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Er kan veel mis gaan tijdens het politieverhoor. Zo zette het rechercheteam dat zich bezig hield met de Lancee-zaak, zichzelf al snel op een
dwaalkoers. Een van de rechercheurs maakte van de beschuldigingen
van Bianca aan haar vader - politiechef op Schiermonnikoog - een zeer
tendentieus verslag. Achteraf bleek - na woordelijk uittikken van de geluidsband - dat haar verhaal uit vage en aarzelend gegeven antwoorden
bestond, terwip de vragen van de rechercheur niet open geformuleerd
waren. Maar het kwaad was geschied, want vader Lancee werd met veel
machtsvertoon van het bed gelicht.
De politie wordt met enige regelmaat beschuldigd van dubieuze
verhoormethoden. Vooral de zogenaamde Zaanse verhoormethode heeft
voor veel ophef gezorgd: bij die methode wordt geprobeerd via indringende en langdurige verhoren zicht te krijgen op het onderbewuste van
de verdachte en zodoende een herbeleving van het delict op te roepen.
Dergelijke methoden gaan in tegen het pressieverbod dat in artikel 29
van het Wetboek van Strafvordering is neergelegd, en lokken onjuiste
verklaringen uit.
Er zijn legio factoren waardoor er een rammelend procesverbaal wordt
vervaardigd: de druk om kost wat kost met een dader boven water te komen, snel een zaak af te ronden, routineuze of vooringenomen manieren
van verhoren, enzovoort. Dat doet afbreuk aan de integriteit van de politie. Ook de rechter ondervindt hiervan de nadelen. Want als de verdachte
tijdens het proces terugkomt op hetgeen in het proces-verbaal is opgetekend, wordt de zaak aanzienlijk opgehouden. Alle reden dus om de
verhoorkunst zuiver te houden en te verbeteren.
Afgaande op de in dit nummer opgenomen artikelen zal het gebruik
van audio-visuele registratie van het verhoor snel zijn beslag krijgen. De
geluidsband kent eigenlijk louter voordelen: het gebruik van oneerlijke
verhoormethoden wordt tegengegaan, de politie kan er minder vaak van
worden beschuldigd dergelijke methodes te hebben toegepast, de rechtbanken krijgen een beter beeld van het vooronderzoek en de afdoening
van zaken wordt minder opgehouden.
In dit nummer wordt het verhoor belicht vanuit juridische, psychologische en praktische invalshoeken. In de openingsbijdrage maakt J.F. Nijboer een historisch-vergelijkende analyse van de Nederlandse procesvoering. Hij betoogt dat men in Nederland nog altijd snel tevreden is met
de door de politie gemaakte processen-verbaal. Tijdens de terechtzitting
wordt het 'panIdare' vooronderzoek bevestigd, de verdediging blijft passief. Deze procesvoering - een erfenis van het Franse rechtssysteem staat in het buitenland bekend als 'wel erg Nederlands, namelijk goedkoop'. De Straatburgse rechtspraak heeft Nederland echter gedwongen
meer in de pas te lopen met internationale ontwikkelingen: door introductie van het principe van 'onmiddellijkheid' (de rechter hoort getuigen
tijdens de zitting) neemt het aantal getuigen en deskundigen ter zitting
toe. De zitting wordt minder een ritueel. Het gevolg daarvan is we! dat
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zaken meer tijd in beslag nemen en de zittingscapaciteit moet worden
uitgebreid.
M. Otte heeft echter bedenkingen bij het onmiddellijkheidsbeginsel.
Volgens voorstanders van dat beginsel zou een proces pas fair zijn wanneer 'alle bewijs ter zitting ten overstaan van rechter en verdachte' wordt
geproduceerd. Het strafproces zou dan ook anders ingericht moeten
worden. Maar volgens Otte is dat noch voor de waarheidsvinding noch
voor het rechtvaardigheidsgehalte van het strafproces noodzakelijk.
Want de ter zitting afgelegde getuigenverklaringen leveren niet direct het
beste bewijs op. 'Flet grote voordeel van een schriftelijke bewijsvoering is
de afstandelijkheid waarmee een en ander kan worden gecontroleerd.'
Het komt er dus op aan de integriteit en transparantie van het vooronderzoek te vergroten.
LA.VV. Lensing gaat in zijn artikel na hoe de verdachte tijdens het
politieverhoor beter beschermd kan worden. Hij wijst op twee waarborgen: ten eerste het recht om (in ieder geval) voorafgaande aan het verhoor een advocaat te consulteren. Immers, de verdachte kan niet in voldoende mate overzien wat de gevolgen zijn van zijn bonding bij het
verhoor. En ten tweede opname van het verhoor op een geluidsband of
video. Volgens de auteur duiden recente ontwikkelingen in regelgeving,
rechtspraak en praktijk erop dater meer belang wordt gehecht aan deze
twee waarborgen. Zo is uit de parlementaire enquete opsporingsmethoden gebleken dat politieambtenaren soms pogingen in het werk
stellen de rechter te misleiden. Alleen atom mogelijk misbruik te voorkomen, betoogt Lensing, is het noodzakelijk het verhoor te controleren.
J.A. Blaauw, oud politiechef van Rotterdam, wijst crop dat de politic
met enige regelmaat wordt beschuldigd van dubieuze verhoorpraktijken.
De kritiek draait meestal om drie punten: ontoelaatbare druk op de verdachte, onjuiste weergave van de afgelegde verklaring in het procesverbaal en beInvloeding van getuigen. De auteur bespreekt drie specifieke moordzaken waarin de politie valse bekentenissen uitlokte.
Ondanks dat de verdachten in al deze zaken aangaven onschuldig te zijn,
beklemtoont Blaauw, werden zij in twee gevallen - ook in de recente Puttense moordzaak - ten onrechte veroordeeld. In de derde zaak kreeg de
verdachte uiteindelijkvrijspraak nadat was gebleken dat de bekentenis
vals was. Deze politiele uitglijders vinden volgens de auteur hun oorzaak
in vier met elkaar verweven elementen: falend recherche leiderschap,
onprofessionele wijze van verhoor, de twijfelachtige mentaliteit van de
verhoorder en de 'zeer besmettelijke scoringsdrift van de politic'. Tenslotte bespreekt de auteur tien aandachtspunten om de verhoorkunst te
verbeteren.
Evenals Blaauw benadrukt PT van Koppen dat het verhoor niet moet
worden afgestemd op een bekentenis, maar op waarheidsvinding. De
praktijk wijst echter uit dat rechtbanken een bekentenis een belangrijk
bewijsstuk achten waardoor er druk op de politie wordt gelegd om het
verhoor te intensiveren. Van Koppen bespreekt een aantal goede en
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slechte verhoormethodes, en typen van valse bekentenissen. Om het verhoor te verbeteren doet de auteur een aantal aanbevelingen. Met name
dient er meer aandacht uit te gaan naar het vinden van bewtjsmiddelen
voorafgaand aan het verhoor. Als er niet genoeg bewijs is client een eventuele bekentenis alleen als uitgangspunt voor verder rechercheren. Indien bewijs volledig ontbreekt is het streven naar een bekentenis verspilling van tijd.
Vervolgens gaat E. Rassin op basis van psychologisch onderzoek na
wat er zoal mis kan gaan tijdens het verhoor. Hij wijst erop dat het verkrijgen van juiste informatie wordt bemoeilijkt door twee factoren: gebrekkige herinneringen en een niet-cooperatieve houding van verdachten. Deze moeilijkheden kunnen worden tegengegaan door speciale
verhoortechnieken te gebruiken: herinneringen proberen aan te scherpen en zwijgende verhoorden aan de praat zien te krijgen. Toepassing
van deze technieken brengt echter het gevaar van onjuiste verldaringen
met zich mee. Rassin bespreekt er vier: onjuiste herinneringen, door de
verhoorders uitgelokte onjuiste herinneringen, leugens, en onjuiste bekentenissen om van de verhoorsituatie verlost te worden.
De psychologische vraagstelling van Rassin vinden we ook in het artikel van J.L. Jackson. Aileen spitst zij de aandacht toe op verldaringen van
getuigen. Deze verklaringen kunnen onjuist zijn omdat ze onopzettelijk
vertekend zijn door gebrekkige of verkeerde herinneringen. Maar ze kunnen ook onjuist zijn omdat de getuige onvoldoende meewerkt aan het
onderzoek of valse informatie verschaft (bedrog). Door middel van experimenteel onderzoek heeft de auteur vastgesteld hoe deze onjuiste verklaringen tot stand komen. Zij gaat ook na of de geloofwaardigheid van
getuigen beter kan worden voorspeld.
N.M. Nierop bespreekt de problemen die zich voordoen bij het verhoren van personen die worden verdacht van ernstige misdrijven, zoals
moord- en zedendelicten. Zij geeft aan hoe meer diepgang kan worden
bereikt door het verhoor vanuit een gedragskundige invalshoek voor te
bereiden en uit te voeren. Daarmee doelt ze op het analyseren van het
gedrag van de potentiele dader tijdens misdrijven ten einde meer inzicht
te krijgen in bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Welke motieven zijn
in het spel? Wat is zijn of haar achtergrond? Er komt hierdoor veel nadruk
op de voorbereiding van het verhoor. Het voordeel van deze werkwijze vergeleken met de standaard verhoorstrategie die aan de rechercheschool wordt onderwezen - is dat men beter gedocumenteerd met het
verhoor kan beginnen.
Tenslotte maalct prof. C. Fijnaut de balans op van voor- en nadelen van
audio-visuele registratie van het verdachtenverhoor. Hij gaat achtereenvolgens in op de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en recente bevindingen in de Verenigde Staten. Tenslotte bespreekt hij het advies dat de
Recherche Advies Commissie onlangs uitbracht over de mogelijkheden
van het gebruik van geluids- en beeldopnamen bij het verhoor. Fijnaut
acht dat advies - het gefaseerd invoeren van audio-visuele registratie van
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wereld. Anders dan in het geval van de mogelijke toelating van advocaten bij her politiele verdachtenverhoor, zal politie-Nederland zich in dit
geval dan ook niet verzetten tegen de omzetting van dit advies in de
praktijk.'
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Procesvoering op een koopje
Enkele rechtsvergelijkende notities over verdachten en getuigen
mr. dr. J.F. Nijboer *

Dit artikel betreft de processuele context van het verhoor. Ingegaan
wordt op de processuele positie van personen in de rollen van verdachte
of getuige. Deze beide rollen zijn processueel natuurlijk tamelijk verschillend, al was het alleen maar vanwege hetgeen de verdachte gedurende de uiteenlopende procesfasen boven het hoofd hangt.
Toch zijn er een paar aspecten die op grote verwantschap duiden. Het
belangrijkste in dit verband is de functie van de informatie die getuigen
en verdachten (kunnen) verschaffen in het licht van de primaire functies
van het proces: feitenonderzoek en bewijs. Beiden kunnen namelijk voor
het bewijs bruikbare informatie verschaffen voor zover het gaat om verklaringen (statements) over hun eigen - eerdere - waarnemingen, ervaringen, belevingen. Een verklaring van de verdachte is als bewijsmiddel
bruikbaar waar het gaat om (...) feiten en omstandigheden, hem uit eigen wetenschap bekend' (art. 341 lid 1 WvSv). Bij de getuige geldt dat het
moet betreffen: (...) feiten of omstandigheden, welke hij zelf waargenomen of ondervonden heeft' (art. 342 lid 1 WvSv) (zie Cleiren/Nijboer,
1997).
Een ander gemeenschappelijk punt is dat met uitzondering van het
geval van betrapping op heterdaad en andersoortige situaties waarin het
onderzoek in een zaak zeer eenvoudig is (camera-registratie van het delict), aan het begin van het proces in het opsporingsonderzoek in het geheel nog niet duidelijk is of een persoon die wordt ondervraagd een getuige of zelfs een verdachte is. Deze beide aspecten staan centraal bij het
thema 'het verhoor'.
Niettemin zijn er ook grote verschillen tussen verdachten en getuigen
in hun rollen, bij voorbeeld wat betreft de vrijheidsbenemende dwangmiddelen (met name voorlopige hechtenis) en hun verklaringsplicht (getuige) of juist verldaringsvrijheid (verdachte). Misschien is het daarom
maar het beste om te spreken over een dubbelrol van de verdachte:
procespartij en informatieverschaffer (Boek en Nijboer, 1994).
Alleen al de analyse van de procesposities van verdachten en getuigen
naar Nederlands recht is een onderwerp waarover vele boeken vol geschreven zijn of kunnen worden (zie bij voorbeeld Lensing, 1988). Het is
daarom ondoenlijk in het kader van een rechtsvergelijkend artikel ook
De auteur is hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Als
zodanig is hij de directeur van het International Network for Research on the Law of
Evidence and Procedure (Inrep)/Seminarium voor Bewijsrecht.
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maar enigszins volledig te zijn. Daarom beperkt dit betoog zich tot een
historisch-vergelijkende analyse van enkele belangrijke facetten van het
Nederlandse processuele systeem en de Nederlandse procescultuur. De
rechtsvergelijking die bier aan de orde komt is geen vergelijking op details met een paar afzonderlijke landen, maar betreft mijn eigen perceptie van het Nederlandse recht in theorie en praktijk vanuit mijn betreklcelijk ruime internationale rechtsvergelijkende ervaring. De landen die van
betekenis zijn voor deze vergelijkende benadering zijn de Europese
Unie-landen, Latijns-Amerika, Canada, Israel, de Verenigde Staten en
Zuid-Afrika. Een enkele maal komt een bepaalde situatie in een bepaald
land aan de orde; meestal zijn de observaties algemener.
In het navolgende komen eerst enkele voor een goed begrip essentiele
kanten van de common law en de continentale rechtsystemen aan de
orde. In dat verband komt ook reeds het voor de tegenwoordige rechtsontwikkeling zo bepalende transnationale mensenrechtenrecht ter
sprake. Daarna volgt de eigenlijke beschrijving van het Nederlandse
strafrechtssysteem en de Nederlandse rechtscultuur, de geschiedenis
ervan, en de invloed die buitenlandse rechtssystemen en -culturen, met
name de Franse, daarop hebben gehad. Hoewel de Nederlandse procescultuur het laatste decennium een weldadige invloed heeft ondergaan
van de common law-landen en van Duitsland, zal ik betogen dat men bij
de procesvoering nog steeds snel tevreden is met de door de politie opgestelde processen-verbaal. Afgesloten wordt met enkele specifieke onderwerpen, waaronder de lcmongetuige, waarover actuele ontwikkelingen vallen te melden.
Een begripsmatige opmerldng vooraf: meer dan eens wordt in het onderstaande met betrekking tot de terechtzitting gerefereerd aan het zogeheten onmiddellijkheidsbeginsel. Daarmee wordt bedoeld een normatief
principe, dat twee functies heeft. Naar zijn formele functie is het een
procesmaxime, dat inhoudt dat alle bewijsvoering ter terechtzitting moet
plaatshebben ten overstaan van de beslissende rechters en in (actieve)
aanwezigheid van de partijen. In deze betekenis veronderstelt het onder
andere de vaste samenstelling van het gerecht, de aanwezigheid van alle
belangrijke getuigen en deskundigen ter zitting, openbaarheid en mondelinge procesvoering. Naar zijn bewijs-inhoudelijke functie gaat het om
een optimaliserings- of maximaliserings-instructie: zoveel mogelijk naar
directe, authentieke, informatiebronnen streven (geen getuigenis of
proces-verbaal met verklaringen van horen zeggen oftewel de audituverklaringen, geen afschriften in plaats van het origineel enzovoort)
(Gard, 1994).
Common law en continentale rechtssystemen
Processueel gesproken is de afstand van Hoek van Holland naar Harwich
aanmerkelijk groter dan die van Hoek van Holland naar Rio de Janeiro of
naar Vladivostok. Dit is historisch bepaald: continentaal Europa kent in
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belangrijke mate een traditie van academisch recht, dat is geworteld in
het gedurende de Renaissance-periode gerecipieerde Romeinse
(Roomse) recht (Merryman, 1985), aangevuld met een processtijl die
voortkomt uit de werkwijzen die ontwikkeld waren voor kerkelijke processen na de afschaffing van de zogeheten godsoordelen als de water- of
vuurproeven waarbij men de beslissing liet affiangen of verdachten de
proeven lichamelijk konden doorstaan (Nijboer, 1997b). .
In de continentale processtijl staat het verkrijgen van een bekentenis
van de verdachte centraal. Van oudsher heeft het proces ter zitting eerder
de functie van een terugblik op het vooronderzoek dan van een zelfstandige onderzoeksfase (Pradel, 1995). In veel continentale landen kende
men tot rond 1800 marteling (tortuur) als geoorloofd middel ter verkrijging van een bekentenis (in het vooronderzoek). Eerst in de negentiende
eeuw veranderde in de meeste continentale landen die situatie van de
aangeldaagde zodanig dat hij een zwijgrecht in plaats van een spreekplicht kreeg toegekend.
De 'mother of all Common Law systems' is Engeland (Eisenberg, 1988).
De Engelsen gaan er nogal eens prat op dat zij nimmer de tortuur invoerden. Waar de bekentenis in continentale landen voor 1800 was ingepast
in een complex en formalistisch systeem van bewijsregels, kende men in
Engeland de jury. Het proces ter zitting ('trial') is van oudsher veel meer
dan in continentale landen een onderzoeksfase. Getuigen worden ter
zitting ondervraagd; het dossier of wat ervoor moet doorgaan is van
ondergeschikt belang.
Overigens is hier geen sprake van zwart-wit contrasten. Als in een
common law system de verdachte 'guilty' pleit ten overstaan van de
rechter, blijft het 'trial' achterwege en wordt voortgegaan naar de straftoemeting ('sentencing'). Bovendien zijn er landen als Duitsland en de
Scandinavische landen waar van oudsher een mondelinge en uitvoerige
behandeling van de zaak ter zitting het onderzoekskarakter van die fase
accentueert. Hun procesvoering kent dus common law-aspecten.
Wat betreft feitenonderzoek en bewijs is het belangrijk in het oog te
houden dat common law-landen doorgaans veel bewijsregels kennen die
de introductie en de presentatie van bewijsbronnen (zoals getuigen) ter
zitting reguleren. De beslissing zelf is niet verregaand aan juridische
regels gebonden. Voor zover er in continentale landen bewijsregels zijn,
betreffen die veelal juist de beslissing over het al dan niet bewezen zijn
van de aanklacht en de motivering van de resultaten daarvan (bewezenverldaring of vrijspraak). Verder omvat het begrip 'witness' in common
law landen ook de deskundige ('expert witness'); jets dat in continentale
landen doorgaans niet het geval is (daar is de deskundige een procesdeelnemer sui generis). De beldaagde kan in een common law land doorgaans onder ede optreden als 'witness' in eigen zaak; dat kan in een continentaal land niet. Ter zitting wordt in continentale landen de verdachte
doorgaans zonder eedsaflegging ondervraagd (hij kan dus liegen zonder
meinedig te zijn); in een common law land wordt hij ter zitting als zoda-
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fig niet ondervraagd (tenzij hij zich als 'witness' wordt beedigd en als
zodanig ondervraagd).
Een common law systeem kent 'adversarial' procesvoering, als juridisch organisatie principe en als sociaal systeem . Het rechtsgeding staat
in het teken van 'winnen'. De verantwoordelijkheid voor onderzoek en
proces ligt bij de partijen, die ieder voor zich de zaak voorbereiden en
'voeren'. Zij brengen hun eigen getuigen aan en de rechtsstrijd beperkt
zich tot hetgeen niet in confesso (datgene wat niet meer betwist wordt) is.
En over wat wel in confesso is ('guilty plea' hetgeen impliceert dat men
afziet van een proces) valt te onderhandelen ('plea bargaining' oftewel
'afkopen', 'settling the facts').
In een continentaal systeem is het 'officialdom' overheersend. Feltenonderzoek wordt verricht door de overheid, onder leiding van het Openbaar Ministerie, dat traditioneel wordt verondersteld een neutrale, het
algemeen belang dienende, instelling te zijn. Ter zitting is de rechter actief, the self informing court'. In een common law land is de ondervraging van getuigen ter zitting traditioneel een zaak van de partijen (het
kruisverhoor: 'direct', 'cross', 'redirect', 'recross' ondervraging), in een
continentaal land is ondervraging primair een zaak van de (voorzittende)
rechter.l
Ondanks deze verschillen, vindt er de laatste jaren in toenemende
mate over en weer beinvloeding plaats. Binnen de Raad van Europa (het
Europa van de veertig) is bovendien sprake van een zekere convergentie
onder invloed van de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens (EHRM) in Straatsburg. Dit Hof kan bindende uitspraken
doen op basis van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden (Verdrag van Rome 1950; EVRM).
Dit verdrag bevat garanties voor een fair proces in artikel 6 ('the fair
process clause'). De formulering en de uitleg van die bepaling ademen
een common law geest. Los van de invloed via Straatsburg zijn er ook
andere factoren, zoals de informatisering en professionalisering van de
juridische professies en de invloed van de media, die ervoor zorgen dat
er in continentaal Europa een westenwind waait - vaak nog meer vanuit
1 De verspreiding van common law en continentale rechtssystemen over de wereld is in
sterke mate te verklaren door de geschiedenis van het kolonialisme en in later tijd
protectoraten enzovood. De Nederlanders brachten het Rooms-Hollands recht naar de
Kaapprovincie. Toen die in 1806 definitief onder Engelse heerschappij kwam, erkenden de
Engelsen het Rooms-Hollands (materieel) recht als 'the common law of the country', maar
vervolgens brachten zij wel hun eigen rechterlijk systeem en procesvormen naar ZuidAfrika. In die zin kent dat land nu een mengsysteem, dat processueel in hoofdzaak
common law is (al heel de 'magistrate' daar nog landdrosT Ook een land als Malta kent
een common law systeem op oudere continentale basis. Na de ondergang van het
Ottomaanse rijk kregen de Engelse protectoraten, zoals het toenmalige Palestina, common
law systemen. Israel heeft dientengevolge een common law systeem. Canada en de
Verenigde Staten hebben common law systemed Lkijns Amerika kent continentale
systemen.
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Amerika dan vanuit Engeland (zie ook nr. 9 van Justitiele verkenningen,
1996).
Rechtssystemen en rechtsculturen

