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De fluwelen handschoen van Posthumus
Over hetgeen ontbreekt in het rapport
over de Schiedammer Parkmoord'
Op 22 juni 2000 wordt in het Beatrixpark in Schiedam de
10-jarige Nienke vermoord. De dader probeert ook haar
11-jarige vriendje Maikel te wurgen, maar Maikel overleeft
het. De onschuldige Kees Borsboom wordt vervolgd en
zowel door de rechtbank Rotterdam als het hof Den Haag
veroordeeld t o t achttien jaar gevangenisstraf plus TBS.2
Borsboom is uitsluitend vrijgekomen omdat de werkelijke
dader, Wik H., op 6 augustus 2004 spontaan de
Schiedammer Parlcmoord bekende. Deze zaak heeft een
schok teweeggebracht in juridisch Nederland.
Het College van Procureurs-Generaal gaf de Amsterdamse
advocaat-generaal Posthumus opdracht om een evaluatieonderzoek uit te ~ o e r e nPosthumus
.~
heeft zich in veel
opzichten voorbeeldig van zijn taak g e k ~ e t e nHij
. ~ heeft,
gesteund door een politieteam onder leiding van Theo
Vermeulen, een rapport geproduceerd dat in menig opzicht lof verdient. Zijn rapport liet fouten zien bij politie en
Openbaar Ministerie in een mate die menigeen de schrik
om het hart deed slaan. Maar alles wat Posthumus schreef,
was waar. Sterker nog: in zijn rapport ontbreekt nog het
een en ander. Daarover gaat deze bijdrage.
De fluwelen handschoen
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Postliumus liad de opdracht vaii liet College vali ProcureursGeneraal o m geen zoiideboldteii te zoelten. Daaraan heeft
hij zich strikt gehouden, niet één uitzondering. Terwijl zijn
rapport een litanie is vaii brolcke~i,geschoten bolken, incompetentie en jolckeii door politie, Openbaar Ministerie
en liet Nederlands Forensisch Instituut (NFI) - i11wisselende saineiistellingen - formuleert Posthumus zijn lritielt
uiterst teruglio~idend.Hieronder zal daarvan 1109 een
aantal voorbeelden de revue passeren. In liet l~oofdstulc
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over de nogal harde verhoren van slaclitoffer Maikel verandert Posthuinus echter plotseli~igvan toon en trekt hij fel
van leer tegen iemand die geen deel uitmaaltt vaii politie en
Justitie: Ruud Bulleiis die bij de verhoren van Maikel betroldcen was.? Hoewel het feilen vaii Bullens, naar het oordeel vaii Postliuin~is,in de sfeer valt van beoordelingsfouten; vindt liij zijn gedrag "onbegrijpelijk': Wat daarvan
ook zij, de vermeende splinter vaii Bullens wordt ronduit
negatief gewaardeerd, terwijl de ballcen van de 'eigen mensen'
met veel nuance worden beoordeeld.Dat mag merkwaardig heten.

Rechtsgeleerdheid van de Vrije
Universiteit Amsterdam.
1 Ik dank H. Israëls, J. ter Beek, H. Brouwer,
R. Peters en A. Slotboom voor hun commentaar op eerdere versies van dit artikel.
2 Zie voor een uitgebreidere bespreking
Van Koppen (2003a) en Posthumus (2005).
3 Persbericht College van Procureurs-
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Generaal, 4 januari 2005. Zie www.om.nl.
4 Posthumus (2005).
5 Bullens wordt door Posthumus overigens
deskundige 2 genoemd. Posthumus
(2005), p. 77-92, met name p. 87 e.v.
6 Minister van Justitie Donner volgt
Posthumus hierin tijdens het debat in de
Tweede I<amer op 19 september 2005.
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Een voorbeeld v a n d e uiterste nuance v a n Postliumus is zijn
waardering v a n d e twee reclierche~irs,M . e n V a n d e W . , die
de toenmalige verdaclite Borsbooni valse bekentenissen afdwongen.' H o e die verhoren precies zijn verlopen, weten w e
niet. Indertijd zijii zowel Borsboom als de twee verbalisailt e n hierover ondervraagd door d e rechter-commissaris. De
versie die d e twee verbalisanten geven v a n het verloop v a n
d e verhoren is zodanig dat m e n iiiet o p die manier een valse
belteiltenis ltan oiitlolcken, oolt niet aan een persoon als
B o r s b o ~ n iHet
. ~ is daarom evident dat er i n de verlioorltamer ineer is gebeurd dan d e verbalisanten toen aan d e
rechter-commissaris e n nu aan Postliumus wilden toegeven. E n d u s staat allerminst vast o f zij daarbij wel o f niet
juridiscli o f o p een andere manier over de schreef zijn gegaan. Overigens is Postliumus v a n henzelf niet veel te weten
geltoinen. Zij wilden niet m e t Postliumus praten o m d a t d e
advocaat v a n Borsboom aangifte tegen l-ien heeft gedaan.
Zij wilden alleen schriftelijlt vragen beantwoorden, maar
dat d e d e n zij uiterst suininier. Toch trekt Posthumus d e
stellige conclusie dat d e verhoren van Borsbooin niet oiirechtmatig waren e n dat de verbalisanten "al helemaal niet
welbemist" Borsboom tot een beltentenis hebben gebracht.'
D e beschrijving die Borsboom zelf geeft v a n zijn verhoren
e n d e omstandiglieden daaromheen -hij bracht bijvoorbeeld d e nachten door i n een koude cel waarin altijd het
licht aan bleef e n d e m u z i e k aanstond - is i n ieder geval
anders d a n die v a n d e vei-balisantell. ICennelijli gaat
Posthumus tocli o p de versie v a n de verbalisanten af. Dat
maaltt l-iet oninogelijlc o m t e begrijpen waaroin Borsbooin
een valse belcentenis lieeft afgelegd. Het zou vali groot belang zijii o i n dat wél t e begrijpen."'
Eenzelfde fluwelen beliandeling vallen de toenmalige officier vali Justitie Edelliauser e n advocaat-generaal Rencltens
t e n deel. O p 19 januari 2001 werd aan Edelliauser o p liet
NFI uitgelegd dat er o p d e plaats v a n het delict nogal wat
DNA-materiaal was gevondeil dat niet belastend was voor
Borsboom e n mogelijlt o p een andere dader wees. Zij heeft
die bijeenltoinst verzwegen tegenover de verdediging e n d e
rechtbanlt. Dat deed oolt de deslt~iiidigev a n het NFI, Ate
ICloosterinan, maar over zijn rol k o m ik weldra t e sprelten.
Precies een jaar later v o n d eenzelfde bijeeiiltomst plaats, nu
m e t advocaat-generaal Rencltens. De medewerlters v a n het
NFI waren t o e n n o g stelliger i n hu11 twijfels aan d e scli~ild
v a n Borsboom. Dat waren oolt de aanwezige medewerlters
v a n d e afdeling Moord e n Zeden v a n d e CRI, zij liet o p gedragswetenschappelijlte gronden. Zij allen waren aaii h e t
einde v a n d e bijeeiiltomst ervan overtuigd dat Reiicltens ter
terechtzitting vrijspraak zou eisen.
Dat deed Rencltens niet. Maar bovendien hield oolt zij haar
ltennis zorgvuldig geheim. " D e zaaksofficier heeft de professionele twijfels v a n de NFI-medewerkers naar liaar zeggen
een plaats gegeven. [...l V o o r de A G geldt o o k dat de twijfels
v a n d e NFI-n~edewerltersniet Iiebben geleid tot heroverweging. I k vind dat d e officier v a n justitie e n oolt d e AG, ineer
h a d d e n moeteii d o e n m e t datgene wat zij gehoord hadden
v a n d e NFI-medewerlters':" oordeelt Postliumus mild. "Zij
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Donners antwoord is slechts een
rookgordijn. Posthumus creëert die
niet. Zijn rapport is steeds duidelijk,
maar wel onvolledig.
had die informatie ter kennis v a n d e verdediging e n een AG
m o e t e n brengen."" Hoezo aan een advocaat-generaal vertellen? Had zij dat niet aan de verdediging e n d e rechtbank
moeteii meedelen?
Postlium~isItan zo mild zijn, omdat hij niet alles rapporteert.
Hij zwijgt over een belaiigrijlte passage i n het requisitoir van
advocaat-generaal Rencltelis. Zij begon i n dat requisitoir haar
bespreluiig v a n het sporenonderzoelt als volgt:
" H e t koiiit inij voor dat dit het juiste m o m e n t is o m aaii t e
geven dat er, behalve hetgeen ik zojuist h e b genoemd, niet
veel inéér tegen B. was. Er was m e t n a m e geen zogenaailid
'technisch bewijs'. Ondanlts uitgebreid ei1 grootscheeps
teclii-iisch onderzoek, D N A onderzoek m e t de meest verfijnde teclinielten, die t o e n nog iiiet geaccrediteerd waren
inaar nu wel, is er niets gevonden waarmee het t e a m vooruit k o n . Olzderzoelc naiz de veter wanrilzee Nieiike i.iins gesti-nizguleeld lzeefigeeiz resziltnnt gehad, ook niet nzet de zgiz
LCN iizetlzode.""
Dat was niet zo e n Rencltens wist dat liet niet zo was.
Minister v a n Justitie Donner tracht hieraan een oilscliuldige draai t e geven:
" O m die reden lieeft d e advocaat-generaal gezegd dat liet
DNA-onderzoelt (aan de veter) geen resultaat heeft gehad
e n dat daarmee is bedoeld dat d e vergelijking ( v a n liet
profiel o p d e laars) m e t d e DNA-databank geen 'hit' heeft
opgeleverd.""'
W a t staat hier nu precies? DNA-onderzoelt aan d e veter
waarmee N i e n l e was gewurgd lieeft niets opgeleverd o m d a t
liet D N A o p d e laars v a n Nienlte geen 'hit' gaf m e t de DNAdatabank, zo schrijft Donnei: Maar wat lieeft liet feit dat liet
D N A o p d e laars geen 'hit' gaf m e t de databank i n 's lieinelsn a a m t e inalten m e t d e vraag o f er wel o f niet D N A was gev o n d e n o p d e veter? Doniiers antwoord is slechts een rooltgordijn. Posthuinus creëert die niet. Zijn rapport is steeds
duidelijk, maar wel onvolledig.
O o k over officier v a n Justitie Edelliauser laat Postliunius
relevante informatie weg. Hij laat onvermeld dat zij tijdens
d e eerste besprelung bij het NFI, volgens notulen v a n dat
gesprek, opmerkte "dat het belangrijk is dat de rapportage
zodanig gesclireven wordt dat d e advoc,atuur er iiiet m e e
' o p pad' gaat. Er m o e t worden uitgesloten dat zoiets gebeurt". Posthumus laat o o k onvermeld dat Edehauser joltte
over Mailtel. D e advocaat v a n Borsboom, Taelteina, vroeg
lteer o p Iteer o i n een confrontatie v a n Mailel m e t zijn
cliënt. Dat is altijd door d e officier v a n Justitie afgewezen
m e t liet argument dat Maikel t e getraumatiseerd was. Zij
wist dat dit niet het geval was, want zij beschikte over een
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rapport v a n Bullens over Mailtel waarin geschreven staat:
"Mailtel vertoont o p geen eiiltele wijze aanwijzingen v o o r
e e n posttrauniatisclie stress-stoornis [...l, n o c h v o o r e e n
acute stress-stoornis."li Deze misleiding over d e trauinatisering vali Mailtel v o r m d e v o o r advocaat T a e l e m a e e n vali d e
redenen w a a r o m hij v o o r d e rechtbanlt o p 15 m e i 2001
niet-o~~~a~iltelijldieid
v a n liet Openbaar Ministerie pleitte.
Overigens had een afweging tussen liet belang v a n e e n confrontatie e n d e belangen v a n Mailtel ertoe ltuiinen leiden
dat besloten was geen confi-ontatie uit t e voeren. Enerzijds
was d e confi-ontatie niet zonder probleiiien, o m d a t Mailtel
B o r s b o o m gezien had t o e n hij uit d e bosjes ltwani.'"
Anderzijds liad een andere desltuildige, overigens zonder
dat zij Mailtel gezien had, erop gewezen dat Mailtel wel eens
geti-a~imaiiseerdz o u ltuiinen zijn."
Dit zij11 slechts eiiltele voorbeelden vaii d e fluwelen aailpalt
v a n Postli~imus.I k vroeg l i e m w a a r o m hij dit z o lieeft gedaan. Hij aiitwoordde dat hij h o o p t e dat daarmee zijn rapport m e e r geaccepteerd z o u worden. Eerlijk gezegd m o e t i k
Iienl daarin gelijk geven. Maar dat rechtvaardigt iiatuurlijlt
niet o m informatie weg t e laten die v o o r het oordeel d o o r
anderen relevant is.
De zaak in een week opgelost

