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IK ZEG NIKS, IK HEB HET NIET GEDAAN EN IK KAN MIJ NIETS HERINNERE
LASTIGE VERDACHTEN, STRATEGIEEN EN TEGENSTRATEGIEEN

Peter J. van Koppen
In tijden waarin er coilunotie is over mogelijk valse bekentenissen en de daaniit
volgende inogelijk onterechte veroordeliiigeii, zoals de Puttense Moordzaak
(Blaauw, 2002), de zaak Ina Post (Israëls,
2004) ei1 de Scliiedaiixner Parluiioord (Vaii
Koppen, 2003b) zouden we bijna vergeten
dat de ineeste verdacliteii - al dan niet
geholpeil door enige druk - eer1 terechte
belceiitenis afleggen tegeilover de politie.
Als vei-dacliteii op lieterdaad betrapt zijii,
belceniien zij viijwel altijd; in de overige
'zalcen doet zo'n driekwart dat (Wartiia
e.a., 1999).
In Engelaiid wordeii vergelijkbare cijfers
gevoiideii (Pearse e.a., 1998). Wij lc~iniieii
gevoeglijlc aaniiemeii dat de ineeste belteiitenissen terecht zijii.
Daariiaast is er een niet veiwaarloosbare
iuiiiderlieid van verdachten, zo'ii vijf procent, die zicli beroept op haar zwijgrecht
(zie Mostoii e.a., 1992; Wartna e.a., 1999)
of het inisdrijf ontlceiit.
Dat deed bijvoorbeeld de 60-jarige Patil de
R. die recent terecht stond voor de dood
van liet Baariise echtpaar Muller, dat eilid
1999 verdweeii en wier lijlteii oiilaiigs
werdeii gevoiideii i11 de grond vaii de lciiiderboerdeiij die De R. beheerde. Hij beriep
zicli aanvanltelijlc op zijn zwijgrecht, inaar
ter tereclitzittiiig ontlteiide liij. Een vergelijkcbare lioudiiig had hij toeli hij begin
jare11 zeveiltig verdacht werd de liaiid te
hebbeii gehad in de verdwijiiing van de
Haarleinse Tilia Altersloot.
Er is iiog eeii inogelijldieid voor verdacliten die niet willen belteiiiieii: liet claiinen
van ailinesie ofwel gelieugenverlies voor
de gebeurtenis. Wat staat de politie i11 deze
zakeil te doen?
Als de verdachte oiitlceiit en daarbij eeii
verhaal vertelt dat zijn oiitkeiiiien zou
lcuiiiicii steurieii, kali de politie verder (zie

,

k politiële
lebben op
ig over de
n van wat
s. Nieuwe
t zien hoe.
iologeil en
dies blijkt

P J. van Koppen - Kroniek rechtspsychologie 2004
l

De Poot e.a., 2004). Dat verhaa
oiiderzoclit worden en het onde
tot de co~iclusiekunnen leiden
dachte gewoon gelijk lieeft.
Verdachte11 die zicli beroepen o
zwijgrecht of aniiiesie claimen,
de politie inoeilijlcer. Zij presen
altei~iatiefverhaal (vergelijk Cr
1994) dat liet 'schuldige' verlia
politie ka11falsifiëren. Ja, zij iii
politie op die inanier lastiger o
derzoek te doeii; maar, nee, dat
i11liuii eigen voordeel. Daaroin
enige strategieëii die de verdac
politie volgen of zouden ltuniie
DE VERDACHTE

De onschuldige verdachte lcaii
liet beste gewoon vertellei1 wa
gedaan lieeft, vooral inet verstr
een alibi. Alibi's en de coiitrole
lijlcen een belaiigrijlte rol te sp
oiiderzoek door de politie, inaa
lcort hielden de rechtspsycholo
niet inet dit oiidenverp bezig.
Pas oiilangs werd de eerste stu
gebied gepubliceerd door Olso
(2004). Zij trachten eeii taxono
alibi's te inalten die iets zegt o
waaiiii een alibi door aiidereii
wordeii.
De taxonoiiiie kent twee diine
lte ondersteuiiing en ondersteu
getuigeil. I-Iet fysieke bewijs k
veaus (geeii fysiek bewijs ei1 f
dat eeiivoudig, daii wel moeili
ceren valt), liet getuigenbewijs
(geeii ondersteuniiig vaii het a
oplopeilde mate vali overtiiigi
door een gemotiveerde belteild
geinotiveerde o~lbelcendeen e
tiveerde belceiide persooil).

