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1. Pr edictie van het toekomstige gevaar van verdachten wor dt in de regel gez ien als ee n tec hnische kwestie: dat doe je slec ht , of iets bete r
of dat doe j e goe d . Dit soo rt voors pellinge n
wordt tege nw oo rdig belan grijk gevo nd en, want
wij willen alle risico in de samenleving zo veel
m oge lijk uit sluit en. 1 E n du s maken velen zich
druk over de vraag ho e goe d toe komstig risico
m et verdacht en voorspe ld kan worden .
A an de ondern em in g va n gevaars pr edi cti e zitt en ec ht er oo k rec ht sstatelijk e kan ten .
Daaro ve r ga ik mij nu zo rge n maken en di e
zorgen met u d elen . Ik begi n met wa t str afrechtelijke ge tallen en zal in het ve rh aa l het
stee ds meer over d e rec ht sstaat gaa n hebb en .
D an kom ik uit eind elijk terecht bij de praktijk
van de gevaars pr edi cti e.
2. Ik beg in bij d e fun ctie s van h et str afrec ht en
va n het str affen. W aa rto e di ent dat allema al, is
een belangrijk e vraag. We ergegeve n in cijfers,
ziet dat eruit als in tab el 1. H et aant al delicten dat in N ederland elk jaar wo rdt gep leeg d,

wo rdt gesc hat op zeven en een half milj oen.
Di e gaan ee n tr ec ht er in . Van ee n dee l wordt
aa ngift e gedaa n bij d e politie en voorda t ee n
rec ht er zich uit spr ee kt over de zaak, is dan no g
ee n groot dee l afgeva llen. A ls we d e schuldi gve rkl arin ge n van de recht er opt ellen bij de
transacties door politie en openbaar mini ster ie
en de H alt-a fdo enin ge n , dan vo lg t bij al di e
zeve n en ee n half mi ljo en mi sdrij ven in slec ht s
3,5% ee n of andere sanctie. Dat is ni et vee l.
Nu we ten w ij dat aan het strafrec ht en het
straffen ee n groo t aantal fun cties wo rdt toegedicht, zoals w raak , resocialisati e, afschrikkin g en
no g zo wat. 2 Welk do el in co ncreto ook belangrijk wordt gevo nd en , met dat ge tal van 3,5%
komt daarvan weinig terecht . Di e 3,5% betekent niet allee n dat er ee n groo t dark nwnber is,
maar oo k en voo ral dat de meeste boeve n de
dan s ont sprin ge n. E en snelle co nclu sie is dat het
we rk van p oliti e en ju stiti e er ni ets toe doet bij
het bestrijd en van crimin alit eit. Dat is ee n iets
te snelle concl usie, m aar die lijkt in sommi ge
opz ichten stand te houd en.

Tabel 1 H e t nut v an het strafre cht in c ijfer s3
Geschat aa nt al delicten
Opgemaakt pv
Po liti etr ansac ti e mi sdrij ven
H alt
Strafzaak
Sepot
Tr ansacti e
N aa r rec hter
Vri"s raak
Schuldig
Schuldig plus tran sacti es plus Ha lt-afdo eninge n

*

2
3

36

aanta l

%

7.500 .000
1.218.000
35 .000
23.000
268.000
44.8 00
77.900
134.400
9.000
124 . 500
260.400

100,0
16,2
0,5
0,3
3,6
0,6
1,0
1,8

01
1,7

3,5
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3. Illu strati ef voo r dit pro blee m is o ok de roe p
om bl auw op str aat . Al lange re tijd gaa t m en
er in de crimin olo gie va n uit dat de hoevee lheid blau w op str aat nauwe lijk s van in vloe d is
op de hoevee lh eid crimin alit eit. H et ond erzoek op d at ge bied laat con sistent zien d at er
hetzij gee n relati e is tu ssen po liti e- in ze t en
de ho evee lh eid crimin alit eit , hetzij di e relatie
zel fs po siti ef is, d at wil zegge n dat m ee r poli tie sam engaa t m et m ee r cri m in alit eit.' Du s:
de p oliti e doe t er ni et to e bij de crimin aliteit sbestrijding , wa s de co nclu sie. 5 Vo or deze
effecten we rd en ve rschill end e verkl arin ge n
gegeve n. E én ve rkl arin g was bijvoo rb eeld dat
als de politi e zich ri cht op het voo rk o men van
lu cratieve mi sdrij ve n , de crimin elen uitwij ken naa r and ere mi sdrij ve n di e ec ht er vee lal
mind er lucrati ef zijn , waa rd oor m en du s voo r
deze lfd e opbr engst ee n grot er aant al mi sdrij ven moet plege n. 6 Ook zo u m ee r zichtb are
aan wez igheid van de politi e slachtoff ers ert oe
kunn en bewege n va ker aangift e te doe n ,
zod at ook op di e m ani er de politi ec ijfers
schijnb aar laten zien d at m ee r politi e to t mee r
crimin aliteit leidt. 7 Inmidd els is ove ri ge ns
oo k duid elijk ge worden dat o nd erzoe k na ar
de effec ten van politi e- in ze t no gal ge hind erd
wordt door allerlei m eth odolog ische proble m en di e ik hi er onb esprok en laat. 8 R ece nt er
ond erzoek m et beter e m eth o dol og ie laat zien
dat de ho eveelh eid politi e we l dege lijk de
ho evee lh eid crimin alit eit teru gdrin gt , al is
het effec t ni et erg sterk. 9 Mi sschi en doe t de
politi e er toc h w el iets to e, m aar zeker ni et
al te vee l.

4
5

6
7
8
9

10

4. Dit gec ijfer dem o nstr ee rt we l het o nge lijk
van dege nen di e denk en dat zij acht erove r
kunn en gaa n zitt en nadat de politi e kra chtda di g m et vlamm end zwaa rd op het geb oe fte
is afges tuurd . H et effec t zal vee l ge rin ge r zijn
dan in de rege l wo rdt verwa cht. H ee ft het
strafr echt , al dat we rk va n po liti e, o fficieren
van ju stiti e, rec ht ers en ra adsheren dan uit sluit end ee n symb oli sche w erkin g? Zo erg
is het natuurlijk ni et . H et str afrec ht doe t er
we l dege lijk toe . H et str afrec ht is er bij vo or bee ld oo k o m de no rm te beves ti ge n. En het
str afrec ht is er ook om w raa kgev oelens van
de bevo lkin g te bev redi ge n. E n het str afr ec ht
is er om het ond erscheid tu ssen ons, de nett e
bur ge rs, en hen , de boeve n , te handh ave n .
Ma ar er is mee r. H et str afrec ht hee ft oo k de
fun cti e van ee n sto k acht er de deur. Stelt u
zich ee ns voo r d at er gee n po liti e en ju stiti e
zo u zijn . D an br ee kt we lli cht de hel lo s. Z o
lee rd e o ns J erem y B enth am m et zijn war of
everyone against everyone. Bij het ontbr eken va n
ee n overh eid sgezag flor ee rt eige nri chtin g en
crimin alit eit , zo w ordt alge m ee n aa nge nom en. Ee n m o oi e demonstr atie d aarva n we rd
geleve rd in N ew Yo rk to en da ar op 13 juli
1977 de stroom uit viel en dir ec t op grot e
scha al we rd ge plund erd. 10 H et bijzond ere is
ove ri ge ns dat op 14 augu stu s 2003 opni euw
de stro o m uit viel en nu in ee n vee l grot er
gebi ed , zowe l in de Vereni gde Staten als in
Ca nada. Er we rd en opni euw plund erin ge n
ge rapp o rt ee rd , zoa ls in Ott awa , Ont ari o,
Bro okly n en opni euw in New York , m aa r op
aan zienlijk klein ere schaal d an in 1977. K en-

Z ie voo r een ove rzicht S. Ca m ero n , Th e eco no mi cs of crim e deterr en ce: A sur vey o f th eo ry and
ev idence, Kyklo s, 41, 1988, p. 30 1-323.
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nelijk leidt de afwez igheid van de overheid
ni et in alle gevallen op grot e schaal to t benth am iaanse toes tand en.

ik wi l ho uden. Z ijn wij met gev aar spredi ctie beschaafder dan het gaJes dat wij aan het
bestrijd en zijn ?