O o k o p puilten die niet verldaard Ituilnen w o r d e n d o o r zijn
fluwelen l~a~idsclioe~ipolitielt
ontbreekt informatie i n liet
rapport v a n Postliuii~us.Ilc geef daarvan een voorbeeld e n
dat betreft d e tips. In d e Schiedaminer Parlunoord is een
groot aantal tips bin~iei~geltorneii,
vooral naar aanleidirig
v a n liet nogal bijzondere sigilalement dat Maikel d e dag n a
d e m o o r d gaf vali d e dader. H e t signalement w o r d t o p
27 j ~ i n i2000 gepubliceerd: h e t is een rnan v a n tussen d e
20 e n 35 jaar, 1.80 in lang, uiterst bleek. Hij heeft e e n oiiverzorgd gezicht m e t rode opengeltrabde puldtels, zwarte
puisten e n ltorsten. Hij droeg een oorbel, een blauwe spijIterbroelt, een dolilter, mogelijk leren jasje e n e e n blauwe
baseballpet."
Over d e tips schrijft Posthumus: " H e t signaleineiit is beIteiid gemaakt i n d e inedia, w a t heeft geleid t o t lionderdeii
tips uit h e t liele land (waaronder o o k veel tips v a n politieambtenaren uit aiidere regio's) over m a n n e n m e t pulckels

/ DE

FLUWELEN HANDSCHOEN V A N POSTHUMUS

e n puisten.'"" Die inededeliiig is nogal vaag e n niet helemaal
juist; h o e z o y o l i t i e ~ n e n s e ~uit
i nizdel-e regio's? V i j f dagen n a
d e m o o r d had d e politie al drie tips b i n n e n die d e werltelijlte dader, W i k H., aanwezen. Later ltwaiii er n o g é é n bij.
Dat waren vrij specifielte tips. Eén daarvan was afltomstig
vali e e n politievrouw ~ i i dt e eigen regio. Zij had Nienlte naar
h e t m o r t u a r i u m begeleid e n t o e n zij h e t d o o r Mailel gegeven sigiialemeiit vernain, dacht zij oriiniddellijlt t e w e t e n
w i e dat was: Wik H., een vriend vaii haar broer. Z e gaf d e
plaatsvervaiigeiid leider v a n liet reclierclieteam al v i j f dagen
n a d e m o o r d n a a m , adres e n zelfs foto's v a n H . dooi-, alslilede e e n uitdraai v a n zijn politiegegevens. Wik H . was
namelijlt al valter opgepakt v o o r zedendelicten. Er werd
helemaal niets m e e gedaan."' Het blijft zorgelijk dat
P o s t h ~ i m u sdeze e n n o g drie andere specifieke tips over W i l t
H . onbesprolteii laat.
Postllumus beschrijft slechts dat het reclierclieteam twee
m a a n d e n later, t o e n Borsbooni zijn valse bekentenis aflegde, n o g bezig was d e tips i n e e n Excel-bestand e n later i n
e e n Access-bestand t e zetten. E n n a d e beltentenis is m e n
daarmee direct opgehouden. Over h e t feit dat eeii groot
recherclieteain i n twee m a a n d e n niet i n staat is d e verzam e l d e tips i n een co~nputerbestando p t e i i e m e n , ineldt
P o s t l ~ ~ i ~slechts
n ~ i s dat hij dat "jammer" vindt." Hij h e e f t
o o k geen kwaad woord over v o o r h e t feit dat d e politie lcennelijlt slecht iii staat is 0111 tips o p h u n waarde t e scliatten.
W a n t oolt i11 liet coiilputerbestand was W i l t H . i n d e categorie v a n niet z o erg iilteressante potentiële verdachten terechtgeltoinen.
Het Pieter Baan Centrum

Advocaat-generaal Re~icltenswas niet v a n m e e t a f aan overtuigd v a n d e schuld vaii Kees Borsboom. Zij heeft zich volgens Postliumus grondig i11 d e zaalt verdiept. Zij had zelfs
eeii stuk opgesteld lilet d e titel 'Vrageii/oiigerij11idliede1i
inzalte Kees B.'. Tot ltort v o o r d e laatste inlioudelijlte zittingsdag hield zij er reltelling m e e dat zij t o c h vrijspraak
z o u eisen, vertelde zij aan Posth~iinus." W a t heeft haar t o c h
v a n m e n i n g d o e n veranderen? " H e t gedrag v a n Kees B. ter
zitting ( d e zittingzaal verlaten als het t e coiifroiitereiid
w e r d ) heeft bijgedragen aan d e overtuiging v a n d e AG dat
Kees B. d e dader was."" D e advocaat-generaal als amateur-

7 Zie voor een beschrijving van die verhoren Van Koppen (2003a), hoofdstuk 6.
8 Vergelijlc Gudjonsson (2003).
9 Posthumus (2005), p. 167.
10 Zie hierover ook Sjöcrona (2005).
11 Posthumus (2005), p. 47.
12 Posthumus (2005), p. 144.
13 Cursivering toegevoegd. Het requisitoir,
alsmede andere documenten die relevant
zijn, kan gevonden worden op www.om.nl
onder Dossier Schiedammer Parkmoord.
14 Antwoorden van de Minister van Justitie
op vragen van de leden van de Vaste
Commissie voor Justitie van de Tweede
Kamer, 22 november 2005.

15 Het rapport van Bullens dateert van
26 september 2000, maar hij had zijn
conclusies al voor zijn zomervakantie
mondeling meegedeeld aan Edelhauser.
Het rapport werd niet in het dossier gevoegd. Zie OOI<Posthumus (2005). p. 80.
16 Als hij Borsboom had aangewezen, zou
dat kunnen omdat Borsboom de dader
was, maar ook omdat hij hem associeerde met het misdrijf door de ontmoeting
direct daarna. Dit is het zogenaamde bystander-effect. Zie Van Koppen &
Wagenaar (2002).
17 Zie Posthumus (2005), p. 82.
18 Dit is een uitermate bijzonder signale-
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ment dat, anders dan gebruikelijk is bij
signalementen, van groot belang kan
zijn voor de opsporing. Vergelijk Van
Koppen & Lochun (2002).
19 Posthumus (2005), p. 57.
20 Zie voor de reactie van het Openbaar
Ministerie hierop het persbericht van
29 november 2005: 'Reactie OM op de
uitzending van Zembla van 28 november
2005 over de Schiedammer Parlcmoord',
t e vinden op www.om.nl.
21 Posthumus (2005), p. 73.
22 Posthumus (2005), p. 156.
23 Posthumus (2005). p. 145.
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psycholoog. Rencleens weet lceniielijlc niet dat uit liet gedrag
van eeil verdacllte niets over diens waarachtigheid lcan
worden afgeleid." Maar Reilckei-iswerd i11 haar oordeel wel
gesteund door het amateurisme van het Pieter Baan
Centruin (PBC) dat een rapport schreef over Borsbooin."
Uit het testpsycl~ologiscl~
oiiderzoelc op het PBC bleek dat
Iíees Borsboon~weinig autolloom is en een weinig geïndividualiseerd en einotioileel weinig eveilwichtig persoon is, die
zichzelf niet of nauwelijles ka11 laten gelden, die erg gevoelig
is voor - eventueel belastende -invloeden ei1 reacties van
buitenaf en wiens belangrijltste verdedigirigsmiddel bij oplopende spanning en bij confl-ontaties de vlucl-it en de gevoelsreinming is.'Dat lcomt goed overeen iriet het gedrag
van Borsboom ter terechtzittiiig.
Als de onderzoeleend psyclioloog van het PBC, Jack
Oudejans, het daarbij had gelaten, had liij geen onzin geproduceerd. Maar hij vond het, zoals gebruiltelijlt, nodig
o m ook eeil psycl-iologiscl~ebesclio~~wing
te geven over hoe
de persoon van Borsboom zou lcuniien passen bij het gepleegde delict. Let wel: Borsboom oiltlcei-ide ten tijde vail
zijn opname in liet PBC dat hij het misdrijf gepleegd liad.
De verdachte Ie011 dus niet als iiiformatiebron worden gebruikt. Oudejans verving dat door het lezeii van het dossiei-.
Daarin vond hij dat Borsbooin een vreselijk misdrijf had
gepleegd. En dus Iton hij eeil haai verhaal schrijven,
waaraan slechts één probleem ldeefde: het werd op geen
eillcele manier gesteund door het onderzoelc dat liet PBC
zelf aaii Borsboonl verrichtte. En zo schreef Oudejails:
"Geleidelijk aaii verloor betr. steeds meer Iiet vertrouwen in
volwassenen en werd uiteiildelijlc ook onzeleer in zijn relatievorining. Hier lcomt dan de ontwijltende, afllanlcelijlce
kant in beeld: inlmers, betr. leerde meer ei1 meer dat het
zich onzicl-itbaar opstelleil de ineest effectieve overleviilgsstrategie was. De woede die betr. toen als kind al moet
hebben gevoeld lton niet op eeil gezonde manier worden
geltanaliseerd en moest worden afgeweerd, waarmee de passief-agressieve liani in beeld lcomt.
Wat de agressieregulalie betreft kan worden gesteld dat betr.
aan de ene kant geremd is i11het gezond uiten vail zijn
agressie, aan de andere Itailt echter is er sprake van stuwing
van agressieve gevoelens, een stuwing die direct gekoppeld
is aan de eigeil iilsufficiëntiegevoeleils.
Het is aannemelijk dat betr. bij deze ten laste gelegde feiten
gehandeld heeft valluit een woedend verlangen o m lcoste
wat lcost eindelijk geslacl-itsgemeenschap met een vrouw te
hebben, waarbij het hebben van geclachtsgen~eenscl~ap
psycl~ologischgezien symbool staat voor het dwiilgeilde
verlangen o m alle Itreilltiilgen en afwijzingen ongedaaii te
inaleen en zich een volwaardig mens te voelen. Uit dit woedende, agressief-selcsueel, geladen verlangen gaat hij bij

