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InleIdIng

Het was 4.26 uur in de nacht van 10 juni 2006 toen de alarmcentrale werd 
gebeld door René Kenter. Hij deed de melding dat in de Zesstedenvaart, 
naast de provinciale weg N247 te Middelie in Noord-Holland, een auto te 
water was geraakt. Er zou een persoon om de auto heen lopen die iets aan 
het zoeken was.
Dat was het moment dat een bijzondere zaak de politie ter ore kwam: de 
Moddermoord. Zo heette de zaak toen natuurlijk nog niet en het is zelfs de 
vraag of er sprake is van moord. Het voorlopig einde van de zaak was dat 
de bestuurder van de auto werd veroordeeld voor de moord op zijn vrouw. 
Hij zou expres de vaart zijn in gereden. Daarna zou hij het hoofd van zijn 
vrouw buiten de auto met kracht in de modder in de bodem van de vaart 
hebben gestampt. Wij proberen de vraag te beantwoorden of die veroor-
deling terecht is. Dat doen wij omdat niet bij voorbaat onmiskenbaar is wat 
er aan de hand was: een ongeluk of een moord.
In het Project Gerede Twijfel werd de zaak onderzocht. Voor het project 
kunnen zaken worden aangemeld waarin wordt geclaimd dat mensen 
onschuldig zijn veroordeeld. De advocaat van de veroordeelde meldde de 
zaak bij het project aan.1 Wij ontvingen van de advocaat van de veroor-
deelde, Hugo ter Brake in Hoorn, het dossier. Wij bestudeerden het dossier, 
voerden onderzoek uit en spraken met een groot aantal mensen. Wij zijn 
hen allen dankbaar voor de open wijze waarop wij de zaak met hen kon-
den bespreken. Zij komen successievelijk in de hierna volgende tekst aan 
het woord. Het onderzoek gebeurde onder leiding van Peter van Koppen, 
Guillaume Beijers en Jasper van der Kemp. Dit boekje is de neerslag van ons 
onderzoek. Wij danken degenen die ons ruimhartig te woord wilden staan 
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en op al onze vragen antwoord wilden geven. Zij komen in de loop van het 
boekje aan het woord. Wij danken ook Cees Korvinus voor het beoordelen 
van de tekst als lid van de Raad van Toezicht van Project Gerede Twijfel.
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Getuige Kenter, die de politie belde, vertelde een week na het ongeval in 
zijn verhoor dat hij die ochtend op weg was naar zijn werk. Toen zag hij 
een man zwaaien. De man stond half in de berm en half op het wegdek. 
Normaal gesproken zou Kenter zijn doorgereden, maar deze keer stopte hij 
omdat hij ook een auto in het water zag liggen. Hij draaide zijn raampje 
open en de man riep tegen hem: ‘Ik kan mijn vrouw niet vinden! Ik kan mijn 
vrouw niet vinden!’ Kenter vroeg de man hoe dat kon. Hij antwoordde: ‘We 
zijn samen uit de auto gestapt en ineens verdween ze onder water.’ Hierop 
heeft Kenter 112 gebeld.
Na de melding vroeg de man aan Kenter of hij met zijn telefoon zijn zus 
mocht bellen. Ook aan haar vertelde hij dat hij zijn vrouw niet kon vinden. 
De man was zenuwachtig en geëmotioneerd, vond Kenter. Toen de politie 
was gearriveerd, ging Kenter door naar zijn werk met achterlaten van zijn 
gegevens.

Het begon inmiddels licht te worden toen agenten Peter Onderdendam en 
Bert ter Heegte zes minuten na de melding ter plaatse kwamen. In de vaart 
naast de weg lag een auto schuin in het water met de linkerzijde van de 
auto ongeveer één meter van de wallekant (zie afbeelding 1). Rond de auto 
liep een man, zo verklaarden agenten Onderdendam en Ter Heegte. Op de 
kant stond Kenter. In zijn verhoor vertelde Kenter dat de man pas het water 
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in ging op het moment dat de politie arriveerde. In het water leek de man 
naar iets op zoek te zijn. Op de verklaring van Kenter zal nog worden terug-
gekomen.

Afbeelding 1 De plaats van het ongeval in de ochtend na het ongeval

Bron: Politiedossier

Afbeelding 2 De auto in de ochtend na het ongeval

Bron: Politiedossier

Hoe diep de auto direct na het ongeval in het water lag, kan niet meer wor-
den gezegd. Op de foto’s van de auto die later die ochtend zijn genomen, 
zijn de voorwielen volledig onder water en de achterwielen voor de helft 
(zie afbeelding 2). Het is mogelijk dat de zwaardere voorkant van de auto 
in de loop van de nacht verder in de modder is gezakt. In de auto zelf stond 
nauwelijks water. Dat verklaarden meerdere getuigen. De enkele foto die is 
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gemaakt van de binnenkant van de auto laat niet goed zien hoeveel water 
er in de auto stond.
Agent Onderdendam vroeg de man in het water wat er was gebeurd. Hij 
riep terug: ‘Ik heb haar uit de auto geduwd.’ De agenten hebben de man 
op de kant geholpen. Hij bleek Michel te heten. Hij was de bestuurder van 
de auto. Hij vertelde de agenten dat hij met zijn vrouw Caroline onderweg 
was naar huis toen zij het water in reden. Hij dacht dat hij in slaap was 
gevallen. Na het te water raken had hij zijn vrouw in paniek uit het raam 
geduwd, zo vertelde hij aan de agenten. Hij kon haar daarna niet meer vin-
den. Caroline moest nog ergens in het water zijn, zei Michel.
Inmiddels waren de ambulance en de brandweer gearriveerd. Een van de 
ambulancebroeders bracht Michel naar een ambulance. Twee brandweer-
mannen probeerden met waadbroeken aan ondertussen om de auto heen 
te lopen. Het lopen ging moeilijk door de zuigende modder op de bodem 
van de vaart, zo vertelden zij later. Aan de rechterkant van de auto bleek 
het water bovendien dieper dan aan de linkerkant. Een van de brandweer-
mannen probeerde bij het passagiersraam te komen, maar het lukte niet 
omdat zijn waadbroek vol dreigde te lopen. De mannen werden voor hun 
eigen veiligheid teruggeroepen door hun bevelhebber, commandant Albert 
Vlist.
Ondertussen was ook een duiker van de brandweer het water ingegaan. 
Hij zou nog een belangrijke rol gaan spelen in de strafzaak. Duiker Roland 
Koens zocht eerst rondom de auto. Dat leverde niets op. Na tien minu-
ten zoeken was Koens ongeveer twee meter van de rechtervoorzijde van 
de auto beland. Het was toen 4.59 uur. Koens stootte tegen iets aan. Het 
bleek het lichaam van Caroline. Koens en Caroline werden snel naar de 
kant gehaald. Op dat moment arriveerde de zus van Michel met haar man. 
Ambulancebroeders probeerden Caroline nog te reanimeren, maar dat 
bleek tevergeefs. Caroline was overleden.

Michel legde later die morgen een tweede verklaring af. Hij vertelde dat hij 
met zijn vrouw op weg was naar huis toen het ongeluk plaatsvond. Michel 
kon zich niet herinneren hoe hij in het water terecht was gekomen. Hij 
dacht dat hij in slaap was gevallen. Hij herinnerde zich nog dat zijn vrouw 
naast hem zat te slapen en dat hij zelf moeite had om wakker te blijven. 
Hij had daarom de autoramen wat opengezet. Ook wist hij nog dat hij een 
rotonde had genomen. Het volgende dat hij zich herinnerde was dat hij 
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wakker schrok van twee klappen. Hij zag water hoog opspatten over de 
voorruit. Toen besefte hij dat hij het water in was gereden. In paniek heeft 
hij toen Caroline uit het autoraam van de passagierskant geduwd. Direct 
daarna is Michel door datzelfde raam uit de auto gegaan. Eenmaal uit de 
auto ging hij zo snel mogelijk naar de kant. Caroline bleek niet achter hem 
aan te komen. Michel ging terug naar het rechtervoorraam om Caroline 
te zoeken. Na een vergeefse zoekpoging zag Michel een auto naderen. Hij 
hield de bestuurder aan en vroeg hem om het alarmnummer te bellen. Hij 
had een ongeluk gehad en kon zijn vrouw niet vinden. De bestuurder René 
Kenter heeft toen 112 gebeld, aldus de verklaring van Michel.
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Michel en Caroline waren op 10 juni 2006 23 jaar getrouwd. Michel had 
voor die avond het buurmeisje geregeld als oppas voor hun twee kinderen. 
Hij wilde Caroline verrassen door haar mee uit te nemen naar het Holland 
Casino in Amsterdam. Het casino was vanaf hun huis in Hoorn ongeveer 
vijftig minuten rijden met de auto. Michel vertelde aan de politie dat ze 
rond 23.15 uur naar Amsterdam vertrokken.
Om middernacht had Michel de auto langs de kant van de weg gezet, zodat 
ze elkaar konden feliciteren met hun huwelijk. Daarna hebben ze de auto 
geparkeerd in een parkeergarage vlak bij het casino. Om 0.13 uur registreer-
de de bewakingscamera van het casino dat Michel en Caroline naar binnen 
kwamen lopen. Om 2.22 uur hebben Michel en Caroline het casino verlaten. 
Wat er vanaf dat moment gebeurde, weet alleen Michel.
Michel heeft aan de politie verteld dat hij en Caroline na het casinobezoek 
zijn teruggelopen naar de garage. Volgens Michel zei Caroline daar dat ze 
naar de drukkerij wilde waar Michel werkte. Net als enkele collega’s had hij 
een sleutel van het bedrijf. Op de drukkerij haalde Caroline Bifi- worstjes 
en twee plastic Extran-flesjes uit haar tas. Voor Michel had zij het ene 
flesje gevuld met Red Bull en voor zichzelf het andere flesje met Bacardi-
cola. Caroline had de gewoonte drankjes in flesjes met zich mee te nemen 
omdat ze vaak een droge mond had, zei Michel. Meestal nam zij water mee, 
maar voor deze gelegenheid had zij alcohol meegenomen.
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Caroline wilde volgens Michel al een hele tijd seks met hem hebben op 
zijn werk. Zij had het daar wel eens met hem over gehad. Michel vertelde 
aan de politie hoe van ‘het een het ander kwam’. Caroline zou Michel die 
nacht in de drukkerij oraal hebben bevredigd. Na de vrijpartij zijn Michel 
en  Caroline teruggereden richting Hoorn. Hoe laat zij precies bij de druk-
kerij zijn vertrokken, staat niet vast.
Het bezoek aan de drukkerij verzweeg Michel in zijn eerste verhoor. Pas 
later kwam hij met het verhaal over seks op het werk. Op de drukkerij zijn 
verpakkingen van Bifi-worstjes en twee lege Extran-flesjes gevonden, maar 
verder is er geen bewijs van hun vrijpartij aldaar.
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In eerste instantie ging de politie uit van een noodlottig verkeersongeluk. 
De collega’s van Michel kregen al snel nadat zij dat weekend van het onge-
luk hoorden twijfels over de toedracht. Ze waren erg aangedaan over de 
gebeurtenis en konden moeilijk geloven dat Michel Caroline niet had kun-
nen redden. Michel is een brede, sterke man. Hij is 1 meter 80 en speelde 
American Football. Caroline was een vrouw van 1 meter 60 en woog slechts 
47 kilo. Collega’s Pablo en Rick zochten op internet naar informatie over het 
ongeval. Ze vonden foto’s van het ongeluk die Pablo’s vreemde gevoel over 
de gebeurtenis versterkten. Op de foto’s leek de auto namelijk op het water 
te staan.
De volgende dag ontdekte collega Wim, volgens hem bij toeval, twee pillen 
in de bureaulade van Michel. Dat bleek Temazepam te zijn. Wim liet de pil-
len aan Pablo zien. Pablo zocht op internet naar het effect van de pillen en 
ontdekte zo dat Temazepam een snelwerkend slaapmiddel is. In de bureau-
lade van Michel lag ook een scalpelmesje. Door de vondst van de pillen en 
het mesje ontwikkelde Wim een theorie over hoe Michel Caroline gedro-
geerd zou kunnen hebben: de pillen waren fijngemaakt met het mesje en 
in haar drankje gedaan.
Op woensdag vond Wim het bewijs dat volgens hem zijn vermoeden defi-
nitief bevestigde. De gehele dag had hij op het werk gezocht naar verpak-
kingen van het slaapmiddel. Toen hij uiteindelijk met Pablo een aantal lege 
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Temazepam- en Tramadol-verpakkingen in een afvalton voor inkt vond, 
was het voor hem duidelijk. Tramadol is niet, zoals Temazepam, een slaap-
middel, maar een morfineachtige pijnstiller die sufheid en slaperigheid 
kan veroorzaken. Wim wist nu zeker dat Michel Caroline had gedrogeerd 
en haar na het te water raken uit het autoraam had gegooid. Caroline was 
door de toegediende pillen in een diepe slaap en kon daardoor niet zwem-
men. Caroline was niet per ongeluk verdronken, Michel had haar vermoord. 
Wim vertelde zijn verhaal aan Rick. De informatie deed Rick besluiten om 
diezelfde dag nog contact op te nemen met de politie. Als de theorie van 
Wim klopte, moest het lichaam van Caroline zo snel mogelijk worden vei-
liggesteld voor nader onderzoek. De tijd drong, want de volgende dag zou 
Caroline worden gecremeerd.
Naar aanleiding van het telefoontje van Rick en een bezoek aan de druk-
kerij besloot de politie de toedracht van het ongeluk nader te onderzoeken. 
Er werd een Team Grootschalige Opsporing (TGO) genaamd Tijger gestart. 
Nog diezelfde dag werden op de drukkerij de slaapmiddelen, het scalpel-
mesje, de lege doordrukstrips en een tweetal Extran-flesjes in beslag geno-
men.
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Op de dag van de crematie werd het lichaam van Caroline in beslag geno-
men. Op vrijdag 16 juni 2006 werd sectie verricht op haar lichaam. Uit de 
sectie bleek dat er bodemmateriaal tot diep in de luchtwegen zat en dat 
Caroline zware, vochthoudende longen had. Dat betekent dat Caroline nog 
in leven was bij het te water raken. Ze heeft immers actief bodemmateriaal 
en water ingeademd. Het onderzoek aan het lichaam van Caroline leverde 
geen aanwijzingen op dat zij op een andere manier dan verdrinking om 
het leven is gekomen. Op het lichaam van Caroline werden enkele opper-
vlakkige huidbeschadigingen en enkele kleine huidkneuzingen gevonden, 
maar die kunnen haar dood niet hebben veroorzaakt.
Uit toxicologisch onderzoek bleek dat in de maag en in het bloed van Caro-
line het slaapmiddel Temazepam zat. Daarnaast zat in haar bloed een lage 
concentratie van het kalmeringsmiddel Oxazepam.
Aan Corrie den Braber, de huisarts van Michel en Caroline, werd informatie 
gevraagd over de ziektegeschiedenis en het medicijngebruik van beiden. 
Michel bleek sinds 17 mei 2006 vier keer tien stuks Temazepam-pillen van 
twintig milligram voorgeschreven te hebben gekregen voor slaapproble-
men. Caroline had sinds april 2006 vier keer Oxazepam van tien milligram 
voorgeschreven gekregen omdat ze zich door relatieproblemen met Michel 
niet goed kon ontspannen. Er waren inderdaad relatieproblemen, maar die 
komen later aan de orde.
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De uitkomst van het politieonderzoek leek in eerste instantie de theorie 
van Wim te bevestigen. Het is tenslotte verdacht dat er lege verpakkingen 
van een slaapmiddel op de werkplek van Michel werden gevonden. Het 
werken met de machines in de drukkerij vereist juist dat je met je volle 
aandacht aan het werk bent. Daarbij komt dat het middel in het lichaam 
van Caroline zat tijdens het ongeluk. Dat was extra verdacht, omdat de arts 
het middel niet aan haar maar aan Michel had voorgeschreven. Ten slotte 
heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kunnen vaststellen dat er 
resten Temazepam in een van de Extran-flesjes zaten. Uit de flesjes was 
volgens Michel door hem en Caroline gedronken op de drukkerij vlak voor 
het ongeluk.
Aanvullend onderzoek van het NFI liet zien dat de concentratie Temazepam 
die in het lichaam van Caroline werd gevonden, gelijk was aan de waarde 
die wordt gevonden na inname van een normale dosis van het middel. Ver-
der bleek dat in het bloed en in de urine van Caroline resten ethanol zaten. 
Dat betekent dat zij de avond voor het ongeval alcohol heeft gedronken, 
maar niet veel. Het gelijktijdig gebruik van alcohol en Temazepam kan de 
versuffende werking van Temazepam versterken. Het is niet mogelijk om 
precies vast te stellen in welke mate een combinatie van alcohol en Tema-
zepam het gedrag van Caroline heeft beïnvloed. Dat is mede afhankelijk 
van de mate van gewenning aan zowel alcohol als Temazepam.
Deze conclusie wordt onderschreven door toxicoloog Freek de Wolff, oud-
hoogleraar te Leiden, die wij over de zaak raadpleegden. De Wolff is van 
oordeel dat het bewustzijn van Caroline waarschijnlijk niet sterk is beïn-
vloed door de Temazepam en de ethanol omdat de concentraties zeer 
gering waren. Volgens De Wolff is het zelfs mogelijk dat Caroline de Tema-
zepam niet op de avond voor het ongeluk heeft ingenomen, maar al op een 
eerder tijdstip.

