzoek 279 
Schatten d iagnostische 

waa rde 116 
Schatten validit eit 121 
Scheiden verd acht en 133 

Schizofrenie 325, 335 
Schoon schip ma ken 176 
Schu ldui tsluitingsgro nd 15 
Selectie 

getu ige 218, 270 
tenlas telegg ing 218 

va n bewij s 396, 400 
van inform atie 435 
verd achte 217 

Selectief gebruik bewijs 

435 
Semanti sch geheugen 271 
Semi -aut omatische infe

renti e 66 

Seroloog 293 
Sett ing 63, 321 
Seksueel misbruik 114-116, 

127' 298' 358 
Shared delusion 125, 130 
Signaal-D etec tie-Th eorie 

98 
Signalement verd achte 

144, 20! 

Situ atedn ess 46 
Slachtoffer zedenm isdrijf 

241 
Sleep netm ethode 148, 

464-466 
Sodium Arm obarb ital 392 
Sorteerp roe f 98, 220-228, 

466 
Specialisa tie 

advoca ten 412 
openb aa r min isterie 412 

Spelint erview 357, 363, 

365, 369-371 
Splitsen van verklarin g 312 
Splitsen zaken 413 
Spontane valse bekentenis 

159 
Spr eekrecht deskund ige 

3!0 
ssR-cur sus 438 
Stag iaire 420 
Standaar dmotiver ing 94 
State ment Va lidit y An aly-

sis 114, 288, 357, 385 
Stemvergelijker 293 

Steunb ewijs 19, 34, 83, go , 

91, 186 , 187, 242, 443, 467 
Stoprege l 146, 154 
Story gramm ar 6i 
Str afadvo caa t 412 
Str afbaa r fe it 15, 41, 126, 

231 
Str afcorvee 412 
Str aftoemet ings beslissing 

16 
Strafuit sluit ingsgrond 15, 

319 
Strafwaa rdigheid 16 
Stru ctuu r goed verh aa l 65 
Subjec tief vonni s 435 

Sub sumpt ie 73, 397 

Su ccesvolle advocaa t 417 
Su gges tibilit eit 187 
Su gges tie 156, 172, 207, 

232, 362, 369 
Systolic Blood Pr essur e 

T est 393 
TB S 81, 297, 319, 320, 326, 

331, 332, 339, 34o, 349 
T ege nstrijdi g bewij s 395 
T ege nstrijdi ge getui gever

klarin gen 236, 255 
T egenstr ijdi ge herinn erin

gen 274 
T ekstverw erker 437 
T eleurstellend ond erzoe k 

148 
T est 

A LI - 323 
Dy as- 294-296, 300 , 

302, 314, 315, 471, 472 
Fr ye- 294-296 , 302, 314, 

315, 393, 471, 472 

Ink Blot- 329, 341 
Neuro log ische 327 
Pr incipe identilic a tie-

193 
Psycholog ische 327 
R ight and Wr ong 323 
Rorschach- 329, 341 
Systolic Blood Pr essure 

393 
Wild Beas t 322 

T estimonial evidence 45 
T estimonium de auditu 45 
Tij d her inn eren 280 

Tijd stip gebeur tenis 272 

TNO 306 , 309, 312 
T oega nkelijkh eid deskun-

dige 307 
T oere kenin gsvatbaa rheid 

297, 319 
T oe tsing hypo these 50, 133 
T oez icht H oge R aa d 442 
T oez icht ope nb aar m inis-

terie 126, 266 
T op-do wn benade.ring 50 
T ort uur 155-159 
Tr eblinka 103 
Tri al by mathematics 55 
T wee fasen-p roce dur e 343 



Tw ijfelachti ge getuigever

klar ing 253 
U itnod iging voo r O slo

·confront a tie 207 

Un ieke gebeurt en is 271 
U niversele bewijsba arh eid 

276 
U nu s testis-regel 443 , 444 
Updat ing memo ry 271 
V alid ite it 120-122, 310, 327, 

349 , 351, 36r, 362 
Vals alibi 255 
V alse bekenten is 159 
V alsheid in geschr ifte 264 

V anda 340-341 
V as te de skund ige 293, 296 
V as tstellen feiten 416 
V erdac hte 

aa nh ouding 133 
bek end e 195 
dr aagkr acht 421 

-gelei_d bewij s 139-146 , 

465, 466 
gees testoes tand 326 

ontkenn ende 349 
persoon lij kheid 326 
pot enti ële 259 
selectie 217 
signalement 144 , 201 
verd ringing doo r 351 
verk larin g mede- 443 
voor geschiedenis 90 