Voor een verantwoorde processuele rechtsvergelijking is het belangrijk
dat men zich niet blind staart op 'formele' gegevenheden. Aan de hand
van de wettelijke regelingen kan men die regelingen zelf beldjken, maar
niet veel meer dan dat. Voor verdere kennis en inzicht heeft men context
nodig, die niet alleen structurele aspecten, maar ook culturele omvatten.
Een buitenlander kan uit de Nederlandse regeling het idee krijgen dat
verhorende ambtenaren verdachten en getuigen altijd woordelijk volgt
bij het op papier (in een proces-verbaal) vastleggen van hun verldaringen. De praktijk leert dat het anders is: aan getuigen en verdachten wordt
nogal eens het nodige aan juridische kwalificaties in de mond gelegd:
'(...) ik had aan niemand het recht of de toestemming gegeven om zich
(...) toe te eigenen (...)', lijkt de 'ongeletterde' getuige te hebben gezegd!
Culturele gegevenheden in de zin van de collectieve mentale programmering van landgenoten, vakgenoten enzovoort zijn vaak zeer bepalend
voor de stand van zaken in het recht. De Fransen houden van debat en
zetten hun standpunten of visies vaak zeer stellig en scherp tegenover
elkaar; Nederlanders houden van compromis en van het verbloemen van
verschillen in inzicht of visie. De Fransen zijn gewend aan debat tussen
deskundigen op de terechtzitting; de Nederlanders laten bij voorkeur van
mening verschillende deskundigen eerst nog eens een rondje praten om
te lcijken of de verschillen zijn weg te praten. Het enkele formele gegeven
dat een advies 'unaniem' is, vormt in Nederland een zelfstandig en vaak
naar voren gebracht argument om zo'n advies te volgen, zonder zich
diepergaand om de inhoud van het advies en de grondslag ervan te bekreunen. Menig buitenlands jurist kan deze redenering echt niet volgen.
Hoe verschillende rechtssystemen te vergelijken?
Met het juist gestelde hangt samen dat het altijd aanbeveling verdient
zich af te vragen op welk niveau men aan het vergelijken is, indien men
bepaalde onderdelen van een rechtssysteem en -cultuur aan een comparatieve analyse onderwerpt. Een handzame manier van vergelijken in het
strafprocesrecht is het uiteenhouden van (tenminste) vier niveaus:
- niveau een: de wettelijke regeling;
- niveau twee: de uitleg die de hoogste rechter (bij ons: cassatierechter) geeft aan dat systeem;
- niveau drie: de nadere invulling op basis van beleidsregels (het
gedoogbeleid inzake drugs bijvoorbeeld), vaste 'court practices' enzovoort;
- niveau vier: de pralctijk van de rechtspraak, gezien door de ogen van
een journalist of een historicus.
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Enkele opmerkingen ter toelichting: door de uitleg van de cassatierechter
apart te bezien, kan men rechtsvergelijkend duidelijk maken dat het Nederlandse Wetboek van Strafvordering met zijn onmiddellijkheid weliswaar suggereert dat getuigen primair ter zitting worden gehoord, maar
dat de door de Hoge Raad toegelaten praktijk van de testimonia deandim (dat wil zeggen 'verklaringen van horen zeggen', met name politieverbalen met daarin verklaringen in de zin van 'statements van door de
politic gehoorde personen, ook wel hearsay-statements genoemd) tot
een heel ander beeld leidt. In de bekende Kostovski- (1989) en Van
Mechelen- (1997) beslissingen van het EHRM ging het Cr niet zozcer om
of de Nederlandse wet in strijd was met het EVRM, maar veeleer of de
door de cassatierechter geaccepteerde en gefaciliteerde werkwijzen door
de beugel konden - en dat konden ze niet (Nijboer, 1997a en 1997b). Ms
het Openbaar Ministerie discretionaire bevoegdheid heeft over de vraag
of cen zaak aan de rechter wordt voorgelegd (opportuniteit), zoals in Nederland het geval is, is er ook ruimte voor beleid, voor een 'policy of not
strict enforcement', zoals ten aanzien van de consumptie van soft drugs.
Wij zijn geneigd regels op dit derde niveau tot op zekere hoogte nog wel
als rechtsregels te beschouwen. Voor de Fransen ligt dat veel moeilijker:
voor hen houdt het recht bij het tweede niveau op; de rest is 'praktijk'.
Len typisch staaltje van Frans denken is in geval van aftrek van voorarrest bij de strafoplegging de dagen die een verdachte eertijds had gezeten op basis van een naderhand nietig verklaard bevel voorlopige hechtenis, niet af te treklcen: het bevel bestaat dan immers rechtens niet, dus
ook de uitgezeten voorlopige hechtenis niet. Quod non est in actis, non
en in mundo; wat niet in de officiele stukken staat, bestaat ook in het
echt niet. Het voorbeeld is overigens gedateerd; na Straatsburgs ingrijpen
gebeurt dit niet meer.
Tenslotte: hoe belangrijk het is om ook naar het vierde niveau, de praktijk van de rechtspraak, te kijken is ons wel ingepeperd door het EHRM.
Het land met de beste wetgeving en de fraaiste rechtspraak dat zijn vetdachten rot behandeld wordt in Straatsburg veroordeeld, het land dat
een puinhoop van zijn wetgeving en rechtspraak maakt, maar dat zijn
verdachten goed behandelt hoeft niet te vrezen (wat crook verder van
zij). Sommige Oost-Europese landen - landen met een laag
criminaliteitsniveau zoals de voormalige Joegoslavische republiek Slovenie - zijn een voorbeeld van dat laatste.
Nederland: de inquisitoire erfenis en de Franse slag

In Nederland is het onmiddelijkheidsbeginsel weliswaar in de wet neer
gelegd. Maar het dossierwerk tijdens het vooronderzoek bepaalt in feite
de procespraktijk. De zitting is als het ware een ritueel dat op een voorgekookt vooronderzoek volgt. Hoe is dat historisch gegroeid? En waarom
doen correcties van deze aloude praktijk (bijvoorbeeld door Straatsburg)
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zo zeer? In hoeverre heeft dat te maken met onze collectieve programmering?
In de vijftiende en zestiende eeuw waren het vooral Spaanse juristen
(tevens theologen) die de regeling en de praktijk van de Inquisitie in
grote mate ontwildcelden en verfijnden. leder op eigen wijze hebben
daarvan de Fransen, de Belgen en de Nederlanders hun erfdeel gehad.
Bij ons kwam ten tijde van Philips II in 1570 in de vorm van de Criminele
Ordonnancien een inquisitoire procesregeling tot stand, die de facto
grote betekenis had tot het einde van de achttiende eeuw. In Frankrijk
was de Ordonnance van Lodewijk XIV van 1670 een (al even inquisitoir)
voorbeeld voor de Code d'Instruction Criminelle van 1808 - ook in Nederland en Belgie geruime tijd van kracht. Deze Code heeft nog veel invloed gehad op de latere proceswetgeving in elk der drie genoemde Ianden. Inquisitoire aspecten waren: de verdachte als object van onderzoek;
geen rechtsbijstand (zeker niet in het vooronderzoek) en een bekentenisgerichtheid. Voorts valt te noemen de uit een oogpunt van feitenonderzoek doorslaggevende betekenis van het vooronderzoek en het
daarbij passende rituele karakter van de terechtzitting. Het Nederlandse
Wetboek van Strafvordering 1838 (deels herzien in 1886) leek nog erg op
de Code. Het huidige Wetboek van 1926 veel minder (al kende dat tot
voor kort nog wel een omvangrijk systeem van formele nietigheden,
waarover aanstonds meer).
Ook culturele factoren speelden een rol. In 1795 lcwam Nederland onder de Franse invloed te staan (Bataafse Republiek). Die invloed werd
sterker onder Lodewijk Napoleon (Koninkrijk Holland: 1806-1810). Vervolgens werd Nederland ingelijfd (1810-1813). De Fransen gingen, maar
zij lieten een totaal veranderd land na in juridisch en administratief opzicht: een eenheidsstaat met een hierarchische rechterlijke macht en een
codificatie. Tevens had de 'dossier' -cultuur zijn intrede gedaan. De
'magistratuur' bestaande uit zittende en staande magistratuur als een
lichaam spiegelde zich ook later nog aan het Franse voorbeeld (soms tot
op de huidige dag: de werving van rechterlijke ambtenaren in opleiding
via een groot 'concour').
Wat we voorts in de wet overhielden - en dat tot voor kort stand hield was het systeem van de nietigheden: elke lagere en hogere instantie
moest primair de voorgaande instantie(s) controleren, die op formalistische wijze (papieren) uiting moest geven alle wettelijk voorgeschreven
stappen netjes te hebben verricht - op straffe van nietigheid. In zo'n systeem liggen de prildcels om vooral beslissingen en handelingen te motiveren in de termen van de wet. Eigen woorden en eigen uitleg maken
kwetsbaar voor vernietiging; dat is ook niet goed voor de carriere trouwens (voorbeelden van cliche-taalgebruik: 'met inachtneming van het
bepaalde in artikel heb ik verbalisant...'; `de voorgaande bewijsmiddelen leveren tevens op de gronden enzovoort).
Om de Nederlandse situatie op de verschillende niveaus goed te begrijpen is deze dubbele achtergrond (een oeroude inquisitoire traditie en
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Frans formalisme en papierwerk) cruciaal voor een goed inzicht. Zij verklaart bij voorbeeld hoe het kon gebeuren dat, ofschoon de makers van
het huidige Wetboek van Strafvordering (als gezegd ingevoerd in 1926)
een procesvoering voor ogen stond die 'frisch' was en waarin het getuigenverhoor live in de rechtszaal zou plaats hebben, een 'bedrijfsongeval'
bij de Hoge Raad (het de auditu-arrest van 20 december 1926) het mogelijk maalcte strafzaken ter zitting helemaal af te doen op basis van de
stuklcen in het dossier (Gard, 1994; Nijboer, 1997b).
Aan die makers van het Wetboek lag het niet: met het onmiddellijkheidsbeginsel hoog in het vaandel zou het zwaartepunt van de bewijsvoering liggen in het onderzoek op de terechtzitting. Voor het
verdachtenbewijs en het getuigenbewijs zou die procesfase de fase zijn
van de kritische en onbevangen, onafhankelijke toetsing door de strafrechter in aanwezigheid van en met deelname van de procespartijen.1N.
van Dijck, als secretaris van de commissie die het Wetboek van Strafvordering 1926 nogal bepalend voor het ontwerp daarvan, was van oordeel
dat methodologisch gesproken het strafproces niets anders was dan een
bijzondere vorm van empirisch onderzoek, gericht op de reconstructie
van strafbare feiten (Van Dijck, 1922). Het vooronderzoek diende om materiaal te verzamelen, te ordenen en een hypothese (de tenlastelegging)
te formuleren. Het onderzoek op de terechtzitting was de fase om de
hypothese op de proef te stellen (het bewijzen als beproeven (to
proof )).
Deze structuur is tot op de huidige dag in de wettelijke regeling terug
te vinden! Echter: het toelaten van het testimonium de auditu (met name
wat betreft het voor het bewijs gebruiken van processen-verbaal waarin
verklaringen (statements') van getuigen waren vervat, maalcte het mogelijk dat in de pralctijk niets terecht kwam van dit beslissende karakter van
de terechtzitting.
De 'panklaar gemaakte strafzaak