Hun oildei-zoele laat zien dat de inogelijlce
twaalf combinaties van niveaus op de twee
dimensies vaii ellcaar verscliilleil iii overhiigingslcraclit, inaar dat iiioeilijlc te fabriceren fysielc bewijs zo sterk is, dat nadere
ondersteuning door wellce getuige daii ook
er niet ineer toe doet. De verstandige 011scliuldige verdaclite lconit dus met een alibi
dat niet dergelijke fysielce gegevens Icaii
worden bewezen zoals videobetlden met
een tijdsaaiiduiding vaii eeii winkel aan de
andere Itant van de stad waarop hij staat op
liet tijdstip vaii liet misdrijf. Als de verdachte slechts liet verliaal Iieefi dat liij op
dat inoinent inet zijn vrieiidiii in bed lag,
zal de oiidersteuiiing door de vriendin niet
tot veel geloof leiden.
Je Icunt de onschuldige verdaclite niet verwijten dat hij sleclits een lam alibi Iiceft.
Hoe sterk liet alibi van oiiscliuldige verdachten in de regel is, was nog geen oiidenvei11 van oilderzoelc. Ik deed een eerste
poging met inijii Antwerpse st~~de~ileii
ei1
lcoos als moineiit vali liet 'inisdrijf', waarvoor zij eeii alibi il~oesteiiliebben, een
doiiderdagavond eind september.
En zo nlislulcte i-ilijn eerste poging oolc:
donderdagavond is onder Aiitwerpse studenten de uitgaaiisavoiid. Wist ilc veel. I-Iet
resultaat was dat allen, behoudens een enlceliiig, clai~ndeiiin eeii stainiiiee geweest
te zijn en allel1 Icoilden vele onverdachte
alibigehiigen prodticeren. Ga nietteinin
eens bij uzelf na: voor lioeveel tijd gedurende bijvoorbeeld de afgelopen 24 uur
heeft u een alibi dat u - als u reclierclieur
was - zou geloven?
Voor de scliuldige verdaclite is ééii van de
inogelijlclieden het fabiicereii van een alibi.
Een sterlc alibi, ondersteund door onverdaclit fysiek bewijs, Ican per definitie vrijwel niet geproduceerd wordeii (Olsoii ei1
Wells, 2004). Dus de verdaclite moet zicli
richten op liet type alibi door getuigen. Bij
zo'n gefabriceerd alibi is het voor de verdachte vaii essentieel belang oin hetzelfde
verllaal te vertellen als de alibiverscliaffer.
Dat is niet zo eenvoudig als liet lijkt. De
oiiscliuldige verdaclite hoeft voor zijn alibi
slechts bij liet eigen geheugen te rade te
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gaan ei1 kan zondei- meer
de alibiverscliaffer in grote
verhaal vertelt. Als de ver
wil verzinnen, inoeten bei
verschaffer en de verdacli
houden wat ze afgesproke
(Graiihag en Ströinwall, 2
maken van afspraken inoe
anticiperen op allerlei oiiv
en over de antwoorden da
afspralcen malcen. Ze ltini
terugvallen op een eclite l
collega's aan de Universit
liebben dit tot onderwerp
zoek gemaalct.
111hun onderzoek vergele
Graiiliag ei1 collega's de v
ren leugenaars met de ver
die werlcelijlc iets meeinaa
e.a., 2003). De leugenaar
vertellen over de alibigeb
telden oolc ininder vaak in
verltlariiige~inieuwe gege
doet er dus goed aan verd
dachte getuigen lierliaald
over de alibigebeurtenis t
Voor liet vergelijlteil vali
de verdaclite en de alibive
anders. Zowel de paren le
paren waarheidvertellers
hoorlijke mate eenzelfde
De vei-halen van de leuge
zelfs iets ineer met ellcaa
die consistentie is nu net
professionele beoordelaa