5. Er gens tu ssen symbo liek en een stok achter
de deur, dat lijkt de beste typerin g voor de
fun ctie van het str afrecht. D e fun ctie is du s
ni et dir ect bestr ijdin g van crimin aliteit. H et
str afrecht heeft daar wel me e te maken, maar
indir ect. D e sy mb olische we rkin g van het
str afrecht is namelijk wel uit erst belangrijk ,
zo liet Han s C romb ag in 198 1 zien.11
W e verkeren inm idd els in een tijd sgew ri cht waa rin de symb olische werkin g van
het str afrecht sterk ond er druk staat, niet in de
laatste plaats door het we rk van politi ci. Z ij
doe n alsof m et het str afrecht echt crimin aliteit
bestr eden kan wo rden . Als er iets gebeurt met
een tbs'er, gaan de tbs-k li nieken op slot. Als
er een ern stig m isdrijf w ordt gecon stateerd ,
verhoog t men de str afma at. Alsof dat ert oe
doe t. En als we terrori sten menen te ont waren, stellen we voo rbereidin gshand elin gen
str afba ar. Nu we zover zijn afgedaald dat we
het in het bezit hebben van een platt egrond
van Schipho l str afba ar stellen , zijn we niet
meer bezig met beschaafd strafr echt . Met dit
soo rt maatr egelen wordt de belan grijke symbolische waarde van het str afrecht zwaa r op
de pro ef gesteld .
R echt moe t ged aan word en , maar dat
moe t voor al zichtb aar en op een jui ste manier
gedaan worden . D at moe t gedaan wo rden op
een mani er waa rbij iederee n het gevoe l heeft
dat er ook recht wordt gedaan . Of , zoa ls mijn
vader mij lee rde : het recht moe t beschaafder zijn dan het gaj es dat j e aan het bestrij den bent. J ere my Benth am hi eld ove rigens
eerder ee n soort gelijk beto og : 'Puni shm ent
is an evil,' zeg t Benth am , en dient daarom
acht erwege te blij ven als zij 'g round less, inefficacious, unprofitab le or needless' is.12 En dat
is de belangrijk ste leidr aad in het verh aal dat

6. Ik begin met een voorb eeld uit ee n buit enland se hoe k. D at is de dood str af. M et de
doo dstr af dr aagt de staat de boo dschap uit :
als iemand iets fout heeft gedaan , ma g j e hem
dood maken. 13 En di e bood schap wordt uit gedr agen aan allerlei volk dat gesc hift, gesto ord,
dronk en en onder invloe d van dru gs is en in
het be zit van messen , pistolen en honkb alknupp els. Z ij we ten dat als iemand voldo end e
onaardi g tege n hen is, zij hem om het leve n
kunn en brengen. D e staat doe t het imm ers
ook. Waarom zoud en zij dat ni et mo gen
doen ? Voo r mij is dat een belangrijk argument tegen de doo dstr af. E r zijn er no g vee l
meer. Bijvoorb eeld dat het ni et helpt tege n
de criminalit eit. Ma ar voora l: de bood schap
dat j e men sen mag doden als zij zich ern stig
hebb en mi sdr age n , maakt het str afrecht tot
onb eschaafd strafr echt . H et m aakt het str afrecht onb eschaafder dan het gaje s dat men
tr acht te bestrijd en .
Op N ederland se schaal - die is klein er,
mede omd at w ij gelukki g de dood str af niet
hebb en - kom en we iets soort gelijks tege n .
In de media krijg ik bij voorb eeld af en to e
de indruk dat men in de verh alen over Wil lem H olleeder als uit gangspu nt nee mt dat hij
niet zoveel recht en verdi ent, wa nt het is to ch
een boe f. E n , ind erdaad , hij is ee n boe f. Hij
is imm ers al veroord eeld voo r de ont vo erin g
van Fredd y H ein eken en Ab D odere r. 14 O ver
zijn bo efdom is du s gee n twijf el moge lij k .
Maar de essenti e van de recht sstaat schrijft
voor dat we ook dan , of mi sschien we l ju ist
dan, beschaafd moe ten zijn. Holl eeder mag
niet slecht er behand eld word en omd at hij ee n
boe f is. Veel N ederland ers lijken dat we l te
w illen. Als w ij daar aan toegeve n, is dat ee n
begin van een bananenr epubli ek .

11 H .F.M . C romb ag, Me ns rea, Zwo lle: W. E .J. Tj eenk Wil link (oratie Leiden) 198 1. Z ie oo k H .F.M.
Cro mbag, O ver opze t en schuld, in : P.J. van Kopp en, D.J. Hessin g, H . M erckelbach & H .F.M .
Cro mb ag (red .), H et recht van binnen: Psychologie van het recht, D eve nt er: Klu we r 20 02, p. 737-760.
12 J. B enth am , An introduction to the p rinciples of morals and legislation, Lond on : Men hu en 1789/ 1982 (ed ited
by J.H . Burn s and H .L.A . H art ).
13 P.J. van Kopp en , D e doo dstr af, in : K. W itt ebroo d, J.A . Mi chon & M.J. ter Voe rt (red .), Ne derlanders
over criminaliteit en rechtshandhaving, D eve nter: Go ud a Q uint 1997, p. 67-7 4.
14 P.R . de Vries, D e ontvoering van Alfred H eineken: H et allesont/111//
ende verhaal van hoofddader Cor van H out,
Baarn: In den Tore n 1987.
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Ee n van de N ederland se recht sgebeurt eni ssen
die in ieder geva l di e ge ur hee ft, was de nasleep
van de Schiedamm er Parkmoord . Voo r de
moo rd op Ni enk e K leiss en de pog in g daarto e op haar vriendje M aikel is Kees Bor sboom
vero ord eeld. Hij was onschuldi g, hetgee n
velen al w isten of hadd en kunn en we ten .15
D at on vermijd elijk e feit we rd in ju stiti eland
slecht s geacce pt ee rd nadat de we rkelijke dader
een bek ent enis aflegde en zijn DNA bleek te
mat chen met wat was gev ond en op de plaats
delict.
W aar ik het hi er over w il hebben , is de
manier waarop de recht erlijk e macht achteraf met deze zaa k is omgegaa n. D e rechtbank Rott erd am en het H of D en H aag,
w aar Kees Borsboom in eerste in stanti e en
in hoge r bero ep we rd vero ordeeld, hebben
aan zelfreflecti e gedaan . Z ij hebb en int ern
gedi scussieerd en kw amen naar buit en met de
volgend e bo od schapp en. R ott erd am meldd e
dat het allemaal prim a was verlopen ; wellicht zou men in de toe ko mst wat kriti scher
moe ten zijn op bekent eni ssen als bew ijsmiddel.16Van die laat ste reserve was bij het H of
D en H aag in het geheel ni ets te merken . D e
Ha agse zelfreflec tie heeft opgeleve rd dat men
aan het eigen optr eden gee n enk el vlekje heeft
kunn en ontd ekk en. M en heeft du s goe d we rk
afgeleve rd , vindt men. 17
Ond ertu ssen was de zaa k opni euw in
ee n herzienin gspro cedur e voorge legd aan de
Ho ge R aad. Di e sto nd uit eraard herzienin g
to e - er was imm ers met de bekent eni s van
de we rkelijke dad er ee n evident nov um - en
verwees de zaak naar het H of Am sterd am .
D e advo caten van Kees Bo rsboom , J acq Taekema en G erard Spong, w ilden voo r het Hof
getui gen horen om te kunn en reco nstru eren
ho e prec ies de fout e vero ord elin g van Kees
Borsboo m to t stand was gekomen . Z ij w ilden bijvoo rb eeld de officier van ju stiti e en de
advo caat-ge neraa l verh o ren , maar oo k allerlei politi emensen . H et H of Am sterd am had