Dat het fraai ogende PBC-rapport
broddelwerk bevat, kan de jurist
Renckens natuurlijk niet zien.

deze ten laste gelegde feiten sterk drangmatig, instrumeilteel en zonder enig mededogen te werk."
Dat l-iet fraai ogende PBC-rapport broddelwerk bevat, ltan
de jurist Renclceils natuurlijk niet zien. Maar met dat rapport in de hand ziet I-iet terugtreldtende gedrag van
Bol-sbooin ter tereclitzittiilg er wel uiterst verdacht uit.
Jongejans heeft ons immers geleerd dat dit gedrag passiefagressief is en dat daarachter stuwingen van agressieve gevoelens schuilgaa~~.
Het PBC-rapport wordt door Posthuinus wel genoemd,
inaar niet besproken. Hij wijdt daaraan ook geen conclusies. Nu hadden die lcort lcuniien zijn. Op het Pieter Baan
C e n t r ~ i mmoet op korte termijn schooi1 schip gemaakt
worden. Dit is nainelijle zelter niel het eilige rapport waarop
dit soort commeiltaar gegeven kan worden. Sterker nog:
deze rapporlage is het directe gevolg van de werlcwijze van
het PBC. Als het PBC niet snel verandert, lcan het maar
beter worden gesloten." Het PBC zou, ani te beginnen,
nooit meer mogeii rapporteren over de toerelceni~-igsvatbaarheid van een ontlten~~eilde
verdachte."
Het College van Procureurs-Generaal

Postliumus heeft zijn onderzoek beperkt tot de periode van
de dag van de moord tot en met 8 maart 2002, de dag dat
het hof Den Haag arrest wees. Dat deed hij op geleide van
zijn opdracht 0111de opsporing ei1 vervolging tegen
Borsboom te onderzoelteil. Die beperlcing ontsloeg hein
vail de pijillijlce plicht om oolc het gedrag vail het College
vail Procureurs-Generaal onder de loep te nemen. O p 5 december 2002 zond ik aan de toeninalige voorzitter van het
College, De Wijlcerslooth, de resultatei1 vail een analyse van
de zaak die ilc sanlen inet vijf studenten maalcte. Wij
ktwamen tot de coi-iclusiedat Iíees Borsboon-i waarscliijiilijlt
onscliuldig was.
Na enige inaanden ontving ik een tweeregelig briefje met de
mededeling dat het inet interesse gelezen was. Vervolgens
publiceerde ik het rapport." Na de publicatie daarvan,
ineldde het College in een persbericht:
"Het Openbaar Ministerie heeft hct rapport van de heer Van
Iíoppeil zeer uitvoerig bestudeerd. [...l Het Openbaar
Ministerie co~lcl~ideert
dat in l.iet rapporl geen feiten en omstandigheden staan die niet bekend waren tijdeiis de be11ai-ideling van de zaale door de rechtbank en het hof. Het moet
dan ook voor de ouders van de slachtoffers zeer pijillijlc zijn
geweest dat, nadat oolc de hoogste rechter had gesproken,
wederom de gebeurteilissen van 22 juni 2000, die onherstelbaar leed hebben toegebracht, werden opgeralceld.""'
Die laatste opmerldng mag nu wrang ldinlceil uit de peil van
het College ila wat we sindsdien allenlaal te weteil zijn gelcomen. En vervolgens beluitiseert het College in het persbericht e~llceleweinig relevante details van mijn rapport.
Het College heeft de lcop in Iiet zand gestoken en zich vervolgens ingespanneil o m enig probleem in deze zaak even-
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eens onder liet zand te stoppen. Nu de eiliddatuni van
Postliu~iius'oiiderzoeli gezet is op 8 maart 2002 hoefde hij
niet zijn broodlieren te onderzoeken. Formeel lieeft
Postliuinus gelijk; doch op dezelfde manier waarin liet
College van Procureurs-Geiieraal gelijli had dat op mijn
rapport niets werd oiideriioiiieii.
De zomer van 2004

Dat het stillioudeil door het College vali ProcureursGeneraal geen incident is en 001i in de lagere regionen van
liet Openbaar Ministerie navolging lieeft, lijkt te blijken uit
de gebeurteiiisseii i11de zomer van 2004. P o s t h u m ~ was
~s
oolt op de lioogte van deze gebeur~eiiisseii,maar oolt die
zijli door de gelioze~ieinddatum buiten zijn evaluatieoiiderzoeli gebleven.
O p 6 augustus 2004 legde Wilt H. zijn bekenlenis af. Direct
na die bekentenis lieeft de politie twee activiteiten oiidernomen, zo meldde zaalisofficier van Justitie Stuyt in haaii-eq~~isitoir
in de zaak tegen Wili I-I. Ten eerste oiiderzocli~
de politie of Wilt H. niogelijli een alibi lton liebben (door
zijn werk) en ten tweede vergeleek inen zijn DNA met de
sporen van de moord. Dat eerste is juist, liet tweede niet.
St~iytdeed namelijli eerst iets anders. Nadat was vastgesteld
dat Wik H. geer? alibi liad voor de dag van de iuooi-d, belde
zij (op 11 augustus 2004) de toeiimalige advocaat van Wilt
H., Jongsma. Volgens Joiigsnia deelde zij hein liet volgende
mee: (1) Ilt geloof liem niet. (2) Ik ga met die belieeiinende
verldaring iiilts doen. (3) Ili voeg die belteililende verldaring
niet in liet strafdossier. (4) Wil je liier met de pers niet over
praten.3'
Officier van Justitie Stuyt geeft i i ~een
i
andere interpretatie
aan deze gebeurtenis, bij monde van liet College vaii
Procureurs-Generaal. Inderdaad vertrouwde zij en liet
rechercheteam de beltentenis van Wilt H. niet.
Voorziclitigheid was dus geboden, onidat men niet zat te
wacliteii op opnieuw coinmotie over deze zaak op basis vaii
een mogelijlt valse bekentenis. O p 12 augustus werd Wili H.
opnieuw verhoord. In dat verlioor beriep hij zich o p zijn
zwijgrecht in afwachting van eeii gespreli met zijn advocaat.

O p 16 augustus werd liet DNA van H. naar het NFI gestuurd. Oiidertusseil had de advocaat van Wik H., Joiigsnia,
aan Stuyt gevraagd om ltopieën van de processen-verbaal
van de verhoren. Daarop belde zij liem en vertelde over de
belieilteiiis; zij zei dat zij de processeii-verbaal zal faxen e11
zei dat ze Wik H. niet gelooft en nader oiiderzoeli laat instellen. Daarom voegde ze de verlioren niet toe aan liet
strafdossier inel de stuldieii over de zalieli waarvoor H. in
voorlopige hechtenis zit. Later die dag oiitiiioette Stuyt in
de marge van eeii zitting een liantoorgeiioot van Jongsma,
die blijkt op de hoogte van een eii ander. Ze vroeg aan Iieiii
of liet kantoor voorziclitig wil zijn met de pers omdat liet
zo'n gevoelige zaak betreft en de officier van J~istitie
Joiigsnia nog niet erg ervaren vindt."
De twee versies vaii deze gebeurtenis staan, wat liet cruciale
element betreft, lijnrecht tegenover elkaai-.Wie moeten we
n u geloven: de advocaat of de officier van Justitie? Terzijde
zij opgeinerkit dat liet stellen vaii die vraag over eeii magistraat niet nodig zou iiioeteii zijn. De versie vaii de advocaat wordt ondersteund door het feit dat pas op 23 augustus 2004 de opdraclit aan liet NFI is gegeven oin liet DNA
vaii Wili H. te vergelijlten met Iiet materiaal van de
Scliiedaminer Parlanoord. En die opdracli~werd niet gegeven door zaaltsofficier Stuyt, maar door officier van
Justitie Den Hartigli, die naast officier van Justitie
Edelliauser betrol&eii was bij de vervolging van Borsboom,
maar niets te malten had inet de zaalt tegen Wik H.
Hoe zit dat? Officier vaii Justitie Stuyt zegt dat er gespreldien zijn geweest met liet NFI, maar dat liet NFI een
forinele schriftelijke opdracht wilde. En die is gedaan dooiDen Hartigli, omdat St~ryttoen op valtantie was." Ooli als
dit juist is, verldaart dit nog niet liet lange tijdsverloop
tussen de bekentenis van Wilt H. en het inoinent waarop
liet NFI opdracht werd gegeven.
Ook Iiet volgende ltan relevant zijn voor liet beoordelen va11
deze liwestie. Medio augustus liregen een psyclioloog en eeii
psychiater opdracht op Wik H. te oiiderzoelieii. Ooli tegeilover hen wordt de cruciale iiiforniatie aclitergeliouden dat
Wilt H. de Scliiedainiiier Parlimoord lieeft beltend." Dat is
eeii o~igebr~~ilielijlie
gang van zalten, want dit is iiatuui-lijli