Terugblikkend anno 1998, laat de Nederlandse situatie tussen 1926 en
1990 zich als volgt samenvatten: uit een oogpunt van feitenonderzoek en
bewijs is het voorbereidende onderzoek de beslissende fase. Ms het om
feitenonderzoek gaat komt meestentijds alleen de politie eraan te pas.
Complexe zaken worden door de rechter-commissaris 'panklaar' gemaakt voor de zitting. De onderzoeksstrategie is bekentenis gericht. Met
de bekentenis is de zaak 'rond'. Alles draait erom de juiste woorden in de
processen-verbaal te Icrijgen, als weergave van uitspraken van getuigen
en verdachten, die tevens later - na wat Icnippen en plakken door de griffier - ook geschikt zijn om als bewijsmiddel in het veroordelende vonnis
te worden opgenomen.
De terechtzitting is een bespreking van het dossier. De praktijk is tweevoudig: een soepele omgang met de bekennende, coOperatieve verdachte, gericht op milde sanctionering en resocialisatie - en met weinig
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aandacht voor procesvormen en kritisch feitenonderzoek; en, ten
tweede, een griffierspraktijk van formalistische vormen en geknipte verklaringen in de vonnissen, vooral gericht op het appel- en cassatievrijhouden van de uitspraak. Natuurlijk kun je dan niet uit het vonnis
opmaken waarom de ene getuige wel wordt geloofd en de andere niet.
Dat zou te riskant zijn (vergelijk het vonnis van de Haagse rechtbank in
de balpenzaak). Overigens werden in de bedoelde periode getuigen en
deskundigen ter zitting een zeldzaamheid. Le Monde noemde een Nederlandse terechtzitting in een opzienbarende zaak (de moord op G.J. Heijn)
eens 'Le proces TGV'.
Eigenlijk waren er dus in de bedoelde periode in de praktijk zelfs twee
parallelle 'systemen' gegroeid: de wereld van de sociale bejegening (en
de reclasseringsrapporten) naast de minimalistische formele wereld van
het dossier en de motiveringen die uit weinig anders dan wat plak- en
knipwerk uit in processen-verbaal opgenomen verldaringen bestonden.
Zo'n conclusie als deze valt alleen te treldcen als het strafproces, zoals .
boven aangegeven, op meer niveaus in ogenschouw wordt genomen: op
het eerste niveau stond het wettelijk systeem als dode letter, op het
tweede werd de papieren wereld van nietigheden en cassatievrij gehouden vonnissen en arresten in stand gehouden en op het derde niveau
was sprake van een informele en milde praktijk ('de verdachte als het
ontspoorde broertje die weer op pad geholpen moest worden'), waarbij
bewijsrechtelijke aspecten nauwelijks telden.
Voor de verdachte betekende een en ander dat een bekentenis bij de
politie of de rechter-commissaris bewijsrechtelijk zijn lot bezegelde.
Daar stond tegenover, zo werd althans beweerd, dat een meewerkende
proceshouding tot een aanmerkelijke strafverlaging kon leiden. Het
zwaartepunt van het verhoren van zowel getuigen als verdachten lag hoe
dan ook bij de politie. Daar zaten ook plezierige kanten aan: getuigenbescherming was eenvoudig. Bedreigde getuigen konden anoniem worden gehouden en hun verklaring kon de auditu voor het bewijs worden
gebezigd; kwetsbare getuigen werd een gang naar de zitting en een
(traumatiserende) confrontatie met de verdachte bespaard.
Zoals we hierna nog nader zullen zien is de situatie thans een beetje
anders. Er is onmiddellijkheid op bestelling wat betreft met name het
getuigenverhoor (Nijboer, 1997a). Maar het 'op bestelling' geeft tegelijk
ook precies aan wat er gebeurt als de verdediging passief blijft: dan gaat
ook vandaag de dag alles nog in dezelfde atmosfeer en stijl als voor 1990
- toen de veroordeling van Nederland door het Europese Hof in de zaalc
Kostovski hard aankwam wellicht met dit verschil dat de procesvoering
minder 'soft' is geworden.
Wat betreft bijzondere categorieen van getuigen verdient nog opmerking dat op het derde niveau sedert het eind van de jaren zeventig de positie van het slachtoffer als getuige, maar ook bij voorbeeld een kind als
getuige ook wel voorwerp van beleid was en grotendeels nog is. Een
beleid dat ontwikkeld kon worden binnen de marges van een cassatie-
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rechtspraak (tweede niveau) die, als gezegd, het wettelijk systeem,
waarin het zwaartepunt van het verhoor van verdachten en getuigen op
de terechtzitting ligt (eerste niveau), buiten spel had geplaatst.
De Franse rechtsvergelijker J. Pradel (Pradel, 1995) heeft opgemerkt
dat we in West-Europa globaal gezegd twee manieren van procesvoering
ter zitting kunnen aantreffen: de voile toetsing van het ter zitting gepresenteerde bewijs, zoals Engeland die kent en waar het continentale
Duitse systeem met zijn onmiddellijkheid de iure en de facto dichtbij
komt ('Prinzip der Unmittelbarkeit'; Roxin, 1993; Schroeder, 1997). Daartegenover staan landen met systemen waar het onderzoek op de terechtzitting veeleer slechts een controle-instantie is, zoals Frankrijk. Maar de
Franse 'audience' is - zeker bij de Assissen (jury) - 'vollediger' dan de
Nederlandse terechtzitting. Pradel is kritisch over de Franse pralctijk en
dat houdt hij zijn lezers ook voor, maar er is de troost dat het nog beroerder kan: 'voir Les Pays-Bas', waar je nauwelijks debat ter zitting hebt en
vrijwel nooit getuigen en deskundigen tijdens de zitting ondervraagd ziet
worden.
Een laatste aspect dat hier niet kan worden gemist is dat de Nederlandse situatie niet alleen in sociaal perspectief relatief aangenaam en
gemakkelijk was en vaak nog is voor de getuige en weinig scherpslijperig
voor de verdachte (die overigens bewijsrechtelijk gauw werd 'ingepakt'),
maar ook dat deze situatie leidt tot een zeer voordeliger procesvoering in
termen van capaciteit, efficiency en geld. Wie Amerikanen, die gewend
zijn aan peperdure getuigenbeschermingsprogramma's in relatie tot de
bestrijding van georganiseerde criminaliteit, uitlegt hoe wij - tegenwoordig via de door de Wet getuigenbescherming in het WvSv ingebrachte
speciale traject - bedreigde getuigen beschermen door anonimiteit,
lcrijgt twee reacties.
De eerste reactie is dat zoiets in Amerika ondenkbaar zou zijn: de verdediging moet altijd de getuigen van de 'prosecution' kunnen traceren
om hun betrouwbaarheid te kunnen checken (LaFave e.a., 1992). Bovendien brengt het 'hearsay'-verbod mee dat de getuige ter zitting moet
worden ondervraagd door de partijen. De tweede reactie is dat de anonimisering en het gebruik van de verklaringen van anonieme getuigen (via
'hearsay') wel erg Nederlands is, namelijk goedkoop.
Wijkt de Nederlandse procesvoering echt an
la en nee, luidt het genuanceerde antwoord op deze vraag, want het
hangt ervan af wat je binnen welke context op welk niveau bekijkt. Onze
procesvoering lijkt qua regeling het meest op de Belgische en de Franse.
Onze praktijk is soepeler en minder formeel. In het voorbereidend onderzoek vergaart de politie veel informatie uit gesprekken met getuigen
of verdachten die vrijwillig op het bureau komen. In alle drie de landen
ligt een grote nadruk op de papieren, op 'de stukken van het geding', oftewel het dossier. De Franse politie (die uit meer korpsen bestaat: police,
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gendarmerie, speciale eenheden) heeft de naam vrij hard op te treden
tegen verdachten van zware misdrijven. Vroeger werd wel met enige trots
over `derde graads' verhoren gesproken. Net als in Nederland zijn verklaringen van verdachten (met name als deze een aveu, bekentenis, behelzen) en van getuigen, vervat in processen-verbaal die in het dossier liggen, uit een oogpunt van bewijs belangrijk ('temoignage indirect').
De rol van de `juge d'instruction' (onderzoeksrechter) is in Belgie en
Frankrijk groter dan in Nederland die van de rechter-commissaris (Van
den Wyngaert, 1991; Verstraeten, 1993). In die beide andere landen werkt
deze magistraat meer met de politie en heeft hij een groot aandeel in de
verhoren. De indruk bestaat voorts dat er meer tijd wordt ingeruimd dan
in Nederland voor het opnieuw horen van de verdachte en de getuige ter
zitting (aan de hand van hun op schrift gestelde eerdere verldaringen).
Hoewel ons bewijsrecht (vijf wettige bewijsmiddelen: eigen waarneming rechter, verklaring verdachte, verklaring getuige, verklaring deskundige, diverse schriftelijke bescheiden) en de formele processuele
inbedding daarvan (onmiddellijkheid) op het eerste, wettelijke niveau
dicht bij de Duitse staan, is het grote verschil dat in Duitsland de wet en
de praktijk veel dichter bij elkaar staan. De verdachte heeft ter zitting in
beginsel een verschijningsplicht (bij ons alleen een verschijningsrecht)
en getuigen en deskundigen moeten in beginsel altijd ter zitting worden
gehoord, ongeacht eerdere verklaringen.
Wat betreft de deskundigen komt het er vaak op neer dat die hun eerder uitgebrachte rapport (`Gutachten') moeten toelichten. Een belangrijk
verschil is dat de Duitsers sinds 1975 het gerechtelijk vooronderzoek
door een onderzoeksrechter niet meer kennen: dat bevordert de onmiddellijkheid ten zeerste. Een getuige wordt in Duitsland door de politie en
later door de rechter ter zitting gehoord.
Ik begon mijn antwoord op de vraag naar de verschillen met andere
landen met ja en nee, onder andere omdat het ervan afhangt waarnaar je
lcijkt. De politiepraktijk, bij voorbeeld, is veelvormig. Tegelijk zou ik vermoeden dat de bekentenisgerichtheid wel eens overal dominant aanwezig zou kunnen zijn, ook in de common law landen. Overigens mag in
Engeland veelal de advocaat in een vroeg stadium bij het verhoor van
verdachten aanwezig zijn. Dit land loopt trouwens voorop met het ruimschoots op band of video opnemen van verhoren, zowel van verdachten
als van getuigen. Bij een 'not guilty plea' is de procesvoering onmiddellijk: zelfs slachtoffers van gewelds(zeden)misdrijven moeten ter zitting
komen om te getuigen (met lcruisverhoor). Hetzelfde geldt lcwetsbare
getuigen als kinderen en oude mensen. In Zuid-Afrika is de situatie als in
Engeland, met dit verschil dat er geen jury is (soms zijn er wel lekenbijzitters), terwip de landdrost zijn feitelijke bevindingen uitvoerig motiveert - een uitzondering in een common law land. Het is niet alleen voor
de verdachte, maar ook voor getuigen zeer bevredigend, zo is mijn indruk, zo'n uitvoerige uitleg te horen over wat wel en wat niet wordt geloofd. Voor ons Nederlanders is een aardige bijkomstigheid dat de be-
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doelde uitleg vaak in de Afrikaanse taal plaats heeft (Geldenhuys e.a.,
1996).
Arnerika (de Verenigde Staten) is Engeland in het kwadraat. De tot zeer
grote hoogte consequent doorgezette 'adversarialness' (ook in de zin van
partijdigheid) van de procesvoering heeft invloed op de manier waarop
met verdachten en getuigen wordt omgegaan. Bij de verdachte, als hij
niet reeds heeft bekend bij de politie, gaat het erom onder regie van zijn
'counsel' (advocaat; 'attorney'; 'defender') zo min mogelijk te verklaren
en eventueel een bewijspositie zo uit te buiten dater een goede 'deal' is
te bereiken in 'plea bargaining', zonder veel weg te geven in het geval het
toch tot een zitting komt. Getuigen worden vaak grondig voorbewerkt
voor de zitting, met name door de partij die hen op de zitting wil introduceren als getuige. Het 'hearsay'-verbod brengt mee dat (voor de zaak
belangrijke) getuigen erop moeten rekenen altijd ter zitting te zullen verschijnen. Slechts bij hoge uitzondering gaat het anders (in sommige staten vanwege 'rape victim shield'-voorzieningen bij voorbeeld; Nijboer,
1996). Hiervoor werd al opgemerkt dat in een common law land de verdachte ter zitting niet wordt verhoord, tenzij hij onder ede als getuige wil
worden onderworpen aan het gehele kruisverhoor (Choo, 1996).
Concluderend zou men kunnen stellen dat wij in Nederland, rechtsvergelijkend bezien, lang niet alles anders doen (Nijboer, 1994). Wij zijn
alleen uit een oogpunt van feitenonderzoek en bewijs extreem minimalistisch (geweest) als het gaat om tevredenheid met bij de politie afgelegde en door de politie schriftelijk 'geverbaliseerde' verklaringen of om
dito verklaringen bij de rechter-commissaris. En dat heeft er toe geleid
dat wij onder invloed van met name 'Straatsburg' (lees: het EHRM) een
beentje moeten bijtreldcen en de bewijsvoering ter zitting meer serieus
moeten nemen. Bijgevolg neemt het getuigenverhoor ter zitting en tot op
zekere hoogte eveneens het verdachtenverhoor aldaar, in betekenis toe
(Corstens, 1995).
Doorwerking van de Straatsburgse rechtspraak
Het doorwerken van de Straatsburgse rechtspraak heeft diverse consequenties voor het Nederlandse strafproces gehad. In dit kader valt vooral
te noemen de door het EHRM regelmatig (juist ook in Nederlandse zaken) herhaalde overweging dat de bewijsvoering ter zitting hoort plaats
te hebben. Als dat niet gebeurt, is er in de ogen van het EHRM reeds een
uitzonderingssituatie die om nadere waarborgen vraagt om de
verdedigingsrechten van de verdachte te garanderen. Wat we nu in
Nederland zien, is dat alles bij het oude blijft sinds 1990, in geval de
(bekennende) verdachte niet 'piept' (dat wil zeggen, er niet om vraagt de
getuigen op de zitting te horen).
Maar als hij wel initiatieven neemt, hebben we thans de situatie met
betreklcing tot het getuigenverhoor ter zitting, dat we 'onmiddellijkheid
op bestelling' kennen. Op wetgevend niveau, het eerste niveau, is het
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stelsel aangevuld met vrij stringente voorwaarden voor het verhoor van
(in het kader van hun bescherming als bedreigde getuigen) anoniem gehouden getuigen en het gebruik van hun verklaringen voor het bewijs.
Daarnaast heeft de Hoge Raad, op het tweede niveau, aanvullend voorwaarden geschapen voor het garanderen van het ondervragen van
getuigen ter zitting (via beperkingen op het gebruik van de audituverklaringen; HR 1 februari 1994, NJ 1994, 427).
In de praktijk zijn de gevolgen van deze doorwerking van de Straatsburgse rechtspraak goed merkbaar. Sedert de tien jaren dat ik als
raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Amsterdam werkzaam ben, is de
'productie' van de stratkamers in termen van eindarresten per zittingsdag teruggelopen van zo'n acht arresten tot vier. Deze ontwildceling komt
praktisch geheel door het toegenomen aantal getuigen (en deskundigen)
ter zitting. Intern wordt binnen de zittende magistratuur veel aandacht
besteed aan beter gebruik van de beperkte zittingscapaciteit. Niettemin
wordt steeds duidelijker dat die zittingscapaciteit meer dan al is geschied
moet worden uitgebreid - niet verwonderlijk als we rekenen dat Nederland in West-Europa veruit de minste hoeveelheid rechters per vierkante
kilometer heeft (terwijl het het dichtstbevolkte land betreft).
Andere kwesties waar we worden geconfronteerd met doorwerking
van de EHRM-rechtspraak zijn de ruimere toebedeling van het recht op
bijstand door een tolk, ook bij het politieverhoor en de garanties voor de
onpartijdigheid van de beslissende rechters door ter zitting alleen rechters een rol te laten vervullen die niet eerder met de zaak bemoeienis
hebben gehad.
Wat betreft het verdachtenverhoor is nog belangrijk dat het EHRM het
zwijgrecht van de verdachte plaatst in het centrum van de onschuldspresumptie (art. 6 lid 2 EVRM). Dit betreft de hier niet verder uitgewerkte
zaak van Saunders tegen het Verenigd Koninkrijk. In die zaak werd onderscheid gemaakt tussen verklaringen ('statements') die alleen door de
wil van de verdachte tot stand kunnen komen en stukken (bescheiden,
stukken van overtuiging) die een bestaan op zichzelf hebben (domweg
bestaan), los van die wil. Het is niet zonder meer een schending van art.
6 lid 2 EVRM als de medewerking van de verdachte of een dulden zijnerzijds wordt gevergd in het vinden van zulk bewijsmateriaal.
Op al deze genoemde gebieden ondergaan wij in Nederland, deels via
de jurisprudentie van de Hoge Raad, deels rechtstreeks via nieuwe wetgeving, invloed van Straatsburg. Het kan niet anders dan dat van deze
Straatsburgse rechtspraak een convergerende uitwerking op de (veertig)
betrokken nationale stelsels uitgaat. In Nederland zien we dit in ieder
geval duidelijk (Corstens, 1995). In Frankrijk ligt een voorontwerp van
wet voor verandering van de Code de Procedure Penale ter tafel, waarin
veel aandacht wordt gegeven aan bewijskwesties (Rassat, 1996/1997).
Ook in Belgie wordt over herorientatie van de strafvordering, zij het
vooral wat betreft het vooronderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek,
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gediscussieerd. Daarbij komt het EHRM ook steeds om de hoek kijken
(Commissie strafprocesrecht, 1995).
Verdere aanpassingen van de rechtspraktijk
Verbijzondering in het beunisrecht

In dit artikel ontbreekt de ruimte om uitvoerig toe te lichten welke tendensen er zijn te onderkennen in verband met de positie van verdachten
en getuigen. Een van de belangrijkste ontwilckelingen lijkt mij dat zowel
in de pralctijk als op de diverse niveaus (een, twee, drie) van regels voor
het strafproces er eon verbijzondering optreedt ten aanzien van de verschillende bewijsmiddelen.
Wat betreft de verdachte zien wij in de praktijk een groot verschil, ook
in Nederland, tussen de bekennende en de ontkennende verdachten.
Len wetsvoorstel Urn ook wettelijk onderscheid te maken in de bejegening is echter teruggetrokken. Wat betreft de getuige zien wij nog sterker
een verbijzondering. De wet kent al een regeling voor de bedreigde getuige. lk denk dat we eerlang moor en meer onderscheid zullen maken:
kind als getuige, zwakzinnige als getuige, slachtoffer ads getuige enzovoort (Nijboer, 1996). Deze ontwikkeling is vooral interessant, omdat we
in de landen om ons heen mm of moor verwante zaken kunnen onderkennen.
Getttigenbeschertning

Eon specifiek onderwerp is aansluitend nog de aandacht die bestaat voor
getuigenbescherming over de gehele linie, dus niet beperkt tot bedreigde
getuigen in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit. In 1997 heeft
het Comite van Ministers van de Raad van Europa een serie aanbevelingen - R (97) 13- aangenomen met betrekking tot praktische en legislatieve maatregelen voor het beter beschermen van getuigen met inachtneming van de procesrechten van de verdediging. Aansluitend bij de
rechtspraak van het EHRM wordt gesteld dat het recht van de verdachte
om zelf te participeren in het getuigenverhoor soms moot wijken voor de
belangen van de getuige, die toch ook een persoon is met eigen grondrechten (privacy, veiligheid).
R (97) 13 legt in dit verband veel nadruk op het optimaliseren van het
gebruik van onder andere audio-visuele middelen voor bevordering van
zowel de controle op het getuigenbewijs als de bescherming van de getuige tegen intimidatie en hernieuwde traumatisering (zie verder over dit
onderwerp Beijer, 1997; Nijboer en Van Hoorn, 1997). Het relatief onbenut laten van technische mogeliffcheden van video, 'closed circuit TV' en
dergelijke, niet alleen wat betreft het getuigenverhoor, maar ook wat betreft het verdachtenverhoor, is eon onderwerp dat de moeite waard is van
een nadere bestudering en van experimenten. Wellicht is het thans het
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juiste moment om, nu we toch ons beentje moeten bijtrekken, hier van
een achterstand een voorsprong te maken (zie ook Van Zwieten, 1998).
Kroongetuigen en 'guilty pleas'

Wat betreft de verdachten wees ik eerder op diens dubbelrol. Als we, net
als in de common law landen, formeel meer onderscheid gaan maken
tussen bekennende en ontkennende verdachten, is er wellicht ruimte
voor een realistischer regelgeving op het punt van het al dan niet achterwege laten van uitvoerig feitenonderzoek op de zitting (zoals in de praktijk dit onderscheid toch vrij duidelijk bestaat als het gaat om - zeg maar
- politierechterzaken). Het komt mij voor dat de Nederlandse wetgever
er goed aan doet veranderingen in de wetgeving voor te bereiden met
inachtneming van enerzijds de gesignaleerde verbijzondering van de
verschillende tewijsvormen' (zie hierboven), maar anderzijds ook de
andere processuele rol van de verdachte beter uit te werken als het gaat
om de voorwaarden waaronder kan worden afgezien van bepaalde
onderzoekshandelingen.
Bijzondere aandacht verdient in dit verband nog de tussenfiguur,
waarin ook de `getuige' een dubbelrol heeft, namelijk die van de zogeheten kroongetuige: de (voormalig) mededader, die na onderhandelingen
bereid is mede te werken aan de opheldering van zaken en de ontmanteling van criminele netwerken. De 'deal' zal doorgaans bestaan in het volledig opheldering geven in de 'eigen' zaak van de betrokkene als verdachte en het als getuige tegen voormalige companen optreden in ruil
voor straf(eis)reductie. In de rechtspraak hikt men momenteel nogal aan
tegen de kroongetuige (bij voorbeeld niet-ontvankelijkverklaring van het
O.M. in de `eigen' zaak tegen die persoon als verdachte; Hof Den Bosch
27 februari 1998, nog ongepubliceerd).
Net als bij de andere genoemde onderwerpen geldt ook hier dat Nederland er niet als enige mee worstelt (Den Hartog en Stamhuis, 1996).
Maar hoe dit ook zij, als we spreken over verbeteringen van en rondom
het verhoor van verdachten en getuigen, verdienen ook dit soort uithoeken van het terrein de aandacht. En juist omdat Nederland er niet alleen
voor staat, is een rechtsvergelijkende orientatie geen overbodige luxe (zie
ook Mulder en Tak, 1993; Tak, 1994).
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Het onderzoek ter
terechtzitting
Over de betrekkelijke betekenis van het onmiddellijkheidsbeginsel
mr. M. Otte *