daarin gee n tr ek . H et verkl aard e bij voo rba at
het openb aar mini steri e ni et-o nt vank elijk .
En bove ndi en: het openb aar mini sterie heeft
toch gee n bel ang meer bij het vervo lgen van
Kees Bor sbo o m , nu inmidd els ook de wa re
dad er wo rdt vervolgd , ni etwaar? Ee n w ran g
bij produ ct van deze gang van zaken is dat het
Hof Am sterd am gee n uit spra ak deed over de
v raag of Kees Borsboo m schuldi g dan wel
onschu ldi g was .
D e advocaten van Bo rsboom gin gen
wee r in cassati e en de H oge R aad vo nd , kort
gezeg d, dit allem aal comme il fa ut. D e bottom
line van het geheel is dat ni emand , maar d an
oo k niem and in de recht erlijk e macht het fatsoe n heeft gehad om min of meer for meel de
onschuld van Bor sbo om uit te spr eken. Zo
had het het Am sterd am se H of gesierd als aan
het arrest een obiter dictum was to egevoeg d m et
de eenvoudi ge zin: 'En voo r het ove ri ge stelt
het Hof vast d at Borsboom het mi sdrijf ni et
heeft gepleeg d .' D at w as fatsoe nlijk gew eest.
D at staat in schril contr ast met het aanzienlijk
adequ atere hand elen van het op enba ar mini sterie. H et college van pro cur eur s-ge neraal
gaf de Amsterd amse advocaat-ge neraal Frit s
Posthumu s opdr acht de zaak tot op de bodem
te ond erzoe ken 18en betr achtt e oo k voo r het
ove rige grot e openh eid, zowe l bij het o nd erzoe k als bij het hand elen tege nove r vero ordeelde en slacht o ffers. Bo vendi en heeft dit
nog geleid to t een gro ndi ge opkn apb eurt van
de politi e en het openb aar mini sterie in de
vorm van het verbeterpro gramma .19
Nu moe t dit allem aal gez ien wo rden
tege n de acht ergrond van de alge mee n heersende menin g : 'Ja, di e Bors boo m m ag dan
wel onschuldi g zijn aan de moo rd op Ni enk e.
Het is we l een pedo.' D at is hij ook . Zo is
hij verd acht e geword en o md at hij in hetzelfde
Beatri xpark waar Ni enk e we rd verm oo rd een
jo ngetje 25 guld en boo d o m hem aft e tr ekk en.
D at Jongetje was to eva llig zo on van ee n politieman en die m an legde het ve rband met de

15 P.J. van Ko ppen, De Schieda111m
er park111oord:Ee11recl1tspsyclwlogisc/1e
reco11structie.Nij m ege n : A rs Aegui
Libri 2003 (met medewerk ing van C h . D udink , M . van de r Graaf, M . de H aas, J. van Lu ik en
V. Wij sm an).
16 F.W.H . va n den Em ster, R eflect ie op een rec ht erlij ke dwa lin g, Tre111a,28, 2005, p. 294-295.
17 J.J.I.Verb ur g, Kant elende we rkel ijk heid, Tre111
a, 28, 2005, p. 296-297.
18 H etgee n result ee rd e in F. Posthumu s, Eval11atieonderzoek i11de Sc/1iedanw 1er Parkmoord: R app ortage in
opdracht van het College van Proc11re11rs-Ceneraal,
s.l.: Openbaar m ini ster ie 2005 (zie www.om. nl ).
19 O penb aar Mini ster ie, Po litie & N FI, Versterking opspori11gen /Jervolging: Naar aanleiding van het evaluatierapport van de Schiedam111erParkmoord. De n H aag: Mi ni ster ie van Ju stit ie 2005. Da t beteke nt nog ni et
da t d it verbe terprog ram m a in alle opz ichten ge lukk ig is.
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m oor d op Ni enk e. J a, Borsboo m is een pedo .
D at is echt er gee n reden om mind er beschaafd
m et hem om te gaan ; ee rd er ee n reden om
hem ex tr a beschaafd te beh and elen . H et is
aan zien lijk ge m akk elijker om beschavin g te
betr acht en tege n de leden van de R aad van
Bestuur van Ah old als zij wo rden vervolgd.
D at zijn imm ers ons soo rt m ensen. Voor dat
soor t verd acht en zijn de beschavin gsrege ls
ni et ; di e zijn er jui st voo r het soo rt verdachten waa rbij w ij de neigin g hebb en om hen
hond s of op ee n and ere mani er onb etamelijk
te behand elen .
7. Ik zal nog ee n voorb eeld geve n om mijn
punt duid elijk te m aken. In N ederland hebben w ij ni et ee n str afpro ces waarin de partij en
gelijk en ge lijkw aardi g zijn . H et openbaar
mini sterie staat m et, in prin cip e, onb eperkt e
midd elen en ee n grot e po litiema cht tege nove r
de advoca at van de verda cht e di e de zaa k,
opni euw in pr incip e, allee n moe t kl aren. Als
de verd edi gin g w il dat bepaalde ond erzoe kshand elin ge n wo rd en verri cht , doe t zij dat n iet
zelf. D e m eeste ve rd acht en zijn zo arm als ee n
ker kr at en kunn en dat ni et betalen , wa nt de
ge fin ancierd e recht shulp voor ziet allee n in
de kosten van de advocaa t. In veel gev allen
verzett en de mores en de ge dr agsrege ls zich
eve nee ns tege n ond erzoe kshand elin gen di e
de verd edi gin g op eige n initi atief pleeg t. D e
advocaa t mo et du s m et de hoe d in de hand
de officier va n ju stiti e vrage n noo dzakelijk e
o nd erzoe kshandelin ge n te verri cht en. 'Zo u j e
alsj eblieft di e ge tui ge w illen horen ?' of 'Zo u
j e alsj eblieft di e ond erzoe kshand elin ge n wi llen ve rri cht en ?' of 'Zo u j e alsj eblieft di e spo ren naar het NF I wil len stur en ?'
D e ve rd edi gin g is altijd de vrage nd e partij ; het op enb aar mini sterie is in de rege l de
we igerend e partij. H et openb aar mini sterie en
de politi e hebb en het mon opolie op het doe n
van opsporin gso nd erzoe k en dat monopolie
wo rdt streng bewaa kt . R edelijke verzoe ken
van de verd edi gin g wo rd en ni et allee n vaa k
afgeweze n, m aar dat gebeurt zelfs noga l eens
met het argum ent dat het niet in het belang
van de verdedi ging is om aan het verzoe k te
voldoen.
Deze N ederland se tr adit ie gee ft de politi e
en het openb aar mini sterie ee n ex tra verant woo rd elij kh eid . Z ij m oe ten de kwa lit eit van
het opsporin gso nd erzoe k leve ren . Z ij moge n