24 Zie bijvoorbeeld Vrij & Winkel (2002).
25 Zie uitgebreider over dat rapport Van
Koppen (2003a), hoofdstuk 10. Zie ook
Van Koppen (2004b).
26 Posthumus (2005), p. 112.
27 De Maastrichtse hoogleraar Harald
Merckelbach oordeelt over het PBC: "Hun
kennis is niet up t o date, ze doen geen onderzoek, publiceren niet en mengen zich
evenmin in wetenschappelijke discussies
met collega's in het buitenland. Ze maken
deel uit van een in zichzelf gekeerde cultuur waarin ze nauwelijks aan kritische
zelfreflectie doen en ze zich arrogant opstellen." Zie Timmermans (2005).
28 Dat dit geen problem is van vandaag o f

gisteren lieten Crombag, Van Koppen &
Wagenaar (2005) in 1992 al zien. Zie ook
Brand (2001), Derks (2001) en
Merckelbach, Crombag & Van Koppen
(2003).
29 Van Koppen (2003a). Het rapport verschilt o p een aantal punten van het later
verschenen boekje. Het rapport was niet
geanonimiseerd. Bovendien liet ik in het
boekje een aantal details weg.
30 Dit persbericht kan nog steeds worden
gelezen op www.om.nl, onder Dossier
Schiedammer Parkmoord.
31 Verklaring van advocaat Jongsma tegenover het televisieprogramma 'Netwerk'
op 24 oktober 2005. Het Openbaar
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Ministerie reageerde op 31 oktober 2005
hierop met een persbericht. Onder de
titel 'Onderzoek na bekentenis Wik H.
meteen opgestart' schrijft het Openbaar
Ministerie onder andere: "Het Openbaar
Ministerie in Rotterdam kan de stelling
van dat met de eerste bekennende verklaringen van Wik H. niets gedaan is, niet
plaatsen." Zie www.om.nl.
32 Persoonlijke mededeling R. Peters, Parket
Generaal, 9 januari 2006.
33 Persoonlijke mededeling R. Peters, Parket
Generaal, 9 januari 2006.
34 Een van de twee deskundigen deelde dit
mede tijdens de behandeling van de zaak
tegen Wik H. voor het hof 's-Gravenhage.
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esse~ltiëleinformatie voor het psycl~ologiscl~e
en psychiatrische onderzoek. Waarom werd die niet gegeven? Wij weten
het niet. Sterker: in september laijgen de twee deslCundigei1
van officier van Justitie Stuyt plotseling de opdracht liet
onderzoek van Wik H. te staken zonder dat hen de reden
daarvan duidelijk werd gemaakt. Opnieuw: waarom? Wilde
men niet dat via de weg van de desltundigenrapportages de
bekentenis van Wili H. beleend werd?

DNA oolt op de laars ltoint. Het DNA van het nagelwil1
wreef laars ltan van velerlei herlcomst zijn en behoeft geen
relatie met het delict te 11ebben."~"
De advocaat-generaal sluit zich daarbij aan, hoewel oolc zij
beter weet:
"De AG zegt dat zij geen indicatie heeft dat het profiel in
het nagelniil en op de linliei-laars daderprofielen zijn. Zij
leunt daarbij op wat de DNA-deslcundige heeft gezegd op
de terechtzitting van 18 februari 2002.""

Als het verslag van advocaat Jongsma over het telefoontje
juist is, beteltent liet dat het Rotterdamse parket ervoor
wilde zorgen dat de werlcelijlte dader niet werd vervolgd en
zou de oiischuldige Borsbooin nog steeds zijn straf uitzitten. Vooralsnog lcunilen we alleen maar gissen naar wat
zich i11 de zomerdagen van 2004 heeft afgespeeld op het
Rotterdamse parket. I-Iet ware elegant geweest als
P o s t h ~ i ~ n deze
u s 11e111 bekende affaire nader had uitgezocht.

Maar IUoosterman weet dat die sporen lieleinaal niet van
een vriendje afltomstig zijn, want zij lioinen overeen met de
gedeeltelijlte profielen van de sporen die zijn gevoildeil op
de blote schouder, de blote built en liet moordwapen. De
resultaten met die sporen werden echter door ICloosterman
niet gerapporteerd. Het argument daarvoor is dat zij elk
afzonderlijli niet gerepliceerd Itonden worden. Dat is de
wetenscl-iappelijlie norm, zo schrijft Postl-iuinus."' Die uitspraali bevreeindt.

wetenschappelijke forensische normen
Het NFI wordt door Postliuinus eveneens met fluwelen
haiidschoeilen aangepakt. Ook bij het NFI is er meer aan de
hand dan Postl.i~~mus
opschrijft. Het gaat om het volgende.

T i

1

111de Schiedaininer Parlanoord lconden de betreffende vijf
sporeii -van schouder, van buik en drie van het moordwapen - niet aan zichzeygerepliceerd worden, inaar wel
aan ellcnnl-: in alle zeven sporen - de vijf genoeinde plus de
twee die wel werden gerapporteerd, van de laars en van de
nagels -werden dezelfde pielieii teruggevonden. Dat is stapelen, een andere vorm van repliceren.

De deskundige bij het NFI, Ate IUoosterrnan, en de oiiderzoeliel-bij het NFI, Ricliard Eiltelenbooin, twijfelden beiden
aan de schuld van Kees Borsboom. Die twijfel was zo sterk,
dat er nogal uitzoiiderlijlte bijeenltoinsten werden gehouden met de officier van Justitie en de advocaat-generaal.
Overigens was Eilteleiiboom sterlcer dan ICloosternia~lovertuigd van de o~~scliuld
van Borsboom.

Posthumus heeft zich over weteiiscliappelijlce norinen
lteiinelijlc uitsluitend door liet NFI laten voorlicl~ten.En
daarmee verheft hij NFI-gewoontes tot norin. Want de
wetenscliappelijlte norin is uiteraard dat alles wat mogelijk
relevant is gerapporteerd wordt, eventueel met het verliaal
erbij waarom de desltundige in dit geval een resultaat iiiet
of iniiider vertrouwt."

De NFI-medewerlcers deden op sporen aan het licliaam van
Nienlte DNA-onderzoek. Zij maalden DNA-profieleli van
sporen op haar laars, op haar nagels, op haar linlterschouder, op haar buik en om drie sporen op de uiteinden
van de veter waarmee Nienlce was gewurgd; bij elltaar dus
zeven sporeii. Die sporen werden onderzocht met de zogeilaarilde low copy ilurilber-ri~etllode(LCN). Dat betreft 011derzoelt op bijzonder geringe hoeveelheden materiaal dat
wordt veriiieerderd voordat een DNA-profiel wordt gemaalt." Doordat begonnei~wordt met zo weinig, is deze
methode bijzonder gevoelig voor verstoringen, zoals vervuiling iil liet inateriaal. Dat ltan ervoor zorgen dat er in het
DNA-profiel soms pielten verschijnen die er iiiet hore11te
zijn, of pielien afwezig blijven die er wel hadden riloeten
zijn. Het is dus een goede gewoonte oin liet profiel een
tweede leer te i~iaken,het zogenaamde repliceren of reproduceren. Als dan hetzelfde DNA-profiel te voorscliijn ltoint,
durven desltundigen liuil profiel te vertrouweil.

"De wete~~schappelijlce
norm dat sporeil reproduceerbaar
moeten zijn, geldt altijd':"' schrijft de Minister van Justitie
zelfs aan de Tweede ICarrier. Dat is niet juist, ook liiet voor
het NFI. In de Schiedammer Parlcnloord ineldde
ICloosterman in zijn rapport bij één va11 de sporen wel degelijlc dat er een onreproduceerbaar profiel werd gevonden.
En in de zaalt tegen de verdachte van de moord op Sybine
Janssons houdt dezelfde NFI-desltundige zich oolc niet aan
die norm. In die zaak had hij op een spoor aflcomstig van
het licliaan~van het slachtoffer een gedeeltelijk DNA-profiel
geinaalct, dat afltoinstig was van een man. Dat deel van het
profiel lwain overeen met dat van de verdachte. Maar omdat men in Engeland bij de Foreilsic Science Service niogelijk meer uit het spoor lcoii halen, werd dat daarheen gestuurd. De Engelsen kwamen tot een 'incoi~cl~~sive
result'
omdat zij het DNA-profiel niet lcoildeil repliceren. De desleundige zei in die zaak daarover niettemin het volgende:
"Als ik de rapportage uit Engeland zie, dan zie ik een 'leap
of faitly. Ik zag bij de eente test dat die pl-ofielei?die wij gei~oizdeizhebber?, best heim-tigcl ii~ordelz.Daarna hebben ze de
experiinenten nog een aantal lteren herl-iaald en ze zijn niet
tot een rapportage gelcoinen vanuit Engeland, omdat zij al-

Van de zeven genoemde sporen rapporteerde ICloosterinail
in zijn rapport er slechts twee: die op de laars en de nagels.
De overige vermeldde hij niet in zij11 rapport en oolt niet in
zijn verldariiig ter terechtzitting. Voor de sporeii op laars en
nagels gaf hij een mogelijke onscliuldige verldaring:
"I-Iet Itan zijn dat het slachtoffer Nienlce bijvoorbeeld op
school van een vriendje DNA onder haar nagel heeft geliregen en later op die dag haar laars aandoet waardoor liet
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leen op basis van hun herhaalde testen tot rapportage
lcomen. Ik ga door de ~litkolizstelzdaar ?ziettwijfelen aan i7zij11
eigen rapportage die ik eerder gednarz heb. Die blijft ovelsilzd.
De voorlopige profielen die ik in Engeland heb gezien gaven
mij l-iet vertrouwen dat ik niet die partiële profiel de factoren die ik gerapporteerd lieb goed zat. [...l Het is in onze
wetenschap algeineen aanvaard dat de uitkomsten stapelbaar zijn. Ellte marker die wij meer doen, hier doen we nog
6 inarlcers, tegenwoordig doen we 10 marlters, zijn stapelbaar en daarom loinen we ooli tot die hele sterke uitspraken in de gevallen dat we een volledig profiel lcunnen
malten.
Dat er in Engeland geen matches zijn gevonden, ligt alleen
maar aan die hele gevoelige DNA-bepaling die zij doen
waar ze uitermate voorzichtig mee zijn. Als we biji/oorbeeld
rlzaar één iizarker zien eiz ive iloeleiz 011s i~ertrotlwdm e t de uitslag dan zllllelz ive dat ook doorgeiwrz, /?zaardan geilen tve
daarbij altijd aan door dat uit te drzlkke~zilz eer1 getal, irz zo'lz
geijal biji/oorbeeld 1 op 10. Oolí onz Izeel dziidelijlí aan te geiterz
dat eerz DNA-nzatch heel erg sterk bewijsllzateriaal geefr;
ilzanr datprobei-erz we dan uiel i n die rapportage var? 011sirz
lzet juiste perspectief te zetterz. W a n t oolc ééli factor kalz een
ilerdaclzte ilitsltliteiz.""