De openbare terechtzitting staat midden in de belangstelling. Niet alleen
als veranderend fenomeen voor onderzoekers of de wetgever, maar
evenzeer voor de media. In de rechtszaal is de pers veelal ruim vertegenwoordigd. Dagelijks worden de lcrantenkolommen gevuld met berichten
over strafzaken. Ook radio en televisie hebben het strafproces ontdekt als
direct toegankelijke bron van nieuwsgaring. In deze bijdrage zal ik echter
voornamelijk stilstaan bij de taakopvatting van de strafrechter tijdens de
terechtzitting.
Over de taak van de rechter in een openbaar strafproces bestaan verschillende opvattingen. Een in zwang zijnde gedachte is dat - behoudens
een enkele uitzondering - alle bewijs ter zitting ten overstaan van rechter
en verdachte dient te worden geproduceerd (onder anderen Gate, 1994).
Pas dan zou sprake zijn van een fair proces waarop art. 6 EVRM doelt.
Deze gedachtengang berust op een materiele uitleg van het onmiddellijkheidsbeginsel. In formele zin is door de naleving van art. 297 Sv
(nieuw: art. 301) het onmiddellijkheidsbeginsel niet of nauwelijks in het
geding. De praktijk is anders dan de theorievorming. Bewijsmateriaal
kan verkregen worden van anonieme-, bedreigde- of kroongetuigen. Niet
vaststaat of de getuigen ter terechtzitting hun afgelegde verklaring komen bekrachtigen. Dat is afhankelijk van een catalogus aan jurisprudentiele en op voorhand niet altijd even inzichtelijke criteria.
Een grotere doorwerking van het onmiddellijkheidsbeginsel kan onder
juristen op veel steun rekenen. Deze consensus vergroot de druk op wetgever en rechtspraak om zich te bezinnen op de inrichting van het strafproces. Wanneer juristen in hoge mate eensgezind zijn, dient men echter
op zijn hoede te zijn. In het juridisch discours betrekt men zelden unaniem dezelfde stelling. Het is niet uitgesloten dat het kritische front tegen
de huidige procespraktijk barsten vertoont waar het gaat om de vraag
welke procesfase aanpassingen vergt. Het komt mij voor dat weinigen de
voordelen van het huidige eindonderzoek willen prijsgeven, maar velen
de integriteit en transparantie van het vooronderzoek willen vergroten.
Dat laatste heeft mijn onverkorte steun en wordt in het navolgende door
mij verdedigd. Eerst zal ik stilstaan bij de inrichting van het onderzoek
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ter terechtzitting en vervolgens bij de vraag of en in welke fase van het
onderzoek een verandering wenselijk is.
De strekking van het eindonderzoek in het strafproces
Dagelijkse praktijk is dat de strafrechter een zaak behandelt door de
schriftelijke stukken uit het proces-verbaal al dan niet minutieus aan de
verdachte voor te houden. Aan het slaapverwekkende karakter van dit
type behandeling zijn reeds vele beschouwingen gewijd (onder anderen
Bal, 1988). Indien deze werkwijze de verdachte mocht uitnodigen tot het
weerspreken van het voorgehoudene, hetgeen meestal niet het geval is,
wordt hem dat veelal niet in dank afgenomen. Indien aan de verdachte
zijn tegenover de politie afgelegde en op schrift gestelde verklaring is
voorgelezen en deze door hem is ondertekend, dan moet hij van goede
huize komen om aannemelijk te maken dat de waarheid anders is dan
door hem in het vooronderzoek is verklaard (in deze zin reeds Simons,
1897; Pompe 1959, pp. 149-151). De rechtspraktijk leert dat de wettelijke
aanduiding 'onderzoek ter terechtzitting' een onjuiste proceswerkelijkheid suggereert. Ik meen dat Van Veen tot een ralcere typering
komt: 'Op de terechtzitting pleegt niet te worden geinstrueerd, er wordt
geverifieerd. Er wordt nauwelijks nieuw materiaal verzameld, er wordt
nagegaan wat het verzamelde materiaal waard is. In het bijzonder wordt
aan de verdachte en diens raadsman enerzijds en aan de Officier van Justitie anderzijds de gelegenheid geboden zich over dat materiaal uit te
laten. Worden getuigen gehoord dan zijn dat meestal getuigen, die ook
reeds in het voorbereidend onderzoek en in het gerechtelijk vooronderzoek zijn gehoord. Hun verldaringen ter zitting dienen ter controle van
wat reeds is verldaard' (Van Veen, 1985, pp. 3-4; 1997, pp. 401-406).
Deze schildering van het strafproces drukt niet alleen de Nederlandse
rechtspraktijk uit, evenzeer heeft Van Veen een zekere voorkeur voor de
geschetste werkwijze. Het is de vraag welke meerwaarde het onmiddellijkheidsbeginsel voor deze gang van zaken bezit. Bij de beantwoording
van die vraag dient bij drie aspecten van het onmiddellijkheidsbeginsel
te worden stilgestaan, te weten het verdedigingsaspect, de controle van
het bewijsmateriaal en tenslotte de openbaarheid van het strafproces
(Mols, 1989, pp. 6-8).
Het verdedigingsaspect; een middellijke bewijsvoering en een
rechtvaardig strafproces als communicerende vaten

Tussen het onmiddellijkheidsbeginsel en het niveau van waarheidsvinding wordt regelmatig door de verdediging een causaal verband gelegd. Dit verband wordt gestaafd met de verwijzing naar arresten als
Kostovski en Van Mechelen. Deze veroordelingen van het Nederlandse
strafproces door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stoelen
echter meer op het feit dat in die zaken onvoldoende sprake was van een
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contradictoire procesvoering. Daarbij ging het om de vraag in welke
mate de verdediging cruciale getuigen ter zitting mocht ondervragen.
De ontwikkeling in het Nederlandse procesrecht is gelopen van het
recht van de verdachte zelf om getuigen te doen dagvaarden via de verplichting van de officier de opgegeven getuigen te dagvaarden, later afgezwakt tot een verplichting met uitzondering voor gevallen van misbruik
en nutteloosheid, tot een sterk ingeperkt recht van de verdachte getuigen
te doen dagvaarden (Corstens, 1992, p. 209).
De spanning is gelegen in de tekst van art. 6 lid 3 sub d EVRM waarin is
vastgelegd het 'right to examine or have examined witnesses against
him'. Indien de verdachte of zijn raadsman uitdrukkelijk de wens te kennen geeft getuigen ter terechtzitting te ondervragen mag dat recht niet
op voorhand door de rechter worden gefrustreerd op straffe van het niet
mogen bezigen van de in het vooronderzoek afgelegde verklaring voor
het bewijs fonder meer EHRM 24 november 1986, NI 1988, 745 (Unterpertinger) en EHRM 20 november 1989, N1 1990, 245 (Kostovski).
Tegen de achtergrond van deze rechtspraak honoreert de Nederlandse
feitenrechter meer dan voorheen verzoeken van de verdediging om getuigen ter terechtzitting danwel door de rechter-commissaris te horen.
Het ziet er no naar uit dat de middellijke bewijsvoering ter zitting de
toets der kritiek van het EHRM kan doorstaan Ind ien verdachte en verdediging in enige fase van het onderzoek voldoende gelegenheid hebben
gehad om de bewijskracht van de in schriftelijke stukken neergelegde
getuigenissen aan te vechten, ook indien dit meebrengt dat getuigen dienen te worden gehoord fonder andere Doorson-arrest EHRM 26 maart
1996, NJ 1996, 741, m.nt. Kn).
Gedurende de laatste jaren heeft zich uitvoerige jurisprudentie ontwikkeld waarin de opstelling van de rechter wordt beoordeeld in verhouding tot de mate waarin de verdediging (bij voorbeeld tijdens de voorfase) heeft verzocht om cruciale getuigen nader te ondervragen (onder
meer EHRM 20 september 1993, NI 1994, 358, m.nt. Kn). Terzake zijn criteria ontwikkeld die betrekking hebben op de mate waarin de verdediging in zijn belangen is geschaad indien desondanks het verzoek tot het
horen van getuigen wordt afgewezen (Keulen, 1996, pp. 121-131).
We zien hier een forse breuk met het verleden. Deze breuk mag echter
niet worden gerelateerd aan een veranderde opvatting van het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens over het type bewijsvoering. De Nederlandse wijze van recht doen op de schriftelijke stuklcen staat onverkort
overeind. Wel is het recht op tegenspraak door het hof aangescherpt. Dat
verklaart waarom in sterkere mate dan voorheen het ondervragingsrecht
van getuigen door de verdediging wordt gehonoreerd. Waarmee overigens niet gezegd is dat de op te roepen getuigen gehoord dienen te worden ter terechtzitting. Verwijzing naar de rechter-commissaris is proceseconomischer en kan onder omstandigheden volstaan (conform 'Cardot'
EHRM 19 maart 1991, NI 1993, 709, m.nt. FAA; HR 2 september 1997, NI
1998, 101; Baauw, 1996, pp. 142-143).
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Vorenstaande ontwildcelingen zijn bezwaard door het fenomeen van
de anonieme getuige. Mondjesmaat wordt de rechtspraak hierover bijgesteld, en dan nog voornamelijk onder invloed van uitspraken van het
EHRM. In HR 2 juli 1990, NJ 1990, 692 (post-Kostovslci) heeft de Hoge
Raad bepaald dat verklaringen van anonieme getuigen in beginsel
slechts gebezigd mogen worden voor het bewijs indien is voldaan aan
bepaalde voorwaarden, waarvan de belangrijkste zijn dat de verklaring is
afgenomen door een rechter die zelf de identiteit van de getuige kent, die
in het van het verhoor opgemaalct proces-verbaal gemotiveerd heeft
doen blijken van zijn oordeel omtrent de betrouwbaarheid van de getuige en omtrent de door deze opgegeven redenen voor zijn wens anoniem te blijven, en die de verdediging in de gelegenheid heeft gesteld op
enigerlei wijze aan de getuigen vragen te stellen of te doen stellen (r.o.
5.2.). Deze regel geldt echter niet indien de verdediging geen blijk heeft
gegeven de anonieme getuige te willen ondervragen of te doen ondervragen, de bewezenverklaring in belangrijke mate steunt op bewijs uit andere, niet anonieme bron, en de rechter tenslotte heeft doen blijken dat
hij de betroldcen verklaring behoedzaam en terughoudend heeft gebezigd. Verschillende van deze overwegingen zijn enige jaren later neergelegd in de wettelijke bepalingen over de bedreigde getuigen (artt. 226a
tot en met 226f Sv).
Of met dit raamwerk van regel en uitzonderingen voldoende recht is
gedaan aan het verdedigingsbelang is de vraag. Per definitie is sprake van
spanning tussen de bescherming van de getuige en de daaruit voortvloeiende inbreuk op de positie van de verdachte. Ik vraag mij bij voorbeeld af of de Hoge Raad niet te streng oordeelt over de wijze waarop de
verdediging het ondervragingsrecht dient te effectueren. Zoals Leijten in
zijn conclusie bij het post-Kostovski arrest opmerkt: ontkent de verdachte het feit, dan zal hij daarmee ook impliciet de anonieme getuigenverklaring bestrijden (nr. 94 van zijn conclusie). Deze mildere uitleg zou
eerder aanleiding vormen (op grond van een min of meer ingelezen verweer) tot een nadere toetsing van het bewijsmateriaal verkregen van een
anonieme getuige. Onder andere het Saidi-arrest (EHRM 20 september
1993, NJ 1994, 358, m.nt. Kn) maakt duidelijk dat in het geval de door de
verdachte betwiste verklaringen voor de bewijsvoering van cruciale betekenis zijn, en het openbaar ministerie heeft nagelaten de getuigen ter
zitting op te roepen, de rechter in beginsel ambtshalve ex art. 315 Sv de
behandeling dient aan te houden teneinde de getuigen ter zitting nader
te (doen) ondervragen.
Daarnaast meen ik dat het risico van toverformules wordt versterkt
door de overweging dat de rechter een behoedzaam en terughoudend
gebruik heeft gemaakt van de bedoelde verklaringen. Dit houdt niet
meer in dan dat de rechter heeft aangegeven dat hij zich bewust is geweest van het feit dat de getuigenis aflcomstig is van een getuige, die niet
met de verdachte geconfronteerd wilde worden (HR 25 september 1984,
NJ 1985, 426). Van Veen merkt in zijn noot onder het post-Kostovski
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arrest op dat de door de Hoge Raad gevergde terughoudende opstelling
niet zoveel behelst. Meer dan wat voor het bewijs noodzakelijk is pleegt
een rechter immers niet in zijn vonnis op te nemen. De noodzaak dat de
rechter behoedzaam met de schriftelijke stulcken omgaat (Corstens,
1995, p. 618) kan derhalve relatief eenvoudig verkeren in sjablonen. De
Hoge Raad zou in dezen wellicht scherpere eisen kunnen stellen.
In het bovenstaande is voornamelijk gekoerst op de behoefte van de
verdediging om vaker getuigen te ondervragen ten overstaan van een
rechter. lk meen dat aan die behoefte terecht meer tegemoet wordt gekomen. Het honoreren van dergelijke verzoeken geschiedt te zuinig. Wel
meen ik dat inzake de hierboven geschetste afweging niet primair de
noodzaak voor de waarheidsvinding in het geding is maar veeleer de
notie dat een ruimhartiger aanhoudingsbeleid voor het nader horen van
getuigen recht doet aan het verdedigingsperspectief.
De con trole van het bewijsmateriaak geen betere waarheidsvinding
door onmiddelijker bewijsvoering

Het is tekenend dat de zittingsrechter verhoudingsgewijs nauwelijks
overgaat tot een ambtshalve aanhouding teneinde getuigen ter zitting te
horen. Mijn - relatief korte - ervaring is dat getuigenverklaringen ter zitting nauwelijks lets toevoegen aan de in het vooronderzoek afgelegde
verklaringen. Ook valt op dat een vrijspraak zelden is gegrond op de verklaringen die ter zitting zijn afgelegd. Bij een vrijspraak is voor de aanyang van de zitting veelal reeds duidelijk dat het een zwakke zaak betreft.
Bij een behoedzame benadering van de schriftelijke stukken is het nader
horen van getuigen veelal van weinig betekenis voor de materiele
waarheidsvinding. Door het meer dan voorheen horen van getuigen ter
zitting wordt naar mijn smaak - terecht - tegemoet gekomen aan het
verdedigingsbelang zonder dat door deze ontwikkeling de waarheid eerder boven tafel komt.
Dat laatste is ook niet zo verwonderlijk. Rozemond heeft met kracht
van argumenten betoogd dat tot op heden geen causaal verband tussen
een onmiddellijker onderzoek en een betrouwbaarder waarheidsvinding
is aangetoond. Een empirisch onderzoek naar rechterlijke uitspraken
ontbreekt (Rozemond, 1997, p. 230 e.v.). De behoefte aan een mondelinge bewijsvoering stoelt op de gedachte dat de confrontatie van de
zittingsrechter met de getuige de betrouwbaarheid van de bewijsgaring
vergroot. In zijn oratie betoogde Mols stellig dat 'een liegende getuige
stottert, op zijn stoel draait of begint te transpireren' (Mols, 1989, p. 21).
Dit is een enigszins naieve perceptie van bepaalde getuigen en van het
waarnetningsvermogen van de rechter. Een onafzienbaar scala aan motieven kan de getuige zeer overtuigend de waarheid doen verdoezelen
zonder dat een ervaren rech ter daarop zicht krijgt. Indien de getuige of
andere belanghebbenden de getuigenverklaring tot in detail hebben
voorgekookt zal de waarheid moeilijk te achterhalen zijn. Niet alleen zijn
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weinig zaken bekend waaruit blijkt dat het hoofdzakelijk afdoen op
schriftelijke stukken heeft geleid tot een veroordeling van een onschuldige, er zijn wellicht nog minder zaken bekend van meineed ter terechtzitting. En ik heb het dan niet over de verdenking van meineed, maar
over een veroordeling terzake van meineed.
In zijn preadvies heeft Knigge naar mijn smaak overtuigend aangegeven dat de gedachte dat een goede oordeelsvorming athangt van een 'onmiddellijke' kennisneming van het bewijsmateriaal terecht is losgelaten.
De beslissing dient niet gebaseerd te worden op indrukken die vervliegen
als kennis wordt genomen van andere zalcen, maar op argumenten die
stand houden als ze aan het papier zijn toevertrouwd (Knigge, 1994, pp.
50-54). De opvatting dat een persoonlijke en directe confrontatie van de
rechter met het authentieke bewijs leidt tot best evidence is dan ook niet
houdbaar. Het rechtdoen op de schriftelijke stukken leidt mijns inziens
tot beter bewijs. Niet alleen de snelheid van behandeling vormt een verIdaring voor de huidige procespraktijk maar eveneens het met een zekere
afstand beoordelen van het authentieke bewijs. Dit klemt temeer indien
wordt bedacht dat de rechter niet bij uitstek is toegerust voor een goede
ondervraging. Bovendien wordt miskend dat de waarheid door het tijdsverloop tussen het plegen van het feit en de terechtzitting wordt vertekend danwel verdrongen. Het politieverhoor bezit op het vlak van de
betrouwbaarheid van de herinnering niet te onderschatten voordelen
boven het verhoor ter terechtzitting. De hier bepleite werlcwijze gedijt
echter slechts bij de gratie van een tweetal waarborgen.
De eerste waarborg is gelegen in een actieve rechterlijke attitude bij de
voornoemde verificatie. Bij het nagaan van de waarde van het gepresenteerde bewijs dient de rechter vanuit de ambtshalve verantwoordelijkheid voor de fairness van de procedure alert te zijn op mogelijke inconsistenties in het bewijsmateriaal. Op grond van art. 338 Sv is een
rechterlijke kerntaak om zijn overtuiging op een professionele wijze te
vormen op de voorliggende schriftelijke stulcken, en, indien nodig, al dan
niet ambtshalve, over te gaan tot het horen van getuigen ter terechtzitting. Ook dient de zittingsrechter zich te vergewissen van de betrouwbaarheid van door informanten afgelegde verklaringen (HR 20 mei 1997,
NIB 1997, 106).
Ter illustratie een Assens voorbeeld. In een zedenzaak bevatte het door
de politie geconstrueerde proces-verbaal drie bekennende verklaringen
van de verdachte. In de eerste verldaring bekende hij de verkrachtingen.
In de tweede verklaring gaf hij toe de kinderen zeer vaak te hebben verkracht en in de laatste verklaring erkende hij geweld te hebben gebruikt.
Hij bekende aanzienlijk meer dan in de aangifte naar voren kwam. Bij de
voorbereiding van de zitting bleek mij dat de verdachte een zeer laag IQ
bezat. Bij mij ontstond twijfel over het waarheidsgehalte van de afgelegde verklaringen: het verhoor liep te vlot, de bekentenissen over
geweldsaspecten van het tenlastegelegde feit kwamen te snel. Bij de aanyang van de ondervraging hield ik de verdachte ten onrechte voor dat hij
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bij de politie had bekend dat hij de kinderen met een riem had vastgebonden en met een andere riem had geslagen en of hij bij zijn bekennende verklaring bleef. Hij bleef daarbij en zei er veel spijt van te hebben.
lk hield hem meerdere fictieve passages uit het proces-verbaal voor die
hij even grif bevestigde: zo had hij het verklaard tegenover de politie en
niet anders. Na sluiting van het onderzoek had de rechtbank geen behoefte aan het nader horen van de verbalisanten of de aangevers. De verdachte is van het tenlastegelegde geweldsaspect vrijgesproken wegens
gebrek aan overtuigend bewijs.
Be les is dat niet alleen de letter van de wet maar meer nog de geest
van de wet de eerlijkheid van de procedure bepaalt. Een kritische rechterlijke attitude is belangrijker dan een integrale doorwerlcing van het
onmiddellijkheidsbeginsel. Letterknechterij knevelt de rechter en smoort
elk type waarheidsvinding, of bewijsgaring nu middellijk of onmiddellijk
plaatsvindt.
Het verificatiekarakter van het openbare strafproces dient derhalve
kritisch van aard te zijn. Het louter voorlezen van het proces-verbaal valt
niet onder deze definitie. Tegen deze achtergrond is doorslaggevend de
controlefunctie door rechter en verdediging van het door het openbaar
ministerie aangedragen alsmede ter zitting vergaarde bewijsmateriaal.
Vanzelfsprekend is die controle mee gericht op de betrouwbaarheid van
dat materiaal en van de gebezigde opsporingsmethoden.
In dat licht dient de feitenrechter niet snel uit te gaan van
vanzelfsprekendheden of verkeerde mores. Met dat laatste doe ik op een
onterechte uitleg van art. 302 Sy (nieuw: art. 271 lid 2). Bit artikel bepaalt
dat de rechter geen blijk geeft van enige overtuiging van schuld of onschuld van de verdachte. Het is in de huidige procespraktijk evenwel
overduidelijk dat de rechter het dossier tevoren uitputtend heeft bestudeerd. Bij kennisname van het proces-verbaal worden bepaalde indrukken van het feit en de ernst gevestigd. Het komt mij voor dat de zittingsrechter van die indrukken gewag dient te waken. Formeel is dan nog
geen sprake van overtuiging: die dient pas te worden gevormd na sluiting
van het onderzoek en na vaststelling van de wettige bewijsmiddelen die
zullen worden gebezigd voor het bewijs. Het uitspreken van die indrukken biedt de verdediging vervolgens de mogelijkheid ow een andere •
kleuring aan te brengen. Be veelal neutrale behandeling van een zaak
verdoezelt de vooringenomenheid van de rechter. lndien die indrulcken
worden prijs gegeven is niet langer sprake van vooringenomenheid maar
van een daadwerkelijk openbaar debat. Dit betekent dat de indruk van
het tenlastegelegde felt en de persoon van de verdachte meewerkt aan de
uitkomst van de strafzaak en derhalve niet aan de verdachte mag worden
onthouden. lk wijs op een uitleg van Reijntjes, die bepalend acht dat
niets ten bezware van de verdachte mag worden gebruikt, dat niet ter
terechtzitting aan de orde is gesteld, zodat hem de gelegenheid is geboden er tegen aan te voeren wat hem dienstig voorkomt (Reijntjes, 1993, p.
15).
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De tweede waarborg ter behoud van de middellijke procesvoering is
dat het verificatiekarakter van de terechtzitting slechts optimaal kan gedijen indien in hoge mate kan worden vertrouwd op de integriteit van de
opsporing in het algemeen en in de wijze van samenstelling van het
proces-verbaal in het bijzonder. Dat vertrouwen is de laatste jaren verschillende malen geschonden. De rechter kan niet langer in alle gevallen
vertrouwen op een onberispelijk opsporingsapparaat. Het gaat mij hierbij niet zozeer om het groeiende aantal corruptiegevallen binnen de
politiekorpsen, maar veeleer om de grote druk om zaken te winnen,
waardoor wellicht de zorgvuldigheid in de ondervragingssfeer jets naar
de achtergrond is geraakt. Het valselijk opmalcen van processen-verbaal
is een doodzonde (onder andere HR 26 april 1994, NJ 1994, 737, m.nt.
Sch; HR 24 oktober 1995, NJ 1996, 484, m.nt. Kn). Het effect van deze zorgelijke ontwiklceling op het vertrouwen van de rechter in de politie en het
openbaar ministerie mag niet worden onderschat!
De sterkte van de strafrechtsketen is afhankelijk van het vertrouwen
tussen de verschillende schakels. Knigge zegt het zo: `Enerzijds wordt
voortgebouwd op wat in een eerdere fase is verricht en beslist, terwip
daarover anderzijds kritische controle van hogere instanties mogelijk is.
De waarborgen die elders in de keten zijn ingebouwd bepalen mee hoe
het onderzoek ter terechtzitting moet worden ingericht. Omgekeerd
geldt, dat leunen op resultaten van het vooronderzoek alleen verantwoord is als er voldoende garanties zijn dat in die fase zorgvuldig wordt
gewerkt. Daarin ligt een argument om de rechtsbescherming in de voorfase te vergroten. Er wordt bijna een onbegrensd vertrouwen gesteld in
de wijze waarop de politie haar taak vervult. Zij mag het geheel zelf
invullen. Aan dit alles zijn nauwelijks wettelijke bepalingen gewijd'
(Knigge, 1994, p. 54 en p. 69).
Naar mijn smaak is dit de echte achilleshiel van de strafrechtspleging.
De rode draad in dit opstel is dat het onderzoeksgehalte van het eindonderzoek ter zitting niet moet worden overtrokken, eerder gerelativeerd. Die relativering houdt eerder stand indien bij het verifieren van
het bewijsmateriaal door de verschillende actoren in het strafproces het
onberispelijke ondervragingskarakter van de politiefunctionarissen buiten kijf staat. Veelvuldig wordt het verweer gevoerd dat de opgetekende
verklaringen niet sporen met de daadwerkelijk afgelegde verklaringen.
Ter behoud van het middellijke karakter van het huidige strafproces
zou de verdediging tot het politieverhoor dienen te worden toegelaten
(onder anderen Fijnaut, 1987). Tenslotte dienen de verhoren niet langer
zakelijk te worden weergegeven maar audio-visueel te worden vastgelegd. Deze - breed onderschreven - voorkeur kan op twee manieren worden gerechtvaardigd. Het toelaten van de advocaat tot het politieverhoor
bewerkstelligt een betere verificatie ter terechtzitting. Bij behoud van de
middelijke procedure dient voldoende vertrouwen te bestaan in de politie. Meer vertrouwen in het gehalte van het vooronderzoek komt het
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verificatiekarakter van de terechtzitting ten goede. Gecombineerd met
een actieve rol in het gerechtelijk vooronderzoek
Nota bene. Een onberispelijk vooronderzoek maalct het verificatiekarakter van de zitting niet minder noodzakelijk. Len integer vooronderzoek vereist nog steeds dat de tegenover de politie afgelegde verldaringen
ter zitting worden getoetst op hun innerlijke en onderlinge consistentie.
Die integriteit kan blijken uit het niet opschonen van het dossier door
getuigenverldaringen ten gunste van de verdachte onverkort en onveranderd op te nemen. De selectie van het bewijs komt daardoor met recht
meer te liggen bij de zittingsrechter. Kortom, het vertrouwen van
zittingsrechter en verdediging in het waarheids- c.q. zorgvuldigheidsgehalte van de schrifteffike stukken dient te worden hersteld.
Niet uitgesloten is dat de verdedigers van een onmiddellijker bewijsgaring bovenstaand betoog diskwalificeren als dienstbaarheid aan
doelmatigheidsoverwegingen. Over de verhouding tussen de fairness en
de doelmatigheid van de procesvoering wil ik nog het volgende opmerken.
Afgezien van het felt dat ook een middellijke procesvoering de rechtvaardigheid dient, wordt tussen beide begrippen een te grote tegenstelling voorgespiegeld. Het nastreven van een doelmatig ingericht strafproces ademt blijkbaar teveel instrumentaliteit, hetgeen de pleitbezorger
bijkans tot een foute strafrechtsjurist transformeert. lk meen evenwel dat
ook de doelmatigheid in het recht een gezichtsbepalend richtsnoer
vormt. De doelmatigheid is geen platvloers begrip en wijst de rechtzoekende de weg naar het doe: de behartiging van vele respectabele belangen (Slagter, 1961, pp. 10-11).
Een van die belangen is nog steeds de snelheid van de procedure: het
is wenselijk de berechting snel op het gepleegde feit te laten volgen.
Daarnaast dienen verdachten en getuigen niet nodeloos met elkaar geconfronteerd te worden. Dit zijn respectabele - zowel rechtvaardige als
doelmatige - belangen die niet te snel dienen te worden opgeofferd voor
het nastreven van een fictie, namelijk een betere waarheidsvinding door
een onmiddellijker bewijsvoering.
De openbaarheid van het strafproces