er niet op vertrou we n dat de ve rd edi gin g we l
met de jui ste verzoeken en arg um ent en zal
kom en . Advocaten ko men nam elijk nadat zij
vele malen de neus stoott en vaak niet mee r
met verzoe ken. Het hee ft to ch gee n 2 111,
menen zij.
Wat vindt u in dit ve rb and van de volge nd e zaa k? H et hand elt om de do od van Pim
O verzier. Op 4 dece mb er 20 01 verdw ee n hij.
Z ij n lijk we rd gevo nd en op 24 m aart 200 2.
Z ij n lijk was beg raven in ee n bos in de polder
in de buurt van Dront en. Het was op de vinddatum in verr egaa nd e staat va n ontbindin g.
D e patholoo g-a natoom van het NFI di e het
lichaam van O ve rzier onder zoc ht , R ob Visser, moest co nstater en dat het lichaam dermate ontb o nd en was dat ove r vee l gee n co nclusies mee r mo ge lijk waren . Vi sser kon we l
zien dat er gee n hefti g gewe ld op het lijk was
uit geoefe nd. H ij kon ook zien dat O verzier
door messteken om het leve n w as ge kom en ,
noc h doo r ee n hart aa nval. En zo ko n Vi sser
nog we l wa t uit sluit en , m aa r de doo dsoo rzaa k kon hij ni et m ee r vaststellen . D aar had
de pat holoog- an atoom het bij m oe ten laten .
D at dee d hij jamm er ge noeg ni et.
Visser kw am later nam elijk teru g op zijn
sectiebev indin ge n. In een bri ef aan de officier
van ju stiti e en later ter terec htzittin g gin g hij
specu leren ove r de mo gelijk e do o dsoo rzaa k
van Pim O ve rzier. Er is imm ers ee n m an van
slecht s 37 ja ar oud ove rleden . 'D aar m oe t ee n
oo rzaak voo r zijn. Dat kan op twee m anieren ,
j e kunt de oo rzaa k di rec t aa nw ijze n o f door
uit sluitin g aanton en', zei Visser. Hij sloo t vee l
uit , zoals ee n lon ge mboli e, ee n hersenb loe din g en ee n hart ziekt e. Du s gin g hij te rad e
bij de hui sart s van O verzier. Di e we ige rd e aan
Visser in zage in het pat iënt end ossier, ma ar hij
vert elde we l dat er gee n spr ake was van ziekten waa raan Ov erzier zo u kunn en ove rlijd en .
D eze dui stere m ededelin g - w ij we ten ni et
hoe hij dat hee ft vastges teld ; w ij we ten zelfs
ni et hoe vaa k hij O verzier hee ft gez ien - is
voo r Visser de aanleidin g om te co nclud ere n
tot subti ele verstikkin g als doo dsoorzaak. D at
is wat er ove rb lijft in zijn aftelrijm . De verstikkin g m oe t we l subti el gebeu rd zijn , want
de gebrui kelijke puntb loe din ge n bij vers tik kin g hee ft Visser aan het lijk van Ove rzier
n iet gez ien . 'D e sect iebev indin ge n zijn vereni gbaar m et verstikkin g als doo dsoorzaak als
dat 11itandere bronnen z ou blijken .' 20

20 C ur siverin g to egevo egd ; ver kl ari ng ter terechtz itti ng l-lof7 novem ber 2003.
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Ver volgens denatur ee rt het H of deze ve rkl arin g van de path oloo g-a natoo m nog ee ns door
er in het arr est ee n vee l sterkere versie van te
m aken : ' [. . .) en dat de kans dat er sprake is
van ee n natuurlijk e doo d , kl ein is.' Ik heb ni et
kunn en v ind en dat Vi sser dat erge ns hee ft
gezeg d.
D e kern va n het pro blee m is dat de hui sart s ni et alles wee t. Hij wee t ke nn elijk ni et dat
tijd ens ee n tenni svakanti e in Tun esië eni ge
j aren ee rd er Pim O ve rzier zo nd er duid elijk e
oo rzaa k bew ustelo os is geraa kt. W at daarvan
de oo rzaak was, is ni et duid elijk , m aar er zijn
ge tui ge n di e als gev ol g ee n schedelbr euk rapport eren .
Al dit gedo e en al die onzekerh eid over de
dood soor zaak van Pim O verzier hangt sterk
samen m et het feit dat hij pas op 24 maart 2002
is gevond en . Dat had echt er veel eerder kun nen gebeuren. Op 9 j anua ri 2002 speelden twee
j ongetjes - één van hen woond e vlakbij - langs
de bevroren vaart naast het bos. D aar trokk en
zij uit het ijs ee n j as. In die j as vo nd en zij ee n
GSM en aut osleut els, ve rm oe delijk van ee n
Ma zda . In het hoesj e van de GSM vond en zij
ook nog ee n papiertje met ee n telefoo nnum m er. Op 10 j anu ari we rd dit alles in geleverd
bij de politi e in D ro nt en . Di e stopt e het in
de kast zo nd er iets m et de spull en te doe n .
D e Dront se politi e vro eg zich kenn elijk ni et
af hoe het kan dat midd en in de w int er - het
vro or dat het kr aakt e - iem and j as, GSM en
auto sleut els in ee n bos acht erlaat . M en had
simp elweg het numm er va n het GSM - toes tel
- het zoge na amd e IM E I- numm er - op het
politi enet kunn en zett en en had da n binn en
kort e tijd co nt ac t ge had m et de politi e in
Ap eld oo rn di e de vermi ssin g van Pim Ove rzier o nd erzoc ht en dat numm er kend e.
O p 23 m aart we rd in het televisiepro gramm a Opsporing Verz ocht aa nd acht bestee d
aa n de ver mi ssin g van Pim Ove rzier. In
het prog ramm a wer d soo rt ge lijke kledin g
ge too nd als waa rin Pim Ove rzier vermi st is
ge raakt. Een politi em an uit Dro nt en zat te
kijk en en dac ht : ' Hé, da t hebb en w ij in de
kast ligge n .' Pas da arn a gin g men n aar het
bos en vo nd de volge nd e dag heel snel de plek
waar Pim Ove rzier was begrave n .

M aakt dit nu wa t uit ? J a, wa nt tu ssen de dag
van de vermi ssin g, 4 dece mb er, en de d ag
dat de j as we rd gevo nd en , 9 janu ari , was het
behoorlijk koud in N ederland. H et lichaam
van O verzier is in di e tijd goe d ge koe ld gebleven . Snel na 10 ja nu ari gin g het doo ien en pas
toe n is het lichaam gaa n o ntbind en . Al s de
politi e in Dront en zijn we rk had ge daan , zo u
de path oloog-a natoom va n het N Fl waa rschijnlijk op gro nd van de sectie wé l uit spr aken hebb en kunn en do en ove r de doo dso orzaa k . E n mi sschi en zo u hij , zoa ls de m an di e
is vero ord ee ld voo r m oo rd op Pim O ve rzier
bewee rt , dan hebb en geco nstatee rd dat O verzier ee n natuurlijk e doo d was gestor ve n. Di e
moge lijkh eid is do or het uit erst in adequ ate
opt reden van de politi e in Dront en weggenom en. Dit hee ft m en daarb ove nop no g ee ns
prob eren te ver bloe m en do o r ee n vals procesverb aal op te m aken waa rin staat gesc hr eve n
dat de politie we l dege lijk o p 10 j anu ari ter
plaatse is gegaa n .21 Ze lfs als dat pro ces-ve rb aal
waa r zo u zijn , m aakt dat het optr eden va n
de politi e ni et mind er in adeq u aat. O verzier
was di cht bij de vindpl aats va n de ja s op ee n
noga l opvallend e m ani er beg rave n . Al s m en
ter plekk e is gegaa n op 10 j anu ar i, zoa ls het
valse proces - verb aal bewee rt , hee ft m en de
oge n stev ig in de broe kza k ge houd en.
D e rapp ort age va n de pathol oog-a nato o m
en zijn beperkt e mo gelijkh eden to t co nclu sies
in de zaa k Ove rzier zijn essenti ële en ce nt rale
gegeve ns in deze zaa k . D oo r zo in adequ aat
op te tr eden , heef t de Dront se politi e het ni et
allee n voor de recht er, m aa r voora l en jui st
voo r de ver dedi gin g m oe ilijk ge m aakt . D e
gec reëer de ro mmel kan doo r ni em and m ee r
wor den opge ruimd , m aa r hee ft bij voo rb aat
de verd edi gin g ee n be langrijk wa pen uit
hand en geslage n. D oo r het politi eo ptr eden
kan gee n zinvo lle ve rd edi gin g m ee r gevoe rd
wor den. M ee r in het alge m ee n : de politi e en
het openb aar mini steri e hebb en in N ederland
in de rm ate sterk e ma te het monopolie op de
opsporin g naar zich toe ge t ro kk en dat als zij
di e taa k in belangrijk e m ate verzaken , zoa ls
in de zaa k O ve rzier, de conse qu enti e zo u
m oe ten zijn da t het openb aar mini sterie ni eton tvank elijk wo rd t verkl aa rd .22