V erdenk ing 129, 144 , 151, 
153, 157 

Verdr inging door verd ach-

te 351 
V ergeten 96, 180, 276, 278, 

357 
Verh aal sgramm atica 61 

Verho or 32-36 
bedr eiging in 176 
beloftes in 176 
-kamer 183 
slacht offer 298 
ter zitt ing 429 

Verifica tie 123, 133, 367, 
466 

Verke erd e figur ant 205 
Verkeerde instr uctie 203 
Verk larin g 

ambt sed ige 97, 264 , 

417, 466 , 470 
fat soeneren 232, 233 
mede verd achte 443 
ond er ede 252 
ont las tend e 254 
opn emen 151, 184 
overbr engend e 239 
overgebra chte 239 
te goeder tro uw 362 

va n kind 357 
vrij heid 155 
wij ziging 278 

Verkr achterspro fiel 295 

Verkrachtin g 87, 127, 345, 

35° 
Verlichtend e omstand ighe-

de n 157 
Verm enig vuld igingsrege l 

54 
Verm inde rde toe reke-

n ingsvatb aa rheid 319, 

326 
Vermo eden van schul d 32 
Vern ietiging bewijs 130 

Verschon ingsrech t 257, 259 
V erve rsen geheuge n 271 

Verwee r 15, 91-94, 141 
Verzamelen feiten 303 
Verzwa rend e omstand ig-

heden 157 
Verzwijgen nega tie f resul-

taa t 199 
Vezelond erzoeker 293 
V inge rafdruk 98, 139 , 160 
Voege n zaken 413 
V olkomen bewijs 154 , 158 
V olunt ary confess ion 166 
V onn is 

idiosy ncrati sch 435 
knip- en plak- 94 , 417, 

437, 438 
kop- staart 94 , 437 
kwets baa r 437 
subj ectie f 435 

Vom·gesch iedenis verd ach-

te 90 
Voorkennis 52 
Voo rlop ig feit 43, 44 
Voo rlopige hechten is 36 
Voo rspellen recidi ve 336 
Voo rspelling 333 

Onderwerpenregister 

Voor sprong openbaar mi -

n ister ie 412 
Voor stellin gsschem a 434 
Voort gang proces 253 
Voor waard en to rtuur 156 
Vr aag aa n de sku ndige 307 
Vr ije waa rder ing bewijs 

157 
Vr ije wil 321 
Vrij gelaten crimin eel 102 

V rijh eid verklar ing 155 
Vr ij spraa k 397 
Vr ij spr aa k-bij- vergissing 

103 
Vr ijw illige herh a ling be 

kent en is 156 
W aa r verh aa l 384 
W aa rd ering getu igeverkla

r ing 259 
W aa rd ering van bewij s 

395 
W aa rh eidsgeha lte getui ge-

verk laring 253 
W aa rh eidsserum 392 
W aa rschijn l ij khe idsve rhou 

d i ng 51 
W a rd 163 
W at, waa r, w ie, wann ee r 

272 
W ein ig figurant en 204 
W erkelijk heid 41 
Werkwij ze Sortee rpr oe f 

220 
Wetenschap van deskun-

d ige 292 
W etti g bewijs 44, 251, 432 
W ij ziging ve rk la ring 278 

W ild Beas t T es t 322 
W oensdr echt 181 
W orld know ledge 77 
W raa koefe n ing 260 
Zaa k, de 

Beul van Omm en 307 
Birm ingham Six 121, 
266 
Broa dwa ter Farm R iot 

163 
Co llins 54, 55, 59 
Demj anj u k 103, 307, 

311, 42 9 
d iefsta l V an G oghs 194 
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Enge lsman 313, 466 , 

467 
Finkensieper 307, 311 
G iesen-Nieuwkerk 124 

Graskamp 254 
Guildford Four 121, 266 

Herrerez 129, 363 

Ives 172 

Laan 363 
Larwood 272, 273 
Lindbergh-baby 158, 

159 
Maguire Seven 121, 266 

McNaugten 322 

V anda 340-341 
Ward 163 

Zedenzaak 390 
Ziekelijke stoorn is 326 
Zwakke bewijsconstructie 

114 
Zwijgp licht deskundige 310 