clie lette11 (Ströinwall e.a.
een beeîje investering lulc
te fabriceren. Maar tegeli
daarvoor een alibiversclia
vrijwel per definitie valt
'geinotiveerde belteilde',
de regel niet erg geloofw
zal worden.
Eeii verdaclite zou zicli o
recht kunnen beroepen. I
gang, buiten liet recht, wo
dellijlc beschouwd als telc
(K~irzoii,1995). Iii liet str
verdaclite liet recht te zw
heeft wel degelijk een eff
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effect is niet eenparig. Als liet (overige)
bewijs tegen de verdaclite zwak is, levert
een beroep op het zwijgrecht een geringere
kans op vervolging op, inaar bij matig stel-k
bewijs riskeest de verdaclite juist een verlioogde Itans op vervolging. Bij klip-enlclare zalceii maakt een beroep op zwijgrecht
niets ineer uit, althans voor de kans op vervolging. Maar niet uitgesloteii lcan worden
dat liet in die zalten niet gunstig zal uitpalcken voor de straf, hoewel ik daarvoor geen
einpirisclie steun lieb luimen vinden, wel
oudere litei-atu~irwaasin dat effect al geopperd werd (Poinpe, 1959).
Een volgeilde strategie is het claiiiien vali
gelieugeiiverlies voor liet misdrijf Dat
lieef voor de schuldige verdaclite grote
voordelen tijdens liet verlioor. Hij lioeft
zicli niet op zijn zwijgreclit te besoepeil
want liij lcaii /va11liature' zwijgen. Hij hoeft
ook iiiets uit te leggen over lioe hij liet
inisdrijf pleegde of wat zij11beweegredeneii waren. Ei1 ook liieniiee inaalct hij liet
de recherclie lastig want die moet liet opsporiilgsonderzoelc doen zonder nadere
informatie vali de verdaclite. En de geschiedenis laat zien dat de verdachte er nog
mee lcaii wegkoineii ook.
Dat gebeurde bijvoorbeeld in een zaak iii
Assen (Rb. Assen, 12 juni 2002, LJNizza7zi7zel- AE3911). De verdaclite werd ei-van beschuldigd dat hij zijli vrouw in august~is2001, toen zij veiwildceld waren i11
een eclitscl~eidiiigsprocedure,oin liet leveii
had gebracht. De vrouw lcoiidigde aan dat
zij aangifte zou gaan doen vali selcsueel
misbniik van huil dochter. Zijn oren begoiiiieii te suizen en liet werd liein mast
voor de ogen. Hij lieeft zijn vrouw nog wel
in de veste horen roepeii. Toen hij weer bij
zijn positieve11lwain, lag zijn vrouw dood
op de grond en zat hij naast haar, met zijii
liandeii losjes om haar keel.
Dat is het verhaal dat de inan tegeii de politie vertelde ei1 volliield tegenover de gedragsdeslcundige~idie hein oiiderzocliteii
en tegen de reclitbaiik ter terechtzitting.
Dat leverde hem bij de Asser rechtbarik
oiitslag van reclitsvervolgiiig op (Van
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door een psychiater, een psy
eeii zeiiuwai-ts die eensgezin
claimde gelieugewerlies vei
'dissociatieve aninesie', waa
dachte tijdens het inisdrijf zi
ineer kon bepalen. 'Die toes
tredeii kost voordat liet feit w
ei1 lieeft geduurd tot kost da
deerde één van lien. Die toes
wel kort hebben geduurd, wa
bleek de verdaclite een gezo
joiigeii.
Of dergelijke koststoiidige a
liierites lieeft, laat ik hier on
dissociatieve ainnesie überh
merites lieeft, lcoint hieroiide
Maar dat is vooralsiiog geen
een verdaclite oin deze strat
beproeven, leest de Asser re