Een strafproces is behoudens enkele in de wet geregelde situaties openbaar. 1k zie niet in hoe het wezen van de openbaarheid, namelijk de toetsing van de wijze van berechting, onder druk komt te staan indien op de
gebruikelijke middellijke wijze kennis wordt genomen van het bewijsmateriaal. Hierboven is betoogd dat een actieve rechter en een indringende ondervraging alsmede het ruimhartig honoreren van het
ondervragingsrecht door de verdediging afdoende recht doet aan de verdachte en het tegen hem aangevoerde bewijs. Daarnaast dwingt de aanwezigheid van pers en publiek zowel de rechter als de officier van justitie
de wettelijke rituelen naar de letter en naar de geest te vervullen. Het
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komt mij voor dat dit derde aspect van het onmiddellijkheidsbeginsel
opgaat in de eerste twee aspecten.
Ten slotte. In Assen verschijnt bijkans wekelijks TV Drenthe. Alhoewel
niet strijdig met de daarover gemaakte afspraken met persrechter en
persofficier koester ik steeds meer twijfel bij de meerwaarde van de
camera's voor de zorgvuldigheid van de procesvoering. Gelet op de wijze
waarop sommige landelijke omroepen het in de Assense rechtszaal opgenomen beeldmateriaal hebben gemonteerd en uitgezonden meen ik
bij nader inzien dat het de media niet zozeer gaat om de controle op de
procesvoering als wel om de persoon van de verdachte en in het bijzonder om de (voor bepaalde doelgroepen kijkers) smaakmakende aspecten
daarvan.
Uitleiding

In dit artikel is de stelling betrold(en dat het eindonderzoek in strafzaken
niet dient te tenderen naar een onmiddellijker bewijsvoering. Het is
noch voor de waarheidsvinding noch voor het rechtvaardigheidsgehalte
van het strafproces noodzakelijk dat alle bewijs ten overstaan van de
rechter en de verdachte wordt geproduceerd. Het eindonderzoek wordt
voornamelijk gekenmerkt door het verifieren van het in het vooronderzoek vergaarde bewijs. Het grote voordeel van een schriftelijke bewijsvoering is een zekere afstandelijkheid waarmee een en ander kan worden
gecontroleerd. Een directere controle van het waarheidsgehalte van ter
zitting afgelegde getuigenverldaringen levert niet direct best evidence op.
Het genoemde verificatiekarakter kan echter alleen optimaal tot zijn
recht komen indien bepaalde waarborgen worden ingebouwd. In de eerste plaats dient de rechter niet lijdelijk te zijn, maar ambtshalve zeer alert
te zijn op de betrouwbaarheid en consistentie van het in de voorfase vergaarde bewijsmateriaal. Daarnaast dient het vertrouwen in een onberispelijk opsporingsapparaat te worden hersteld door middel van het
toelaten van de verdediging tot het politieverhoor. Tenslotte kan de
transparantie van het vooronderzoek worden vergroot door de verhoren
audio-visueel vast te leggen.
Mijn pleidooi voor het behoud van de middellijke procesvoering stoelt
voornamelijk op het gedachtengoed van Van Veen die zijn eigen standpunt ten onrechte kwalificeert als een strafrechtelijke droogbloem. Zolang zijn schildering van het Nederlandse strafproces overeenkomt met
de praktijk en recht doet aan de in het geding zijnde belangen meen ik
dat sprake is van levende flora waarmee behoedzaam moet worden omgegaan.
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Controle op het politieverhoor
Meer waarborgen voor de verdachte en de strafrechtspleging
mr. J.A.W. Lensing

In de rechtszaal wordt door de verdediging in de praktijk regelmatig een
beroep gedaan op onrechtmatige bewijsgaring door de politie. Vaak
wordt aangevoerd dat bij het verhoor van de verdachte te grote pressie is
aangewend of ongeoorloofde methoden zijn gebruikt of dat de op schrift
gestelde verklaring niet overeenkomt met wat de verdachte in werkelijkheid heeft gezegd of bedoeld. Het komt regelmatig voor dat de zittingsrechter dan besluit de behandeling van de zaak aan te houden om, al dan
niet op verzoek van de verdediging, de politie-ambtenaren die het
proces-verbaal hebben gemaakt (de verbalisanten) op de zitting als getuigen te horen of door de rechter-commissaris als getuigen te laten horen, waarna de behandeling op de zitting wordt voortgezet. Het resultaat
van het horen van de verbalisanten als getuigen is echter in het algemeen heel voorspelbaar: er is niet te veel pressie aangewend; er zijn geen
ongeoorloofde methoden gebruikt; alles is precies zo verklaard als in het
door de verdachte ondertekende proces-verbaal is weergegeven.
Anders dan in een aantal andere landen heeft de verdachte in Nederland niet het recht zich bij zijn verhoor door de politie door een raadsman te laten bijstaan. Zo'n tien jaar geleden stond de vraag of de raadsman moest worden toegelaten tot het politieverhoor (zoals het vraagstuk
toentertijd veelal werd geformuleerd) sterk in de belangstelling. De aanleiding voor de discussie was met name het op basis van een discussie
tussen de Minister en de Tweede Kamer aan het begin van de jaren tachtig vervaardigde rapport van Fijnaut De toelating van raadslieden tot het
politiele verdachtenverhoor (Fijnaut, 1988; Fijnaut en Blonk, 1988).
Fijnaut pleitte hierin - op basis van een in vergelijlcing met de rest van
het rapport overigens magere motivering - voor die toelating. In dezelfde
tijd gingen, mede naar aanleiding van positieve ervaringen in Engeland,
stemmen op om politieverhoren op z'n minst op geluidsband op te nemen. Ik heb indertijd zowel voor het een als het ander gepleit (Lensing,
1988). Minister Korthals Altes wees een pleidooi voor (experimenten
met) de toelating van de raadsman tot het politieverhoor in ferme bewoordingen af. De Threede Kamer verzette zich daar niet tegen (Handelingen Tweede Kamer 1987-1988, 20 440). Over het opnemen van verhoren werd in de discussie tussen Minister en Threede Kamer niet eens
gesproken.

De auteur is rechter te Arnhem.
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Het is de moeite waard om tien jaar later de kwestie van de waarborgen bij het politieverhoor van de verdachte opnieuw onder ogen te zien.
Bestaat er, met name gelet op de ontwiklcelingen in de laatste tien jaar,
aanleiding tot nadere regulering van het verhoor van de verdachte in het
opsporingsonderzoek? lk benader het onderwerp vanuit drie perspectieven, die elkaar overigens ten dele overlappen. In de eerste plaats sta ik
stil hi] relevante ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak. In de
tweede plaats zijn er ontwikkelingen in de praktijk geweest die van belang zijn voor de Icwestie. In aansluiting hierop kan men zich ten slotte
afvragen of uit de resultaten van de parlementaire enquete opsporingsmethoden en het vervolg daarop iets valt te af te leiden voor de regulering van (de gewone opsporingsmethode van) het verhoor van de verdachte. Naar mijn mening versterken de ontwikkelingen van de laatste
tien jaar de argumenten voor de vergroting van de connote op en de
waarborgen bij het politieverhoor van de verdachte.
Ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak
EVRM, raadsman en politieverhoor

De uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens (EHRM)
in de Murray-zaak in 1996 heeft de vraag doen rijzen of de verdachte niet
onder bepaalde omstandigheden op grond van art. 6 EVRM het recht
heeft op aanwezigheid van zijn raadsman bij het politieverhoor (EHRM 8
februari 1996, NI 1996, 725). Het EHRM laat in die zaak weliswaar het
antwoord op de vraag of de raadsman op grond van art. 6 EVRM aanwezig mag zijn hi] het verhoor uitdrukkelijk in het midden. Maar het EHRM
spreekt als algemeen oordeel uit: 'National laws may attach consequences to the attitude of an accused at the initial stages of police interrogation which are decisive for the prospects of the defence in any subsequent criminal proceedings. In such circumstances Article 6 will
normally require that the accused be allowed to benefit from the assistance of a lawyer already at the initial stages of police interrogation.'
In dit geval was de verdachte (in Noord-Ierland) geconfronteerd met
de keuze tussen zwijgen - met als gevolg dat daaruit voor hem belastende conclusies mochten worden getrolcken - en spreken - met als gevolg dat hij mogelijk zijn verdediging schaadde zonder dat noodzakelijkerwijs de mogelificheid van belastende conclusies verviel. Onder deze
omstandigheden - het EHRM spreekt van een fundamenteel dilemma moet de verdachte reeds in de eerste fasen van politieverhoor de gelegenheid tot rechtsbijstand worden gegeven, aldus het Hof. To deny access to a lawyer for the first 48 hours of police questioning, in a situation
where the rights of the defence may well be irretrievably prejudiced, is whatever the justification for such denial - incompatible with the rights
of the accused under Article 6.'
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Voor de beoordeling van de betekenis van de uitspraak in de Murrayzaalc voor Nederland is van belang dat de Hoge Raad enkele maanden na
de uitspraak van het EHRM - na de onduidelijkheid die was ontstaan
door twee arresten van maart 1996 (NJ 1996, 539 en 540) - uitdrukkelijk
het standpunt heeft ingenomen dat de rechter voor het bewijs mag laten
meewerken dat, kort gezegd, de verdachte geen redelijke verldaring heeft
gegeven voor een belastende omstandigheid (HR 3 juni 1997, NJ 1997,
584). De Hoge Raad maakt hierbij geen onderscheid tussen (eerste)
politieverhoren en latere verhoren door de politie of de rechter.
De situatie van de verdachte in Nederland is daarmee mijns inziens tot
op grote hoogte dezelfde als die van de verdachte in de Murray-zaak. Met
de enkele omstandigheid dat in Nederland de verdachte na zijn inverzekeringstelling in de gelegenheid is de piketadvocaat te raadplegen is
daarmee niet altijd voldaan aan de eisen van art. 6 EVRM. De Hoge Raad
lijkt zich er thans, naar mijn mening terecht, van bewust dat er omstandigheden kunnen zijn waaronder een weigering om een verdachte die
verhoord wordt contact te laten hebben met zijn raadsman wel een
schending van art. 6 EVRM oplevert. Dat kan worden afgeleid uit het arrest van de Hoge Raad in de zaak van de Zaanse verhoormethode (HR 13
mei 1997, NJ 1998, 152). Naar aanleiding van de klacht van de verdachte
dat het recht op rechtsbijstand (art. 6 lid 3 onder c EVRM) was geschonden overwoog de Hoge Raad dat daarvan geen sprake was 'in aanmerking genomen dat het Hof ... heeft vastgesteld dat van politiezijde herhaaldelijk is getracht contacten met de raadsvrouwe tot stand te brengen
en dat de verdachte tussen en tijdens de verhoren zijn raadsvrouwe
steeds heeft kunnen spreken'. Dat lijkt te impliceren dat de politie zich
moet inspannen de verdachte de gelegenheid te bieden een raadsman te
raadplegen, als hij daarom verzoekt.
In verband met het recht van de verdachte op rechtsbijstand is de
rechtsontwikkeling in Duitsland interessant. Duitsland heeft zich aangesloten bij de landen waarin de verdachte zijn recht op rechtsbijstand ook
geldend kan maken bij het politieverhoor. Daar geldt sinds 1992 op
grond van de rechtspraak van het Bundesgerichtshof dat als de verdachte
voor zijn verhoor (waaraan - anders dan bij ons - de mededeling moet
voorafgaan dat hij recht heeft op rechtsbijstand) een raadsman wil spreken, het verhoor daarvoor direct moet worden onderbroken. De verdachte kan echter toestemming geven door te gaan met het verhoor,
maar daar moeten naast de mededeling omtrent zijn recht serieuze pogingen van de politie-ambtenaar aan vooraf zijn gegaan om daadwerkelijk contact van de verdachte met een advocaat te bevorderen. All dies ist
geboten', zegt het Bundesgerichtshof, `weil der Beschuldigte vielfach,
insbesondere im Falle einer Festnahme, durch die Ereignisse verwirrt
und durch die ungewohnte Umgebung bedruckt und verangstigt ist'
(Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen 38, 214; 42, 15).
Omdat dit ook geldt voor de verdachte in Nederland en omdat het van
belang is dat voor Nederland wordt verduidelijkt of aan de rechtspraak
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van het EHRM consequenties moeten worden verbonden en, zo ja,
welke, verdient het naar mijn mening aanbeveling dat de wetgever de
kwestie van de raadsman en het politieverhoor op zijn minst nog eens
onder ogen ziet.
Opmerking verdient nog dat de functie van de bemoeienis van de
raadsman bij het politieverhoor van de verdachte (bij het verhoor van
getuigen liggen de zaken wezenlijk anders) gelegen is in het verlenen van
rechtsbijstand aan hem, met name het aanhoren van hem, het inlichten
over de gang van zaken en het adviseren over de proceshouding. Die
functie omvat niet het registreren en controleren water bij een verhoor
gebeurt. Voor een objectieve registratie en controle - waar de zittingsrechter ook wat aan heeft - is audio- en video-apparatuur een beter middel.
Omgaan met klachten over politieverhoren in de rechtszaal