2 1 Wij weten d at het betreff ende pro ces-ve rbaa l vals is doordat het ee n u ite rst vreemd p ro ces- verbaa l is,
m aa r ook door d at een van de vin de rs van de ja s en zij n famili e zeker zegg en te w eten dat d e po liti e
pas eind m aar t kwam. Da t kunn en zij ko ppe len aan h et gegev en d at d e buu r m an toe n bi eten aa n het
zaa ie n wa s e n bie ten zaaie n do e j e ein d maa rt.

22 Z ie ove r deze zaa k u itgebr eid J. Vis, /-let rijk
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8. Ik kom te vee l zaken tege n waa rin de
wrang e vru cht en van slecht op sporin gson derzo ek word en afgewe nt eld op de verda cht e.
D e symb olische waard e van het strafr echt is
derm ate be lan grijk dat in dergelijk e gev allen
ni et- ont va nke lijkh eid zo u mo eten volge n .
Een vergelijkba ar geval is de vero ord elin g van
Ern est Louw es voor het o m het leve n brenge n van m ev r. Witt enb erg op 23 sept emb er
1999 in D eve nt er. In de wa nd elin g hee t dit
de D eve nt er M oord zaak . Lo s van de vraag of
Lou wes nu schu ldi g is of, zo als Mauri ce de
H ond bewee rt , iem and and ers de mo ord hee ft
gepleeg d , stelt zich de vraag van de kwa liteit
van het opsporin gso nd erzoe k. H et oo rspronkelijk e ond erzoek door de politi e in D eve nter is, zo kunn en we acht eraf vaststellen , van
bedro eve nd e kwalit eit gewees t. N adat Louwes was vero ord ee ld , hee ft de Ho ge Ra ad
herzienin g toeges taan .23
Voor afgaand aan de behand eling doo r
het H of D en Bosch is eni g ni euw ond erzoe k
gedaan . D at leve rd e ee n fraai en voo r Louwes
zee r belastend rapp ort van het NF! op over
DNA op de blouse van m evr. Witt enb erg.
D at rapp or t was zo belastend dat Louwes to ch
wee r is veroo rd eeld. Ond ertu ssen is de chain of
custody - waa r w as di e blou se al die tijd ? Wi e
had hem o nd er zijn ho ede? W at is er pr ecies
m ee gedaan ? H oe was hij verp akt ? D at soo rt
vrage n - noga l in nevelen gehuld. H et rapp ort
van het NF I m oge fraai zijn , m aar m en kan
zich afvrage n of m et ee n voo rwe rp met een
dergelijke dui stere chain ef custody üb erh aupt
we l ond erzoe k gedaan zou moge n wo rden .
H et ond erzoek in de herzienin gspro ce dur e was beperkt. H et voldeed , ne t als het
oors pronk elijke o nd erzoe k door de D eve nter politi e, ni et aan de basale eisen van goe d
recherchekundi g o nd erzoe k.24 D at houdt bijvo orb eeld in dat verschill end e redelijk e scenar io's naast elkaar word en on derzoc ht en
tege n elk aar wo rd en getoe tst . Zo is er het scenario dat E rn est Louwes de moo rd pleeg de,
m aar ook het scenario dat de klu sj esm an di e
door M auri ce de Hond wo rdt beschuldi gd het
deed . E r zijn m ee r scenario's denkb aar, bijvoo rb eeld dat zij het geza menlijk deden of elk
voo r ee n deel - het w ur ge n en mi shand elen

doo r Louw es, het steken m et het m es do o r
de klu sj esm an . Er kunn en ze lfs scena rio's
verd edi gd word en waarbij het mi sdrijf werd
gepleeg d door and eren , die evenals de klusj esman er slechter van afkw am en in het testament dat m evrouw Witt enber g ti en dage n
voo r haar doo d liet op stellen.
Ik vro eg bij bri ef van 13 janu ari 2006 aan
de voo rzitt er van het college van pro cur eur sgeneraal om ni euw ond erzoek m et als do el in
deze zaa k alle onzekerh eid weg te nemen . D at
dee d ik in de hoop dat nu we l ee n rec herchekund ig goe d ond erzo ek zo u wo rden ge d aan .
Dat gebeurd e jamm er ge no eg ni et. Nu in
dece mb er 2007 het ve rtrou we lijk e eind rap port van dat ond erzo ek ge ree d is, mo eten we
const ateren dat het ond erzoe k zich uits luit end
hee ft ge richt op allerlei kw esties di e M auri ce
de Hond op w ierp en die uit de aard der zaa k
voo ral betr ekk ing hebb en op de klu sj esm an .
W e moe ten ook con stateren d at naar E rn est
Louw es nog noo it gedege n ond erzoe k is
gedaan en naar and ere mo gelijk e daders dan
hem en de klusj esman in het gehee l gee n
ond erzoe k. Z ou ond er di e om standi gheden
n iet de conclu sie getrokk en m oe ten wor den
dat eige n lijk achteraf gez ien het openb aar
mini sterie ni et- ont va nke lijk ve rkl aa rd had
mo eten wo rd en en dat du s Lou wes om die
reden o nt erec ht vast hee ft geze ten ?
9. Als tu ssenco nclusi e wil ik opw er pen dat
vanwege de belangrijk e symbo olfun cti e va n
on s str afrecht zor gvuldi g op spo nn gso nderzoe k en zo rgv u ldi ge vervo lging uit erst
belangr ijk zijn . On zo rgv u ldi ge opsporin g en
ve rvolgin g zo ud en d an cons equ enti es m oeten hebb en , in het uit erste geva l en in ee n
ex tr em e zaak als de D eve nt er Mo ord zaa k
m et ni et-o nt vank elijkh eid va n het openb aar
mini sterie. D e eis dat str afrec ht beschaafder
m oe t zijn dan het gaj es dat wo rdt bestr eden ,
br engt dit met zich mee. D oe j e dat ni et , dan
pleeg t dit soo rt zaken ee n zwa rte sm et op de
str afrecht spleg in g te we rp en.
10. Nu kom ik bij ee n tri cky ond erdeel van het
strafrecht, namelijk gevaarspredictie. D e functie
van gevaarspredictie is als volgt. M et gevaarspre-