De gegevens maken de drogeertheorie van Wim weinig aannemelijk. Als 
Michel zijn vrouw wilde drogeren, dan zou hij haar niet zo’n geringe hoe-
veelheid Temazepam hebben gegeven. Daarmee is nog niet verklaard dat 
er Temazepam is gevonden op de werkplek van Michel, dat Caroline het 
middel in haar lichaam had terwijl het niet aan haar was voorgeschre-
ven en dat er resten Temazepam zijn gevonden in een van de Extran-
flesjes. Michel geeft hiervoor zelf een verklaring. Volgens Michel was de 
 Temazepam aan hemzelf voorgeschreven, maar omdat hij er zo suf van 
werd, heeft hij het middel slechts twee keer gebruikt. Caroline gebruikte 
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zijn  Temazepam omdat ze er lekker van kon slapen. Onderzoek door het 
NFI van de haren van Caroline bevestigde eerder gebruik van Temazepam.
Volgens Michel maakte Caroline voor het innemen de Temazepam- 
capsules open en mengde zij de inhoud met water. Verder hergebruikte 
Caroline flesjes. Dat kan ook zijn gebeurd met het flesje dat Caroline de 
bewuste avond had meegenomen naar de drukkerij. Het zou kunnen dat 
op die manier eerder Temazepam in het flesje heeft gezeten en er nog res-
ten waren achtergebleven. Een zelfmoordpoging van Caroline in mei was 
voor Michel de reden geweest om de Temazepam-pillen niet thuis maar 
op zijn werk te bewaren. De zelfmoordpoging van Caroline volgt in hoofd-
stuk 16 van dit verhaal.

In de periode vlak na het ongeluk vond een onderzoek plaats naar de tele-
communicatie van Michel. Zowel zijn vaste als zijn mobiele telefoon werd 
afgeluisterd. Ook werd zijn woning geobserveerd en werden, met toestem-
ming van Michel, zijn mobiele telefoon en twee computers in beslag geno-
men. Onderzoek naar een eventueel strafrechtelijk verleden van Michel en 
naar mogelijke financiële motieven voor een moord op zijn vrouw, leverde 
geen bijzondere ontdekkingen op. Op de computer van Michel werden ook 
geen aanwijzingen gevonden voor voorbereiding van een moord, zoals 
zoekopdrachten naar de diepte van de Zesstedenvaart.
Gaande het onderzoek werd wel door de politie ontdekt dat Michel een 
liefdesrelatie had met Daisy Berendsen, een goede vriendin van Michel 
en Caroline. Uit de printlijsten en het e-mailverkeer bleek dat de relatie al 
begonnen was voor het ongeluk. De politie vond het verdacht dat Michel 
had gezwegen over Daisy totdat de verhouding werd ontdekt. De relatie 
tussen Michel en Daisy wordt in paragraaf 15 van dit verhaal nog uitvoerig 
besproken.
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In de loop van het opsporingsonderzoek kwam de politie tot de conclusie 
dat de verklaringen van Michel over het ongeluk een hoop vragen onbeant-
woord lieten. Zo vroeg het verhaal dat Michel zich niets kon herinneren van 
het te water raken om nader onderzoek. Michel herinnerde zich nog dat 
hij zich moe voelde worden ter hoogte van Monnickendam, ongeveer elf 
kilometer van de plek van het ongeluk. Hij heeft toen de ramen van de auto 
opengezet voor frisse lucht. Michel denkt dat hij na de rotonde in slaap 
is gevallen. Daarom zou hij zich vanaf dat punt tot aan het ongeluk niets 
meer kunnen herinneren.
Onderzoek naar slaapgerelateerde auto-ongelukken (SRVA’s, naar het 
Engelse Sleep Related Vehicle Accidents) laat zien dat het in slaap vallen 
achter het stuur een geleidelijk proces is.2 Vóór het daadwerkelijk in slaap 
vallen wordt eerst een gevecht gevoerd tegen de slaap. Om wakker te blij-
ven worden vaak de ramen opengezet om frisse lucht te krijgen. Frisse 
lucht blijkt inderdaad effect te hebben, maar het effect duurt hooguit 
vijftien minuten. Die onderzoeksbevinding maakt het volgende scenario 
mogelijk. Michel voelde zich ter hoogte van Monnickendam moe worden. 
Om wakker te blijven heeft hij de ramen opengedaan voor frisse lucht. 
Vanaf  Monnickendam is de afstand naar de plek van het ongeluk ruim elf 
kilometer. Daar doe je volgens de routeplanner van Google ongeveer der-
tien minuten over. De frisse lucht werkte maar tijdelijk en had vlak voor 
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de plek van het ongeluk geen effect meer. Michel kon zijn ogen niet meer 
openhouden, viel in slaap en reed het water in.
Het nemen van een rotonde was het laatste dat Michel zich kon herinneren 
voordat de auto te water raakte. De rotonde bevindt zich ruim vier kilo-
meter voor de plaats van het ongeluk. De weg die Michel na de rotonde nog 
gereden moet hebben, heeft twee flauwe bochten. Het lijkt daarom bijna 
onmogelijk dat Michel vanaf de rotonde heeft geslapen.
Als iemand zich iets niet kan herinneren, kan dat zijn veroorzaakt door-
dat de informatie nooit is opgeslagen.3 Mensen zijn zich niet bewust van 
hun omgeving als ze slapen, maar onderzoek naar bewustzijn laat zien dat 
ook in een slaperige toestand zelfbeleving en de beleving van de omgeving 
al een stuk minder intens zijn dan in een toestand van alertheid.4 Han-
delingen worden minder bewust uitgevoerd naarmate ze vaker worden 
verricht.5 Dat geldt zeker voor autorijden. Michel zelf denkt dat hij in slaap 
is gevallen. De gegevens maken het echter waarschijnlijker dat hij zich na 
de rotonde tot het ongeluk niets meer kan herinneren omdat hij zich door 
vermoeidheid niet bewust is geweest van zijn omgeving. Bij die verklaring 
past ook het gegeven dat Michel de beschreven route wel vaker nam en 
vermoedelijk op de automatische piloot naar huis reed.

Als sprake is van een auto-ongeluk met letsel zoals omschreven in artikel 6 
van de Wegenverkeerswet 1994 wordt door de afdeling Verkeersongeval-
analyse (VOA) van de politie een onderzoek uitgevoerd. Rond 5.10 uur werd 
daarom brigadier Mark van Dam van de VOA naar de plaats van het onge-
val gestuurd.
De uitkomst van zijn onderzoek laat zien dat de auto van Michel van de 
weg moet zijn geraakt ter hoogte van hectometerpaaltje 49.4 op de N247 
te Middelie. Dat was vanuit de rijrichting van Michel gezien naar rechts. 
Michel is vervolgens eerst over een parkeerhaven gereden en daarna de 
berm in. Hij is tussen een vuilnisbak en een paaltje door het water in gere-
den (zie afbeelding 3). Dat was te zien aan de rijsporen in de berm en een 
verstoring in de begroeiing van de walkant. Buiten de vuilnisbak en het 
hectometerpaaltje waren er geen andere obstakels langs de kant van de 
weg.
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Afbeelding 3 De vuilnisbak en het paaltje

Bron: Politiedossier

Een week later werd op de plek van het ongeval vervolgonderzoek gedaan. 
Hierbij werd schade aan de vuilnisbak gevonden op een hoogte van 60 cen-
timeter gemeten vanaf de grond. De koplampunit aan de rechterzijde van 
de auto, die zich op een hoogte tussen 60 centimeter en 72 centimeter 
bevond, was eveneens beschadigd. De auto moet volgens het VOA-rapport 
vlak langs de prullenbak zijn gereden. De politie heeft in de verhoren met 
Michel steeds gesuggereerd dat het wel heel toevallig was dat de auto pre-
cies tussen de prullenbak en het hectometerpaaltje het water in is gere-
den. De schade aan de vuilnisbak en de koplampunit maakt het echter 
waarschijnlijk dat de auto de prullenbak heeft geraakt. Het zou ook een 
verklaring bieden voor de eerste van de twee klappen waarvan Michel wak-
ker schrok vlak voordat de auto te water raakte, zoals hij verklaarde.
De auto, een blauwe Opel Vectra-B, was nauwelijks beschadigd. Behalve 
lichte schade aan de rechterkoplampunit van de auto was de rechterbui-
tenspiegel naar beneden gebogen en was de voorkentekenplaat omgebo-
gen. De airbags van de auto waren niet geactiveerd. De feiten vormen voor 
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de politie in eerste instantie het bewijs dat Michel niet hard het water is 
in gereden. De schade aan de kentekenplaat zou zelfs nog kunnen worden 
verklaard door de gewoonte van autobergers om de kentekenplaat om te 
buigen. Dat doen zij ter bescherming van de privacy van de automobilist 
als er persfotografen in de buurt zijn.
Als Michel met lage snelheid het water in is gereden, is een schuldig- 
scenario aannemelijker dan wanneer Michel met hoge snelheid het water 
in reed. Het is gevaarlijk om het water in te rijden, zeker als je niet weet hoe 
diep het is, maar als je dat ook nog eens met hoge snelheid doet, is het nog 
gevaarlijker. Voor het schuldig-scenario zou daarom in ieder geval moeten 
worden uitgesloten dat Michel met hoge snelheid de vaart is in gereden.

Wij hebben in februari 2011 gesproken met een aantal bergers van de takel-
bedrijven Bergnet en Groothoff Onderwater Berging. Bij beide bedrijven 
bestaat ruime ervaring met het bergen van auto’s die te water zijn geraakt. 
De bergers hadden nog nooit meegemaakt dat een auto uit het water werd 
gehaald waarvan de airbags waren geactiveerd. Ook komt het regelmatig 
voor dat te water geraakte auto’s nauwelijks schade hebben, vertelden de 
bergers. Uit het feit dat de airbags niet waren geactiveerd en de auto nau-
welijks schade had, kan daarom geen conclusie worden getrokken over de 
snelheid waarmee de auto in het water is beland.
De politie heeft geprobeerd te achterhalen in welke versnelling de auto 
stond ten tijde van het te water raken. Ook dat zou iets kunnen zeggen 
over de snelheid. Volgens de verklaring van de berger van de auto stond 
de versnellingspook in de voorste stand, dus in de eerste, derde of vijfde 
versnelling. Die verklaring wordt echter niet bevestigd of ontkracht door 
foto’s, zodat we daarvoor alleen de verklaring van de berger hebben.

Tot slot werd aan Michel tijdens de politieverhoren meermaals de stelling 
voorgehouden dat hij de lichten van de auto bewust zou hebben uitge-
daan. Daarmee werd door de politie gesuggereerd dat Michel zodoende 
ongestoord in het donker zijn vrouw van het leven kon beroven. Uit foto’s 
van de plek van het ongeval blijkt echter evident dat de lichten van de auto 
aanstonden.