reclitbanlc Rotterdam als liet hof Den Haag voerden wel een
zelfreflectie uit. Dat is een liachelijlte onderneming, die in
strijd ltan komen met liet geheim van de raadltamer." Hoe
die zelheflectie is verlopen, lcoinen wij niet te weten uit de
verslagen daarvan door de presidenten van de gerechten in
Deliza." De openbare ltant van de zelfreflectie is daarmee
een nogal gênante vertoning geworden. Het hof Den Haag
zegt dat er niets te leren viel. De rechtbanli Rotterdam zag
slechts twee puntjes van verbetering. De eerste is oud
nieuws: men moet luitisclier zijn over beltentenissen die
later zijn ingetrold<eii." 111de tweede bevinding wordt met
ltracl-it een open deur ingetrapt: de rechter is steeds zelf verantwoordelijlt voor de waarheidsvinding.

De wete~ischappelijltenorm van l-iet NFI geldt kennelijk alleen als liet zo uitlcomt. Een belangrijlter criterium is, volgens ICloosternian, dat de deslcundige "zich vertrouwd voelt
met de uitslag". De norin bij DNA is dus het subjectieve
oordeel van de deslcundige. En, iiiderdaad, het oordeel van
de deskundige is oolc bij DNA altijd een subjectief oordeel.'''
En dat subjectieve gevoel had IUoosterman niet bij de vele
inarlcers in de Schiedammer Parlunoord, maar wel bij de
enlcele inalters bij de moord op Sabine Janssons (de verdachte Martin C. werd mede op basis van dit DNA-onderzoele veroordeeld voor de laatste inoord). Het is onterecht
om zo'n subjectief oordeel te verkopen als een wetenscl-iappelijlt norm. Nader onderzoek door Postl~uinusl-iad deze
niytlie ltunnen doorprikken.

De gerechten liadden liun zelfreflectie intern moeten
l-iouden. Maar nu men ervoor gekozen lieeft 0111daaraan
wel publieke aandaclit te geven, hadden zij dat gewoon
goed inoeten doen. De manier waarop dat nu is gebeurd,
doet ahreuli aan de legitimiteit van de reclitspraalc.'" En
daarop zitten we na liet debacle in deze zaalc niet te wachten. Wat dat betreft had liet rapport van Postliuinus de gerechten tot voorbeeld ltunnen dienen.

De rechtbank had eenvoudig nog een derde bevinding
kunnen inelden: de rechter moet het dossier lezen voordat
l-iij beslist. Want dat is niet gebeurd in de Schiedammer
Parlunoord. De rechtbank citeert niet alleen verkeerde passages in liet voniiis:'9e rechtbank spreekt in het vonnis
ook over de veter van de laars van Nienlte. Eenieder die
maar enigszins kennis heeft genomen vali liet dossier weet
dat Nienlte en Mailtel gewurgd zijn met de veters uit de
laarzen van Maikel.

De toestand van politie en Openbaar Ministerie

Aan liet einde van ellc l-ioofdstult geeft Postliumus in zijn
rapport aanbevelingen. Die aanbevelingen zijn door de
Minister van Justitie nader uitgewerkt in een verbeterplan.'"
Het eindresultaat is een lange stoet van verbeteringen. Voor
een deel zijn de voorstellei-inieuw, voor een deel opgepoetste al bestaande projecten. Hoewel de voorstellen van
de minister er veelal lioriorabel uitzien, schieten zij l-iun
doel voorbij. Dat wordt duidelijk als wordt stilgestaan bij de
oorzalien van alles wat fout ging in de Scliiedaminer

De rechtbank en het hof

Posthumus lieeft zich terecht niet ~iitgelatenover de beslissingen door de reclitbanlt en liet hof in de Schiedammer
Parlunoord, want rechters zijn onaflianlcelijlt. Zowel de

35 Zie uitgebreider Broeders (2003), p. 300301 en Kloosterman (2002). p. 121-136.
36 Posthumus (2005), p. 155.
37 Posthumus (2005), p. 160-161.
38 Posthumus (2005) schrijft op p. 43:
"Vanuit wetenschappelijk oogpunt
wordt het NFI immers geacht alleen te
rapporteren over onderzoeksresultaten
die een zekere mate van betrouwbaarheid hebben."
39 Dit lijkt op het eerste gezicht een definitieve oplossing voor het rapportageprobleem van het NFI, maar ik moet toegeven dat de oplossing slechts partieel is. Nu
rapporteert het NFI slechts wat men zelf
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betrouwbaar vindt. Wat betrouwbaar is, is
voor discussie vatbaar. Als het NFI in de
toekomst alles dat mogelijk relevant is
rapporteert, wordt voor een deel het probleem verplaatst naar het - eveneens subjectieve - oordeel over de vraag wat wel
en w a t niet mogelijk relevant is.
40 Antwoord van minister van Justitie
Donner op vragen van de vaste commissie voor Justitie inzake de Schiedammer
Parkmoord, 22 november 2005, citaat uit
antwoord op vraag 31.
41 Proces-verbaal terechtzitting van de
rechtbank Utrecht op 14 juni 2000.
Cursivering toegevoegd. Dit proces-ver-
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baal zat als los stuk in het dossier van de
zaak Borsboom dat ik indertijd van diens
advocaat ontving.
42 Zie hierover uitgebreider Van I<oppen
(2004a).
43 Zie daarover Hermans & Mevis (2005).
Anders: Corstens (2005).
44 Zie respectievelijk Van den Emster (2005)
en Verburg (2005).
45 Zie bijvoorbeeld Van Koppen (1998).
46 Zie Van I<oppen (2003a), hoofdstuk 11.
47 Zie Van Koppen (2003~).
48 Programma versterking opsporing en
vervolging, 11 november 2005. Zie
www.om.nl.
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Dat het stilhouden door het College
van Procureurs-Generaal geen incident is en oolc in de lagere regionen
van het Openbaar Ministerie navolging heeft, lijkt te blijken uit de gebeurtenissen in de zomer van 2004.

Parknioord. Zo'n analyse ontbreekt jarniner genoeg in liet
rapport Postliunius en ook in de stulden die de minister
heeft geproduceerd.
De recente geschiedeilis van de politie begint bij Politie i n
Verni~deriizg,"een nota die - l o r t gezegd - de politie dichter
bij de burger bracht, maar oolc specialisatie voor een deel
~iitbaiide.Ellce politieinali moest in principe alles Icu~inen.~"
Zo wordt: liet meeste recliercliewerli gedaan door de geuniformeerde dienst en worden voor ernstige en iiigewildcelde
inisdrijven speciale teams sainengesteld, inaar die wordeii
weer grotendeels beiisaiid door de geuniforiiieerde dienst."
Dit lieeft geleid tot eeii groot verlies aai1 kwaliteit in de
zware en gecompliceerde onderzoelceis.
Men tracht dit gebrek de laatste jaren op te vulleii dooi- veel
regels. Eeii voorbeeld daarvan is liet ABRIO-prograisi~iia.~
In dit prograinina wordeii alle denlibare processen en liaiidelingeil van reclierclie~~rs
zeer precies beschreven. Afgezien
van liet feit dat geen reclierclieur de enorme hoeveellieid
ABRIO-informatie lcan overzien, is het precies beschrijveis
vali processen en haiidelingen iets anders dan zorgen voor
liwaliteit. Die kwaliteit zal in gecompliceerde zalten als de
Schieda~iiiiierParluisoord toch moeten lcoiiien van de intelligentie, betroldieiiheid en professioiialiteit van de reclierclieurs. Daarbij zitten de vele regelingen die de ininister
voorstelt meer in de weg dan dat zij behulpzaain zijn, want
men lieeft dan eerder de neiging af te gaaii op de regels dan
op het eigen professionele oordeel. Ei1 daarom valt voor de
politie er eigeillijk slechts van één voorstel echt iets te verwachten: van de opleiding reclierclielcuilde op Iibo-niveau
bij de reclierchescliool.
De zorgeis over de kwaliteit van de politie lieeft zijn schad~iwen vooruit geworpen in het strafproces en de rol van de
officier van Justitie verandert. Die oiitwilclieliiig heeft zicli
ingezet rond de Parlementaire Eiiquêteco~iiiiiissieVan
Traa." Officieren van Justitie zijn zich sindsdien veel iiiteilsiever gaaii bemoeien met liet dagelijlise recherchewerk in
grote zalen, simpelweg oiiidat iiieii de politie niet zo erg
meer vertrouwde. Voor Van Traa waren reclierclieteanis namelijk nogal eens te ver gegaan in hun eiitliousiaste opsporing. Dus zitten officieren van Justitie veel en vaak bij grote
rechercheteams. Dat lieeft als neveneffect dat de officier van
Justitie minder dan voorheen een afst;indelijlie positie ten
opzichte van het opspori1igsoiiderzoe1<inneemt. De officier
van Justitie wordt daarmee siieller een c~.iilzefigllter.In toenemende mate is liet Openbaar Ministerie bovendien een