Hoewel hierover geen statistieken worden bijgehouden is in de afgelopen
tien jaar steeds vaker door verdachten in de rechtszaal aangevoerd dat
bij het verhoor ongeoorloofde middelen zijn gebruikt of de op schrift
gestelde verkIaring niet overeenkomt met hetgeen in werkelijlcheid door
de verdachte gezegd zou zijn. De zittingsrechter moet in het vonnis op
het verweer dat de verdachte zijn verklaring onvrijwillig heeft afgelegd
ingaan, als hij het verwerpt. Maar dat kan volgens de rechtspraak van de
Hoge Raad beperkt blijven tot het uitspreken van het oordeel dat het
gestelde niet aannemelijk is geworden (vergelijk de conclusie van A-G
Machielse voor FIR 21 oktober 1997, NJ 1998, 133).
Steeds vaker wordt door raadslieden verzocht om de verhorende rechercheurs als getuigen te horen over de gang van zaken bij het verhoor.
In de afgelopen tien jaar is met name uit de rechtspraalc van de Hoge
Raad steeds duidelijker geworden dat op grond van de wettelijke criteria
de ruimte om een dergelijk verzoek af te wijzen - als de rechter dat al zou
willen - zeer beperkt is. Maar ook los van een uitdruklcelijk verzoek om
de verbalisanten als getuigen te (doen) horen lijkt de rechter in de praktijk steeds vaker geneigd tot een nader onderzoek naar de gang van zaken. Dat houdt wellicht verband met hierna genoemde factoren. Een onderzoek naar de gang van zaken houdt de afdoening van de zaak op en
vraagt veel kostbare tijd. De vraag rijst of het niet efficienter en goedkoper zou zijn verhoren met behulp van een video- of taperecorder op te
nemen; de opnames kunnen immers door partijen buiten de zittingen
en verhoren om worden bekeken.
Regeling van opsporingsmethoden in de wet

In het Wetboek van Strafvordering ontbreekt een regeling van het politieverhoor van de verdachte. Slechts impliciet wordt de bevoegdheid toegekend aan opsporingsambtenaren, terwijl art. 29 Sv slechts enkele heel
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algemene bepalingen bevat. Vele andere opsporingsmethoden zijn wel
uitdrukkelijk in de wet geregeld. Daaraan wordt binnenkort een aantal
bijzondere opsporingsmethoden toegevoegd (wetsvoorstel 25 403).
De vraag kan worden gesteld of niet een uitdrukkelijke wettelijke regeling van het politieverhoor op haar plaats is. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel bijzondere opsporingsmethoden wordt als reden genoemd om een wettelijke regeling van de desbetreffende
methoden in het leven te roepen dat daarbij een inbreuk op de privacy
wordt gemaakt. Daarbij wordt nog opgemerkt dat niet elke bemoeienis
van de politie met de persoonlijke levenssfeer van de burger tot een
schending van diens privacy leidt. Met name in geval van ontkennende
verdachten die zich in voorarrest bevinden valt moeilijk vol te houden
dat het telkens opnieuw verhoren van de verdachte tegen zijn wil niet op
zich een aanzienlijke inbreuk op de privacy oplevert. De noodzaak van
controle is - evenals bij andere opsporingsmethoden - groter naarmate
verhoren langer duren en intensiever zijn. Het is mijns inziens bepaald
geen overbodige luxe als de wetgever een uitdruklcelijke voorziening zou
treffen.
Ontwikkelingen in de praktijk
Technische vooruitgang

In de parlementaire discussie van tien jaar geleden werd geen aandacht
besteed aan de mogelijkheden om het politieverhoor op te nemen met
behulp van de moderne audio- en video-apparatuur. In die tien jaar is
veel veranderd. De audio- en video-apparatuur is tegenwoordig in ruime
mate beschikbaar, zeer betaalbaar en gemakkelijk te bedienen, terwijl
velen niet meer schrikken als zij met dergelijke apparatuur worden geconfronteerd.
De techniek is zover voortgeschreden dat het in de afgelopen tien jaar
steeds vaker is voorgekomen dat een politieverhoor van de verdachte
met behulp van video-apparatuur is vastgelegd. Dat gebeurt met name
in de `grotere onderzoeken' (RBT-onderzoeken en dergelijke). Er is echter
- althans bij mijn weten - geen sprake van een vaste praktijk. Dat het opnemen steeds vaker voorkomt duidt crop dat de politic er zelf voordelen
in ziet (zie ook Nierop, 1997).
Een van de grootste voordelen van vastlegging van een verhoor op
deze wijze is dat objectief wordt vastgelegd wat er bij een verhoor is gebeurd, zodat een ieder daarop later kan terugvallen. Nu de Hoge Raad
onlangs heeft uitgemaakt dat de verdediging op haar verzoek in de gelegenheid moet worden gesteld om kennis te nemen van de videobanden,
is het voor de verdediging mogelijk voor de terechtzitting daarvan kennis
te nemen (HR 21 oktober 1997, NJ 1998, 133). Aanhoudingen van de behandeling en het horen van verbalisanten op de zitting lijken dan niet
meer nodig. Omdat klachten over het verhoor en de weergave van ver-
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klaringen ook - en wellicht vaker - worden gedaan in 'gewone' zaken,
zou het opnemen - mede uit een oogpunt van rechtsgelijkheid - niet beperkt moeten zijn tot 'grotere onderzoeken'.
Tien jaar geleden waren de Engelse ervaringen met het met behulp
van een taperecorder opnemen van verhoren nog betrekkelijk pril. Sindsdien is duidelijk geworden dat de ervaringen, ook door de politie, als zeer
positief worden gewaardeerd. Dat is niet verwonderlijk. De kans op onterechte aantijgingen aan het adres van de politie wordt immers aanzienlijk gereduceerd. Met dezelfde omstandigheid lijkt verband te houden
dat, na schriftelijke uitwerking, de tapes niet vaak worden afgespeeld.
Processen-verbaal

Afgezien van de betrekkelijk schaarse gevallen waarin verhoren thans
worden geregistreerd met behulp van de moderne techniek, wordt door
de Nederlandse politie en andere opsporingsdiensten gewerkt met de
vertrouwde processen-verbaal van verhoor. In de afgelopen tien jaar lijkt
er aan de gebruiken hi] de redactie van processen-verbaal van verhoor
weinig veranderd te zijn. Hoewel de processen-verbaal soms zijn geredigeerd in de vraag-en-antwoord vorm, wordt nog steeds in zeer vele gevallen de verklaring van de verdachte gepresenteerd als een doorlopend
verhaal.
Dit lijkt niet te corresponderen met de werkelijkheid. Veelal is niet duidelijk of de verdachte een fraaie volzin zelf heeft geformuleerd dan wel
la of 'neen' heeft geantwoord op een hem in vragende zin voorgehouden volzin. Het vertrouwen in de juistheid van de weergave van
processen-verbaal van verhoor wordt in de praktijk regelmatig op de
proef gesteld. net komt meer dan eens voor dat verdachten die tegenover de politie zonder bijstand van een tolk zijn verhoord en volgens de
weergave in het proces-verbaal een in fraai Nederlands politie-proza gestelde - aan de verdachte voorgelezen en door deze ondertekende - verIdaring hebben afgelegd, zich ter zitting niet zonder een tolk verstaanbaar kunnen malcen noch begrijpen wat tegen hen gezegd wordt. Dat
vertrouwen wordt ook vaker op de proef gesteld door de gelijkluidendheid van de formuleringen die verdachten gebruiken. In processenverbaal van diefstal komt men als vaste zinsnede van de verdachte tegen:
'Ik had van niemand toestemming om mij het goed toe te eigenen'. In
steunfraudezaken pleegt een van de vaste formuleringen als volgt te luiden: 'De inkomstenformulieren werden door ml] ingevuld met de bedoeling om ze als echt en onvervalst te gebruiken. Deze valselijk opgemaakte
formulieren werden door mij ook gebruikt door ze in te leveren bij de
gemeente X waardoor ik deze gemeente bewoog aan ml] een bedrag aan
uitkering te verstrekken waarop ik gelet op de omstandigheden geen
recht had. lk begrijp nu dat door mijn handelwijze een financieel nadeel
voor de gemeente X kon ontstaan'.

Controle op het politieverhoor

43

Naarmate meer van deze en vele andere standaardformuleringen zijn
gebruikt in het proces-verbaal rijst voor de rechter - zeker wanneer door
de verdachte als verweer wordt gevoerd dat hij zijn verldaring niet zo
heeft afgelegd als deze in het proces-verbaal terecht is gekomen - de
vraag van wie uiteindelijk de verklaring afkomstig is. Een zinsnede in
verklaringen van verdachten die men ook regelmatig tegenkomt is:
'Ms U zegt dat ik zal het wel zo zijn'.
Uit een oogpunt van nauwkeurigheid - en het komt in strafzaken
nogal eens op een kleine nuance aan - valt dit met name in die gevallen
te betreuren waarin de verdachte ter terechtzitting verklaart niet precies
datgene te hebben gezegd waarop hij dreigt te worden vastgepind (vergelijk ook art. 29 lid 3 Wetboek van Strafvordering). Zoals eerder opgemerkt, kan dit leiden tot - tijdrovende - aanhoudingen van zaken en verhoren van verbalisanten. Een systeem waarin verhoren (mede) op
objectieve wijze worden geregistreerd biedt aanzienlijke voordelen. Dat
zou - onder handhaving van de centrale plaats van het proces-verbaal
voor het overige - ook de redactie van processen-verbaal ten goede kunnen komen. De verhouding tussen opname en proces-verbaal is mijns
inziens een kwestie van nadere uitwerking.
Kennis verhoormethoden

Er bestaat bij de Nederlandse politie thans aanzienlijk meer kennis van
verhoormethoden dan tien jaar geleden. Nadat eerst in 1983 werd gestart
met een training basisgespreksvaardigheden, wordt sinds het begin van
de jaren negentig de `standaard-verhoorstrategie' onderwezen als een
onderdeel van de cursus Algemene recherche. Ms uitgangspunten hiervan
worden onder meer genoemd dat er algemeen aanvaarde wetenschappelijke gedragstheorieen aan ten grondslag liggen en dat het minimaliseren van weerstand van de verdachte tegen het vertellen van de waarheid
centraal staat maar ook dat leugens en misleidende beloften niet gedaan
mogen worden (Recherche Advies Commissie, 1996). Een en ander betekent dat verdachten aan meer verfijnde methoden zijn onderworpen om
een verldaring te verkrijgen dan tien jaar geleden het geval was.
In de afgelopen tien jaar is de rechtspsychologie in Nederland tot ontwikkeling gekomen (onder meer Van Koppen, 1991; Crombag, 1992; Van
Koppen, 1997). Ms gevolg daarvan is het inzicht in de psychologie van
het verhoor van de van zijn vrijheid beroofde verdachte en in daarmee
verbonden mogelijke Fehlerquellen aanzienlijk toegenomen. Onder meer
wordt het beeld bevestigd van de situatie waarin de verdachte zich bevindt dat voor het Bundesgerichtshof (zie boven) en het Amerilcaanse
federale hooggerechtshof (Miranda v. Arizona, 385 U.S. 364 (1966)) reden
is geweest voor een uitbreiding van de rechtswaarborgen van de verdachte, met name in de vorm van rechtsbijstand (zie ook Gudjonsson,
1992; Bruinsma, 1997). Voorts komt daaruit naar voren dat het waarnemingsvermogen in het algemeen, ook van politie-ambtenaren, bepaald
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niet onfeilbaar is. Dat pleit mijns inziens ook voor (mede) een meer
objectieve registratie van het verhoor van de verdachte op het politicbureau.
Parlementaire enquete opsporingsmethoden
In het huidige systeem van verhoren van de verdachte en het gebruik van
de resultaten daarvan ligt besloten dat de zittingsrechter een groat vertrouwen heeft in het doen en laten van de politic rond het verhoor van
de verdachte. In de afgelopen tien jaar heeft het vertrouwen van de samenleving en de rechter in de onkreukbaarheid van politic en O.M. en de
controle op de politic een knauw gekregen, met name waar het ging over
methoden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden. De parlementaire enquetecommissie opsporingsmethoden sprat< van een crisis
in de opsporing (1996). Achteraf gezien is het jammer dat de parlementaire enquete niet tevens gebruikt is om, als het ware in een moeite door,
onderzoek te doen naar een klassieke opsporingsmethode als het politieverhoor van de verdachte.
De parlementaire enquetecommissie is niet uitdruldcelijk ingegaan op
de vraag of uit haar bevindingen lets dient te worden afgeleid voor de
regeling en het gebruik van andere, gewone opsporingsmethoden. Wel
heeft zij een aantal conclusies getrokken die mede van belang lijken voor
klassieke opsporingsmethoden. Er was sprake van een gebrek aan normering, van een organisatie die onvoldoende functioneerde en van een
gebrek aan gezag van het O.M. over de politic. Zou dat dan tot op zekere
hoogte niet ook iets betekenen voor het verhoor van de verdachte op het
politiebureau, een onderzoekshandeling die zich bij uitstek in beslotenheid afspeelt en zich daardoor aan waarneming van buiten onttrekt?
In verband met dit kenmerk lijkt een bevestigend antwoord op de
vraag of de veranderingen naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquetecommissie niet ook een positieve uitstraling op het
verhoor hebben, niet direct voor de hand te liggen (Bijlagen handelingen
Tweede kamer, 24072). Dat kan onder meer ook worden afgeleid nit de
perikelen rond de - grensverleggende - Zaanse verhoormethode, waarvan de toppen van het O.M. en het departement niet op de hoogte waren. De methode is op een aantal onderdelen afgewezen door de rechtspraak en de minister van justitie (FIR 13 mei 1997, NJ 1998, 152;
Recherche Advies Commissie, 1996; aanhangsel Handelingen Tweede
Kamer 1996-1997, 576).
Maar daarmee is aan het streven naar grensverlegging op het terrein
van de verhoormethoden kennelijk geen einde gekomen, nu de Minister
de aanbeveling van de Recherche Advies Commissie onderschrijft om te
komen tot een verdere ontwiklceling van verhoormethoden voor bijzondere situaties waarbij van enkele elementen van de Zaanse verhoormethode gebruik kan worden gemaakt (ibid.) Ook vanuit deze optiek lijkt
enige externe controle gewenst.
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In de afgelopen tien jaar is ook uit andere bronnen dan de parlementaire enquete gebleken dat politie-ambtenaren in de praktijk over de
schreef kunnen gaan en dat er sprake kan zijn van (pogingen tot) misleiding van de rechter (zie onder meer HR 26 april 1994, NJ 1994, 736 en
737, HR 4 februari 1997, NJ 1997, 308). Dat betekent niet dat de wens tot
verbetering van de waarborgen rond het politieverhoor van de verdachte
op het politiebureau berust op een - uit afzonderlijke gevallen afgeleid wantrouwen tegenover de politie in het algemeen en alle opsporingsambtenaren in het bijzonder. Het gaat erom wat in een rechtsstaat aan
bescherming - van de burger, de rechtspleging en de samenleving - behoort te worden geboden tegen mogeli fice misbruiken. De noodzaalc van
controle van het verhoor kan in dit opzicht worden vergeleken met de
noodzaak van controle van de regering door de Staten-Generaal.
Besluit

Het politieverhoor van de verdachte was, is en blijft een van de meest
cruciale onderdelen van het strafproces. Het resultaat van het verhoor is
in vele opzichten bepalend voor de verdere gang van zaken in het strafproces en voor de uitkomst daarvan. Of de verdachte al dan niet een bekentenis aflegt is in alle gevallen niet alleen van belang voor de bewijsbeslissing maar ook voor de omvang van de inspanningen van de politie.
In tegenstelling tot de bijzondere opsporingsmethoden - die slechts incidenteel worden gebruikt - vindt er in elke zaak een politieverhoor van de
verdachte plaats. Het is jammer te moeten constateren dat de ontwilckelingen in de afgelopen tien jaar nog niet hebben geleid tot verbetering
van de waarborgen rond het politieverhoor van de verdachte op het politiebureau. De argumenten voor verbetering hebben in die tien jaar alleen maar aan gewicht en scherpte gewonnen. Controle op de gang van
zaken rond het verhoor is mijns inziens noodzakelijk om - later en bij
eventuele betwisting - in staat te zijn vast te stellen wat er precies is gezegd en gebeurd. Dit kan naar mijn mening het beste geschieden door
het opnemen van de verhoren van de verdachte in het politiebureau,
wellicht bij voorkeur op video. Dat is zeker bij een verdere toename van
het aantal door de rechter - meervoudige kamer en politierechter - te
onderzoeken klachten op termijn vermoedelijk zelfs goedkoper dan de
thans gevolgde werlcwijze. Het is een groot misverstand te menen dat het
opnemen van verhoren alleen in het belang van de verdachte zou zijn.
Mijns inziens gaat het primair om een verbetering van de algehele kwaliteit van de strafrechtspleging: de bevordering van de integriteit van de
strafrechtspleging, de materiele waarheidsvinding, de eerlijkheid van
procedures en het voorkomen van onterechte aantijgingen aan het adres
van de politie.
De verdachte moet daarnaast het recht worden gegeven om in ieder
geval voor zijn verhoor een raadsman te consulteren. Dat is vanuit een
oogpunt van eerlijke procesvoeiing nodig omdat de verdachte op het
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politiebureau niet geacht kan worden zelf in voldoende mate de consequenties van zijn houding bij het politieverhoor te overzien. Als hij dat
recht inroept zou het verhoor onmiddellijk moeten worden stop gezet.
Wij zouden in dit opzicht wellicht vooralsnog de Duitse regeling als voorbeeld kunnen nemen. Het behoeft geen betoog dat het de wetgever is die
de noodzakelijke regelingen in het !even moet roepen (zie ook Naeye,
1997; Van Zwieten, 1998).
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Dubieuze verhoren, fatale
gevolgen
J.A. Blaauw*

Bij discussie over dubieuze politieverhoren en de gevolgen daarvan bestaat veelal de neiging om aan de hand van enkele sprekende voorbeelden naar Amerika of Engeland te verwijzen. Bepaald niet ten onrechte
echter wordt ook de Nederlandse politie met enige regelmaat beschuldigd van dubieuze verhoorpraktijken. De kritiek draait daarbij meestal
om drie punten: ontoelaatbare druk op de verdachte, onjuiste weergave
van afgelegde verklaring in het proces-verbaal en beinvioeding van getuigen.
Deze politiele uitglijers, die overigens van alle tijden zijn, vinden
steeds hun oorzaak in vier met elkaar verweven elementen: falend recherche leiderschap, onprofessionele wijze van verhoor, de twijfelachtige
mentaliteit van de verhoorder en de zeer besmettelijke scoringsdrift van
de politie (en het 0.M.) om hoe dan ook met 'een dader' boven water te
komen.
Een van de ernstigste gevolgen van een dubieus politieverhoor is de
valse bekentenis. Fataal wordt dit gevolg wanneer een dergelijke bekentenis per saldo uitdraait op een veroordeling van de ten onrechte beschuldigde. Aan de hand van drie (Nederlandse) moordzaken zal ik de
daarin gehanteerde dubieuze verhoren en de gevolgen daarvan belichten. Ik sluit af met tien belangrijke aandachtspunten. Maar eerst wil ik
enige kanttekeningen plaatsen bij de recente discussie over de zogenaamde Zaanse verhoormethode.
De Zaanse verhoormethode

De eind 1996 door de minister van justitie verboden Zaanse verhoormethode is bepaald geen bijdrage tot verbetering van de verhoorkunst.
Met deze op de beoordeling van non-verbale gedragingen afgestemde
verhoortechniek, aangekleed met allerlei intimiderende en/of weekmakende hokus pokus, wordt beoogd bij de verdachte een herbeleving van
het delict op te roepen. Aangezien herbeleving alleen kan plaatsvinden
door iemand die de betreffende gebeurtenis zelf heeft beleefd (niet gedroomd), wordt bij deze 'moderne' verhoormethode het volstrekt verkeerde uitgangspunt gehanteerd dat de verdachte tevens de dader is. Aileen diens bekentenis moet nog uit hem geperst worden.