23 H R. 1 j uli 2003, LJ N AE 8165 (Herzie nin g I Deventer Moo rd zaak) .
24 Z ie daarover C .j. de Poo t, R..J. Bok horst, P.J. van Kop pen & E. R.. Mull er, R echercheportret: Ove r dile111
111a'si11de opsporing. Alph en aan den R ijn: Kluwe r 2004. Zie over sce nario's oo k H .F.M. Crombag &
W. A. Wage naar, Audi te et alteram part em, Trema, 23, 2000 , p. 93-96.
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dictie prob eren wij uitspraken te doe n over het
to ekom stige gedrag van een verdacht e om op
gro nd daarvan juridi sche beslissingen te nemen
over die verdach te. Bijvoorb eeld : het geven van
tbs, of het langer in de tbs laten, of bijvoorbeeld hem jui st naar de gevange nis zenden.
Nu gevaarspredictie de gronds lag vormt voor
dergelijke juridi sche beslissingen , is daarop ook
direct de eis van to epassing dat oo k gevaarspredictie beschaafder mo et zijn dan het gaj es dat
men daarm ee tracht te bestrijd en.
'Prediction is very difficult, especially about
th e future.' Dat is ee n uit spraak die wo rdt to egeschr even aan de De ens fysicus Nie ls Bohr.
Hij heeft gelijk. Omdat voo rspellen zo moeilijk
is, mo eten we daaraan hele hoge eisen stellen,
w inen we niet in onbeschaafde gevarenzones
terechtkom en.
Ik zal bij gevaarspredi ctie dri e vormen
ondersc heiden, die zich echt er ook als fasen histori sch laten ran gschikk en . We zitten nu , denk
ik , in fase 2. Fase 1 is de volgend e. D at is de psychiater die een gesprek voert met de verdacht e en
op grond van dat gesprek tot een predictie komt
van verdacht es gevaarlijkh eid. D aaraan kom en
gee n instrum ent en te pas. Er is een int eressant e
uitspraak van het US Supreme Co urt over dit
probl eem , namelijk in Barefoot tegen Estel/e.2s
D eze zaak betrof een moord op een politi eman,
een delict waarop in de staat Texas de doo dstraf
staat, do ch allee n als verwac ht kan worden dat
de dader ook in de to ekom st ee n 'co ntinuin g
thr eat to society' zal vormen. D e verdacht e we rd
onder ander e onderzocht doo r de psychiat er
Jam es Grigson, die de bijn amen dr. Death en The
Hanging Shrink had verworven. 26 De verdachte
we rd, zoals elke verdachte bij dr. Gr igson, een
voo rtdurend gevaar genoem d. Dr. G rigson had
innudd els zoveel erva rin g, dat hij het zelfs niet
meer nodig vond om met de verdacht e zelf te
praten. D e verdacht e beri ep zich in zijn beroep
bij het US Supreme Co urt op een amicus curiae

briif 7 van de American Psychiatri e Association,
waarin betoo gd we rd dat psychiat ers het bij het
voo rspellen van toekomstige gewe ldd adigheid
vaker fout dan goe d hebben. R echt er Whit e, die
het meerderh eidsoord eel van het US Supr em e
Co urt opschreef, co nclud eer de hi eruit: 'N eith er
petition er nor th e Association suggests chat psychiatri sts are always wrong wit h respect to futur e
dangero usness, only m ost of the tim e.'
Een van de belangrijk ste deskundi gen van
de APA die bijdro eg aan de amicus curiaebrief was
John Mon ahan. In de brief werd hij omschreven
als de 'leading think er on this issue' . Hij en zijn
collega's co nclud eerden in de brief:' [T]h e "best"
clini cal research currently in existence indi cates
chat psychiatri sts and psychologists are accurate
in no mor e than one out of thr ee prediction s
of violent behavior over a several-yea r period
amon g institutionali zed population s that had
both com mitt ed violence in th e past [. .. ] and
w ho we re diagno sed as mentall y ilJ.'
De hoo gste recht ers in de Verenigde Staten
gingen soepel om met deze m ededelin g. Twee
van de dri e keer zijn psychiat ers weliswaar fout ,
maar dat bet ekent niet dat ze altijd fout zijn , oordeelde de raadsheren.Wij weten uit veel ond erzoek, dat al bego nn en is in beg in jar en vijftig,
dat klinische predicties, du s door de psychiater
op gro nd van gesprekken , inferieur zijn aan predicties die geholpen worden door meetin stru menten.28 Sterker: de voors pellin g van de psychiater zijn zelfs niet beter dan het oordee l van
zijn secretaresse, we rd toe n al gevonden.
11. Predictie m et behulp van meetinstrumenten
noem ik de tweede vorm , ofwe l fase 2. D at is
de fase waarin w ij in toe nemen de mate terec ht
zijn geko men. In steeds m ee r uith oe ken van
de forensische psychologie en psychiatri e raakt
m en ervan doordrongen dat meetinstrumenten
gebruikt moeten wo rden. D at wor dt in de wandeling evidencebased wer ken ge noe md .

25 US Supr eme Court, 463 U.S. 880, 103 S.Ct. 3383, 77 L.Ed. 2d 1090 (1983; Barefoof v. Estelle).
26 Z ie hi erove r R. Ro senbaum , Travels wit/, dr. D eath, New York: Viking 1991.
27 Zo' n a111iwswr iae brief is ee n ongevraagde bijdra ge aan een zaak doo r buiten staand ers, vaak ee n geze lschap van we tenschapp ers dat de rec h ter trac ht te overtu igen van bijvoorb ee ld de stand van de we tenschap di e relevant is voor ee n zaa k.
28 De go d fath er van d at o nd erzoe k is M ee hl : P.E. M ee hl , Cliniral versus statistica/ predictio11:A theoretica/
a11alysisand a review of the evide11ce,M inn eapo lis: Un iversity of Minneapoli s Pre ss 1954. Zie bijvoo rb ee ld oo k R .M . Dawes, D. Faust & P.E. Me ehl , C lini ca l versus actu aria lj udg ment. Scie11ce,243, 1989,
p. 1668- 1674 enj. M o nahan, C lini ca l and actuaria l pr edi ct ions ofvio lence, in : D. L. Faigm an, D .H .
Kaye , M.J. Saks & J. Sande rs (eds.), Modem scie1t1if
ir evide11ce:The law a11dscie11ce of expert testi111
011y(2 nd
ed.), St. Pau l, MI : West 2001 en T.R. Litwac k, Actuarial versus clini ca l assessm ent s of da n gero usness,
Psychology, Public Policy, a11dL aw, 7, 200 1, p. 409 -4 43.
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Van di e m ee tinstrumenten kennen wij tw ee
soo rten : actuarië le in strum ent en en psychologisc he tests. Actu arieel zijn in strum ent en
waarin aan de hand van kenm erk en van de
ver dacht e ee n voors pe llin g wordt gedaan van
di ens gevaa rlijkh eid. Dat zijn geva lid ee rde
in strum en ten. D e tweed e soor t m eetin stru ment en zijn psycholo gische tests. D e actu ariële instrument en worden mees tal door de
psycho loog of psychi ater in gev uld , de psycho logische tests doet de ve rd acht e zelf.
M et behu lp van di e in strum ente n wo rden ve rd acht en in gedeeld in catego rieë n van
gevaa rlijkh eid ; bijvoo rb eeld in vijf categor ieën
va n zeer gevaa rlijk tot ongevaarlijk. Dat is ee n
aan zienlijke verbetering , weten wij. De natt e
psychi atervin ger is vervang en door ee n vinger die in de rege l in de jui ste richting w ijst.
' In de rege l' is belangrijk in dit verband.
Bij zo'n actua rieel in strum ent worden
kenm er ken van de veroor deeld e in gebra cht .
Dat kunnen kenm erk en zijn waaraan hij en
behandelaars
we ini g kunnen
verand eren,
zoa ls zijn huidi ge leeft ijd of de leeftijd waarop
hij het eers te delict pleeg de. Bij iema nd di e
inmidd els 75 is, we ten wij dat de toekomstige
gevaa rlijkh eid vaa k ge ring is. Bij iem and di e
al op zee r vro ege lee ftijd m et delicte n begon,
kunn en wij ve rwac ht en dat hij ook lang door
zal gaan met misdrij ven. M aar er zijn oo k