Het onderzoek van de politie had grondiger kunnen zijn. Er zitten weinig 
duidelijke foto’s in het dossier en de analyse van het ongeluk is gebrekkig. 
Wellicht komt dat doordat de zaak in eerste instantie niet als een moord 
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werd behandeld, maar als een ongeval. Uit ons onderzoek, waarvoor het 
dossier is geraadpleegd en met verschillende deskundigen is gesproken, 
wordt niet duidelijk met welke snelheid de auto te water is geraakt. Het is 
mogelijk dat uitgebreider en grondiger onderzoek meer duidelijkheid over 
het te water raken van de auto had verschaft.
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Michel verklaarde dat hij na het te water raken de gordel van Caroline heeft 
losgemaakt en dat hij haar toen uit het raam van de passagierskant heeft 
geduwd. Hij is daarna door hetzelfde raam de auto uitgegaan. Hij ging op 
zijn buik, met zijn hoofd eerst. Hij is niet kopje onder geweest, vertelde hij 
aan de politie. Volgens Michel was hij tot ongeveer borsthoogte nat. Dat 
werd bevestigd door verschillende getuigen.
De politie geloofde niet dat Michel slechts tot borsthoogte nat kon zijn 
geweest als hij de auto is uitgegaan op de manier waarop hij vertelde. 
Daarbij komt dat de politie het raar vond dat Michel de auto niet via zijn 
eigen kant heeft verlaten. Dat raam was dichter bij de wal en voor Michel 
gemakkelijker te bereiken.
Er werd besloten een nabootsing te organiseren van de manier waarop 
Michel en Caroline uit de auto zijn gekomen. De nabootsing vond plaats op 
22 juli 2006 op dezelfde plaats en tijd als het ongeluk. Voor Caroline werd 
een pop gebruikt die rond het middel was verzwaard tot een gewicht van 
47 kilo, het gewicht van Caroline. Een duiker nam Michels plaats in. Het 
is niet bekend of de duiker hetzelfde gewicht, dezelfde lengte en dezelfde 
kracht had als Michel.
Uit de nabootsing blijkt dat de duiker met grote moeite de pop door het 
raam naar buiten kreeg. Na de bemoedigende woorden van zijn collega’s 
dat hij maar aan zijn schoonmoeder moest denken, is het hem uiteindelijk 

27

het verlaten 
van de auto

6



toch gelukt. Dat het moeite kost een pop van 47 kilo uit een autoraam te 
duwen mag geen verrassing zijn. Een pop is minder flexibel dan een mens 
en werkt bovendien niet mee. Michel kan zich niet meer herinneren of 
Caroline bij bewustzijn was en derhalve meewerkte toen hij haar uit de 
auto hielp. In een verklaring aan de politie noemde hij de mogelijkheid dat 
zij nog iets had geroepen in de trant van ‘water, eruit’.
Toxicoloog Freek de Wolff oordeelde dat de dosis Temazepam en ethanol in 
het lichaam van Caroline te gering was om niet wakker te worden bij een 
dergelijk ongeluk. Andere oorzaken waardoor Caroline op dat moment niet 
bij bewustzijn zou zijn geweest, worden in het sectierapport uitgesloten. 
Naast enkele oppervlakkige huidbeschadigingen en kleine huidkneuzin-
gen had Caroline geen letsel waardoor zij het bewustzijn kan hebben ver-
loren. De kans is dus groot dat Caroline bij bewustzijn was op het moment 
dat zij de auto uitging.
Nadat de duiker bij de nabootsing de pop uit het raam had geduwd, pro-
beerde hij zelf door hetzelfde raam uit de auto te komen. Het lukte de 
duiker om zijn hoofd droog te houden toen hij uit de auto klom terwijl hij 
de dakrand vasthield. Zijn hoofd werd wel nat toen hij op de door Michel 
beschreven wijze uit de auto ging.

De nabootsing was geen goede nabootsing van de omstandigheden in de 
nacht dat Caroline overleed. Op de video die van de nabootsing is gemaakt, 
is zichtbaar dat de duiker niet zijn best deed om op dezelfde manier als 
Michel de auto te verlaten. Hij dook uit het autoraam, terwijl Michel heeft 
verklaard dat hij op zijn buik naar buiten gleed. De duiker had bovendien 
een duikerpak aan. Dat zal het uit de auto klimmen niet gemakkelijker heb-
ben gemaakt. Ook is op de video te zien dat de auto bij de nabootsing aan-
zienlijk dieper in het water lag dan in de bewuste nacht. Bovendien blijkt 
uit foto’s en verklaringen over het ongeval dat er nauwelijks water in de 
auto stond, terwijl bij de nabootsing de binnenkant van de auto bijna tot 
aan het raam was volgelopen met water. Tot slot stond bij de nabootsing 
het grootste gedeelte van de motorkap onder water. Kortom: bij de naboot-
sing was sprake van een andere situatie dan bij het ongeluk. De nabootsing 
kan daarom niet worden gebruikt om te achterhalen of Michel de waarheid 
sprak over de manier waarop hij Caroline uit de auto heeft gekregen en de 
manier waarop hij zelf de auto heeft verlaten.
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De manier waarop Michel zegt dat hij uit de auto is gekomen, was niet het 
enige wat de politie vreemd vond aan zijn verhaal. Wat ze ook niet snapte, 
was hoe Michel zijn vrouw kwijt had kunnen raken en hoe Caroline twee 
meter naast de auto kon verdrinken.
De eerste getuige ter plaatse, René Kenter, belde op 16 juni 2006 naar de 
politie. Hij had gehoord dat het lichaam van de overleden vrouw in beslag 
was genomen en hij had een vreemd gevoel gekregen over de toedracht van 
het ongeval. Kenter werd de volgende dag door de politie gehoord. Kenter 
vertelde dat Michel niet goed naar Caroline had gezocht. Hij vond het raar 
dat Michel een sigaret had staan roken op de kant terwijl zijn vrouw nog 
ergens in het water moest liggen. Michel zou na het gesprek met zijn zus 
een pakje sigaretten tevoorschijn hebben gehaald en aan Kenter een vuur-
tje hebben gevraagd. Kenter vond het vreemd dat Michel na de 112-melding 
pas weer het water in is gegaan toen de politie arriveerde. Volgens Kenter 
heeft Michel toen een rondje om de auto gelopen, hij ging niet met zijn 
hoofd onder water en leek niet echt te zoeken.
Het verhaal van Kenter klopt op controleerbare punten niet. Dat blijkt uit 
de opname van zijn gesprek met 112. Daarin zegt hij dat er een man in het 
water staat die naar zijn vrouw aan het zoeken is. Dat klopt met wat Michel 
erover vertelde.
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Kenter kan niet weten hoe lang en hoe goed Michel naar Caroline had 
gezocht voordat 112 werd gebeld. Bovendien zijn de verklaringen van Ken-
ter over het zoekgedrag van Michel te uiteenlopend om de vraag te beant-
woorden hoe goed Michel naar zijn vrouw heeft gezocht. Michel zei tegen 
de politie dat hij na de melding niet meteen is doorgegaan met zoeken 
omdat hij bang en in paniek was. Aan de uitspraak van Kenter werd echter 
veel waarde gehecht. De politie heeft Michel in meerdere verhoren verwe-
ten dat hij niet goed naar zijn vrouw heeft gezocht. De politie vroeg Kenter 
niet waarom hij zelf niet heeft geholpen met zoeken.
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Richard Koens was de duiker die het lichaam van Caroline vond. Zijn verkla-
ringen spelen een belangrijke rol in de strafzaak. Koens was een duiker bij 
de vrijwillige brandweer. Hij had voorafgaand aan het duiken naar Caro-
line geen ervaring met het zoeken naar lichamen in water en de gebrui-
kelijke werkwijze daarbij.
Koens heeft vier keer een verklaring afgelegd over de vroege ochtend van 
10 juni 2006. Zijn eerste twee verklaringen legde hij af aan de politie op 
11 en 17 juni 2006. Op 2 juli 2007 werd hij ter terechtzitting van de Recht-
bank Haarlem verhoord en op 27 maart 2008 legde hij een vierde verkla-
ring af ter terechtzitting van het Hof Amsterdam. Hier volgen de relevante 
stukken uit zijn verklaringen. Het is geen letterlijke weergave, maar een 
samenvatting van hetgeen door de duiker is verklaard.

De dag na het ongeval, op 11 juni 2006, zei Koens dat in de sloot ongeveer 
één meter water stond met daaronder één meter modder. Koens ging aan 
een lijn het water in. De lijn werd vastgehouden door collega’s. Na onge-
veer tien minuten zoeken vond hij Caroline ter hoogte van de rechtervoor-
zijde van de auto. Hij voelde dat ze op haar zij lag met haar voeten omhoog 
en haar hoofd naar beneden. Het lichaam lag in een hoek en bevond zich 
voor driekwart in de bagger. Koens heeft het slachtoffer aan haar riem vast 
kunnen pakken en naar boven getrokken.6 Vervolgens werden ze met de 
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lijn naar de kant gehaald. Later zag Koens dat hij het slachtoffer op een 
afstand van ongeveer twee meter van de auto had gevonden.
In zijn tweede verklaring, op 17 juni 2006, vertelde Koens het verhaal net 
iets anders. Op een afstand van ongeveer twee meter rechts voor de auto 
vond hij het slachtoffer. Koens voelde dat hij het slachtoffer tegen haar bil-
len raakte. Hij kwam er met zijn linkerhand tegenaan. Onder water kon hij 
niets zien. Hij wilde weten hoe het lichaam lag en begon haar lichaam af 
te tasten. Hij betastte daarbij de benen van het slachtoffer en hij voelde 
dat het slachtoffer op haar linkerzij lag en dat haar benen omhoog in het 
water lagen. Hij herinnerde zich nog dat hij vond dat het slachtoffer in een 
vreemde houding lag. Nadat hij het lichaam had afgetast, pakte Koens het 
slachtoffer vast aan de broekriem. Uit de verklaring van Koens wordt niet 
duidelijk waarom hij het lichaam eerst heeft afgetast voordat hij begon 
met zijn reddingsactie.
Toen Koens het slachtoffer omhoog wilde trekken, merkte hij dat haar 
hoofd en linkerschouder in de bagger vastzaten. Hij moest moeite doen 
om het slachtoffer uit de bagger te trekken. Hij gebruikte beide handen 
in plaats van de gebruikelijke enkele hand om haar omhoog te trekken. 
Ter zijde zij opgemerkt dat niet duidelijk is hoe Koens weet wat gebrui-
kelijk is. Koens voelde vervolgens dat het slachtoffer helemaal slap was. In 
het water heeft hij het slachtoffer niet kunnen zien vanwege de bagger. 
De Zesstedenvaart had volgens Koens een slappe bodem waarin hij zo’n 
80 centimeter wegzakte. Boven de bagger stond er bij de walkant onge-
veer 20 centimeter water en in het midden, waar hij het slachtoffer vond, 
ongeveer één meter.

Het was inmiddels meer dan een jaar na het ongeval toen Koens op 2 juli 
2007 zijn derde verklaring aflegde aan de Rechtbank Haarlem. Koens zei 
toen dat hij onder water niets kon zien omdat de bodem slibberig en 
zacht was. Hij zwom op een gegeven moment tegen de achterkant van het 
slachtoffer aan. Hij schrok en trok zijn handen terug. In eerste instantie zei 
Koens dat hij het lichaam van Caroline helemaal had afgetast. Toen voelde 
hij dat haar benen schuin naar boven stonden en dat ze op de linkerzij-
kant lag met het bovenlichaam in de bagger. Bij de rechtbank verklaarde 
hij dat hij alleen haar rug en benen had betast. Koens heeft het hoofd van 
Caroline niet gevoeld. Hij kon zich niet meer herinneren dat hij had gezegd 
dat haar hoofd naar beneden lag. Wel kon hij zich nog herinneren dat het 
lichaam een vreemde houding had. Haar bovenlichaam lag tussen de 40 en 
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50  centimeter in de modder. Haar benen en een gedeelte van haar heup 
staken boven de modder uit. Ze lag er schuin in en haar benen stonden 
even daarboven schuin omhoog. Nadat hij het lichaam had afgetast, heeft 
hij Caroline met één hand bij haar riem aan de rugkant gepakt en heeft hij 
haar naar de kant gehaald.
De hoogte van de bagger in de sloot was 80 centimeter, met daarboven 
één meter water. Als hij op de bodem zou hebben gestaan, zou Koens met 
zijn lengte van 1 meter78 onder water komen. Daarom had hij lucht in zijn 
duikerpak laten lopen.
Op 27 maart 2008 bij het Amsterdamse hof bleef Koens grotendeels bij 
de verklaring die hij voor de Haarlemse rechtbank had afgelegd. Toch ver-
klaarde hij bij het hof over sommige details anders. Koens zei daar dat voor 
zijn gevoel het slachtoffer uiteindelijk op ongeveer drie meter van de rech-
terkant van de auto in het water is gevonden. Hij schatte dat ze bijna in 
het midden van de sloot lag. Koens kon onder water niets zien en daarom 
deed hij alles op de tast. Hij stootte met zijn rechterhand tegen de billen 
van Caroline aan. Hij vond haar tien tot vijftien minuten nadat hij te water 
was gegaan. Caroline lag in een vreemde houding. Ze lag op haar linker-
zijde met haar bovenlichaam naar beneden en haar benen staken schuin 
omhoog uit de modder. De linkerschouder en het hoofd zaten helemaal 
in de modder. Hij had Caroline stevig bij de broeksriem vastgepakt, want 
hij voelde dat ze vastzat. De waterlaag boven de modder was niet zo diep, 
30 à 40 centimeter. Hij kon zich niet herinneren dat hij bij de rechtbank 
heeft verklaard dat de modderlaag ongeveer 80 centimeter diep was. Hij 
hoorde van collega’s dat het slachtoffer ongeveer drie à vier meter van de 
auto vandaan is gevonden. Voor zijn gevoel was het drie meter. Daar bleef 
hij bij.
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Het standaardscenario van getuigen in een strafzaak is dat zij er bij waren 
en er naar keken en dat zij daarom op een later moment redelijk nauw-
keurig verslag kunnen doen van wat er gebeurd is en wat zij hebben 
gezien. In werkelijkheid maken getuigen in strafzaken soms fouten. Bij 
belangrijke getuigen is het daarom zinvol dat het waarheidsgehalte van de 
verklaring wordt onderzocht. Een methode hiervoor is het onderzoeken van 
alternatieve scenario’s die zouden kunnen verklaren waarom de getuigen-
verklaring onjuist zou kunnen zijn.7 Fouten in verklaringen kunnen bewust 
worden gemaakt omdat de getuige belang heeft bij de veroordeling van de 
 verdachte. Fouten kunnen echter ook onbewust worden gemaakt omdat 
de getuige politie en justitie graag behulpzaam wil zijn, maar zich hier-
voor dingen moet herinneren die hij eigenlijk niet meer weet of die hij 
nooit heeft geweten.
Koens is de enige die kan vertellen over de manier waarop Caroline in de 
vaart heeft gelegen. Het is van belang om de verschillende verklaringen 
van Koens nader te onderzoeken. De positie waarin Caroline in de sloot 
heeft gelegen, speelde een cruciale rol bij de veroordeling van Michel, zoals 
later zal blijken.