• De auteur is oud - hoofdcommissaris van politie te Rotterdam.
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De Zaanse verhoormethode doet ml) in bepaalde opzichten denken
aan de zes zeer misleidende en intimiderende verhooradviezen van de
Amerikaanse gedragskundigen Brian C. Jayne en Joseph P. Buckley (The
Prosecutor, 1991). Zo vinden zij onder meer dat aan de verdachte moet
worden medegedeeld dat het doel van het verhoor niet is om uit te zoeken of hi) het delict al dan niet heeft begaan, maar veeleer om vast te
stellen wat hem er toe gebracht heeft het misdrijf te plegen. Het importeren van dit soort Amerikaanse verhoorfilosofieen, die wars zijn van iedere vorm van ethiek en die naar mijn mening in verhoortaktische zin
nog dom zijn ook, kan in de praktijk alleen maar aanleiding geven tot
allerlei ellende.
De Recherche-Advies Commissie (RAC) somt in haar in november
1996 verschenen rapport over de Zaanse verhoormethode een aantal
elementen op, die naar haar mening 'een goede aanzet vormen voor het
ontwikIcelen van een nieuwe techniek voor verhoor in situaties waarvoor
de standaard verhoor methode minder geschikt is'. De RAC denkt daarbij
'vooral aan ernstige strafbare feiten waarbij men te maken heeft met een
zwijgende en/of professionele verdachte'. Wat in dit verband moet worden verstaan onder een 'zwijgende' verdachte is mij wel duidelijk. Wat de
RAC daarentegen bedoelt met een 'professionele' verdachte ontgaat mij.
Wat daar verder ook van zij, het Wetboek van Strafvordering maakt geen
onderscheid in het soort verdachten, ook niet in verhoortechnische zin.
Waarom deze dan toch creeren?
De verdere suggestie van de RAC om in dit verband te komen tot het
samenstellen van een speciaal verhoorteam tendeert naar een 'Zaanse'
nieuwe stijl. Afgezien van recherche-luiheid die het bestaan van dergefijke teams veroorzaken, betekent dat bovendien een verdere uitholling
van de 'gewone' recherche met een nieuw, op resultaat gericht specialisme: een verdachte aan de praat krijgen. In plaats van het ontwikIcelen
van een nieuwe verhoortechniek voor specialisten, lijkt het mij heel wat
zinvoller de nodige energie te steken in het over de hele breedte van de
recherche-op hoog niveau brengen van de verhoorkunst. Daarenboven
verdient het aanbeveling te investeren in het bevorderen van de nodige
vakbekwaamheid van rechercheleiders om verhoorders in allerlei
verhoorsituaties te kunnen coachen.
Casus 1: de moord op Keesje Vermeulen
Op zondag 11 april 1948 verdween in Rotterdam de tien-jarige Keesje
Vermeulen. Twee weken later werd zijn geheel naakte lichaam in een
dichtgebonden jutezak drijvende in de Delfshavense Schie aangetroffen.
De kleding en schoenen van het kind, met uitzondering van een windjack en den van zijn kousen, waren eveneens in deze zak gestopt. Het
broekje, de trui en het hemdje waren over de voile lengte opengeknipt.
Ms doodsoorzaak werd wurging vastgesteld.
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Enkele dagen na deze lugubere vondst werd de 24-jarige Rotterdammer Henk K. gearresteerd. De formele grond luidde dat K. op zijn werk
ontucht zou hebben gepleegd met een minderjarige jongen. Deze arrestatie had echter een diepere achtergrond. Een collega van K. had zich bij
de politie beklaagd over een arbeidsgeschil met hem. Tijdens dat gesprek
had de behandelend politieman terloops genformeerd naar het karakter
van Henk K. Het antwoord daarop was voor deze politieman blijkbaar
voldoende aanleiding om klager hardop te kennen te geven 'dat een dergelijk persoon in aanmerking kwam verdacht te worden tot het plegen
van de moord op de jongen Vermeulen'.
Het kind was op dat moment overigens nog niet eens gevonden. Toen
dat enkele dagen later wel het geval was, herinnerde ldager zich niet alleen de suggestie van de politieman, hij 'ontdekte' plotseling ook nog
drie andere dingen: de zenuwachtigheid van Henk K. na de verdwijning
van Keesje Vermeulen, de verdwijning van een jutezak uit de bedrijfsruimte en het feit dat hij Henk K. op het bedrijf wel eens had zien stoeien
met een 16-jarige werknemer. Hij tipte vervolgens een bij hem in de
buurt wonende politieman, die op zijn beurt het opsporingsteam inlichtte. `Soortgelijk aan de verdwenen zak', zo verzekerde de tipgever de
rechercheurs toen zij hem de jutezak lieten zien, waarin het lijk van
Keesje was aangetroffen.
Toen een andere werknemer de bewuste zalc zonder meer meende te
herkennen en bovendien verldaarde dat die in eerste helft van april was
verdwenen, werd Henk K. (geen criminele antecedenten) aangehouden.
Henk K. werd gedurende de eerste vier dagen na zijn aanhouding tot laat
in de avonduren doorgezaagd over de moord op Keesje Vermeulen. De
rechercheurs hadden echter weinig meer te bieden dan een herkenning
van de jutezak. K. kende het kind niet en er was ook geen enkele getuige
die hem met het slachtoffer had gezien. Daags voor zijn voorgeleiding
werd K. tot diep in de nacht over de moord verhoord. Hij bleef echter
hardneldcig ontkennen.
Toen tegen twee uur die nacht de rechercheurs het verhoor afbraken,
vroeg Henk K. hoe het met zijn ouders was. De rechercheurs verklaarden
later dat zij aan K. hadden gezegd dat zijn ouders erg zenuwachtig waren
en dat de dokter aan huis kwam om hen een zenuwdrank te geven. Volgens Henk K. daarentegen zouden de rechercheurs hem hebben verteld
dat zijn ouders zelfmoord wilden plegen.
Hoe het ook zij, prompt hierop vroeg K. een van de rechercheurs alleen
te mogen spreken. Hij bekende vervolgens de moord op Keesje Vermeulen. Deze bekentenis, die nimmer door K. werd ondertekend, rammelde
al direct aan alle kanten. Zo wilde hij de verhoorders in eerste instantie
doen geloven dat hij het in de jutezak geborgen lijkje in het holst van de
nacht achter op de bagagedrager van zijn fiets naar de Delfshavense
Schie had vervoerd. Een afstand van ruim drie kilometer dwars door
Rotterdam! Toen de rechercheurs hem duidelijk maalcten dat zo jets onbestaanbaar was en dat hij de naam moest noemen van degene die hem

Justitiele verkenningen, fro. 24, or. 4, 1998

50

bij het vervoeren van het lijk had geholpen, betrok hij zijn broer erbij. Die
zou het lijk per auto hebben opgehaald en naar de Delfshavense Schie
gebracht. Die broer bleek echter zodanig overtuigend te kunnen aantonen dat hi] van niets wist, dat hij niet eens in verzekering werd gesteld.
Reeds de volgende ochtend trok K. zijn verklaring tegenover de
onderzoeksleider in. Hi] had slechts bekend omdat hij het leven van zijn
ouders had willen redden. Wanneer zijn ouders op bezoek zouden komen had hij hen gerust kunnen stellen. Bovendien, zo meende hij, zou
het verdere onderzoek toch uitwijzen dat hij onschuldig was. Steeds
maar weer hadden de rechercheurs hem voorgehouden: 'le hebt het gedaan, je hebt het gedaan, beken maar'.
Henk K., die tijdens het verdere onderzoek consequent zijn onschuld
heeft volgehouden, werd precies een jaar na de moord door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf plus tbs. Dit
vonnis werd in hoger beroep bevestigd. De veroordeling van K. berustte
hoofdzakelijk op microscopische bewijsvoering. Het Gerechtelijk Laboratorium had namelijk vastgesteld dat er 'een opmerkelijke overeenstemming' bleek te bestaan tussen de aard van de in de jutezak aangetroffen
stofelementen fonder andere kwik, rode zegellak, koperdraaisel, glassplinters enzovoort) en de uit de bedrijfsruimte (fabricage van aerometers) van IC. genomen stofmonsters.
De bekentenis van Henk K. dat hi] Keesje Vermeulen heeft vermoord
berust nergens op. K. heeft nog niet het minste detail verteld dat hi] alleen als dader Icon weten. Enkele voor de hand liggende controlevragen
hadden zijn verhaal ogenblikkelijk kunnen ontzenuwen, bij voorbeeld:
- Waar het windjack en de ontbrekende sportkous van Keesje waren
gebleven?
- Waarom, wanneer, en waar precies de kleding van het lichaam was
geknipt?
- Waar de daarvoor gebruikte schaar was gebleven?
- Of hi] het kind nog iets te eten had gegeven?
Deze laatste vraag was, nota bene, daarom van belang omdat bij de sectie
was gebleken dat de maaginhoud resten van een appel bevatte. Het kind
had echter thuis geen appel gegeten. K. zou later verklaren dat die vraag
na zijn 'bekentenis' wel was gesteld en dat hi] toen had geantwoord dat
hi] het kind een reep chocolade had gegeven. Een van de rechercheurs
had hem hierop gezegd dat dat niet juist was en hem vervolgens voorgehouden dat hi] het kind een appel had gegeven. Volgens K. was de rechercheur dat echter in zijn opwinding vergeten in zijn verklaring op te
nemen. Ook diverse andere punten uit de bekentenis van K. waren een
duidelijke indicatie dat hi] gewoon zat te fantaseren. Zo beweerde hi] dat
hij ter verzwaring een steen in de jutezak had gestopt. In de zak zat geen
steen.
'K. heeft zijn verklaring in voile vrijheid afgelegff, aldus een verhoorder
later voor de Rechtbank. 'Ik ben vaderlijk met hem gaan spreken; ik zei
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hem dat als hij jets op zijn geweten had hij dit beter kon zeggen'. Henk K.
werd na zijn straf volledig te hebben uitgezeten in vrijheid gesteld. Hij is
nog steeds diep verbitterd over het onrecht dat hem is aangedaan.
Casus 2: de Achterhoekse moorden
Op donderdag 5 februari 1970 werd langs een bosweg in Gaanderen
(Doetinchem) de twaalf-jarige Rinie Wielheesen vermoord aangetroffen.
Het kind was seksueel aangerand en met haar sjaal gewurgd. Ongeveer
een maand later werd op een landweg in het naburige Drempt een twintigjarige vrouw op haar fiets door een ongeveer 22-jarige automobilist in
een rode mini klemgereden, en aangerand. De vrouw kon van de haar
onbekende aanrander een redelijk signalement verstreldcen. Zij meende
hem ook wel te kunnen herkennen.
Omdat de Rijkspolitie in Drempt rekening hield met een mogelijk verband tussen beide zaken informeerde zij de gemeentepolitie van Doetinchem over de aanranding. De recherche van Doetinchem benaderde vervolgens enkele garagehouders in die plaats in de hoop de rode mini te
achterhalen. Een van de garagehouders attendeerde daarbij op de
22-jarige, in Doetinchem wonende Jan S., die in het bezit was van een
rode Austin Seven en die volgens hem wel overeenkomst vertoonde met
het signalement van de aanrander.
Toen de Doetinchemse rechercheurs het slachtoffer confronteerden
met een achttal foto's waaronder die van Jan S. herkende de vrouw niemand, zelfs niet nadat 'haar speciale aandacht' was gevraagd voor de
pasfoto van Jan S.. De vrouw kwam echter tot de conclusie dat S. niet de
aanrander was. Die moest, in tegenstelling tot S., lichtblond haar hebben
en 'niet zulke diepliggende ogen'. Bij verder onderzoek bleek Jan S. (geen
criminele antecedenten) een waterdicht alibi te hebben. Daarmee was
voor de recherche Doetinchem het onderzoek tegen hem in de moordzaak afgesloten.
De Rijkspolitie in Drempt was er intussen nog allerminst van overtuigd
dat Jan S. niets met de aanranding te maken had. Nadat twee politiemannen in het hoist van de nacht de voor de woning van S. geparkeerde
Austin Seven 'geruisloos' aan een oppervlakkige inspectie hadden onderworpen, rees bij hen het vermoeden dat dit toch wel eens de gezochte
auto kon zijn. Op grond van dit blote vermoeden werd Jan S. nog diezelfde nacht gearresteerd en overgebracht naar Drempt. S. ontkende,
waarop hij via de confrontatiespiegel aan het slachtoffer werd getoond.
Die verklaarde hierop prompt S. als haar aanrander te herkennen. Nadat
Jan S. andermaal had ontkend, werd hij in persoon met het slachtoffer
geconfronteerd. Merkwaardigerwijs bekende S. direct hierna de aanranding te hebben gepleegd. De grote lijn van zijn bekentenis klopte wonderwel met hetgeen aangeefster had verklaard.
Enkele uren na de confrontatie vond op de plaats van de'aanranding,
in aanwezigheid van het slachtoffer maar buiten tegenwoordigheid van
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een reconstructie plaats. Toen het slachtoffer daar de rode auto
van Jan S. zag staan, liet zij de rechercheurs weten dat deze om drie redenen niet de bewuste auto was: op het dak had geen schijnwerper gezeten, de auto was niet voorzien geweest van een radio en de versnellingspook was een korte geweest. Het is haast ongelofelijk hoe kinderlijk
eenvoudig Jan S. deze constateringen van aangeefster in het procesverbaal 'bevestigde'. Om herkenning van de auto te voorkomen had hij
op weg naar Drempt de schijnwerper van het dak geschroefd en de autoradio verwijderd. Vlak voor vertrek naar Drempt had hij de korte versnellingspook nog verwisseld voor een lange, zo zei hij. De rechercheurs geloofden dat verhaal.
Len dag na zijn arrestatie werd Jan S. rond twee uur 's nachts door de
Rijkspolitie in Drempt in aanwezigheid van de officier van justitie ook
over de moord op Rinie Wielheesen verhoord. S. bleef bij zijn eerder tegenover de recherche van Doetinchem gedane ontkenning. De dag nadat
hij aan de officier van justitie was voorgeleid werd hij gedurende de
avonduren op de kamer van de officier van justitie opnieuw door de
groepscommandant van de Rijkspolitie en de officier van justitie over de
moord op Rinie doorgezaagd. Tijdens dit verhoor legde Jan S. plotseling
een gedetailleerde bekentenis af. De details die S. daarbij gaf, onder meer
hoe hij Rinie had achtergelaten, ldopten vrij nauwkeurig met de op de
plaats van het delict (PD) aangetroffen situatie. Tijdens het gerechtelijk
vooronderzoek, heeft S. diverse keren zijn bekentenissen herroepen en
vervolgens weer herhaald. Uiteindelijk heeft hij zijn bekentenissen definitief herroepen.
Jan S. heeft tegenover de rechter-commissaris uitvoerig verklaard
waarom hij in beide zaken een valse bekentenis had afgelegd en hoe hij
bepaalde bijzonderheden te weten was gekomen. Een bloemlezing daaruit:
- Hij was altijd bang geweest voor de politie, de hem voortdurend had
voorgehouden dat hij de dader was;
- Len van de verhoorders had hem gezegd 'dat hij vlot moest komen
en dater anders andere maatregelen moesten worden getroffen';
- Hem was beloofd dat hij weg mocht, maar dat hij eerst moest 'praten';
- De plaats van aanranding in Drempt had hij kunnen aanwijzen omdat hij in de verhoorkamer de gelegenheid kreeg om een reconstructiefoto te zien. Op die foto stond aangeefster bij de auto met de rug naar
een bepaalde bedrijfsgebouw dat hij later herkende;
- De verhoorders hadden hem gesuggereerd dat bij de aanranding het
kenteken van zijn auto was opgenomen;
- Bijzonderheden over de moord had hij uit de krant; dat het kind met
haar eigen sjaal gebonden was had een van de verhoorders hem verteld;
- Hoe het kind precies gebonden was had de bij het verhoor aanwezige
°Meier van juAitie hem duidelijk gemaakt door hem die vraag te stellen
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en daarbij gelijktijdig een beweging onder de benen en achter de nek te
maken;
- De juiste plaats van de moord was hem duidelijk geworden door een
schetsje dat een van de verhoorders hem had laten zien.
Dat Jan S. de moord op Rinie Wielheesen niet had gepleegd werd allengs
ook de Arnhemse justitie we! duidelijk. Die zaalc werd hem dan ook nimmer telastegelegd. We! stond S. terecht voor de aanranding in Drempt.
Wegens de vele twijfels die inmiddels waren gerezen, met name ook bij
het slachtoffer, eiste het O.M. vrijspraak. De rechtbank oordeelde conform.
Precies een jaar na de aanranding in Drempt kon de werkelijke dader
van dit misdrijf worden gearresteerd en veroordeeld. Jan S. had intussen
vijf maanden onschuldig achter de tralies gezeten.
Casus 3: de Puttense moordzaak