I<ortoiii: een oiiscliuldigste v
liet sterlcst door gewoon de w
vertellen, een schuldige doo
claimen.
DE POLITIE

I-Iet doel vali liet verhoor is
ding, zo wordt recliercheurs
recliercliescliool in Zutplieii
woordig een nioeilijlce naam
wordt afgeltolt tot ICR. Zelf
dachte bekent, moet dat liet
vervolgonderzoek naar liet w
halte vali de bekentenis (Pro
clierclie Basis Cursus, 1990
fraai ei1 is het ook, inaar de
toch harder dan de leer. Dat
den liet opsporingsoiiderzoe
vuunverlrainp i11 Enschede
111liet van biiiiienuit gesclir
van dat onderzoek komt pol
Hanie Tiimnennan uitgebre
woord (Bollen, 2004: 398 e
liet genuanceerde beeld van
ook op de recliercliescliool
Maar direct daania vertellei
over liet opsporingsonderzo
blijlct dat liet heil wel degeli

417-418).
Een verdaclite die zwijgt, ontkent of geen
lierinnering lieeft, is daarom in elk opzicht
irritant. Bij dergelijke verdachten doet men
er alles aan om lien tocli aan liet praten te
lcrjjgen (Stephenson en Moston, 1994). Of
dat zin lieefi, kan men zich afvragen. In
ieder geval laat liet Engelse onderzoek zien
dat ineer dan 95 procent van de verdachten
hun aanvankelijlte standpunt i11 het verhoor vastliouden, wat de politie ook doet
(Vrij, 2002). Als de verdaclite na aanvankelijke ontkenning tocli gaat bekennen,
gebeurt dat veelal onder invloed van de
kraclit van liet gepresenteerde bewijs.
Maar in die gevallen heeft inen zelden liet
extra bewijs vali de bekentenis nodig voor
een veroordeling (Van Koppen, 1998). In
ieder geval laat het onderzoek zien dat
oiitlcennende verdacliteii zelden door
goede verlioorteclinielteii gaan beltennen.
'Police oflicers would probably lilte to
tliink that suspects malte adinissions becaiise of sltilled questioning tecliniques.
Tlie reality, however, is in al1 probability
quite different', scliiijven Mostoii en collega's (1992: 38).
Uitgebreide verhoren van zwijgende en
ontlcennende verdachten hebben dus geen
zin. Men zou de verdaclite lcunneii aanbieden leugendetectie te ondergaan. Dat
wordt sinds enige tijd met succes gedaan
door de Belgisclie federale politie (Mercltelbacli en Boelliouwer, 2002). Als inetliode wordt daar de 'controlevrage~i-teclinielt' gebruikt (Rassin e.a., 2002). Op die
techniek - voor meer informatie en een
teclinisclie uiteenzetting venvijs ik naar de
genoemde literatuur - is nogal wat kritiek
geltoinen, bijvoorbeeld door Faigman
e.a.(2003), de National Research Council
(2003) maar ook door vele anderen.
De luitielc kan worden saineiigevat in de te
grote lcails op een foutpositief resultaat.
Met andere woorden: de conclusie dat de
verdaclite liegt, is i11 80% van de gevallen
juist en dus in 20% van de gevallen onjuist.
Dat levert een diagnostische waarde (zie
voor uitleg van die tenn Cro~iibage.a.,
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andere bewijsmiddelen, ma
kan zijn onder de omstandi
leugendetectie meestal wor
als er geen of weinig ander b
verdaclite is.
Om die reden wordt door d
reclitspsycliologen inmidde
iets dat prozaïsch de geheu
wordt genoemd (Merckelba
2004). Die is gebaseerd op
lteiiiiisteclinielt', waarbij ni
derzocht wordt of iemand l
bepaalde aan liet iiiisdrijf g
lcennis lieeft (Meijer, 2004)
Dat levert ook direct eeii pro
politie op: zowel in het verd
maar ook door de advocaat
wordt na enige tijd aan de v
kennis over liet misdrijf ove
schuldige van oiischuldige
de scl~iildigelteiiiiisteclmie
in liet begin van het onderz
worden onderscheiden. Ma
nog niet duidelijk of zo'n b
nielt in het opsporingsonde
kunnen zijn.
Zou men zwijgende en ont
dachten nog door de mand
vallen met leugendetectie,
te gaan voor verdachten di
men. Die liegen iininers ni
zicli alleen niets lierinneren
eeii paar jaar geleden dach
lte verdachten niet zoveel
maar ik heb mij inmiddels
Mercltelbacli laten oveitui
verdachten van zware gew
geheugenverlies belioorlij
(liij baseert die bewering o
Pyszora e.a., 2003; Taylor
1984). Het blijlcen vooral
minelen te zijli die geheug
men (Ciina e.a., 2003a; C
Cima e.a., 2004).
Dat roept de vraag op hoe
geveinsd geheugenverlies
derscheiden. Er zijn drie b
men: organische amnesie,
anuiesie en geveinsde am
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arniesie clai;ze luniieii
zeggen ze. Tot
k dat dergelij)orkwamen,
oor collega
:li dat onder de
Idsinisdrijven
in de inode is
Leitch, 1948;
n Kopelinan,
:ervaren criwerlies claiia e.a., 2003b;
verlcelijk van
:an worden onlangrijke vorlissociatieve
:sie (Christian-