De verklaringen van Koens vormen geen eenduidig verhaal. Ten eerste is 
het onduidelijk hoe Koens het slachtoffer heeft gevonden. Hij zei bij de 
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rechtbank dat hij het gehele lichaam heeft afgetast, maar het hoofd niet 
heeft gevoeld. Hij zag onder water niets, maar een jaar na het ongeval 
wist hij te vertellen dat het slachtoffer tussen de 40 en 50 centimeter in 
de modder lag. Die diepte heeft hij slechts eenmaal genoemd en wel in 
het verhoor door de rechtbank. Ten tweede verklaarde Koens bij de politie 
dat Caroline twee meter van de auto lag en bij de rechtbank en het hof dat 
zij drie meter van de auto lag. Ten derde heeft Koens bij het hof gezegd 
dat de waterlaag boven de modder in de sloot 30 à 40 centimeter was. Tij-
dens zijn eerste verklaring heeft hij echter gezegd dat in de sloot ongeveer 
één meter water stond en daaronder één meter modder. Bij zijn tweede en 
derde verklaring vertelde hij dat er op de plek waar hij het slachtoffer vond 
80 centimeter bagger was en één meter water. Ten vierde heeft Koens 
op 17 juni 2006 verklaard dat hij Caroline met twee handen uit de mod-
der heeft getrokken en dat hij veel kracht moest zetten. Tijdens de zitting 
bij de Rechtbank Haarlem heeft hij echter gezegd dat hij één hand heeft 
gebruikt. Ook op 27 maart 2008, bij het hof, heeft hij verklaard dat hij één 
hand heeft gebruikt en dat hij zelfs geen extra kracht hoefde te zetten.
De Haarlemse rechtbank vroeg aan Koens waarom hij eerder heeft ver-
klaard dat hij Caroline met beide handen vast had. Koens antwoordde 
daarop dat hij zich nu kan herinneren dat hij haar met één hand heeft vast-
gepakt en dat hij toen heeft gevraagd of ze hem naar de kant konden trek-
ken. Ook de officier van justitie merkte op dat Koens over het lostrekken 
van het slachtoffer anders verklaarde dan bij de politie. Koens zei daarop 
dat hij dacht één hand te hebben gebruikt en dat hij Caroline geleidelijk uit 
de modder heeft getrokken. Daarna zei hij: ‘Ik kan het me niet herinneren.’
De duiker heeft op een aantal punten niet consistent verklaard: de manier 
waarop hij het slachtoffer heeft gevonden, waar hij het slachtoffer heeft 
gevonden, hoe de modder-waterverhouding was, welke kracht nodig was 
om Caroline uit de modder te krijgen en of hij het met één of twee handen 
heeft gedaan. Het lijkt steeds om niet al te dramatische wijzigingen in de 
verklaringen van Koens te gaan, maar in deze zaak zijn ze cruciaal: die klei-
ne verschillen betekenen het verschil tussen een veroordeling van Michel 
voor moord en vrijspraak. Door de tegenstrijdige verklaringen van Koens 
kan niet worden vastgesteld wat de duiker in werkelijkheid heeft gedaan 
en waargenomen.
Tot slot heeft Koens bij het hof gezegd dat Caroline bijna in het midden 
van de sloot lag. Dat kan niet kloppen. De vaart is vijftien meter breed. 
Het midden van de vaart is dan 7,5 meter van de wal. De auto, een Opel 
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 Vectra-B, lag ongeveer één meter van de kant. Opel Vectra’s zijn ongeveer 
1 meter 80 breed. Bij de politie verklaarde Koens dat Caroline twee meter 
van de auto lag en bij de rechtbank verklaarde hij dat ze drie meter van de 
auto lag. Caroline lag in die versies 4,8 tot 5,8 meter van de kant. Dat is niet 
het midden van de sloot. Men zou kunnen aannemen dat Koens er slechts 
1,7 tot 2,7 meter naast zat en dat zijn schattingsvermogen derhalve redelijk 
is. Eerder deed de rechtbank al een poging om het schattingsvermogen van 
de duiker te testen. Koens werd gevraagd wat de breedte was van de tafel 
waar hij aan zat. Hij schatte de breedte juist. De rechtbank heeft daaraan 
de conclusie verbonden dat de duiker goed is in het schatten van afstan-
den.
De schatting die Koens maakte bij de rechtbank over hoe diep Caroline in 
de modder lag, heeft een beslissende rol gespeeld bij de veroordeling van 
Michel. De conclusie van zowel de rechtbank als het hof dat Caroline door 
Michel in de modder moet zijn geduwd, is gebaseerd op de schatting van 
Koens dat Caroline 40 tot 50 centimeter in de modder lag. Een tiental cen-
timeters minder leidt al tot een geheel andere conclusie. Maar dat komt in 
paragraaf 11 aan de orde.
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Koens heeft inconsistente verklaringen afgelegd en bovendien één keer 
de schatting gemaakt dat Caroline 40 tot 50 centimeter in de modder lag. 
Dat detail heeft hij niet zo nauwkeurig kunnen waarnemen. Hij kon onder 
water niets zien en deed alles op de tast. Er zijn bovendien verschillende 
andere redenen waardoor hij dat detail niet zo nauwkeurig heeft kunnen 
waarnemen en hij tot verschillende verklaringen is gekomen.
Koens heeft verschillende keren verklaard dat hij vond dat het slachtoffer 
in een vreemde houding lag. De duikactie op 10 juni 2006 was echter zijn 
eerste ervaring met een persoon die buiten de auto werd gevonden. Koens 
had geen vergelijkingsmateriaal waardoor hij tot die conclusie had kun-
nen komen. Het is waarschijnlijk dat Koens’ herinnering van de houding 
van Caroline in de loop van de tijd is vertekend. Van Koppen noemt ver-
schillende oorzaken voor het vertekenen van herinneringen. Een van de 
oorzaken is dat het geheugen er niet op is ingericht om losse gebeurtenis-
sen en details te onthouden. Bovendien zijn mensen over het algemeen 
niet goed in het waarnemen van fysische grootheden zoals afstanden.8 
Onderzoek van Bartlett laat zien dat mensen onvolledige herinneringen 
aanvullen met elementen die goed in het verhaal passen. Die details kun-
nen juist zijn, maar evenzeer onjuist.9 Koens heeft verklaard dat hij onder 
water niets kon zien. Hij moet de afstand van 40 tot 50 centimeter hebben 
geschat aan de hand van wat hij heeft gevoeld. Het lijkt waarschijnlijk dat 
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Koens nooit precies heeft geweten hoeveel centimeter Caroline in de mod-
der lag en dat dat detail er is gekomen om aan de politie, de rechtbank en 
het hof een compleet verhaal te kunnen vertellen.
Koens was geen neutrale waarnemer. Volgens de brandweermannen was 
hij geëmotioneerd tijdens de duik. Koens had het moeilijk, werd zenuw-
achtig en had geroepen dat hij terug naar de kant wilde. Omdat Koens 
geëmotioneerd was, is het onwaarschijnlijk dat hij zich details van de 
gebeurtenis kon herinneren, zoals de modder-waterverhouding, hoe ver 
Caroline van de auto lag en hoe diep Caroline in de modder lag.

Dennis van der Burg, een duiker die sinds 2000 werkzaam is bij de brand-
weer van Amsterdam en behoorlijk wat duikervaring heeft, kon aan ons 
bevestigen dat een geëmotioneerde duiker zich doorgaans niet alle details 
van de gebeurtenis kan herinneren.10 Van der Burg vertelde ons dat duikers 
er in beginsel niet mee bezig zijn om precies vast te stellen hoe iemand in 
het water ligt. Ze kijken niet nauwkeurig naar de houding van het lichaam. 
Uit eigen ervaring weet Van der Burg dat onervaren duikers vaak in paniek 
zijn. Het enige wat door hun hoofd gaat als ze een lichaam vinden, is dat 
ze het er zo snel mogelijk uit willen halen. De verklaringen van onervaren 
duikers acht hij daarom minder betrouwbaar dan die van duikers die al 
vele malen bij een ongeluk hebben geassisteerd. Klaas van der Heide en 
Jeroen van de Berg, beiden duiker bij de marine, onderschrijven het verhaal 
van Van der Burg.11

In tegenstelling tot onze bevindingen heeft het Hof Amsterdam geoor-
deeld dat ‘over de wijze waarop Koens het slachtoffer heeft gevonden in 
alle instanties consistent en eenduidig is verklaard. (…) Deze verklaringen 
acht het hof dan ook betrouwbaar.’ Die tekst doet men zich afvragen hoe 
die conclusie zich verhoudt tot een grondige bestudering van de verklarin-
gen van Koens door het hof.
Met een experiment hebben wij onderzocht hoe uiteenlopend de verkla-
ringen van Koens kunnen worden gewaardeerd. Koens heeft vier verklarin-
gen afgelegd. In elke verklaring heeft hij een andere beschrijving gegeven 
van de sloot, de verhouding van de modder en het water en de houding van 
Caroline. In het experiment hebben wij de vier verschillende verklaringen 
aan proefpersonen voorgelegd, waarbij elke proefpersoon slechts een van 
de verklaringen te lezen kreeg. Voor elke verklaring deden veertien proef-
personen mee. Wij vroegen hun de positie van het lichaam van  Caroline 
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in de sloot te tekenen zoals zij dachten dat met de omschrijving die zij 
kregen was bedoeld. Zij moesten de houding van Caroline tekenen op een 
vel papier. Om een gelijke schaal te behouden hadden wij de bodem en 
het wateroppervlakte vooraf ingetekend (zie afbeelding 4). In totaal heb-
ben 56 respondenten meegewerkt aan het experiment. De respondenten 
waren studenten met een leeftijd tussen de 18 en 26 jaar.

Binnen elke groep van veertien respondenten werd het slachtoffer op zeer 
uiteenlopende manieren getekend. De verklaring van Koens over de positie 
van het lichaam van Caroline is nooit door meer dan zeven van de veertien 
respondenten op dezelfde manier geïnterpreteerd. Bij de verklaring van 
17 juni 2006 verschillen de posities het meest van elkaar. Het slachtoffer is 
door de ene helft van de respondenten horizontaal en door de andere helft 
verticaal getekend. De verschillende posities van Caroline zijn ook nog eens 
op verschillende plaatsen in de sloot getekend.

Het Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat Koens consistent en eenduidig 
heeft verklaard. Uit het experiment blijkt dat de verklaringen van Koens 
niet alleen inconsistent zijn, zij kunnen ook nog eens op uiteenlopende 
manieren worden geïnterpreteerd. Omdat Koens inconsistente verklarin-
gen heeft afgelegd en een onervaren duiker was, hadden de rechtbank en 
het hof kritischer naar de verklaringen van Koens moeten kijken. Zij hadden 
zich moeten afvragen waarom Koens over bepaalde zaken anders verklaar-
de dan in eerdere verklaringen en waarom zijn verklaring bij de rechtbank, 
meer dan een jaar na het ongeluk, nog als waarheidsgetrouw kon worden 
beschouwd. Uit het dossier blijkt echter dat het hof weinig kritische vragen 
heeft gesteld over hoe en waar Caroline precies is gevonden. Daar was op 
zijn minst aanleiding toe.
De belangrijkste reden om Koens kritisch te ondervragen is dat de ver-
klaring die hij tegen de rechtbank aflegde, waar hij zei dat Caroline 40 tot 
50 centimeter in de modder lag, de basis vormt waarop het onderzoek door 
deskundigen is gebaseerd. Zij gebruikten Koens’ verklaringen om te bepa-
len of de beschreven positie van Caroline een natuurlijke oorzaak kan heb-
ben gehad. Dat detail heeft Koens, zo weten wij nu, nooit zo nauwkeurig 
kunnen waarnemen.
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Figuur 1 Overzicht van de papieren die de respondenten hebben ingevuld

Verklaring 1

‘In de sloot stond ongeveer één meter 
water en daaronder lag één meter mod-
der/prut. Ik voelde dat het slachtoffer voor 
driekwart in de bagger en op de zijkant 
lag. Verder voelde ik dat het slachtoffer 
met de voeten omhoog en het hoofd naar 
beneden lag. Het lichaam lag in een hoek.’

Verklaring 2

‘Ik zakte zo’n 80 cm in de bagger weg. 
Boven de bagger was er bij de walkant 
ongeveer 20 cm water en in het midden, 
waar ik het slachtoffer vond ongeveer een 
meter water. Ik voelde dat het slacht offer 
op haar linkerzij lag en dat haar benen 
omhoog in het water lagen. Toen ik het 
slachtoffer aantrof in de bagger, viel het 
mij op dat ze in een vreemde houding lag. 
Het slachtoffer lag met het hoofd in de 
bagger. Toen ik het slachtoffer omhoog 
wilde trekken, merkte ik dat het hoofd en 
de linkerschouder in de bagger vastzaten.’

Verklaring 3

‘De hoogte van de bagger in de sloot 
was 80 cm, met daarboven ongeveer één 
meter water. De benen van het slacht-
offer stonden schuin naar boven. Het 
slachtoffer lag op de linkerzijkant in een 
hoek, met het bovenlichaam in de bagger. 
Het bovenlichaam van het slachtoffer 
lag tussen de 40 en 50 centimeter in de 
modder. De benen van het slachtoffer en 
een gedeelte van de heup staken boven de 
modder uit. Het slachtoffer lag er schuin 
in en haar benen stonden even daarboven 
schuin omhoog.’

Verklaring 4

‘Het slachtoffer lag op haar linkerzijde, 
met haar bovenlichaam naar beneden 
en de benen schuin omhoog. De benen 
staken schuin omhoog uit de modder. 
De linkerschouder en het hoofd zaten 
helemaal in de modder. De waterlaag 
boven de modder was niet zo diep, 
30 à 40  centimeter.’
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De rechtbank en het hof raadpleegden een aantal verschillende deskundi-
gen. Hierna worden de uitspraken besproken van grondmechanicus Frans 
Molenkamp en senior engineering geologist Gerard de Lange.