orgaan geworden dat van eeii min of meer niagistratelijlie,
en d ~ i oiiafliaiilcelijlce,
s
rol moet afstappen en is instruineiit
geworden vali beleid.'" Niet voor niets was voor Van Traa
nog 87% van de rechters van oordeel dat officieren van
Justitie lid mocliten zijn van de Nederlandse Vereniging
voor Rechtspraak; na Van Traa was dat percentage gesloilIceii tot 47."
De rol vaii de officier van Justitie is overigens mede veranderd doordat in het afgelopen decennium een gespecialiseerde strafreclitadvocatuur is ontstaan. Meer dan voorlieen
ricliteii advocaten i11 strafzalceil zicli direct op het belang
van liuil cliënt en druldcen daarmee de officier van Justitie
in de rol van de tegenpartij.'"
Maar niisscliieii is nog liet belangrijkste dat het Openbaar
Ministerie veranderd is vaii eeii organisatie van min of
Ineer zelfstandig f~~nctionereiide
professionals naar een
arnbtelijlce organisatie die strak in liet lieurslijf zit. Niet alleen is de rol van de Hoofdofficier van Justitie veel belangrijker geworden, maar de gehele organisatie wordt bestierd
vanuit Den Haag door liet College van Procureurs-Generaal.
Nu zijn er richtlijnen en oeliazes i11 een lioeveeheid die er
vroeger liiet was. Officieren van Justitie zitten tegenwoordig
naar boven te lujlieii en bevinden zicli in eeii straf ambtelijk
Iceurslijf met targets van aantallen zalteii die gehaald inoeten wordeii. Dat zorgt ervoor dat Iiun halldelen meer wordt
gestuurd door de regels en minder door hun eigen professionele l i ~ u d i n g . Maar
' ~ die regels lce~ineiize vaak niet - liet
zijn er eenvoudigweg te veel - en als ze de regels Iceniien
worden die soms verleerd, soms te rigide, inaar ook te vaak
oiiprofessioileel toegepast. De verainbtelijluiig van liet
Openbaar Ministerie zal ongetwijfeld voor een deel liet
werk verbeteren, inaar kali onder oiiistaiidigliedeii schadelijk zijn. Bij iiigewildcelde problemeii Iieefi men ineer aan
de professioiiele houding dan aan algenleiie regels.
Verambtelijluiig lian in dat soort situaties tot desastreuze
gevolgen leiden, zo zagen we in de Scliiedainiiier Parkmoord. Aan alles dat in liet rapport van Postliu~iiuswordt
gemeld ei1 de afgelopen maanden aan de magistraten in
deze zaak is verweten, valt vooral op dat zij weinig getoond
hebben van eeii professionele houding.
Eeii verambtelijkte organisatie is ook eeii in ziclszelf geleerde organisatie die als de dood is voor geziclitsverlies en
bij elke tegenslag de haldreii in liet zand zet. De gebeurtenissen na de veroordeling vaii Kees Borsbooin hebben laten
zien dat die lceis~~ierlce~~
ook gelden voor het Openbaar
Ministerie. Of n~isschieiigolden, want liet rapport van
Posth~imusvormt een belangrijlc iiie~iwgeluid. 1-Ioopgevender is misschien nog wel liet optreden van de nieuwe voorzitter van liet College van Procureurs-Generaal Brouwei-.
Met enig vallen en opstaan lieeft hij laten zien dat oolc een
open, transparante opstelling niogelijk is.
Posthumus I1

De Schiedaiiiiner Parluiioord lieeft probleinen blootgelegd
in opsporing, vervolging en foreiisiscli onderzoek. Maar die
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De wetenschappelijke norm van het
NFI geldt kennelijk alleen als het zo
uitkomt.

probleinei1 zijli geeii vaii alle iiieudH ei1 tredeii ook op i11
andere zalteii. De Iierzieiiiiigsprocedure bij de Hoge Raad
blijkt te weinig soelaas te biedeii voor zaken waarin het mis
is gegaail." Het zou dus dienstig zijii als eeil andere of aaiivulleiide mogelijkheid gescliapeii wordt oin inogelijlce recliterlijlte dwaliilgeil iiader te oiiderzoelteii.""
Procureur-Geiieraal Brouwer schetste oiilailgs in eeii interview in N R C Haizdelsblad de contoliren vail een te vormeii
evaluatiecoii~missie."'Deze coinniissie z o ~iiaar
i
aiialogie
vali het wei-li van Posthumus iii de Schiedammer Parltiiioord moeteii wordeii geleid door een advocaat-generaal,
aaiigevuld met lcdeii van lict Openbaar Ministerie, politieiiieiiseii ei1 weteilschappers. llt wil beiiadruldtei~dat
Posthumus iii veel opzichteil goed werk Iieeft afgeleverd,
maar inijii opiiierluiigei~liierboveii latei1 zie11 dat Posthuiiius
een deel vaii de drek uit de beerput op de bodem heeft laten
liggeil ei1 dat komt waarschijnlijk omdat liet toch een beetje
de slager is die zijli eigen vlees keurt. Er is alle redeii 0111 in
dit geval de blik liaar het westeil te richten en eeii voorbeeld
te iiemeii aai1 de Criiiiiiial Cases Review Cominissioii
(CCRC)," zoals die iii liet Verenigd ICo~~ii~lcrijlc
fuiictioneert." Dat is eeii oiiaflia~iltelijltpubliek lichaam dat sinds
1997 ~iiogelijlterecliterlijlte dwali~igeiloiiderzoeltt. Als de
CCRC vaii oordeel is dat er een rede iiiogelijldieid is dat de
zaak een recliterlijlte dwaliiig is, wordt de zaak voor verdere
afliaiideliiig verwezen liaar de Court of Appeal. Het criteri~iiiivoor een Iierzieiiiiig is dan niet dat er eeil ilieuw feit
- eeii novum - is, maar of het op dat ~iiomeiltlijkt te gaan
om een ~liisnJecoiii~ictioi~.
Want, jamiiier genoeg, de
Scliiedaiiiiiler Parluiloord is niet de eiiige die iii die categorie valt.
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1 Reviews van afgedane strafzaken
Het artikel van professor Van Iíoppen nodigt op een groot
aantal punten uit tot tegenspraak. Niettemin zal ik daar nu
niet toe overgaan. Door eeii welles-nietes over zijn verwijten zou ik teltort doen aan zijn lternboodscliap. Dat zou
jamnier zijn, want die is aandacht waard. Ik doel dan op
zijn vraag of liet Openbaar Ministerie (OM) op de goede
ltoers ligt inet het plan oin zelf reviews à la Posthuinus toe
te passen op daartoe geëigende zaken. Immers, zo stelt Van
ICoppen, liet is erg inoeilijlt om ltritisch te zijn naar de eigen
organisatie: Posth~imusis ten aanzien van het OM te mild
en laat vragen open. Ik bescliouw deze kern van zijn artiltel
als een bijdrage aan die discussie. Daarover liet volgende.
Ons rechtssysteein kent in liet bijzondere reclitsmiddel van
herziening (revisie) een mogelijldleid om afgedane zalten
opnie~iwte bezien. Daar is een procedure voor inaar daar
zijn ook voorwaarden aan verbonden. Vooral het lteriibegrip
'novum' is een drempel: er moet eeii belangrijlte nieuwe oiiistandigheid zijn (dan wel met elkaar strijdige rechterlijlte
uitspraken, of een ~iitspraaltvan het Europees Hof waarbij
een scheilding van het EVRM is vastgesteld). Twijfel of de
veroordeling terecht was, is op zichzelf geen iiowm.
Niettemin bestaat de behoefte om in voorltoineiide gevallen, oolt buiten liet revisiesysteein om, zalten opnieuw te
ltuniieii bezien. Wat dat voor soort 'voorltoineiide gevalleii'
zijn, dient dan wel nader aangeduid te worden: oolt hier
inoet een duidelijke en lteiibare selectiedrempel bestaan.
Hoe die dreinpel eruit moet zien is onderwerp van nader
overleg binnen Justitie ei1 inet het OM. Waar Van Iíoppeii
meer zorgen over heeft, is: wie beziet die zalten dan opnieuw? Als het OM dat doet, lijkt dat dan niet op een slager
die zijn eigen vlees lteurt?
Laat ilt voorop stellen dat ei- niets mis inee is als een bedrijf
zijn eigen product lteurt, niits dat grondig en integer gebeurt, de uitltornst - lioe pijnlijk oolc - onder ogen wordt
gezien, de gevolgen worden gedragen, en de leerniomeiiten
goed worden teruggeltoppeld naar liet proces.
Dat is nu net waar liet OM in de Scliiedammer zaak mee
doende is.
Het luitiscli volgen lioe liet OM dat doet is prima, inaar
dan wel op een wijze die overtuigt. Ik ltom er aan liet slot
van mijn betoog op terug in hoeverre de bijdrage van Van
Iíoppen aan deze wens voldoet. Laat ik eerst overgaan tot
een onderbouwing van mijn mening waarom liet OM de
reviews Itniz doen. Daarna zal ik betogen dat liet OM het
oolt iizoet doen, immers dit past in ons rechtssysteem.

*

Mr. H.N. Brouwer is voorzitter van het
College van Procureurs-Generaal.
1 CTC: voor het hanteren van een aantal bij-
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Waarom ltaii het OM reviews à la Postliumus doen?
Het 1tritiscl.i besc1io~iwei.ivan lteuzes en inethodeil iii opsporing ei1 vervolging betreft een wezenseigen werltzaamheid van liet OM. Wij lteriiieii dat in de vervolgende en
tegelijk toetsende taalt van het OM in de tweede lijn (ook
bij OM-appellen ei1 ldacliteii wegens niet-vervolging). Ook
zien we het in een instituut als de Centrale Toetsiiigscommissie.' Maar we lierlteniien liet ook in de wettelijlte regeling dat de officier van justitie die de opsporing heeft geleid
ei1 tot vervolging beslist, zijn eigen producten voor en tijdens de zitting mag ei1 moet keuren. Die keuring culmineert in het requisitoir, zijiide een verantwoording van de
geinaaltte keuzes ei1 het treldceil van coilclusies uit de resultaten. De manier waarop de review geschiedt lioort niet af
te wijlteii van wat er al voor en tijdens de rechtszaak zelf gedaan is. Of, oingelteerd: het optreden van het OM tijdens
opsporing en vervolging hoort vanuit dezelfde attitude te
zijn gedaan als naderhand bij een review wordt gehanteerd.
Ik werk dit verder uit, oin de overeenloinst niet review
beter uit te laten ltomeil. Als de officier van justitie een zaak
opbouwt (de opsporing leidt en keurt) en het resultaat aan
de rechter presenteert, brengt zijn professionaliteit mee dat
liij met een rechtsstatelijlte blik lcijltt naar de opsporing en
de vervolging. Ik laat de straftoeineting nu even buiten bescl.iouwiiig,liet gaat nu oin liet bewijsgedeelte. Is het reclitmatig? Is liet doelinatig, in de zin van waarl-ieidsvinding?
Dat laatste is breder dan toewerlteii naar een al grotendeels
getrolken conclusie.
In liet bewijsdeel van het requisitoir presenteert de officier
(en in appel de advocaat-generaal) een analyse van de
onderzoeltsi-esultateii.Die analyse betreft de formele en inhoudelijlte bi-uiltbaarheid van de bewijsiniddelen. Hij legt
liet belastende én het ontlastende materiaal voor aan de
recl-iter.Bij twijfel - en dit is eeii leerpunt uit de
Scl-iiedammer zaalt - geeft de officier of A-G liet twijfelpunt
aan, en maalt de gedachtegang inzichtelijk die liemlliaar
leidt tot de conclusie wat ermee te doen. Tot slot van het
bewijsdeel concludeert de officierlh-G tot wat dit alles
beteltent voor liet teii laste gelegde.
Dit alles is dus voorlicliting aan de rechter, maar oolt traiisparailtie over de OM-leuzes teii behoeve van de procesdeeli.ieniers, zoals de advocatuur.
Deze manier van lcijlen naar eigen werlt, althans werk waar
liet OM verantwoordelijk voor is, is nauw verwant aan de
regie op (en het inrichten van) een tweede blik op een afgedane zaalt.