en Jelicic, 2004: lioofdstukken 6 en 13). De
organisclie amnesie ontstaat door een beschadiging van de hersenen en is goed gedocumenteerd. Dat geldt niet voor dissociatieve amnesie, die niet door een fysieke
inaar door een inentale klap zou ontstaan.
De weteiischappelijke evidentie daarvoor
is bijzonder zwak (McNally, 2003).
Kortom: een verdaclite die zegt dat hij zicli
de psychische klap niets meer herinnert,
kan door de politie beter niet geloofd worden. Toegegeven, er zijli inensen die daar
anders over deiken, bijvoorbeeld Kopelman (1995; 2002).
Als uit de oiiistandigheden van de zaak niet
blijkt dat de verdachte een Iierseiitra~tnia
heeft opgelopen, dient zijn amnesie gewantrouwd te worden. Daarop zijn twee
~iitzoiideringeil.Eén daarvan is de slaapwaiidelaar. Het is mogelijk dat iemand in
een slaal~waiidelendetoestand een misdrijf
pleegt en daar later niets ineer van weet
(Cartwright, 2004). Vooral in de Ainerilcaanse literatuur zijn zulke gevallen uitgebreid besclireveii. Maar dat soort zalcen
lconit oolc in Nederland voor (Rb. Utrecht
17 december 2002, LJN-iztinzi7ze~~
AF2058,
zie oolc de beschnjviiig door Merclcelbacl~
en Jelicic, 2004).
Dergelijke zalten Icoinen niet zomaar uit de
lucht vallen. Geloofwaardige verdachten
liebben veelal een lange historie van
slaapprobleineii voordat zij, meestal zonder aanwijsbaar motief en aanwijsbare
aanleiding, h~iiimisdrijf pleegden (Fenwiclc, 1993; Oswald en Evaiis, 1985). In
die zalten kan vaak achteraf nog geconstateerd worden dat de verdaclite tijdens de
slaap afwijkende hersenactiviteit heeft. De
activiteit zou de grondslag lcunileii vonnen
voor de plotselinge agressieve uitbarstingen vali soininige slaapwandelaars (Mercltelbacli en Jelicic, 2004).
De tweede uitzondering zijn mensen die
zoveel alcohol hebben gedroiilteii dat zij
zicli niets Ineer lieriniiereii (Vali Oorsouw
e.a., 2004). Ja, liet is inogelijlc dat inen door
teveel alcoliol een black-out knjgt, maar
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met verlies van de rnotorisclie
die claiin van een verdachte ino
zich daarom afvragen of deze
zou zijn geweest om het misdr
brengen op de manier waarop h
is.
Men Itaii proberen geveinsde a
door de mand te laten vallen m
thode die al langer in de psych
gebniilct om inogelijlc veinzen
te onderzoeken (Merclcelbach
2003; Scliretleii e.a., 2000). A
dachte een groot aantal keiinis
het inisdrijf wordt gesteld en d
niultiple-choice moet antwoor
cltelbach en Rassin, 2001) zal
zende verdachte trachten de ju
tieven te veimijden en daardo
aanzie~llijlcr7zilzder.vragen goe
woorden dan op grond van lta
zou worden. Als de verdaclite
onder lcansilivea~~
presteert, is
gerechtvaardigd dat hij ainnes
Deze inetliode lcaii echter niet
worden toegepast in de strafre
Teil eerste is liet lastig oiii goe
bedenken over een inisdrijf je
weten dat de echte dader het j
woord leent en dat alle alterna
de onscli~ildigeverdaclite er e
schijnlijk uitzien. Een andere
waarop deze inetliode zou kun
den, is dat door veinzen van a
lieriiiiierirlg aan liet misdrijf d
slechter wordt (Van Oorsouw
bach, 2004).

Met lastige verdacliten is liet
tie dus slecht kersen eten. De
aanpak door de politie in deze
staar je niet blind op de verda
liet opsporingsonderzoelc op e
manier (vergelijk De Poot e.a
Langdurige verhoren van een
zijn in de meeste gevallen ver
energie en dragen liet gevaar
valse belcentenisseii (Van Kop
2003a).
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