De belangrijkste deskundige in de zaak is Frans Molenkamp. Op het 
moment dat hij door de advocaat-generaal Raymond Tdlohreg bij het 
hof werd opgeroepen, was hij hoogleraar Grondmechanica in Delft. Op 
1 april 2008 werd aan Molenkamp de opdracht gegeven om drie vragen te 
beantwoorden. De eerste vraag was: Met hoeveel kracht is het lichaam van 
het slachtoffer in de modder gebracht? De tweede en derde vraag waren: 
Kan die kracht door één persoon worden uitgeoefend en zo ja, is het dan 
mogelijk dat daarbij het hoofd en een deel van het bovenlichaam van die 
persoon droog blijven? Die laatste vraag werd gesteld omdat verschillende 
getuigen hebben verklaard dat Michel tot borsthoogte nat was en dus dro-
ge schouders had. De kwestie van de droge schouders zal in de volgende 
paragraaf aan de orde komen.
Molenkamp heeft, net als De Lange, alleen de verklaring van Koens van 
2 juli 2007 voorgelegd gekregen. Uit het dossier kan niet worden afgeleid op 
grond van welke overwegingen de advocaat-generaal heeft besloten juist 
die verklaring van Koens uit te kiezen als uitgangspunt voor het onderzoek 
van Molenkamp. Het enkele feit dat Koens in zijn verklaring van 2 juli 2007 
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een schatting heeft gemaakt van hoe diep Caroline in de modder heeft 
gelegen, zou de keuze van de advocaat-generaal niet hebben mogen bepa-
len. De overige verklaringen bevatten ook gegevens die relevant waren 
voor het onderzoek dat Molenkamp moest uitvoeren.
Molenkamp had, net als De Lange, meer informatie moeten vragen om zijn 
rapport op te baseren. De deskundige dient er zelf voor te zorgen dat hij 
over alle relevante gegevens beschikt. Hij had bovendien moeten controle-
ren of de verklaring van Koens klopte. Uit het proces-verbaal van de zitting 
blijkt evident dat Koens eerder is verhoord en toen anders heeft verklaard. 
Molenkamp had daardoor voldoende reden om aan de betrouwbaarheid 
van de bron van zijn onderzoek te twijfelen. Wij stelden Molenkamp voor 
zijn rapport door te spreken, maar hij wilde dat niet zonder het gesprek bij 
ons in rekening te brengen.
Molenkamp is in zijn onderzoek op basis van zijn beperkte dossierkennis 
uitgegaan van de volgende gegevens: het slachtoffer lag ongeveer 40 tot 
50 centimeter in de modder, en de waterlaag boven de modder was 50 cen-
timeter. Wij weten niet wat op 10 juni 2006 de waterdiepte tot de bodem 
was. Wij ondervroegen daarover op 10 juni 2011 Alexander Knibbeler, een 
medewerker van MOS Grondmechanica in Amsterdam. Volgens Knibbeler 
had Molenkamp kunnen onderzoeken wat de waterdiepte was, bijvoor-
beeld met behulp van sonartechniek. Bovendien had hij het natuurlijk 
volumegewicht van het water moeten bepalen. Daarmee had de gelaagd-
heid van de bodem precies vastgesteld kunnen worden. Nu Molenkamp 
dat niet heeft gedaan, kan niet worden gezegd waar de modderlaag begint 
en welke lagen zich daaronder bevinden.
In 2005 is de vaart door de provincie Noord-Holland gebaggerd. Bij die 
gelegenheid zijn metingen verricht. Van de plek waar Michel en Caroline 
te water zijn geraakt heeft de provincie echter geen profiel gemaakt. Dat 
is jammer, want dan waren het verloop van de vaart en de diepte van de 
vaart, die een belangrijke rol spelen in de zaak, duidelijk geweest.
Molenkamp heeft op twee plaatsen onderzoek gedaan. Eerst heeft hij in 
een zwembad vastgesteld hoeveel kracht Michel heeft kunnen ontwikkelen 
in de sloot. Voor het onderzoek heeft een man met een lengte en gewicht 
gelijkend op die van Michel verschillende handelingen verricht waarbij is 
gemeten hoeveel kracht hij heeft kunnen ontwikkelen. Bij het onderzoek 
op de plaats delict stond de vraag centraal hoeveel kracht nodig moet zijn 
geweest om Caroline 40 tot 50 centimeter in de modder te krijgen. Om die 
vraag te kunnen beantwoorden heeft Molenkamp onderzoek gedaan naar 
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de weerstand in de sloot. De wijze waarop Molenkamp dat heeft gedaan, 
herkent Knibbeler als een betrouwbare en veel toegepaste techniek om de 
weerstand van de grond te meten.
Uit de onderzoeken blijkt dat er een externe kracht moet zijn geweest 
als gevolg waarvan Caroline tussen de 40 en 50 centimeter in de modder 
terecht is gekomen. Volgens het hof moet die externe kracht Michel zijn 
geweest. De kracht die Michel heeft kunnen ontwikkelen is telkens gro-
ter dan de weerstand die overwonnen moest worden om Caroline 40 tot 
50 cm in de modder te krijgen. Het is bijzonder dat een wetenschapper tot 
die conclusie komt, terwijl empirische gegevens iets anders laten zien. Bij 
de reconstructie, die later aan de orde zal komen, waren namelijk twee dui-
kers nodig om de pop 40 tot 50 centimeter in de modder te krijgen.
Wat minstens even belangrijk is, is dat uit de grafieken die in het rapport 
van Molenkamp staan, blijkt dat weinig tot geen kracht nodig was om 
Caroline 0 tot 30 centimeter in de modder te krijgen. Caroline heeft naar 
het oordeel van Molenkamp zonder enige externe kracht 0 tot 30 centi-
meter in de modder terecht kunnen komen.
Hiervoor is reeds uiteengezet dat duiker Koens niet precies heeft kunnen 
vaststellen hoe diep Caroline in de modder lag. Hij heeft een schatting 
gemaakt. Als die schatting een tiental centimeters lager was uitgevallen, 
had de conclusie van het onderzoek van Molenkamp geheel anders geluid, 
namelijk dat er geen externe kracht hoeft te zijn geweest. Wij hebben het 
vermoeden dat niet alle procespartijen zich daarvan bewust waren. Dat 
laatste heeft wellicht te maken met het feit dat het rapport kort voor de zit-
ting gereed was. Molenkamp overhandigde zijn onderzoek pas het week-
end voor de zitting aan advocaat-generaal Tdlohreg bij het Meetingpoint 
op de luchthaven Schiphol.

Voor aanvullend onderzoek op het onderzoek van Molenkamp heeft de 
advocaat-generaal Gerard de Lange opgeroepen. Hij werkte op dat moment 
als senior engineering geologist bij Deltares. Deltares is een toegepast ken-
nisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Net als 
Molenkamp heeft De Lange niet alle voor zijn rapport benodigde gegevens 
verzameld en heeft hij de betrouwbaarheid van zijn bron niet onderzocht.
De Lange heeft op de plaats delict bodemmonsters genomen en die ver-
volgens in zijn laboratorium onderzocht op consistentie en dichtheid. Het 
is onduidelijk waar in de sloot hij de bodemmonsters precies heeft geno-
men. Hij heeft vastgesteld dat ‘de bodem van de vaart uit slap, sterk humus 
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 donkerbruin slib bestond met veel fijne plantvezelresten’. Humus is het 
traag afbrekende deel van de organische stof in de bodem. ‘Sterk humus’ 
houdt in dat er veel organische stoffen in de bodem zitten. Verder sprak De 
Lange over een abrupte overgang van water naar slib. Koens had het juist 
over een geleidelijke overgang van slib naar water. Wij weten niet hoe De 
Lange heeft vastgesteld dat die overgang abrupt was. Net als Molenkamp 
had De Lange volgens Knibbeler de waterdiepte tot de bodem moeten vast-
stellen en de gelaagdheid van de bodem moeten onderzoeken. De kracht 
die volgens Molenkamp nodig was om het slachtoffer 40 tot 50 centimeter 
in de modder te krijgen, komt overeen met de benodigde kracht die uit het 
onderzoek van De Lange blijkt.

De twee deskundigen hebben een beslissende rol gespeeld bij de veroorde-
ling van Michel. Zij deden beiden het werk van getuige-deskundige voor het 
eerst en waren niet eerder als deskundige opgetreden in een strafzaak. Zij 
hebben, wellicht uit onervarenheid, fouten gemaakt die voorkomen had-
den kunnen worden. Een fout die zij maakten, is dat zij hun bronnen niet 
hebben gecontroleerd en niet zijn nagegaan of hun informatie compleet 
was. Door de beperkingen van hun informatie zijn zij niet van de juiste fei-
ten uitgegaan. Ze hadden het hof om het complete dossier moeten vragen, 
zodat ze wisten dat ze alle relevante stukken tot hun beschikking hadden 
om compleet onderzoek te kunnen doen. Dan waren zij waarschijnlijk tot 
andere conclusies gekomen.
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Door verschillende getuigen is verklaard dat Michel droge schouders had 
toen de politie al was gearriveerd. De vraag of het mogelijk is dat bij het 
40 tot 50 centimeter in de bodem duwen van het slachtoffer het hoofd en 
een deel van het bovenlichaam van de dader droog blijven, heeft Molen-
kamp in zijn rapport onbeantwoord gelaten.
Advocaat-generaal Raymond Tdlohreg zei in een gesprek dat wij met hem 
hadden op 5 september 2011 dat ter terechtzitting van het hof aan de orde 
is geweest dat de persoon bij het uitoefenen van de kracht vanaf borst-
hoogte droog heeft kunnen blijven. Een dergelijke situatie is denkbaar als 
Michel op Caroline heeft gestaan, zo zei getuige Robert van Hulst. Van Hulst 
is leidinggevende bij het Duikmedisch Centrum van de Koninklijke Marine 
in Den Helder. Van Hulst heeft echter geen gericht onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheid of Michel hierbij droog heeft kunnen blijven en bij welke 
diepte dat het geval zou kunnen zijn. Hij verklaarde dat op basis van zijn 
ervaring, zei hij.
Omdat de diepte van de vaart waarin Caroline is gevonden nooit is vast-
gesteld, is het lastig om te bepalen tot waar Michel nat zou zijn geworden 
als hij op Caroline was gaan staan om haar in de modder te duwen. Het 
is bekend dat het water bij het passagiersraam zo diep was dat de waad-
broeken van de brandweermannen dreigden vol te lopen. Het lichaam van 
Caroline werd meer naar het midden van de vaart gevonden, rechts van het 
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passagiersraam op twee à drie meter afstand van de auto. Daar was het 
dus waarschijnlijk nog dieper. Dat vermoeden kan worden onderbouwd 
met het gegeven dat duiker Koens met een lengte van 1 meter 78 heeft 
verklaard dat hij moeilijk kon staan rond de plek waar Caroline lag. Zelfs 
als Michel voldoende kracht zou hebben gehad om Caroline in de modder 
te drukken, is het daarom onwaarschijnlijk dat hij zijn vrouw 40 tot 50 cen-
timeter in de modder heeft geduwd zonder dat zijn hoofd en schouders 
daarbij nat zijn geworden. De rechtbank verbond aan de droge schouders 
van Michel echter een geheel andere conclusie: Michel heeft niet goed naar 
Caroline gezocht.
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Michel ontkent dat hij Caroline om het leven heeft gebracht. Hij is bij zijn 
verhaal gebleven dat de dood van Caroline een ongeluk was en dat zij op 
een natuurlijke manier is verdronken. Dat is, zo weten wij zeker, onzin. Een 
natuurlijke manier van verdrinken bestaat niet. Michel bedoelt kennelijk 
iets anders, namelijk dat Caroline zonder externe invloed is verdronken.
Caroline kon goed zwemmen. Toch is zij volgens Michel verdronken. Om 
meer inzicht te krijgen in de mogelijkheid om per ongeluk te verdrinken is 
een literatuuronderzoek verricht naar natuurlijke verdrinkingsoorzaken bij 
ervaren zwemmers. Er werden verschillende oorzaken gevonden, namelijk 
alcoholgebruik, paniek, cold water shock en desoriëntatie in het water.

Een veelvoorkomende oorzaak voor het verdrinken van ervaren zwemmers 
is alcoholconsumptie.12 Alcoholconsumptie verhoogt onder andere het risi-
co op bewustzijnsverlies en vermindert het vermogen een situatie goed te 
beoordelen.13 Zelfs kleine hoeveelheden alcoholconsumptie verhogen het 
risico op verdrinken.14

Michel verklaarde dat Caroline de avond voor het ongeval in het Casino 
twee tot vier glazen Bacardi-cola had gedronken. Volgens toxicoloog Freek 
de Wolff is het onmogelijk dat Caroline zoveel heeft gedronken op die 
avond, gezien het lage alcoholpercentage dat in haar lichaam is gevon-
den. Het is zeker dat Caroline alcohol heeft gedronken omdat in haar urine 
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 ethanol kon worden aangetoond, maar het is onduidelijk hoeveel precies. 
Ook is niet bekend hoe goed Caroline tegen alcohol kon. Alcoholconsump-
tie, in welke mate dan ook, verhoogt het risico op verdrinken.

Een tweede oorzaak van verdrinking is paniek. Bij een paniekaanval onder 
water begint iemand te hyperventileren en probeert onder water te ade-
men. Als gevolg hiervan verliest de persoon binnen korte tijd het bewust-
zijn.15

Het lijkt aannemelijk dat Caroline zich op het moment van te water raken 
in een paniektoestand bevond. Zij lag volgens Michel op dat moment te 
slapen. Als Caroline in het donker wakker is geschrokken en door haar man 
uit het autoraam in het water is geduwd, kan dat haar in paniek hebben 
gebracht. Het is mogelijk dat Caroline in paniek raakte, een paar keer naar 
lucht heeft gehapt en als gevolg daarvan is verdronken. Ter zijde zij opge-
merkt dat met een paniekscenario geen onderscheid wordt gemaakt tus-
sen het onschuldig-scenario en het scenario waarin Michel Caroline opzet-
telijk onder water heeft geduwd, waardoor zij in paniek raakte en onder 
water naar lucht heeft gehapt.

Een derde oorzaak van het per ongeluk verdrinken is een plotselinge schok 
door koud water. Door zo’n cold water shock kunnen hyperventilatie en 
bewustzijnsverlies optreden.16 Duikdeskundige Van Hulst verklaarde op 
27 maart 2008 tijdens de zaak van Michel in hoger beroep dat het onwaar-
schijnlijk was dat Caroline door een cold water shock zou zijn verdronken. 
Het water waarin zij verdronk had een temperatuur van 15-17 °C. Dat was 
volgens hem te warm voor een cold water shock. De literatuur geeft hem 
gelijk: een cold water shock komt vooral voor in watertemperaturen onder 
de 15 °C.17

Een lagere watertemperatuur had het scenario van verdrinking door een 
cold water shock in het geval van Caroline meer plausibel gemaakt. Het eni-
ge betrouwbare symptoom dat kan worden gebruikt om achteraf vast te 
stellen of iemand is overleden aan de gevolgen van een cold water shock is 
de lichaamstemperatuur. Een lichaamstemperatuur van minder dan 27 °C 
is zonder medisch ingrijpen bijna altijd dodelijk.18 Het is niet bekend wat de 
lichaamstemperatuur van Caroline was vlak na haar dood.