zondere opsporingsmethodenlmiddelen
dient de officier van justitie toestemming
van het College van Procureurs-Generaal
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Zo'n review richt zich o p dezelfde punten als liierboven
vermeld; van de reviewer mag dezelfde invalsl~oelcworden
verwacht als van de officier tijdens de lcritiscl~eaansturing
en toetsing van de opsporing, en van de officier of de A-G
in het requisitoir. Net zo goed als - oingelceerd - van die
beide functionarissen in 11~11werlc dezelfde iiivalshoelc mag
worden verwacht als van een eventuele reviewer. Als ik l-iet
heb over 'lu-itisch', omvat dat oolc de bereidheid o111 open te
staan voor correctie en lering. Dat geldt voor de officier of
A-G die zelf gevolgen verbindt aai1 door hem gecoilstateerde gebrelien; en voor de reviewer die weet dat fouten, hoe
pijnlijli oolc, er zijn o m van te leren.

formaliteiten die dat oproept. Laat ik l-iier volstaan met te
zeggen dat ons rechtsstelsel een uitgewogen systeem van
recl-itsgaiigenleent en daaraan verbonden professionele instituties. Laten we dat systeem niet onnodig van parallellen
voorzien. Het is logischer de review in de postrechterlijlce fase
in te passen in het bestaande model van talen en verailtwoordelijldieden. Het OM is belast inet de vervolging en het
toezicht op de opsporing. Laat het OM dan ook op de lavaliteit daarvan toezien, niet alleen tijdens dat werlc maar ook
nadeshand. Dat buitenstaanders in reviewcom~nissiesaan dat
werk meedoen is welliom en helpt, maar dat doet er niet aan
af dat de verailtwoordelijldieid ervoor bij het OM thuishoort.

We raleen bij dit kritisch lcijlcen naar het eigen product sterk
aan het door het OM gelioesterde recl~tsstatelijlceaspect van
het werlc.
Wie zegt dat liet O M dat reviewen niet zelf kan, omdat het
O M niet de lcritiscl~ehouding op lian brengen die voor het
lceilre~ivan eigen werlc nodig is, spreelct in wezen wantrouwe11 uit te11 aanzien van het OM op het vlak van de
- aan dat reviewen zo verwante -1ceriltaalc bij opsporing en
vervolging. Een harde conclusie die ik Van ICoppen geluldag
niet hoor treldten. Maar zijn betoog wordt daardoor wel
minder consistent.

Ili beloofde nog iets te zeggen over de lcritiscl~eblik van Van
Koppen. Zijn l~a~ldschoen
is niet van fluweel (dat lioeft oolc
niet), maar lijkt op die van een harnas, geinaakt oin het
slagzwaard vast te houden. Zo'n handschoen is niet erg geschilct voor feeling voor wat iiieiisen beweegt: ook OM'ers
lcuilileii fouten i ~ i a l c eei1
~ ~zijn niaiis/vrouws genoeg om die
onder ogen te zien ei1 ervan te willen leren.
I-Iet is, bedoel ik, jammer dat Van ICoppeil zijn boodscliap
(moet l-iet O M de reviews wel zelf doen?) overstemt door
zijn voor een wetenschapper weinig genuanceerde 'j'accuse'tooilzettiilg. Zijn telist welct de iiidrulc dat hij -het lijkct wel
een recl~tspolitieliebenadering - toewerlct naar een door
Oolc in de Scl-iiedammer zaak zie ilc geen grond om van het
hem gewenste uitlcomst die is ingegeven door wantrouwen.
uitgangspu11t af te wijlteil, dat het OM het vertrouwen mag
Wantrouwen teil opziclite van afzo~lderlijlceOM'ers over
l-iebben zijn werlc goed en integer te doen. Zeker, er zij11
liuil weergave van de feiten; ten opzichte van de opstellers
fouten geinaalct; oolc liet werlc van een institutie is mensenvan het rapport-Posthuinus; ten opziclite van het OM als
werli. Die fouten zien wij onder ogen en bezien wij als leergelieel. O m dan nog maar te zwijgen over zijn zwaardslagen
punten. Het instellen van de c o i ~ ~ ~ ~ ~ i s s i e - P oei1
s tde
l i ~ ~ i ~ ~naar
~ ~ andere
s
bij opsporing en strafproces betrolclcen actoren
manier waarop wij met de uitliomsteil willen omgaan,
(de advocatuur blijft - i11 afwachting van zelfreflectie ook in
tonen aan dat het ons nleneils is.
die hoelc? -buiten het bereilc van zijn kritiek).
Dit wantrouwen is op een aantal plaatsen erger dan twijfel
Eerder in mijn betoog gaf ilc aan dat ilc na het chapiter
aan de professionaliteit. Van ICoppen zet hier en daar orga'waarom ltan liet O M liet' zou aangeven 'waar0111 is het OM
nisatorische of persoonlijlce fouten - soms zelfs veronderhet daartoe aaiigewezen orgaan'. Daarover nu -1cort -het
stelde - neer als ingegeven dooi- gebrelc aan integriteit. Ilc
volgende.
vind dat - gelet op de uitlcomsteii van het onderzoelc
Als we zouden liezen voor ecn soort buite~~commissie
bePosth~im~ ~niet
s terecht; dat wil ik toch met imdruli gestaat het gevaar dat er een soort b~iiteiljustitieelparallelzegd hebben.
systeem naast de revisie ontstaat. De overheid presenteert
Maas, zoals boven aangegeven, ili zal me op de door hem
dan niet een eigen lwaliteitstoets in daarvoor in aailiilerlciiig
genoemde onderdelen niet begeven in een welles-nietes. Als
lcomende zalien, maar iets dat veel weg heeft va11een aparte
er discussie moet zijn, laat die dan gaan over het echte issue:
rechtsgang voor afgedane zaken waarin geen ilovum te
hoe richten we de review in waar die weiiselijli is. Het OMvinden is. Ik zal 11iij niet begeven in een schildering van de
standpunt, zoals door niij verwoord, moge duidelijk zijn.

68

TREIVIA Icbruari 2006 - Nr. 2

Sdir

Uicgcvcrs

i

d

1 De blote vuisten van Van Koppen
Professor va11Iíoppeil ltoiilt de uitzoiiderlijlte verdieiiste toe
dat hij als eerste zij11gerede twijfel over de veroordeliiig v'lii
(Kees) Borsboom op sclirift heeft gesteld.' Hij verdient
daarvoor minstens evenveel lof als hij Posthumus toezwaait
voor diens eval~iatieoiiderzoelcin de Scliiedaiiimer parltmoord.' Die lof is overigens geclaus~i1eei-d.Postliuiiius is
wel lieel teruglioildeiid ei1 genuanceerd iii zijii ltritielt op
het fi~ilctioiiereilvali politie, OW[ en NFI, vindt Vaii
Iíoppeii. Hij is cigeillijk veel te mild. Dat kali hij zijn, zo
schrijft Vaii Iíoppeii, omdat hij iiiet alles rapporteert. Dat is
een opinerltelijlt verwijt, dat eerder iil deze zaalt oolt het
NFI trof ei1 dat 11~1door Va11 Iíoppeil wordt lierliaald.
Sterlter nog, zo weet Van Iíoppeii, het NFI heeft, net als
politie en OM, gejokt. Ei1 terwijl politie, O M en NFI door
P o s t h u m ~ ~met
s fluweleil liaiidsclioeiien wordeil aaiigepakt
ei1 li~iiifeilen voor een belangrijk deel verborgen blijft,
wordt (Van Iíoppeiis collega-)gedragswetenschapper
Bulleiis door P o s t h u m ~ ~pardoes
s
met de blote vuist bewerkt. Dat, zo lijlct het, is in wezen de ltritielt van Vaii
Iíoppen op het rapport-Posthui~~us.

op 5 september 2005 iil het tv-programma 'Netwerk' werd
getooiid de sterke suggestie ~~itgiilg
dat met iianle de partiële profielei1 vei-ltregeiivaii de veter (het moordwapeii)
overeeilltwaiiieil inet de partiële profieleli verliregeil vaii
nagelvuil en de linlterlaars.' De Netwerlt-tabel bevatte
echter slechts een selectie van de ruwe data: i11veel gevallen
werd van de beinonsterii~gvaii liet spoor een extract verltregen dat in een aantal delen werd opgedeeld oiii de reproduceerbaarl-ieid van de resultatei1 te toetse~l.~
De data in
de Netwerlr-tabel vorineii vooral - inaar niet alleen -voor
wat betreft de veter een gedeeltelijlte en selectieve weergave
van de totale ruwe data die i11 de verscliilleiide aiialysegarigen werdeil verltregeii ei1 kuiiiieii daar0111 liiet zonder meer
als uitgangspunt dieiie11voor een vergelijltiilg inet de overige DNA-profielen. Van Iíoppeii baseert zijii verwijt dus op
eeii door 'Netwerk' geschapen beeld vaii de werltelijld~eid
ei1 iiiet op de feitelijlte oilderzoeltsresultateil. Dat is hinderlijk omdat het de discussie richt op de verlteerde zalteii.
Ook rijst de vraag of het Van ICoppeii iiiet aan lteniiis ontbreekt o m met ultiein gezag over de interpretatie vaii DNAbewijs te sprelteii." Die lteiliiis is overigens bepaald iiiet
voorbehoudeil aai1 de deskuildigeil van liet NFI. De NFIslager lioeft dus - aiiders dan Postliuinus dat volgeils Vaii
Iíoppeii doet voor politie en O M - niet zijii eigen vlees te
lte~ireil.De vraag of de NFI-rapportage in de Scliiedaininer
parlunoord de toets der ki-itielt kali doorstaail, kan uiteiildelijlt slechts wordeii beailtwoord door vooraanstaande
valtgenoteil. Dat is oolt precies wat er op initiatief van de
NFI-directie gaat gebeuren. De vraag is voorgelegd aai1
twee oilaflianltelijlte externe DNA-deslrundigeii, de één verboiideii aan het FLDO in Leiden (liet officiële DNA-coiitra-

