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Strafrecht Parachutemoordlegt zwakte jutyrechtspraakbloot 
, .j';, 

VootJurylid moetje dom zijn 
'. Het Belgische. techtkent 
. een ongelukkige vorm van 
Juryrechtspraak. ' Dat leidde 
tot eendl1geluldqge 
uitspraak,betoog~ .. :, 
Pete,:van Koppen 

G· '. Jsteren, we,.rdin, Tongeren, 
vlak over .de grens bij 

'. . .. Maastricht, ' .. Els '. clotte-
mans: door e·en · Jury veroordeeld 
voor de .. parad~utemÇJor.d' opEIs 
Van Doren. Beide EIsen deden · op 
1'8 november 2006 mee . aan een 
fonnaiiesprong~De parachute van 
Els Van Doren · 'was gesaboteerd, 
evenaJs haar. resèrveparachute. Zij .. 

. stortte neer in . een achtertUin in 
. Opglabbeek. · . ,. ", 

Els· Van Doren had :een buiten~ 
echteHjke verhoudigg meteen N ~ 

'. derIander. Al vijf jaat lang bracht 
. ' zij eUt weekend bij haar mltuiaar 
in Eindhoven .door.Haa~· manzest 

. dat hij van niets wisten' ook niets 
vermoedde. Hij. had 'qusgeen mo
tid, besliste de politie. De minnaar 
zei dat ook hij geen ' motief had 
voor moord, hoeweJt hij ' met beide 
EIsen een verhouding'.had.,. 

. . . Els ' ~ clonemans, , . bijgenaamd 
Babs, kwam'ln de regel op vrijdag 
bij de minna4l', Els. Van D.oren 
'kwam dan op zaterdag. Meer ver
dachten dan . man, . minnaar en 
Babs kon de 'politie. niet bedenken 
en dus werd vanaf het begin' Babs 
als ~nige mogelijke dàder ;g~zieit. 
Zelfmool'd werd bij voorbaat uit .. ·· 
gesloten en Els was ook niet pet' 

i.()1}~e!til{ h,t do~l~it, ' meen~e .de 
pohtte met zekerheId. 

' . ...; , ~ - - . . -

Babs werd 10 l,S uur verhoord 
om '. haar tot een ', bekentenis te . 

, dwingen.· Zij hieJd' haár onschuld 
vol. "Er ·werden grote aantallen g~ . 

.. ~igen verhoord die .riiets over het 
misdrijf, maar alles over· de vreem..; 
"dé ' persoon van .BabsverteIde,n. 
Andere onderzoeItspistes werden' 
genegeerd of opp~rvI~g en laat 
onderzocht.' Technisch , onderzoek 
werd verwaarloosd. : Zo : ontbrak 
"volgens de politie het make:.uptas-. 
. je uit de handtas van 131s van Do'" 
ren. Babs 'zo'u dath~bbettgestoleri 

.' als aandenken :aaJl ' baar moord. 
Dat vond ' men' e~n p.rominent be .. 
lastend gegeven. Gisteren~ tnidden 

.'. in.hetJurybCraaA, vond een jurylid 
het Inake-uptasje··.tetug tussen de 
in beslag genomensplllIèn.· ' . 

Het ' overige bewijs tegen Babs . 
. was. . van . . .rilake-.uptasJesriiveau. 
Tecllnisch ,be~ijs . ontbre,~t .. ge
heel, re~evatli:e getuigen .eve~eer. · . 
'Er 1s slechts ' een wolk ivan ver
dachtttüUdngen . en interpretaties ' 
Jn het nadeel van Babs~ .Zo .werd in . 

. ' het ·V:~rdîÇt.dgor. 4ej~J:1;yp..e~~$yçll!~~: 
'attische t'.lpport over' haai ',als oe-
langrijkbewijsmiddel van haar.d~ .. 
ders'chap ' opgevoerd.. Els Çlott~ 
mans. werd vero.ordeeld" omdat. zij 
mogelijk in de buurt ·was, .. wellicht· 
een. mdtief had .en verder een heel 
rare .persoon wordt,gevönden.·Ver" 
oordelen lUet dusdanig weinig·be
wiJs ' maakt ,het risico . van I een ge ... 
recht~lijke ~w~Iinggro,?~~. , ' . _ . ' 