Een vierde mogelijke oorzaak van verdrinking is desoriëntatie. Onder nor-
male omstandigheden oriënteert de mens zich met behulp van informatie 
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van sensorische prikkels uit de omgeving die worden geregistreerd door 
het gezichtsvermogen, het gehoor en het tastgevoel in de huid. Daarnaast 
krijgen we informatie binnen over de positie van onze ledematen in de 
ruimte en waar deze zich naartoe begeven.19 Onder water zijn de middelen 
om zich te oriënteren beperkt. Aan gehoor, het tastgevoel en de positie van 
de ledematen heeft men onder water weinig. Daarnaast is het gezichts-
vermogen onder water meestal beperkt door bijvoorbeeld modderig water 
of door duisternis.20 Onder water zal men daarom sneller gedesoriënteerd 
raken dan boven water. Desoriëntatie is een toestand waarbij iemand niet 
meer in staat is om zijn relatieve positie ten opzichte van de oppervlakte, 
de bodem of een voorwerp te bepalen.21 Door desoriëntatie kan iemand het 
besef verliezen van wat onder en boven is. Het is bekend dat desoriëntatie 
onder water gevaarlijk kan zijn, zeker in combinatie met paniek.22

Door de Rechtbank Haarlem is Van Hulst als getuige-deskundige gehoord. 
Hij heeft veel ervaring met situaties waarin duikers zijn verdronken. Hij 
baseerde zijn uitspraken op passages van de verklaringen van Michel, een 
verklaring van Koens – het is niet duidelijk welke – en foto’s van het ongeluk 
die gemaakt zijn tijdens de nabootsing. Hij ging ervan uit dat Caroline diep 
in de modder vastzat en dat de sloot ondiep was. Die aannames worden 
echter niet door stukken uit het dossier of anderszins bevestigd. Ook hij 
had, net als deskundigen Molenkamp en De Lange, de betrouwbaarheid 
van de bronnen van zijn onderzoek moeten controleren.
Het is waarschijnlijk dat Caroline gedesoriënteerd was toen zij onder water 
in de vaart terechtkwam. Onder water kon ze niets zien door de duisternis 
en de modder. Zoals eerder is gezegd, is het eveneens waarschijnlijk dat 
Caroline in paniek was toen zij in het water terechtkwam. Volgens Van 
Hulst is desoriëntatie als oorzaak voor de verdrinking van Caroline een wei-
nig geloofwaardig scenario, gezien de geringe diepte van de vaart waarin 
zij terechtkwam. Hij begrijpt niet waarom Caroline na het verlaten van de 
auto niet gewoon op haar knieën is gaan zitten of is gaan staan. Het is 
echter onduidelijk hoe diep de vaart precies was op de plek waar Caroline 
verdronk. En het is niet duidelijk van welke diepte Van Hulst uitging bij zijn 
verklaring. Bovendien is niet vast komen te staan welke invloed de struc-
tuur van de bodem heeft gehad. Uit de verklaringen van Koens blijkt dat 
iemand van 1 meter 78 op die plek moeilijk kon staan. Het is niet waar-
schijnlijk dat Caroline, een vrouw van 1 meter 60, op die plek op haar knieën 
kon gaan zitten of staan.
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Dan rest nog de vraag of Caroline zich door haar desoriëntatie heeft inge-
graven in de modder. Volgens Van Hulst is het uiterst onwaarschijnlijk 
dat iemand zich, al dan niet volledig gedesoriënteerd of al dan niet onder 
invloed van alcohol of medicatie, in een ondiepe sloot met een geleidelijke 
overgang van water naar slib zou ingraven in de modder, waarbij de brand-
weerduiker met volle kracht het slachtoffer uit de modder moest trekken. 
Hij heeft dat niet onderzocht, maar spreekt uit ervaring. Ook deskundige 
Molenkamp acht het onwaarschijnlijk. Ook hij heeft het niet onderzocht.
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De politie vond het onbegrijpelijk dat Michel beweerde dat hij zijn vrouw 
na het verlaten van de auto kwijt was en dat haar lichaam uiteindelijk door 
een duiker twee tot drie meter van de auto werd teruggevonden. Het feit 
dat de vaart rondom de auto relatief ondiep was, de verklaring van Ken-
ter dat Michel naar zijn oordeel niet goed heeft gezocht en de verklaring 
van Koens van 17 juni 2006 over de manier waarop hij Caroline vond, ver-
sterkten het vermoeden van de politie dat Michel zijn vrouw opzettelijk 
had  verdronken. Naast een reconstructie van het verlaten van de auto werd 
daarom op 22 juli 2006 eveneens gereconstrueerd hoe Michel zijn vrouw 
vervolgens moet hebben verdronken. De reconstructie die werd uitgevoerd, 
leek niet op de situatie zoals die was op 10 juni 2006. De reconstructie auto 
was in het water getakeld in plaats van gereden, stond te diep in het water 
en was bovendien volgelopen met water. In de echte situatie was de bekle-
ding van de auto droog. Bovendien had de duiker die Michel moest spelen 
een duikerpak aan.
Tijdens de reconstructie moest de duiker proberen de pop van het gewicht 
van Caroline in de modder te duwen. De duiker had daarvoor onvoldoende 
kracht. Pas toen twee duikers op de pop gingen staan, bleef de pop in de 
modder vastzitten. Die bevinding past niet in het scenario waarin Michel 
op Caroline is gaan staan om haar diep in de modder te drukken. Als de 
kracht van twee duikers nodig was, lijkt het onwaarschijnlijk dat Michel, 
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een man met een normaal postuur, voldoende kracht had om Caroline in 
de modder te duwen.23 Hoewel de kracht van twee duikers nodig was om 
iemand met het gewicht van Caroline in de modder te drukken, waren geen 
sporen van de uitoefening van externe kracht zichtbaar op het lichaam van 
Caroline. Op het lichaam van Caroline werden slechts enkele oppervlakkige 
huidbeschadigingen en kleine huidkneuzingen gevonden. Volgens foren-
sisch arts Kees Das is het al dan niet krijgen van blauwe plekken afhankelijk 
van veel situationele en individuele factoren, zoals de gevoeligheid van het 
bloedvatenstelsel. Hij kon daarom in het gesprek dat wij met hem hadden 
geen uitspraken doen over de relatie tussen de verwondingen van Caroline 
en het scenario waarin Michel op haar is gaan staan.24
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Michel had een buitenechtelijke relatie met Daisy. Dat zou een motief 
 kunnen zijn geweest voor Michel om zijn vrouw te vermoorden. Michel en 
de ruim twintig jaar jongere Daisy kenden elkaar van een trainingskamp 
van American footballclub Hoorn Unicorns, dat plaatsvond in februari 
2006. Vanaf april 2006 hadden ze een serieuze relatie. Volgens Daisy had 
Caroline wel een vermoeden dat Michel vreemdging, maar zij had hierover 
nooit met haar gesproken. Ook had Caroline een keer een sms’je van Michel 
gelezen dat voor Daisy was bedoeld. Misschien wist Caroline wel dat hij 
vreemdging, alleen niet met wie.
In de periode voor de dood van Caroline waren er volgens Daisy nog geen 
concrete toekomstplannen met Michel, zo vertelde zij aan de politie. De 
twee hadden het wel eens over een mogelijke toekomst samen, maar dat 
was volgens beiden niet serieus. Wel heeft Michel tegen Daisy gezegd dat 
de situatie met Caroline moest veranderen, omdat hij anders niet voor 
altijd bij haar zou willen blijven. De politie zag in de relatie een motief voor 
de moord op Caroline.
De relatie tussen Michel en Caroline was volgens Michel al voorafgaand 
aan februari 2006 slecht. Zijn vrouw was voornamelijk met de kinderen 
bezig en Michel voelde zich verwaarloosd. Hij wilde graag meer leuke 
 dingen alleen met haar doen. Caroline vond op haar beurt dat Michel te 
veel weg was en meer betrokken zou moeten zijn bij de opvoeding van de 
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kinderen. Michel en Caroline hadden samen twee kinderen, Cathy van zes 
en Lars van vier. Vooral Lars had veel zorg nodig omdat hij was geboren met 
verschillende handicaps.
In april 2006 was het zo slecht gesteld met de relatie tussen Michel en 
Caroline dat Michel een week bij Daisy en haar man Pascal ging logeren. 
Pascal wist op dat moment niet dat zijn vriendin vreemdging met Michel. 
Ook Jolinde en Wouter, de buren van Michel en Caroline, verklaarden dat 
het stel in de periode voor Carolines dood veel ruzie had.
Op 22 april 2006 nam het stel samen ergens een hotelletje. Volgens Michel 
heeft hij daar met Caroline een goed gesprek gehad. Ze spraken af dat ze 
meer dingen samen gingen doen, dat ze meer tijd voor elkaar vrij zou-
den maken en dat Caroline zich wat minder intensief met de kinderen 
ging bezighouden. Van de vijf agenda’s die Caroline er volgens Michel op 
na hield, werden er vier weggegooid. Volgens Michel had Caroline zoveel 
agenda’s omdat bij alles rekening moest worden gehouden met de kinde-
ren. Ook vrienden en familie bevestigen de betrokkenheid van Caroline bij 
de kinderen. Na de gemaakte afspraken leek het erop dat de relatie van 
Michel en Caroline beter ging. Ze gingen weer met elkaar uit. Zij hadden 
ook aan verschillende vrienden, familieleden en collega’s verteld dat de 
relatie weer beter ging.
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Hoewel Michel en Caroline aan iedereen vertelden dat het beter ging tus-
sen hen, gebeurde er een maand voor het ongeval toch iets vreemds. Op 
vrijdagavond 19 mei 2006 heeft Caroline volgens Michel, toen hij niet thuis 
was, geprobeerd zelfmoord te plegen door een grote hoeveelheid pillen en 
alcohol in te nemen. Het is niet vastgesteld hoeveel pillen Caroline toen 
heeft geslikt. Volgens Michel had Caroline alles ingenomen wat in huis 
was, waaronder zijn Temazepam-pillen. De volgende morgen vond Michel 
zijn vrouw in wazige toestand in bed. Hij was de avond ervoor laat thuis-
gekomen en ontdekte daarom pas de volgende ochtend dat het niet goed 
ging met zijn vrouw. In een gesprek dat wij voerden met Michel vertelde 
hij dat hij die avond nogal aangeschoten was en dat hij daarom pas de 
volgende morgen ontdekte dat het niet goed ging met Caroline.25 Volgens 
Michel heeft hij daarop de kinderen naar de buren gestuurd. Zij hebben 
buurvrouw Jolinde verteld over de toestand van hun moeder. Jolinde heeft 
Caroline naderhand nog gesproken en heeft later aan de politie de zelf-
moordpoging kunnen bevestigen.
Michel had Caroline ondertussen in bad gezet en een kopje koffie voor haar 
gezet. Caroline wilde volgens hem pertinent niet dat hij een arts belde. Ze 
wilde dat hij wegging. Michel is, toen Caroline een beetje was bijgekomen, 
in zijn auto gestapt naar Daisy om met haar seks te hebben op de  drukkerij. 
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Daarna zijn ze samen naar een wedstrijd van de Amsterdam Admirals 
gegaan.
Michel vertelde aan de politie dat hij sinds de zelfmoordpoging van Caro-
line zijn Temazepam-pillen op zijn werk bewaarde. Hij probeerde zo te 
voorkomen dat ze opnieuw een zelfmoordpoging zou doen. Omdat Caro-
line de pillen graag gebruikte om in slaap te komen, nam hij elke avond één 
pil voor haar mee naar huis.
Caroline was volgens Michel al sinds eind 2005 depressief. Zo dreigde ze 
een keer dat ze voor de trein zou springen. Caroline heeft hulp gezocht voor 
haar problemen bij een bedrijfsarts, maar dat leverde niets op. Ze bleef 
depressief en deed dingen zoals twee weken niet tegen Cathy praten en 
Lars achterlaten in het bos.
Michel zei tegen de politie dat hij zijn gevoelens niet meer kwijt kon bij 
Caroline. Ze praatten nog wel, maar alleen over koetjes en kalfjes. Michel 
had het hier naar eigen zeggen moeilijk mee. Hij miste de diepgang in hun 
gesprekken. Met Daisy kon hij wel praten. Ondanks zijn gevoelens voor 
 Daisy, wilde Michel niet bij Caroline weg. Hij wilde het blijven proberen. 
Dat was volgens hem ook de reden waarom hij Caroline op hun 23ste huwe-
lijksdag wilde verrassen met een avondje uit.

De politie vond de relatieproblemen met Caroline en de buitenechtelijke 
relatie met Daisy een motief voor de moord op Caroline. Dat maakt de uit-
voering van het moordplan er niet minder omslachtig op. Caroline had vlak 
voor het ongeluk een zelfmoordpoging gedaan. Meerdere mensen waren 
hiervan op de hoogte. Michel had het zichzelf gemakkelijker kunnen maken 
door haar veel pillen te geven en de moord op zijn vrouw op een zelfmoord 
te laten lijken of door de volgende poging, die Caroline ook tegen anderen 
had aangekondigd, gewoon af te wachten.
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Michel is door zowel de Rechtbank Haarlem als in hoger beroep door het 
Hof Amsterdam veroordeeld voor moord. Beide keren is hem vijftien jaar 
gevangenisstraf opgelegd. Hoewel beide instanties tot dezelfde uitspraak 
zijn gekomen, gebeurde dat op grond van uiteenlopende bewijsmiddelen. 
Zo nam de rechtbank de hele avond in ogenschouw, terwijl het hof zich 
alleen heeft gebogen over de situatie na het te water raken.