De stelling dat liet NFI zou liebbeii gejoltt baseert Vail
Iíoppeii op zijii interpretatie van het belang van de ineiigprofielen verltregen vali de liiilterlaars en het nagelvliil. Ter
zitting heeft de NFI-desltundige daarover opgeinerltt dat dit
DNA vali velerlei herkomst Iran zijn ei1 geei1 relatie hoeft te
hebbei1 met het delict. Vaii Iíoppeii stelt echter dat de NFIdeskuildige "...weet dat die sporeii lielemaal niet van een
vriendje afkomstig zijn, want zij ltomeii overeeii met de gedeeltelijke profielen vali de sporeii die zijn gevoiideil op de
blote scho~ider,de blote built ei1 liet iiioordwapeii".' Deze
stelling is echter onjuist. Wel is het zo dat van de tabel die
*
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A.P.A. Broeders is Chief Scientist NFI

Den Haag en tevens bijzonder hoogleraar criminalistiek aan de Universiteit
Leiden.
Van Koppen (2003).
Posthumus (2005).
Van Koppen (2006).
Ook de deskundige van het Britse
Forensic Access lijkt zich onvoldoende t e
realiseren dat de 'summary sheet o f the
DNA results' die hem door Netwerk ter
beschikking is gesteld (Rapport Forensic
Access, 25 augustus 2005, p. 2) niet de
volledige ruwe data van alle geproduceerde mengprofielen bevat maar slechts
een selectie, waarin vooral die DNAkenmerken zijn opgenomen die overeenkomen met kenmerken die voorkomen
i n de partiële profielen van nagelvuil en
linkerlaars. Veel van de overige kenmerken die in de ruwe data t e zien waren,
ontbreken. Dat het hier gaat om een selectie die niet door de Britse deskundige
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zelf is gemaakt, valt af t e leiden uit punt
15 van zijn rapport, waar hij stelt: "The
summary apparently [cursivering APAB]
lists al1 DNA markers found on the various items listed which could not have
come from t h e victims b u t must have originated from another unknown source
(mogelijke dader kenmerken)." (Rapport
Forensic Access, 25 augustus 2005, p. 5.)
5 De procedure bij het Low Copy Number
DNA-onderzoek vereist dat ieder DNAextract van een bepaald biologisch spoor
meerdere malen aan een DNA-analyse
wordt onderworpen om de repliceerbaarheid t e toetsen (Kloosterman &
Kersbergen, 2003).
6 Deze vraag rees al eerder. Zo stelde Van
Koppen i n zijn Maastrichtse oratie: "Het
is niet ongebruikelijk dat DNA-experts de
rechtbank mededelen dat de kans dat
een specimen van de plaats delict niet
afkomstig is van de verdachte, zeg eens,
1 op een miljard is. Dat is de zogenaam-

TREM/\ februari 2006

-

Nr. 2

de random match probability." (Van
Koppen, 2004, p. 17-18). De formulering
die Van Koppen hier gebruikt zal hopelijk nimmer door een DNA-deskundige i n
Nederland (of elders) worden gebruikt
en is geen voorbeeld van de random
match probability maar wel van de ook
door Van Koppen genoemde prosecutor's fallacy. Zoals de term random match
probability zegt. betreft het getal van 1
op een miljard de kans op een toevalstreffer en dat is bepaald niet hetzelfde
als de kans dat het materiaal niet van de
verdachte afkomstig is, w a t Van Koppen
ervan maakt. De prosecutor's fallacy
werd i n een eerdere publicatie
(Merckelbach, Crombag & Van Koppen,
2003, voetnoot p. 118) al onjuist uitgelegd. Voor een correcte uitleg van beide
termen zie bijvoorbeeld Broeders (2003)
o f Broeders (2005).
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laboratorium), de ander aan de Foreilsic Science Service in
Eiigelaiid. Dit laatste laboratorium heeft zeer veel ervaring
met het zogenaamde Low Copy Nuniber DNA-onderzoek,
de toen nog experimentele nletliode waarvan het NFI in liet
onderzoek in de Scliiedammer parlunoord voor liet eerst
gebruilunaalite. Het NFI geeft er daarom de voorkeur aan
met een uitgebreide evaluatie van het uitgevoerde DNAonderzoeli in de parkmoord en een eventuele valunl-ioudelijlte reactie o p Van Icoppens beweringen te wachten tot
deze dubbele peer review is voltooid.
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De Schiedammer Parkmoord is een les met
gebruiksaanwijzing

I

Het Pieter Baan Centrum (PBC) speelt een belangrijlte rol
in de rechtsgang rond verdachten van wie door de recliter
aannemelijk wordt geacht dat een psychische stoornis of
gebreldtige geestelijlte ontwikkeling in relatie staat tot het
ten laste gelegde.
De Scliiedasniner parlunoord heeft, overigens niet voor liet
eerst, belangrijlte risico's in de rechtsgang aangetoond. Dat
is een verdienste van Van ICoppen.
De PBC-rapportage is deel van de rechtsgang en dient dus,
met name waar liet gaat om ontltenneiide verdachten, zeer
alert te zijn op liet, uiteraard onbedoeld, suggestief effect
dat de gedragslcundige rapportage op de positie van een
ontkennende verdachte ltan hebben. Wij hebben zorgvuldig
introspectie gepleegd om te bezien of onze rapportage zo'n
onbedoelde lading binnen het proces gebracht ltan hebben.
Wij ltunnen er hier op deze plaats slechts beperkt op ingaan
omdat liet besprolten PBC-rapport zicli van de zijde van de
onderzoelters buiten de rechtszitting niet leent voor een
openbaar debat, gegeven het vertrouwelijlte (medisclie)
liaralcter van de onderzoelcgegevens en liet feit dat de zaak
-waarin meer strafbare feiten voorliggen dan alleen de
door Van ICoppen besproken feiten -nog altijd onder de
rechter is.
Van ICoppen zwaait ons in zijn lcritisclie bespreling vriendelijk lof toe voor het zorgvuldig onderzoek van de betrolcken verdachte.
Zijn punt van lcritielt ltomt er op neer dat liet stellen van
een diagnose en met name de oiiderbouwing van een inogelijk verband met het ten laste gelegde, een osieiges~lijlterol
ltunnen spelen bij de beantwoording van de bewijsvraag
door de strafrechtei-.Het persoonsonderzoelc wordt immers
doorgaans verricht op een moment dat de onderzoelter nog
niet weet of liet ten laste gelegde ltan worden bewezen en
hoe dit vervolgeiis in juridische zin zal worden gelwalificeerd. Van ICoppen heeft gelijk als hij wil signaleren - zoals
ook in publicaties vanuit liet forensisclie veld zelf uitgebreid naar voren ltomt - dat hier een spanningsveld ligt,
waar onderzoelter en rechter zich terdege van bewust
moeten zijn. De gedragsltundig onderzoelter dient zijn
informatie breed te verzamelen, dient zicli voortdurend
bewust te zijn van mogelijlte processuele belangen bij de
onderzochte - overigens niet alleen bij ositlteiinende verdachten - en dient er ook voor te walten een diagnose te
stellen op basis van het ten laste gelegde zelf.
Als gezegd is van belang dat ook de rechter zich zeer bewust
is van de liypothese die in het gedragslcundig onderzoek
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besloten ligt bij de causaliteitsvraag en alert is op het risico
van cirltelredeneringen. Een uitspraalc omtrent de toerelteningsvatbaarlieid pretendeert niet meer dan liet signaleren
en wegen van eventueel juridisch relevante, patliologisclie
gedragsbeperlcingenbij een verdaclite is1 het ten laste gelegde feit, voor zover daarover voldoende eenduidige inforinatie bescliiltbaar is en indien de rechter dit feit bewezen
acht.
Er zijn echter ineer vraagtekens te stellen bij de benadering
van Van ICoppen.
Het pleidooi van Van ICoppen om misverstanden uit te
sluiten door een verdaclite pas ná een bewezenverldaring
gedragsltundig te laten oiiderzoelten, onder meer verwoord
in zijn artikel in 7?ei7ia van april 2004, miskent liet feit dat
kennis van de patliologie van een verdachte voor de rechter
bij de bewijsvraag soms buitengewoon relevant ltan zijn
-bijvoorbeeld bij de weging van tegenstrijdige
verldaringen - eii zelfs tot vrijspraak kan leiden. Maar ook
in belastende zin bestaat wettelijk noch moreel bezwaar
tegen het gebruik van gedragsltundige informatie in het
ltader van de bewijsvoering, zolang de recliter adequaat
geïnformeerd is over de uitgangspunten en aannames bij
liet gedragsltusldig onderzoek en hij door de rapporteur
getroldten conclusies ltritiscli kan toetsen. De taalt van liet
Pieter Baan Ceiltruin daarin is oin de recliter over deze
zalten optimaal voor te lichten zonder zelf bewijsvoering op
te tasten of te suggereren. Wij menen dat wij dat ook in de
voorliggende zaak apert niet gedaan hebben, maar voelen
ons wel geprikkeld om liierop alerter te zijn dan ooit en in
woord en gebaar iedere schijn te vermijden. Wij achten liet
van groot belang, buiten liet publielte debat dat ons in deze
niet mogelijk is, onze rapportages met de post hoc verworven inzichten met externe forensische gedragsdeslt~~ndigen op deze processen te besprelten en te evalueren. Blijft
staan dat wij het op een aantal kernpunten met van ICoppen
zeer oneens blijven en zijn les er als één beschouwen met
een gebruiltsaa~iwijzing,waarin wij dicht willen blijven bij
onze opdracht als oiiafl~anltelijltgedragslcundigerapportage
ten behoeve van de rechtsgang. Overigens beginnen wij er
wel genoeg van te hijgen om in liet publielte debat zonder
wetenschappelijlte onderbouwing van "broddelwerlc" en
wat dies meer zij te worden beschuldigd. Graag zouden wij
dit mediagenieke aambeeld verlaten voor een wat constructiever niveau.

teur van het Pieter Baan Centrum en de
Forensisch Psychiat:rische dienst.
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