Bergit! heeft een ' bijzondere 
vQrm, van .. jul'yrecQtSpraak. Het 
Hof van AssJsen 1;Iestaat uit drk 
pro,fessionele rechters 'en tWaalf 
Juryleden. De jl,ltyleden , beslissen 
over de schuldvraag. Gisteren viel 
de beslissing iii ·. de .' parachute~ 
moord. ' BjJ 'een ' veroordeling be
slissen de juryleden daarna samen 
met de drie ' rechters over de straf-· 
maat. Dat gebeUrde vandaag. De 
straf mpet bijeeninoordzaitk als 
deze liggen tussen drie jaar gevan
genisstr;,ûèn levenslang. . . 
. Dat is een zware taak voor'een'" 
voudige bijrgets. Er is jammer ge
noeg slechts . één serieuZe ' studie· 
van de ' Belgi~he jury;, eind jaren 
t\chtig uitgevoerd door . de Vla~ 
ining LUk VanL~gènIiove. Hij zei 
altijd dat hetoDmogelijk is om in 
de Jury terecht te komen àIs kde 
middelbare. school hebtafge
maakt. De 'advocaten en de open
bareaanldagers hebben bij de ju~ 
ryselectie een grote voorkeur voor 
juryleden jnet zOwèinig mogelijk 
opleiding, omdat zij menen dat zij 
het beste beïnvloedbaar zijn. ' , 

Wat c1aar ook van waar 'zij, een 
proces ' waariri: gedurende een 
m'und meer .' dan, ' ~80 getuigen 
wamen. verhoord, geeft iedereen 
een cQgnltieve overbeláSting.Er is 
zo veel informatie d;.it de keuze 
door irrelevante factoren kan wor-
· den beïnvloed. DIe hoevèelheid in
form,atie 'speelde in de Parachute
moorCi zeker de politie. parten, 
maar waarschijnlijk ook de juryle
den. Voor de laatsten komt daar 

. nog de grote druk bij. 'rtidenshet 
proces vernamen · zij dagêlijks via 

'. krant en tv een lange stoet ~hef" 
· tige meniligen over de zaak. Inder
daad, de Juryleden In Belgit! gaan 
gewoon dagelijks weer naarhuJs,. 

i één van hen naar verluidt omdat 
hij tijdens het proces ooknogzijri 
nachtwirikel moest runnen. 

· De BelgisdIe jury beslist bij 
meerd,erheid. Bij zes ." of minder ' 

.. stemmen voor een veroor4eling 
volgt vrijspraak, bij zeven tegen ' 

, vijf ga:ln de rechters meebeslissen 
.'. en bij acht stemmen of meet volgt , 

een veroordeling. pat systeem ver- ' 
làagt de drempel voor een 'rechtei:~ ' 
lijke dwaIing;"In de meeste landen 

:.met een jury moeten zij unaniem. 
zijn en kan .een.enkel jurylid die 
argumenten zÎetvoor gerede twij~ 

" .fel voorkomen dat er wordt ver':'"' 
· oorde~ld. In B.elgi~ kunnen goede " 
argumenten 'van liefstviet juryle
den .' worden genegeerd. Lang 
duurt Belgisch' Jutyberaad ook , 

. niet. In de parachutemoord was de" 
jury er na een maand proces ·in "VIer . 
luttele uUftiesuit. · . 

De volksjury in Tongeren heeft 



· gesproken. Er· is geen . hoger 'be
roep mogelijk tegen een beslissing 
van het Hof Vàn Assisen •. De ver
oordeelde kan · nog naar hetRof 
vari Cassatie in Brussel, · met· een 
gerine-e ~ns op succes, en het E\l'" 
rop~e Hof,:"" met een nog geringe- . 
re kans op succes. Dat is zorgelijk 
omdat rlèjury" gezien het bewijs, . 

. het slechts per· ongeluk bij het 
rechte eind kan hebben gehad .. 

prof.dr. P.J. van Kqppef'! is ry~o~;. 
,I~raar rechtspsycholbgleblJd~ 
Rechtenfaculteiten van de Uni- ' . 
versiteit Maastricht en de Vrij~. .. 
Universiteit Am.sterdam. Hij trad 
in de strafzaak tag'en fl.s Cfotte- " 
mans op ~Is getuig~-deskundige: : 
over de 'kwaliteit ~an hetrecher
cheonderzoek én. het bewijs . . 
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