De rechtbank meende dat het niet Carolines idee was om op Michels werk-
plek te vrijen en daarom werd ook niet geloofd dat Caroline voor Michel een 
Extran-flesje met Red Bull en voor zichzelf een Extran-flesje met Bacardi-
cola en Temazepam van huis had meegenomen.26 Michel vree uitsluitend 
met Daisy op zijn werk. Bovendien kon Michel wel, maar Caroline niet over 
Temazepam-pillen beschikken. Michel had die pillen immers meegenomen 
naar zijn werk. De rechtbank kwam daarom tot de conclusie dat het Michel 
is geweest die zijn echtgenote Temazepam en alcohol heeft laten innemen.
Volgens de rechtbank is Michel daarna met een slapende Caroline over een 
provinciale weg naar huis gereden. De weg was onverlicht en er zaten veel 
bochten in. Die route naar Hoorn duurt bovendien dertien minuten langer 
dan de route over de snelweg. Volgens de rechtbank was Michel opzette-
lijk langs de vaart gereden om uitvoering te kunnen geven aan zijn voor-
nemen om Caroline van het leven te beroven.
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De rechtbank vond het onaannemelijk dat Michel in slaap was gevallen en 
dat hij vervolgens al slapend de, van flauwe bochten voorziene, provinciale 
weg zo lang heeft kunnen blijven volgen. De rechtbank vond het eveneens 
onaannemelijk dat Michel uiteindelijk precies tussen een paaltje en een 
prullenbak door het water is in gereden. Michel had het verhaal verzon-
nen omdat hij wilde verhullen dat hij zijn vrouw opzettelijk en met voor-
bedachten rade van het leven heeft beroofd.
Na het te water raken heeft Michel Caroline volgens de rechtbank onder 
water gedrukt en gehouden, waardoor zij is komen te overlijden. De recht-
bank baseerde dat op de verklaring ter terechtzitting van duiker Koens. De 
houding waarin het slachtoffer werd gevonden, is volstrekt ongebruikelijk 
voor een slachtoffer van verdrinking, zo vinden de rechters. Als Caroline 
40 tot 50 centimeter in de modder zat, kan dat bovendien alleen maar door 
een externe kracht zijn veroorzaakt. De rechtbank baseerde haar over-
tuiging op de verklaring ter zitting van deskundige Van Hulst. Hij zei dat 
Caroline in de modder moet zijn geduwd.
Uit de verklaring van deskundige Van Hulst werd eveneens geconcludeerd 
dat Michel niet uit de auto kan zijn gegaan op de manier waarop hij dat vol-
gens eigen zeggen heeft gedaan. Als Michel de auto voorover op zijn buik 
en met de armen gespreid heeft verlaten, hadden zijn schouders en hoofd 
nat moeten zijn. Dat waren ze niet, zo verklaarden de meeste getuigen. De 
bewering van Van Hulst werd ondersteund door de bevindingen van de 
duiker die bij de nabootsing van het ongeval op de door Michel beschre-
ven wijze heeft geprobeerd uit de auto te komen. De duiker kon niet droog 
blijven toen hij voorover op zijn buik de auto probeerde uit te gaan. Ook de 
verklaring van getuige Uithuisje, een brandweerman die ter plaatse was, 
ondersteunde de overtuiging dat verdachte de auto op een andere manier 
heeft verlaten dan hij beweert.
Uit al die gegevens concludeerde de rechtbank dat Michels verklaringen 
leugenachtig waren. De overtuiging van de rechtbank werd verder onder-
bouwd door het feit dat Michel niet naar zijn vrouw heeft gezocht. Als 
Michel daadwerkelijk en gericht had gezocht naar Caroline, had hij name-
lijk helemaal nat moeten zijn geweest. Ook werd hem verweten dat hij niet 
met zijn eigen telefoon heeft geprobeerd om 112 te bellen.
De rechtbank vond ten slotte dat Michel wisselend en ongeloofwaardig 
heeft verklaard op de vraag of Caroline al dan niet wakker was na het te 
water raken. Op verdere vragen over haar toestand zei Michel dat hij niet 
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meer wist hoe die was. Dat geloofde de rechtbank niet. Zelfs als het verhaal 
waar zou zijn, leek het de rechtbank volstrekt onaannemelijk dat Caroline 
naast ‘water, eruit’ niets meer heeft gezegd voordat Michel haar via de 
 portierruit aan de passagierszijde naar buiten heeft geholpen. De recht-
bank veroordeelde Michel voor de moord op zijn vrouw tot vijftien jaar 
gevangenisstraf.

Ook het Hof Amsterdam veroordeelde Michel.27 Het hof was echter van oor-
deel dat niet kan worden bewezen wat voorafging aan het ongeluk. Zo kan 
niet worden bewezen dat Michel Caroline heeft gedrogeerd. Ook kan niet 
worden bewezen dat Michel seks heeft gehad met Caroline op zijn werk-
plek. Tot slot kan niet worden bewezen dat Michel met opzet de sloot in is 
gereden. Volgens het hof is het kernpunt in de zaak de vraag of Caroline na 
het te water raken van de auto door eigen toedoen en op eigen kracht in de 
bodem heeft kunnen geraken op de plaats en wijze zoals die door duiker 
Koens zijn beschreven ter terechtzitting.
Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken van deskundige Molen-
kamp en deskundige De Lange werd door het hof geconcludeerd dat 
 Caroline alleen zo diep in de modder kan hebben gezeten als zij hier door 
een externe kracht is ingeduwd. Het hof was van oordeel dat niet ter dis-
cussie stond of een andere externe kracht dan afkomstig van Michel ter 
plaatse aanwezig was of een rol kan hebben gespeeld bij het overlijden van 
zijn echtgenote. Michel was samen met Caroline op de plek van het ongeval 
en is dus de enige die haar in de modder kan hebben gedrukt.
De levensberoving van Caroline was niet het gevolg van een onmiddellijke 
gemoedsbeweging, maar Michel had de tijd en gelegenheid om zich op dat 
voornemen te bezinnen. ‘Verdachte heeft immers het slachtoffer onder 
water gebracht, vervolgens haar hoofd in de modder gebracht en gehou-
den en bewerkstelligd dat zij in levenloze toestand geraakte. Er is namelijk 
enige tijd voor nodig om iemand te verdrinken. Verdachte had in die tijd op 
zijn handelingen terug kunnen komen en zijn handelingen kunnen staken. 
Daarna had hij hulp kunnen verlenen of inroepen. Het te hulp roepen van 
de getuige Kenter kan in dit verband niet als zodanig gelden nu de levens-
beroving toen in feite al was voltooid.’ Met die uitspraak beschouwde het 
hof de voorbedachte raad van de levensberoving bewezen. Michel werd ook 
in hoger beroep veroordeeld voor de moord op zijn vrouw.
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Zowel de rechtbank als het hof heeft Michel veroordeeld voor moord. Michel 
ging in cassatie bij de Hoge Raad, omdat het verzoek van zijn raadsman 
voor contra-expertise van het onderzoek van Molenkamp door het hof was 
afgewezen. De Hoge Raad verwierp het beroep. Vervolgens werd beroep 
aangetekend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). 
Advocaat Hugo ter Brake heeft bij het EHRM geklaagd dat Michel geen 
eerlijk proces heeft gehad omdat zijn verzoek om contra-expertise werd 
afgewezen. Ter Brake heeft bovendien slechts enkele dagen voor de zitting 
het rapport van Molenkamp gekregen, waardoor hij te weinig tijd had om 
zich in te lezen en het stuk te begrijpen. Het is inderdaad een ingewikkeld 
rapport voor mensen zonder natuur- en scheikundige achtergrond. Bij het 
EHRM kan niet over de inhoud van het rapport worden geklaagd. Wel kan 
worden geklaagd over het feit dat de verdediging zich niet voldoende heeft 
kunnen voorbereiden op de zitting en dat het verzoek om contra-expertise 
niet werd ingewilligd. Het EHRM verwierp het beroep. Michel zit zijn straf 
uit.
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De rechtbank oordeelde dat Michel Caroline met voorbedachten rade om 
het leven heeft gebracht. Volgens de rechtbank heeft hij het verloop van 
de hele avond vooraf gepland en is hij over de provinciale weg gereden om 
daar het water in te kunnen rijden. Het hof kwam met een genuanceer-
der schuldig-scenario. Het hof ging eveneens uit van moord, maar was van 
oordeel dat Michel pas na het te water raken van de auto heeft besloten 
om zijn vrouw om het leven te brengen. Michel zelf houdt vast aan een 
derde scenario. Hij houdt vol dat hij onschuldig is en dat zijn vrouw door 
een ongeluk om het leven is gekomen. Een vierde scenario wordt tot slot 
geïmpliceerd door de verklaring van René Kenter, die beweerde dat Michel 
niet goed gezocht heeft naar zijn vrouw. Caroline is in dat scenario ver-
dronken als gevolg van nalatigheid van Michel.

Het eerste schuldig-scenario is het scenario van de Rechtbank Haarlem. Het 
gaat uit van een zorgvuldig geplande moord door Michel op zijn vrouw. 
Op het eerste gezicht lijkt het schuldig-scenario niet onaannemelijk. Vooral 
de keuze van Michel om over de provinciale weg naar huis te rijden is ver-
dacht. Bij nadere bestudering blijkt de keuze voor de route over de pro-
vinciale weg veel minder verdacht dan door de rechtbank werd geschetst. 
Weliswaar reed Michel vrijwel altijd over de A7, de N247 was hem niet 
onbekend. Belangrijker is het passantenonderzoek dat de politie een week 
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na het ongeluk op de N247 heeft verricht. Toen bleek dat meerdere auto-
mobilisten ’s nachts over de N247 van Amsterdam naar Hoorn reden en 
niet over de A7. Daarbij reed Michel in Amsterdam over de oostkant van de 
 ringweg A10, tegen de klok in. In dat geval komt men de afslag richting de 
N247 eerder tegen dan de afslag A8 (nabij de Coentunnel), waar vervolgens 
na enkele kilometers over de A8 voor de route over de A7 kan worden geko-
zen. Voor een automobilist kan het gemakkelijker zijn om al eerder af te 
slaan richting de N247. Doorrijden naar de A8 betekent immers qua gevoel, 
maar ook qua afstand, omrijden.
Het is overigens ook nog mogelijk dat Michel de route niet rationeel, maar 
impulsief heeft gekozen. In een verhoor zei hij zelf het volgende: ‘Ik heb 
gewoon die weg genomen en verder niet. Ik heb daar niet over nagedacht.’ 
Dat is niet ondenkbaar. Hoe laat zij zouden thuiskomen, zou niets uit-
maken. Er was geen noodzaak om de snelste route te kiezen. In dat geval 
is het aannemelijk dat Michel ‘gewoon de weg heeft genomen’ zonder 
 hierbij uitgebreid de voor- en nadelen te hebben afgewogen.
Het onwaarschijnlijke verhaal dat Michel vanaf de rotonde in Edam heeft 
geslapen, is waarschijnlijk niet waar. Veel waarschijnlijker is dat Michel zich 
het stuk niet exact meer kan herinneren en pas ter hoogte van Middelie 
vanwege vermoeidheid is weggesukkeld, waarna hij vrij snel te water reed.
Er zijn aspecten van het scenario van de rechtbank waarvoor geen bevredi-
gende verklaring kan worden gegeven. Het eerste aspect is waarom Michel, 
als hij al van Caroline af zou willen, überhaupt een moord zou plegen. Drie 
weken voor de gebeurtenis heeft Caroline een zelfmoordpoging gedaan. 
Michel zou hebben kunnen wachten op een volgende poging. Zo heeft 
Caroline na haar eerste poging gezegd dat ze nog een tweede zelfmoord-
poging wilde wagen. Michel had haar dood ook op een zelfmoord kunnen 
laten lijken. Het tweede aspect is waarom Michel gevaar voor eigen leven 
zou willen lopen door op een donkere nacht in een donkere, brede vaart 
met een onbekende diepte te rijden.
De conclusie is dat het schuldig-scenario van de rechtbank onwaarschijn-
lijk is. Michel lijkt de route onbewust te hebben gekozen en niet met het 
oogmerk om Caroline te laten verdrinken in de Zesstedenvaart. Ook blijkt 
uit de overige omstandigheden niet dat Michel Caroline volgens een voor-
opgezet plan om het leven heeft gebracht. Het is goed mogelijk dat Michel 
door onoplettendheid en vermoeidheid in het water is gereden.
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Naast het scenario dat Michel de moord op zijn vrouw van het begin tot het 
eind had gepland, is nog een tweede schuldig-scenario mogelijk, het sce-
nario dat Michel de moord heeft gepleegd nadat hij per ongeluk het water 
in was gereden. Michel heeft ook in dat scenario zijn vrouw met opzet om 
het leven gebracht. Het verschil met het eerste scenario is dat Michel de 
moord in dat tweede schuldig-scenario niet vooraf heeft bedacht. Hij was 
niet opzettelijk in het water gereden, het begon allemaal als een ongeluk. 
Eenmaal in de sloot zag hij zijn kans schoon en bracht hij zijn vrouw om 
het leven.
Het moord-na-een-ongeluk-scenario past het meest bij het scenario van 
het hof. Het hof laat in het midden hoe de auto te water is geraakt, maar 
acht wel bewezen dat Michel zijn vrouw onder water in de modder heeft 
geduwd. De gebeurtenis kan volgens het hof zijn begonnen als een onge-
luk, maar Michel is wel degelijk schuldig aan moord.
Er is een probleem met het bewijs voor het tweede schuldig-scenario. Ten 
eerste is het helemaal niet duidelijk hoe diep Caroline daadwerkelijk in de 
modder lag. Duiker Koens heeft daarover slechts eenmaal een verklaring 
afgelegd, waarbij hij waarschijnlijk de diepte heeft gegokt. Dat kun je hem 
niet kwalijk nemen. Het was voor hem vrijwel onmogelijk om in de don-
kere moddervaart precies de houding van het lichaam van Caroline waar te 
nemen. Zijn waarnemingsproblemen werden nog eens versterkt doordat 
hij, in ieder geval naar het oordeel van zijn collega’s, in paniek was. Het was 
voor hem de eerste keer dat hij werd ingezet bij een dergelijke duikopera-
tie. Het is niet vreemd dat hij achteraf geen duidelijke en eenduidige uit-
spraken kon doen over hoe hij Caroline in het water aantrof. De verklaring 
dat ze 40 tot 50 cm in de modder lag, werd pas bij de rechtbank door hem 
afgelegd. Het is voor mensen moeilijk om langere tijd na een gebeurtenis 
nog precies na te vertellen hoe het is gegaan, zeker als het gaat om het 
herinneren van details als fysische grootheden en zeker als het gaat om 
een voor hen emotionele gebeurtenis.28 Voor Koens is dat niet anders. Nu 
het hof die verklaring als waar accepteerde, lijkt het vooral op een wille-
keurige keuze uit een reeks sterk van elkaar verschillende verklaringen van 
de duiker.
Toch zijn de deskundigen en het hof uitgegaan van die ene verklaring van 
Koens bij de rechtbank. De deskundigen concludeerden dat Caroline niet 
40 tot 50 centimeter in de modder kan zijn gekomen zonder een externe 
kracht. Het hof bouwt daarop voort door te veronderstellen dat Michel 
de enige externe kracht was op de plaats delict en hij het dus wel gedaan 
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moet hebben. Nu is gebleken dat het helemaal niet zeker is dat Caroline 
40 tot 50 centimeter in de modder lag, is er geen bewijs dat Michel zijn 
vrouw om het leven heeft gebracht. Volgens de deskundigen was er geen 
externe kracht nodig geweest als Caroline tien centimeter minder diep in 
de modder had gelegen. En zelfs bij 40 tot 50 centimeter bleek er bij de 
reconstructie twee man nodig om de pop voldoende diep in de modder te 
krijgen. Michel was, zo mogen we aannemen, die nacht alleen.
Er kan worden geconcludeerd dat er geen bewijs is om het scenario waarin 
Michel na het ongeluk besloot om Caroline te vermoorden mee te onder-
bouwen. Beide scenario’s waarin Michel schuldig is aan de moord of dood-
slag op zijn vrouw ontberen daarmee bewijs.