Tabel 2 De v oorspellingen
Categor ie

Aant al

2
3
4
5
6
7
8
9

71
101
111
116
96
74
29
9

11

vera nderbar e kenmerken di e releva nt kunn en
zijn , zoa ls de react ie op th erapi e. D at bij elkaar
genomen, kan ee n voo rspellin g op leve ren.
Dit gemee t en getest is ee n aanzienlijke
verbetering met de praktijk van vroeger.
M aar is het goe d ge no eg vo lge ns mijn vaders
crit erium ? H oe lang zijn de uit slage n va n de
tests geldi g? John Monah an , di e wij al tege nkw am en , is leid er gewees t van het beroe md e
M cArthur - proje ct , een project waarin vee l
geld is gestok en en dat lang heeft gedu urd .29
ln het M cArthur - proje ct is hard gewe rkt aa n
de verb eter ing van voora l actu ari ële in stru m ent en. Na dit lange proj ec t kan M onahan
nu de gevaa rlijkh eid gedur end e tien maanden
goe d voors pellen , ver telde hij mij. Daarna
we ten we het, zelfs met de beste voo rspellers,
niet meer. H et is fijn als we kunn en voorspe llen wat onze losge laten tb s'er de komende tien
maanden gaat do en, m aar we wi llen nat uur lijk wa t zegge n over zijn ge dra g de komende
twee , vijf of liefst tien jaar.
12. D e voo rspellingen zijn dus beperkt houdbaar. Maar zijn zij dan ten min ste goed voor
die beperkte periode? Ik steun nu sterk op het
werk van Steve H art en Dav id Coo ke.30 Stel w ij
hebben een actu arië le voorspeller, bijvoo rbeeld
de Violence Ri sk Appr aisaJ Guide .31 M et dit
goede actuari ële predictie- instrum ent worden

door de Viol ence Ri sk Appr aisal Guid e 32

Voorspe ld percentage recidive
0
8
12
17
35
44
55
76
100

95% betrouwb aarh eidsinter va l voor
indi vidu ele schatt ingen tu ssen
0 % en 79 %
0% en 82%
0% en 84%
1% en 86%
3% en 91%
4% en 93%
7% en 96%
12% en 99%
21% en 100 %

29 Z ie hierover N.G. Poythress, R.J. Bonni e, J. Monahan , R.K. Otto & S.K. H oge, Adj udicatice co111p
ete11ce:
Th e McArthur studies, New York: Klu wer 2002 en J. Monahan, H.J- Steadma n, E. Silver, A. App elbaum ,
P.C. Robbins, E.P Mulve y, L. Roth , T. Grisso & S. Bank s, Rethi11kin
g risk assess111eut:
The MacArthur St11dyof
M ental Disorderand Violence(2nd ed.), New York: Oxfo rd Univ ersity Press 200 1.
30 S.O . H art, C. Mi chi e & D.J. Cooke, Precision of actuarial risk assessm ent in strum ents: Eva luating
the 'margins of error' ofgroup v. individual predictions ofv iolence, Britishjournal of Psychiatry, 190
(Suppl. 49 ), 2007, S60-S65.
31 V.L. Quin sey, G.T. Harr is, M.E . Ri ce & C.A . Co rmi er, Violent ojfenders: Apprai sing and managing risk,
Washington, DC: Ameri can Psychologi cal Association 1998.
32 Ont leen d aan H art, Mi chi e & Cooke , Prec ision ofact uar ial risk assessme nt instrum ent s.
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verdachten in negen categori eën ingedeeld: 1 is
de min st gevaarlijke, 9 is de gevaarlijkste categori e. Dit is een goe d instrum ent , kunn en wij
aan tabel 2 zien die ik ontleende aan Hart en
zijn collega's. In categori e 1, dat is de catego rie
waarvan het instrum ent zegt te denken dat niemand zal recidiveren, recidiveert ook niemand.
In de meest gevaarlijke categori e doet iedereen
het en dat voor spelt het instrum ent oo k. In de
tussencategori e loopt het percentage recidivisten
keuri g op van O naar 100 (zie de kolom Voorspeld percentage recidive). Als een verdacht e bijvoorb eeld terechtkomt in catego rie 6, zegt het
instrum ent dat hij een kans van 44% heeft om
te recidiveren.
Nu stelt zich een aant al belangrijk e vragen. Ten
eerste is er de vraag: hoe groot moe t de kans
op to ekom stige recidive zijn om te rechtva ardigen dat wij de verdacht e langer vasth oud en? D e
meest laag bij de grond se opvattin g kan de volgend e zijn. D e verdacht e heeft met zijn misdrijf
ervoor geko zen om bo ef te word en en heeft
zich daarm ee in zekere zin buit en het gewo ne
maatschapp elijke verkee r geplaatst. D aarm ee
heeft hij ook zijn maatschappelijk e recht en
op gege ven . Dus de verdacht en die scoren boven
categori e 1 - in die categori e vindt gee n recidive plaats - worden allen langer vastgehoud en.
We willen m et hen geen risico lopen . Dat betekent dat als j e volgens de voor spelling door het
instrum ent terec htkomt in categori e 2, waarin
wo rdt voor speld dat slecht s 8% van de mensen zal recidiveren, j e roch langer zal worden
vastgehoud en. Is dat beschaafd strafrecht ? N ee
to ch? Als iemand in categori e 9 terechtkomt ,
waarin wordt voor speld dat alle verdacht en zullen recidiveren , is er goede reden om mensen
langer vast te houd en. Op het eerste gezicht
lijkt dit laatste we l beschaafd strafrecht .
Bij ee n van de tu ssencatego rieën mo et dus
besloten wo rden dat daar de grens ligt. D aarboven is, afhankelijk van de ern st van het misdrijf,
goede reden om iem and langer, o f zee r lang
of de rest van zijn leven, vast te houd en. Waar
ligt de grens? Bij 44%, 55%, 76%? Hi erover is
een lange discussie m ogelijk waarvan de uitslag
vermo edelijk voor al het karakter heeft van een
knoop doorh akken.
13. H et probl eem wordt no g iets ingew ikkelder. In de ontwikk eling van dit soor t predictie-