Het derde scenario sluit aan bij het verhaal van Michel. Hij heeft altijd ont-
kend Caroline te hebben vermoord en stelt dat hij door vermoeidheid per 
ongeluk de Zesstedenvaart is in gereden, waarna Caroline zelfstandig en 
zonder externe kracht is verdronken. Het onschuldig-scenario wordt, wel-
iswaar met verschillende argumenten, door zowel rechtbank als hof ver-
worpen.
Het verhaal van Michel is om een aantal redenen niet onaannemelijk. Het 
kan niet worden uitgesloten dat de vermoeide Michel, die al zo’n 23 uur 
wakker zou zijn ten tijde van het ongeluk, is weggesukkeld achter het stuur.
Bij de rechtbank en bij het hof werd het Michel kwalijk genomen dat hij 
niet beter naar zijn vrouw heeft gezocht. Zij baseren dat op de verklaring 
van agent Onderdendam. Hij zei dat het hem, gezien de geringe diepte van 
de sloot en de positie van de auto, onwaarschijnlijk leek dat Michel zijn 
vrouw kwijt kon raken. De zoektocht was echter een stuk moeilijker dan 
werd verondersteld door de rechtbank en het hof. Dat blijkt onder andere 
uit de verhalen van de brandweermannen die in het water hebben gezocht. 
Zij verklaarden dat zij zich met de waadbroeken moeilijk konden voortbe-
wegen in de vaart, en duiker Koens moest nog een hele tijd zoeken voordat 
hij Caroline vond. Michel moet, als leek op dat gebied, met het zoeken naar 
zijn vrouw nog meer problemen hebben gehad. Bovendien was Michel 
bang en in paniek. Dat zou hem kunnen hebben weerhouden om met zijn 
hoofd onder water te gaan. Dat had overigens ook weinig zin in het don-
ker in een moddervaart. Een van de brandweermannen verklaarde over het 
zoeken: ‘Op je eigen houtje ging het niet. Toen ik te water was, voelde ik dat 
ik gelijk werd vastgezogen door de bagger. Daar staat niet veel water maar 
wel veel blubber, je staat zo vast.’ Uit de handelingen, of juist het gebrek 
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hiervan, van de agenten, brandweerlieden en duiker kan worden geconclu-
deerd dat het moeilijk was om onder de omstandigheden ter plaatse goed 
te zoeken, laat staan om daadwerkelijk iemand te vinden. Het onschuldig-
scenario wordt op die manier ondersteund door het gedrag van de politie 
en de brandweer.
Het bewijs in de zaak van de Moddermoord suggereert dat het geen moord 
was. Er is geen reden om te concluderen dat Michel doelbewust het water 
in reed. Er is onvoldoende reden om te concluderen dat Michel het hoofd 
van zijn vrouw in de modder van de Zesstedenvaart heeft gestampt. Wij 
hebben niet kunnen vaststellen of Michel al dan niet het verwijt kan wor-
den gemaakt dat hij onvoldoende naar zijn vrouw heeft gezocht. Het zoe-
ken naar zijn vrouw zou, als we de brandweerlieden mogen geloven, in 
ieder geval geen zin hebben gehad.
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nawoord

Met belangstelling en instemming hebben cliënt en ik het verslag gelezen. 
Al lezende moest ik weer denken aan de bekende slogan van sir Arthur 
Conan Doyle, de schrijver van de boeken van meesterspeurder Sherlock 
Holmes: ‘When there is lack of evidence, theories abound.’ Vervang het 
woord theorieën door scenario’s en, zowaar, de slogan is springlevend. Van 
de drie onderzochte scenario’s is dat waarin cliënt onschuldig is volgens 
het verslag het meest waarschijnlijk.
De Moddermoord-strafzaak is in zoverre uniek te noemen dat het bewijs 
dat Caroline door toedoen van cliënt is verdronken uiteindelijk is geleverd 
door twee deskundigen (Molenkamp en De Lange), die voor het eerst als 
deskundige in een strafzaak optraden en daarbij volgens het verslag de 
kardinale fout hebben gemaakt dat zij geen kennis hebben genomen van 
alle feiten uit het strafdossier. Tot die feiten behoren namelijk ook de wisse-
lende verklaringen van de zo belangrijke getuige Koens, de duiker die Caro-
line uit het water heeft gehaald. Indien hij zou hebben geschat dat Caroline 
geen 40 tot 50 centimeter maar 30 tot 40 centimeter in de modder lag, 
zouden deze deskundigen de weg naar vrijspraak hebben geplaveid!
In het verslag kon geen aandacht worden besteed aan de moeite die de ver-
dediging zich tevergeefs heeft getroost om een deskundig tegenonderzoek 
te doen instellen en aan de teleurstellende – voor kritiek vatbare – uitspra-
ken die hierover door het gerechtshof (1),29 de Hoge Raad (2)30 en zelfs het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens (3)31 zijn gedaan. De gedachte-
gang van de verdediging is immers helder en overtuigend: indien het 
 oordeel van een deskundige doorslaggevend is voor het bewijs, dient zo’n 
oordeel deskundig bekritiseerd te kunnen worden. En dat geldt temeer nu 
het betwiste onderzoek van bijzonder specialistische en zelfs unieke aard 
is, waardoor de uitkomst anders dan bij bijvoorbeeld DNA-onderzoek niet 
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a priori een uiterst hoog of onbetwist betrouwbaarheidsgehalte heeft. Die 
toets der kritiek heeft het rapport van Molenkamp nooit gehad en dus niet 
doorstaan.
Het gerechtshof heeft het verzoek van de verdediging om tegenonderzoek 
te doen verrichten als volgt samengevat en afgewezen:

‘De raadsman heeft nog aangevoerd dat indien het hof de bevindin-
gen van de deskundige Molenkamp voor het bewijs wenst te gebrui-
ken hij om een tegenonderzoek verzoekt om de volgende redenen:
1 – het rapport gaat ervan uit dat het slachtoffer is aangetroffen op 
de wijze zoals door de duiker Koens beschreven, te weten op haar 
linkerzijkant. Volgens zijn commandant Vlist, heeft Koens hem ge-
rapporteerd dat het slachtoffer met haar gezicht naar beneden in 
de “blubber” en op haar buik heeft gelegen; om dezelfde reden is de 
raadsman van oordeel dat de verklaring en conclusies van Van Hulst 
niet voor het bewijs mogen worden gebruikt;
2 – de proeven met de pop zijn in verticale vorm genomen, het 
slachtoffer lag schuin;
3 – er is geen rekening gehouden met het effect van het tegenspar-
telen van het slachtoffer;
4 – de uittrekkracht spoort niet met hetgeen Koens daarover ter 
 terechtzitting in hoger beroep als getuige heeft verklaard;
5 – bij de proeven met de pop is deze niet voorzien van haar en kle-
ding;
6 – Koens heeft verklaard dat hij ter plaatse waar hij het slacht offer 
aantrof moeilijk kon staan en daarom lucht in zijn duikersuitrusting 
heeft geblazen. Opmerkingen daarover in verband met de diepte ter 
plaatse vindt de raadsman niet terug in het rapport.
Het hof overweegt:
Over de wijze waarop hij het slachtoffer heeft aangetroffen heeft 
Koens in alle instanties consistent en eensluidend verklaard. Slechts 
op een paar details, die voor de beoordeling van de zaak niet ter zake 
doen, is dit anders. Deze verklaringen acht het hof betrouwbaar. 
De verklaring van Vlist doet daar niet aan af en het verschil tus-
sen zijn verklaring en die van Koens betreft – nu ook Vlist aangeeft 
dat Koens hem vertelde dat hij het slachtoffer met haar hoofd in 
de modder heeft aangetroffen – een onderdeel van ondergeschikt 
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belang. Een en ander tast de bevindingen van Van Hulst en Molen-
kamp dus niet aan.
Het verzoek van de raadsman betreft dan in essentie onderzoek op 
onderdelen betreffende de kracht waarmee het slachtoffer in de 
modder is gebracht, maar raakt niet de kern van de bevindingen van 
Molenkamp, zoals die eensluidend zijn aan en steun vinden in die 
van de deskundigen Van Hulst en De Lange, te weten – zoals hier-
voor vermeld – dat er geen ruimte is voor de mogelijkheid dat het 
slachtoffer inderdaad zelfstandig en op eigen kracht op die wijze in 
de modderbodem terecht is gekomen, doch dat zij daar door een ex-
terne kracht gebracht moet zijn. Hetgeen de raadsman naar voren 
heeft gebracht kan daaraan geen afbreuk doen.
Gelet op hetgeen overigens uit de bewijsmiddelen blijkt en in de 
bewijsoverweging hieromtrent is overwogen zal uitsluitsel over de 
door de raadsman opgeworpen punten dus niet van belang kunnen 
zijn voor het onderzoek of voor enige door het hof te nemen beslis-
sing en is er bijgevolg geen noodzaak voor zodanig tegenonderzoek.
Het verzoek wordt afgewezen.’

Het hiertegen gerichte cassatiemiddel is door de Hoge Raad als volgt ver-
worpen:

‘3.3. Vooropgesteld moet worden dat de eis van een eerlijke proces-
voering kan meebrengen dat aan een verzoek tot het doen verrich-
ten van een tegenonderzoek gevolg behoort te worden gegeven. Of 
zich zo een geval voordoet is afhankelijk van de omstandigheden 
van de desbetreffende zaak. Daarbij kan worden gedacht aan on-
der meer (a) de gronden waarop het verzoek steunt, (b) het belang 
van het gevraagde onderzoek in het licht van de resultaten van 
reeds verrichte onderzoeken, (c) de omstandigheid dat het verzoek 
is gedaan op een zodanig tijdstip dat een dergelijk onderzoek nog 
 mogelijk is, en (d) de omstandigheid dat het verzoek redelijkerwijs 
eerder had kunnen worden gedaan (vgl. HR 8 februari 2005, LJN 
AR7228, NJ 2005, 514).
3.4. Het oordeel van het Hof komt erop neer dat hetgeen aan het 
verzoek ten grondslag is gelegd onvoldoende aanknopingspunten 
biedt voor de noodzaak van het doen verrichten van een onderzoek 
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als verzocht en het verzoek van de raadsman niet de kern raakt van 
de bevindingen van de deskundige Molenkamp, die steun vinden in 
die van andere deskundigen. Gelet op de vaststelling door het Hof 
dat de bevindingen en conclusies van de deskundigen Molenkamp, 
Van Hulst en De Lange, ieder vanuit zijn eigen specifieke deskundig-
heid en expertise, in essentie inhouden dat er geen ruimte is voor 
de mogelijkheid dat het slachtoffer zelfstandig en op eigen kracht in 
de modderbodem is terechtgekomen op de wijze waarop zij daar is 
aangetroffen – te weten met haar lichaam onder water en met haar 
hoofd en haar linkerschouder geheel in de modderbodem waarbij 
haar benen schuin naar boven waren gericht – doch dat zij daar 
door een externe kracht gebracht moet zijn, geeft dit oordeel niet 
blijk van miskenning van de te dezen aan te leggen maatstaf, terwijl 
het evenmin onbegrijpelijk is. Niet kan worden gezegd dat het Hof in 
zijn oordeel vooruit is gelopen op de bevindingen van een eventueel 
te verrichten onderzoek als verzocht. De Hoge Raad neemt daarbij 
tevens in aanmerking dat voornoemde deskundigen ter terechtzit-
ting in hoger beroep zijn gehoord en de verdediging de gelegenheid 
heeft gehad aan de deskundigen vragen te stellen.
3.5. Het middel faalt.’

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft de door mij tegen de 
uitspraak van de Hoge Raad ingediende klacht zonder inhoudelijke beoor-
deling niet-ontvankelijk verklaard. En daarmee was de verdediging uitge-
procedeerd.
Maar niet voor lang!
Dat er volgens het gerechtshof geen ruimte is voor de mogelijkheid dat 
Caroline door eigen toedoen is verdronken en dat dit door een externe 
kracht moet zijn gerealiseerd, wordt door het verslag gemotiveerd weer-
legd. Met name omdat deskundige Molenkamp niet over het volledige dos-
sier en de daarin voorkomende wisselende verklaringen van Koens heeft 
beschikt.
Een vergelijking met de bekende zogeheten ‘Puttense moordzaak’ dringt 
zich op. De voor het bewijs zo belangrijke ‘sleeptheorie’ van deskundige 
prof. Eskes is door deze deskundige verlaten nadat hij kennis had genomen 
van alle relevante processtukken en met name het sectierapport.32 Waar-
toe dat uiteindelijk heeft geleid is ons allen bekend …
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Het verslag geeft aanleiding voor gerede twijfel aan de schuld van cliënt. 
Het geeft de verdediging een handvat om op de voet van het gloednieuwe 
artikel 461 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) een verzoek in te die-
nen bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad om nader onderzoek in te 
stellen naar de aanwezigheid van een grond voor herziening. Die grond kan 
het ‘gegeven’ als bedoeld in artikel 457 Sv zijn dat een andere deskundige 
op basis van het complete dossier tot een ander oordeel komt dan deskun-
dige Molenkamp.
Zo kan het zo belangrijke recht op tegenonderzoek uiteindelijk toch nog 
worden verwezenlijkt. Zo kan gerede twijfel weer de ruimte krijgen die hij 
verdient.

Hoorn, 15 februari 2013
Mr.dr. H.K. ter Brake (advocaat)
A.M. Espinosa (veroordeelde)
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