instrument en wordt niets and ers gedaan dan ee n
redelijke indelin g in categori eën maken en dan
per catego ri e m eten hoeveel van de verdachten daarin recidiveren. D at noe m en we dan de
recidivekans voor die groep. In die voor spelling
zit een schattin gsfout. Ov er die schattin gsfout
prob eren we in de rege l iets m eer te zegge n
doo r het zoge no emd e 95% betrou w baarh eidsint erval. Kort gezeg d komt dit op het volgend e
neer. Wij do en ee n schattin g, m aar weten ook
dat die schattin g er in zekere mat e naast kan zitten. H oe sterk we ern aast kunn en zitten , kom en
we te we ten doo r uit te rekenen binnen welke
range onze schattin g uitk o mt als we de eis stellen dat w ij slecht s in 5% van de gevallen, als we
het ond erzoe k oneindi g zoud en herh alen, fout
zoud en zitten.
We maken bijvoorb eeld voor categori e
6 de schattin g 44%, m aar we weten dat hij in
we rkelijkh eid natuurlijk niet pr ecies op 44%
uitk omt. We weten wel dat vo or 95% zeker
de jui ste schattin g tu ssen 34% en 54% zit (niet
wee rgegeve n in de tabel ). D an heb ik het over
de schattin g over de gehele groep.
14. We we rken ec ht er in het forensische veld.
We zijn daarin helem aal niet geïnt eresseerd in
groepsgemidd elden of gro epsschattin gen, maar
in de to ekom st van indi vidu ele verdacht en. D e
indi vidu ele schattin g is wee r een stuk o nzekerder. In categori e 6 lo opt het 95% betrouwbaarheidsint erval voor indi vidu ele schattin gen
van 4% tot 93% (wel in de tab el wee rgege ven).
Daarm ee is de schattin g vrijwel geheel nietszegge nd gewo rden , want de 95% betrouwb aarheidsint ervallen overlapp en elkaar in zee r sterke
mate. Een deskundi ge die ter ter ec ht zittin g of
in zijn rapport over zo' n categori e-6- verdacht e
verklaart, kan niet and ers zegge n dan dat de
kans dat deze verdacht e recidivee rt ergen s tu ssen de 4% en 93% ligt. Daar hee ft de rec ht er
niet veel aan . M et and ere instrum ent en wor den soort gelijke result aten gevond en. Zo raar is
dat allemaal niet, want voo rspellen is mo eilijk,
voor al als het over de toe kom st gaat .
15. Dit is de fase waa rin wij zitt en m et
gevaa rspr edi ctie. In deze fase 2 doe n w e het
beter dan psychi aters m et hun klini sche blik ,
m aar nog ni et goe d ge no eg . H art en zijn col lega 's geve n ee n aant al redenen waa rom dat
voo rspellen van toe ko m stig gevaa r zo mo ei-

33 S. O . H art , Scenario p la1111i11
g approaches to viole11ce risk assess111
e11t, Key n ote addr ess to 3rd Int ern at io n al
Co n gress of Psych o logy and Law, Ade laide, Au st ralia 2007.
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lijk is.33 Een van de redenen is dat we eigen lijk
heel slecht weten wat geweld veroorzaakt in
individu en. We weten zelfs niet precies ho e
we geweld mo eten definiëren en dat geldt
ook voo r wat in de regel risicofactore n van
gewe ld worden ge no emd . Sterker: we wete n
eigen lijk helem aal niet ho e we gewe ld pr ec ies
moeten meten.
Daaraan kan nog ee n aan tal and ere problemen worden toegevoegd. We denken
bijvoorbeeld dat het risico van mense n die
volge ns het predictie-instrument
in één
categor ie vallen vrij homo gee n is. H et lijkt
erop dat dit helema al ni et het geva l is. De
indi vidu ele voorspelling over een verdachte
wordt gebaseerd op de groepfrequenties van
verdac ht en die volgens het instrument in
dezelfde catego rie terec ht zijn geko men. M aar
risicokansen kunn en tu ssen indi viduen no gal
uit ee nlop en. Of, zoa ls Conan Doyle in The
sign ofJour zei : 'Whil e th e individua l man is a
in solubl e puzz le, in th e aggregate he becomes
a mathematica! cert aint y.' De foutenmarge is
in feite zo groo t dat op individu eel niveau de
scores betekenisloos zijn gewor den.
En zo vree md is dat eigen lijk allemaa l niet.
Ook verd ach ten leven in ee n uit erst dynamische were ld. Geen psycholoo g heeft nog de
illusie dat het gedra g van m ensen uit sluit end
van hun eigen persoon lijkh eid afha ngt. Het
is altijd het result aat van persoon lijkh eidskenmerken in co mbin atie met de determinanten
in de buitenwereld. Will en wij de toekomst
van ee n verda chte voo rspellen, dan zou dat
alleen maar lukk en als ten min ste oo k de toekomstige omgeving van de verda cht e precies
in kaart wordt gebr acht . En dan zo ud en we
ook nog kennis moete n hebben over hoe pr ecies persoonlijkheidskenmerken
en de omgeving m et elka ar int eracteren.
Kortom: de voo rspellin ge n zijn ten minste niet goed genoeg om op indi vid ueel niveau
stevige uit sprak en te doen. Dat betekent oo k
dat als wij op basis van predictie-instrumenten w illen voors pellen, w ij vaak fout en
maken. Dan worden w ij als de politieman
in de zaak van Pim Overzier. M ogen wij dat
risico in een beschaafde strafrec ht splegi ng op
de verdac ht e afwe nt elen ? Mijn antw oor d is
nee. En dus mogen oo k die predictie-instrumenten niet leidin ggeve nd zijn bij het nemen
van beslissingen in het strafrec ht.
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16. Als an tw oor d op de vraag wa t we dan
wel mo eten do en , hee ft Steve Hart ook ee n
antwoord. H et is een antwoord dat niet erg
past in de stee ds mee r opkomende traditie
om politi e en ju stiti e overal met vlamm end
zwaar d op af te stur en. Voor velen zal het ee n
teru gkeer lijken na ar de softerij va n de jaren
zestig en zeve nti g. Toch is het dat niet.
Fase 3 van de gevaarspredictie, de toekomst du s, zo u er als volgt uit kunnen zie n .
De klini sche blik en predi ctie- in strum ent en
worden wel gebruikt , maar ni et als gro nd slag
voor het nem en van definiti eve beslissingen.
Zij worden ingezet om richting te geven aan
de be geleidin g die de verd acht e gaat krij gen.
Steve Hart stelt een soo rt scenar iopl annin g
voor. 34 Aan de hand van de gevaarspred ictie
wordt voor of m et de ve rd acht e ee n einddo el
vastgesteld en voo ral de stapp en di e ge nom en
gaan wo rd en om dat einddo el te bere ik en.
Er worden scenar io's opgesteld, bijvoorbeeld
ove r de m ani er waarop de verdachte gewel ddadig zo u kunn en worden en bij die scenar io 's
worden mogelijkheden gezoc ht om dat te
voor kom en.
Een derge lijke m anier van o mgaan m et
pot enti eel gevaa rlijke verdachten sluit beter
aan bij de dynami sche were ld dan uit sluitend
werken met relati ef stati sche pr edi ct ies met
instrumenten. H et lijkt me er op ee n hu we lijk .
Op de huw elijksdag doe n de partn ers de voorspellin g dat ze het ge lukkig met elkaar zu llen
hebb en, m aar in de j aren daarna komt men
allerlei onverwachte situ aties tegen die dat op
de proefkunn en stellen. Dat vergt steeds aanpassin ge n . Vreemd is dat niet : in een hu we lijk
en bij pote nti ee l gevaarlijke ve rd acht en wete n
wij helemaal niet wat er allemaa l nog op onze
weg zal gebeuren. Zo zit het leven nu eenmaal in elk aar.
17. Een dergelijke manier van omgaan met
verda cht en lijkt in de voorstellen van H art vee l
beter aan te sluit en bij wat beschaafd strafrec ht
zo u moete n zijn. Het maakt ons strafrec ht
beter, want het versterkt de symboo lwerking
van ons str afrec ht. D at zo ud en w ij ook moeten doen door meer conseque nti es te verb in den aan slecht politiewerk. Alleen op een dergelijke manier kunnen wij uitstijgen boven
het gajes dat wij aa n het bestrijden zijn.

H art, Sce11ariopla1111i11g
approaches to vio/e11
ce risk assess111
e11t.
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