Op zondag 9 januari 1994 te omstreeks 17.45 uur werd in een afgelegen
woning aan de Driewegenweg in Putten het lijk aangetroffen van de vermoorde 23-jarige stewardess Christel Ambrosius. De vrouw was verkracht en door steek- en snijwonden aan de hals en wurging om het
leven gebracht. Aan de hand van getuigenverklaringen kon worden geconcludeerd dat het misdrijf die zondag na 16.15 uur moest zijn gepleegd. Haar alleen wonende oma, die de moord ontdekte en die overigens niet wist daar haar kleindochter langs zou komen, had die zondag
rond 16.00 uur haar woning via de door haar afgesloten achterdeur verlaten voor een visite in de buurt. De voordeur had zij van binnenuit vergrendeld. Vreemd genoeg vond zij bij terugkomst de achterdeur nog
steeds afgesloten. Nog merkwaardiger was dat in een schuur achter de
woning de reservesleutels van de voor- en achterdeur op de gebruikelijke
plaats hingen.
In verband met deze moord werden ongeveer zes weken later vier in
Putten wonende verdachten aangehouden, die ik verder zal aanduiden
als A, B, C en D. De verdenking tegen dit viertal, dat in eerste instantie
iedere betrokkenheid bij de moord ontkende, had kortweg gezegd drie
oorzaken:
- diverse getuigenverklaringen volgens welke zij op de middag van de
moord in de Mercedes van verdachte C. in de omgeving van de Driewegenweg waren gesignaleerd;
- het nodige geharrewar omtrent hun alibi;
- een wellicht goed bedoelde, nochtans zeer onverstandige, en ook
geheel onnodige afspraak ter 'afscherming' van verdachte D., die eerder
met de zedenpolitie in aanraking was geweest. De drie andere verdachten hadden een blanco strafregister.
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Dat de Mercedes van C. die zondag in de (bosrijke) omgeving van de
Driewegenweg zou zijn gesignaleerd was op zichzelf niets bijzonders. C.
liet daar dagelijks zijn twee honden uit, terwijI het viertal de gewoonte
had op zondagmiddag in die auto een rondje in de omgeving van Putten
te maken. Een niet onaanzienlijk aantal getuigen zou overigens later de
verklaring van het viertal bevestigen dat zij die bewuste zondagmiddag
(waarop het Europese kampioenschap schaatsen werd verreden) niet
met elkaar in de Mercedes hadden gezeten.
De uiteindelijke bekentenissen van deze vier verdachten zijn tot stand
gekomen tijdens extreem veel, zeer indringende, en langdurige politieverhoren. Van verdachte A bestaan op papier 85 verklaringen, van verdachte B vijftig, van verdachte C 71 en van verdachte D dertig. De verhoren werden afgenomen terwijI de verdachten volledig van de
buitenwereld waren afgesloten. Vanaf het moment van hun arrestatie
werd hen voortdurend en zeer nadrukkelijk voorgehouden, overigens op
uitermate zwakke gronden, op suggestieve wijze en soms ook op grond
van pertinent onjuiste informatie, dat zij de daders moesten zijn. De bekentenissen zijn voor een groot deel onderling zeer tegenstrijdig en overigens warrig van aard. Bovendien is achteraf gebleken dat bepaalde
waarnemingen die zij nabij de plaats van het delict zouden hebben gedaan niet hebben plaats gevonden. Verdachten A en B werden niettemin
veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Verdachten C en D, die 'bekenden' door een raam vanuit de voortuin het plegen van zowel de aanranding als de moord enige tijd te hebben gadeslagen, zaten respectievelijk
vier maanden en zes weken in voorarrest.
Na bestudering van het dossier, gesprekken met onder meer de getuigen C en D, onderzoek ter plaatse en vele uren interviews met de veroordeelden A en B kan ik tot geen andere conclusie komen dan dat de uitkomst van dit moordonderzoek slechts berust op valse bekentenissen.
Heel concreet gezegd: de veroordeelden A en B hebben naar mijn mening met de moord op Christel Ambrosius niets van doen gehad, de
beide zogenaamde getuigen C en D al evenmin. lk onderbouw deze stelling met drie argumenten:
- De bekentenissen van de verdachten (later getuigen) C en D, die er
op neerkomen dat zij beiden voor het raam van de woning hebben gestaan en hebben gezien dat Christel door verdachten A en B werd gemolesteerd, verlcracht en vermoord, kunnen alleen al op basis van een eenvoudige tijdberekening naar het rijk der fabelen worden verwezen.
Volgens hun eigen verldaringen namelijk zouden zij, nadat verdachten A
en B uit de auto waren gestapt om achter Christel aan te !open, nog eEn
of meer rondjes hebben gereden, c.q. enige tijd (zoals gebruikelijk) in de
omgeving van de Driewegenweg hebben stilgestaan. Een op die verklaringen gebaseerde tijdanalyse wijst zonder meer uit dat het drama in de
woning zich dan al lang en breed moet hebben voltrokken voordat C, de
eerste keer, voor het raam verscheen. Concreter gezegd: C en D kunnen
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niets gezien hebben, simpelweg omdat zij helemaal niet op de plaats van
het delict geweest zijn.
- De bekentenissen van A en B waarin beiden zeer omstandig verklaren hoe de feitelijke toedracht op de Plaats Delict zou zijn geweest (B
deed dat steeds in droombeelden) hebben tenminste vier cruciale vragen, die alleen de (echte) dader naar waarheid kan beantwoorden, volstrekt onopgehelderd gelaten: de aard en herkomst van het wurgmiddel
en waar dit is gebleven; de aard en herkomst van het wapen waarmee het
slachtoffer in de hals is gestoken en waar dat is gebleven; de herkomst
van de op de Plaats Delict nabij het slachtoffer aangetroffen helften van
een melktandje alsmede een Frans muntstuk; het mysterie van de na de
moord afgesloten achterdeur en de in de schuur terug gehangen sleutel
daarvan. Na hun eindeloze bekentenissen stond A en B naar mijn opvatting helemaal niets meer in de weg om deze vier op zichzelf eenvoudige
en niet extra belastende vragen, controleerbaar correct te beantwoorden.
Dat konden zij echter daarom niet, omdat ook zij ten tijde van de moord
niet op de Plaats Delict waren.
- Nog ten overvloede: vastgesteld is dat het DNA van de op het slachtoffer aangetroffen spermadruppel (naar mijn mening een daderspoor)
niet van een van deze (vier) verdachten is. Daarnaast is op de Plaats Delict is geen enkel spoor (vinger-, bloed-, schoensporen en/of haren) afkomstig van iemand van het viertal aangetroffen. Ten slotte heeft geen
enkele getuige ook maar een schim van de vier verdachten noch de Mercedes op de plaats delict gesignaleerd.
N.B. Het Gerechtelijk Laboratorium heeft op twee (!) broeken van verdachte A vezels aangetroffen die microscopisch niet te onderscheiden
waren van enkele van de vezelmaterialen zoals verwerkt in een op de
plaats delict aangetroffen mat respectievelijk vloerldeed. Het Laboratorium verbond hieraan het laagst mogelijke waarschijnlijkheidsoordeel,
namelijk dat die broek 'mogelijk' in contact is geweest met de mat of het
vloerkleed.
Graag wil ik nog enkele algemene opmerkingen maken met betrekking
tot de verhoren in deze zaak.
- De verdachten A, B, en C hebben tijdens het gerechtelijk vooronderzoek hun bekentenissen bij herhaling herroepen en vervolgens, al dan
niet in gewijzigde vorm, weer herhaald. Bij de Rechtbank en bij het Gerechtshof hebben zij consequent volgehouden dat al hun bekentenissen
vals waren. Alleen verdachte C heeft tijdens de hele rechtsgang zijn (sterk
van D afwijkende) verklaringen gehandhaafd. C is een intellectueel
zwakbegaafde figuur, die ik liever niet als kerngetuige in een moordzaalc
zou zijn tegengekomen. In een uitvoerig gesprek dat ik met hem heb gehad heeft hij overigens al zijn eerdere getuige-verklaringen ingetrokken.
- Een treffend staaltje van politiele vooringenomenheid ten aanzien
van verdachte A is te vinden in een proces-verbaal van 19 mei 1994. Verdachte A zat toen drie maanden in voorarrest en had daags tevoren zijn
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'bekentenissen' (afgelegd onder druk en omdat op een gegeven moment
zijn gezin in het geding werd gebracht) ingetrokken. Zijn verhoorders
vermelden in dit proces verbaal 'kort en zakelijk samengevat' wat A tijdens dit verhoor onder meer zou hebben verklaard: (...) tenvifi hij weet
dat zowel hij als B. volledig schuldig zijn aan het misdrijf waarvan hij verdacht wordt en de straf daarvoor zeker niet zal ontlopen; zeker gezien
het geweld dat door hen op het slachtoffer is toegepast; hij zich er van
bewust is door het vele liegen in zijn verklaringen zelf schuldig is aan ongeloofwaardigheid; Nil het begrijpelijk en logisch vindt dat de rechter
zijn gelogen verhalen met betrelcking tot het niet weggeweest zijn op
zondag 9 januari 1994 etc. etc. niet zal geloven; en Ihifi daardoor en door
datgene water tegen hem ligt wel jaren gevangenisstraf zal krijgen. LT.
- Verdachte B, aangemerkt als uitermate suggestibel, verklaarde na
ongeveer twee maanden voorarrest tegenover twee andere verhoorders:
We hebben deze twee dagen met elkaar uitvoerig over allerlei dingen
gesproken, die mij zouden kunnen weerhouden om mij dingen te herinneren.(...) lk vind dat fijn want het daarover praten, stimuleert mijn gedachten. lk snap dat dat mijn enige redding is om mijn onschuld te bewijzen.(...). Ik vertrouw erop dat jullie normale mensen zijn, die redelijk
en logisch nadenken en ik ervaar dat jullie op een eerlijke en open maflier genoemde zaken met mij bespreken.' In datzelfde proces-verbaal
legt B ook de volgende merkwaardige verklaring af: Als u mij vraagt of ik
onder druk gezet ben door jullie, antwoord ik dat dat niet zo is. Wel ervaar ik het als een hele grote druk, dat jullie mij duidelijk maken water
allemaal gebeurd is en wat ik eigenlijk zou moeten weten. lk vind het onprettig dat ik door al die zaken in een bepaalde hock gedrukt wordt en ik
besef dat ik door mijn verklaringen en de verklaringen van anderen en de
gevonden sporen en de aangetroffen situatie ter plaatse, veroordeeld
word. Een veroordeling ter zake medeplichtigheid aan moord en doodslag hangt mij boven het hoofd, Ik besef dat ik over een en ander na moet
denken om mijn rol hard te maken. Op die manier zal blijken dat ik de
dader van de moord en de verkrachting niet zal zijn. Twee maanden later
verklaart B: '1■4fin verklaringen over deze zaak heb ik door de angst die ik
had aan elkaar gefantaseerd. (..1'.
- Een aantal verhoren werd op videoband opgenomen. Het ontstellende in dit verband is dat al die banden om de een of andere reden voor
de rechtszitting werden overgespoeld. Het gevolg daarvan was dat van al
die ingewikIcelde en moeizaam tot stand gekomen 'bekentenissen' in
deze gruwelijke moordzaak bij de rechter nog niet het kleinste beeldfragment kon worden getoond. En dat terwijl de politic met de videobanden heel overtuigend hadden kunnen laten zien wat zich met betrekking
tot de door de verdachten zeer omstreden verhoren daadwerkelijk in de
verhoorkamer had afgespeeld. De verhoren in de Puttense moordzaak
doen mij overigens denken aan een soort voorloper van de verfoeilijke
Zaanse verhoormethode.
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Tot slot zou ik willen opmerken dat het mij een volslagen raadsel is hoe
het O.M. op basis van met name de dubieuze politieverhoren een (knipen plakwerk) requisitoir heeft kunnen opbouwen. Evenmin snap ik hoe
datzelfde O.M. C en D in de rechtsgang heeft kunnen opvoeren als kerngetuigen. Hoe de rechter tenslotte de overtuiging heeft kunnen krijgen
dat A en D de moordenaars van Christel Ambrosius zouden zijn, begrijp
ik nog veel minder.
Epiloog
Hoe dramatisch de directe gevolgen kunnen zijn van niet-professionele
verhoren, en/of manipuleren met de neerslag daarvan in het procesverbaal, is recent ook nog eens aan het licht gekomen in de zogenaamde
affaire Lancee op Schiermonnikoog. De naar intimidatie riekende wijze
waarop deze politieman en zijn gezinsleden thuis werden gearresteerd,
naar gebleken is ten onrechte, heeft als hoogtepunt in het totale (gezins)drama, diepe traumatische sporen nagelaten.
De rode draad in deze affaire en de hiervoor beschreven casussen is
feitelijk dezelfde: politie en O.M. hebben zich in de gegeven situaties
door eigen overtuiging van schuld laten meeslepen, zonder nog oog te
hebben voor de mogelijkheid van onschuld. Korter gezegd: men zag de
hele onschuld niet meer. De verhoorders spraken teveel en luisterden te
weinig, zij wensten te vurig en geloofden maar al te graag. 1
De parallel in al deze zaken is vooral ook het gebrek aan goed
recherche-leiderschap. Het is kennelijk niemand gelukt om op enig moment het opsporingteam een ogenblik halt te laten houden, emoties en
'zeker weten' opzij te laten zetten, en vervolgens zeer kritisch te bezien of
de uitkomsten van de verhoren, afgewogen tegen andere belangrijke onderzoeksresultaten, niet duidden op een regelrechte dwaalkoers. Heel
triest!
Tien aandachtspunten

- Het verhoor kan geen ander doel dienen dan het boven tafel krijgen
van de objectieve waarheid. Mits door andere feiten onomstotelijk bevestigd, kan de bekentenis slechts een onderdeel van die waarheid uitmalcen. Hoe (voorzienbaar) zwijgzamer de verdachte zich na zijn arrestatie zal gaan opstellen, hetgeen zijn goed recht is, des te grondiger en
1 Soortgelijke geluiden heb ik oak opgetekend uit de mond van de in de dodencel van
Huntsville verblijvende seriemoordenaar Henry Lee Lucas. Deze figuur heeft bekend in een
groat aantal Amerikaanse Staten in totaal ruim 360 moorden te hebben gepleegd. Die
bekentenissen heeft hij enkele jaren geleden weer ingetrokken. Een groat aantal moorden
heeft hij overigens oak aantoonbaar niet gepleegd. Tijdens een interview dat ik in 1997 met
hem had heeft hij mij breedvoerig uit de doeken gedaan hoe gretig sommige op een
bekentenis azende rechercheurs zich tijdens het verhoor in woord en gebaar hadden bloat
gegeven en hem zodoende van de nodige informatie hadden voorzien.
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professioneler zal het tactisch en technisch recherche-onderzoek dienen
te zijn. De kroon op dat stuk recherchewerk is niet de bekentenis van de
verdachte, maar de nuchtere constatering dat die, gezien het verzamelde
bewijs, eigenlijk niet eens nodig is. Een verdachte is overigens niet per se
ook de dader. De grootste blamage die de politie kan overkomen is dat de
verdachte wordt vrijgesproken omdat het pressieverbod werd overtreden, terwill hij het misdrijf wel heeft gepleegd.
- Verhoren zonder gedegen verhoorplan betekent varen zonder kompas.
Goed verhoren wit zeggen, de verdachte op professionele wijze en planmatig met de feiten te lijf gaan. Verhoren zonder alle details van de zaak
plus de nodige achtergrondkennis van de verdachte paraat te hebben,
leidt tot verwarring en tenslotte tot vastlopen. Essentieel is voorts dat het
opzetten van een verhoorplan, de regievoering, het coachen van de verhoorders en het cotirdineren van de verhoren in handen zijn van een
(niet actief aan het verhoor deelnemende) kwaliteits-rechercheleider.
- Er bestaat een veelvoud van criteria waaraan een goed verhoorder
moet voldoen. De vijf belangrijkste zijn: gezond verstand, hoge ethische
opvattingen over politiewerk, een mime dosis mensenkennis, een menselijke benaderingswijze en een snelle en objectieve denkwijze. Verhoren
is overigens een kunst die weliswaar geleerd kan worden maar waarin
men nimmer uitgeleerd raakt. In de dagelijkse politiepraktijk liggen tal
van wijze lessen op verhoorgebied (hoe het niet moet) voor het oprapen.
Helaas blijvcn de meeste daarvan renteloos liggen omdat onderlinge uitwisseling van ervaringen op het gebied van mislukte verhoren, in tegenstelling tot de succesvolle, nog steeds niet in de politiecultuur is opgenomen.
- Een verhoorkamer hoort cell sfeer van rust nit te stralen en dus niet
behangen te zijn met flap-over posters met daarop allerlei 'imponerende' lcreten, situatie-tekeningen, foto-collages enzovoort. De noodzakelijke rust wordt ook bepaald niet bevorderd door in- en uitlopende,
danwel aanschuivende (nieuwe) verhoorders, rinkelende telefoons en
andere stoorzenders. Het is om allerlei redenen alleen maar nuttig dat
via de huidige techniek buiten de verhoorkamer wordt meegekeken of
geluisterd. Twee dingen horen echter volstrekt taboe te zijn. De eerste is
het souffleren (lees: storen) van de verhoorders. Voor het bijsturen van de
verhoorders is de pauze het aangewezen moment. Het tweede is de meeluisteraar die meent op basis van een plotseling bij hem opkomend idee
zelf de verhoorkamer te moeten binnenstormen. De aanwezigheid van
meer dan twee verhoorders is overigens ook geen sterktebod. Overigens:
er hoort niet zoiets te bestaan als 'het geheim van de verhoorkamerl
- Een verdachte confronteren met misdrijffoto's alvorens hij een onderbouwde en dus betrouwbare bekentenis heeft afgelegd, is verhoortaktisch gezien weinig professioneel. Het wachten is dan op de gedetailleerde beschrijving van een 'dader' die het zich allemaal precies
'herinnert'. Het tonen (ophangen) van foto's van lijkdelen heeft ook geen
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enkele functie, tenzij men een vorm van intimidatie daartoe rekent. Met
verhoor-ethiek heeft het in ieder geval niets van doen.
- Het is zaak uiterste terughoudendheid te betrachten bij de interpretatie
van tijdens het verhoor bij de verdachte waargenomen zogenaamde
lichaamstaal. Waarnemingen daaromtrent horen alleen al daarom niet in
het proces-verbaal thuis omdat het drie suggesties wekt: vooringenomenheid van de verhoorder, schuld van de verdachte en poging tot benvloeding van degenen die (uiteindelijk) moeten oordelen. De verhoorder
doet er verstandiger aan voortdurend alert te zijn op eigen non-verbale
communicatie richting verdachte.
- Het beste middel om aantijgingen van de zijde van de verdachte omtrent ontoelaatbare pressie te voorkomen is, zich gewoon aan de regels
houden. Daarnaast is het alleen maar aan te bevelen verhoren (in ernstige zaken) op video- of geluidsband op te nemen. Dat dient dan uit
oogpunt van een objectieve verslaglegging overigens wel vanaf het begin
tot het eind te gebeuren, dus ook de 'praatjes pot' (voorgesprekken). Het
is verder aan te bevelen de opgenomen banden direct te kopieren, de
originele banden veilig in de kluis te deponeren en de kopie voor latere
evaluatie- en! of trainingsdoeleinden te gebruiken.
- Er is op zichzelf niets op tegen (zeker niet in ernstige zaken) de verdachte langdurig, intensief en indringend te verhoren. Er moet dan ook
wel steeds iets te verhoren zijn. Eindeloze herhalingen van eerder voorgehouden feiten en binnen dat kader alleen maar blijven doordrammen
op een bekentenis zijn dat zeker niet. De druk die door een verdachte
wordt ondergaan als ontoelaatbaar, behoeft nog niet altijd ook als zodanig door de verhoorder te worden ervaren. De grens tussen toelaatbare
pressie en ongeoorloofde druk wordt dan overschreden wanneer de wettelijke regels en/of de ethische normen aan de laars worden gelapt. De
wettelijke regels zijn concreet: geen fysiek geweld, bedreiging en/of misbruik van gezag.
- Ethische regels steunen gewoon op alledaags fatsoen. Daar kan men
hele lange theorieen over verkondigen. Enkele willekeurige voorbeelden
van absolute miskleunen spreken echter een duidelijker taal: de verdachte naar zijn cel brengen om te gaan slapen, maar hem enkele minuten later weer ophalen voor verder verhoor; hem dagelijks indringend
voorhouden dat als gevolg van zijn ontkennen zijn vrouw en kinderen
naar de filistijnen gaan; gewone genotmiddelen als koffie/thee, sigaretten enzovoort onthouden omdat de verdachte niet bereid is om te praten; onwaarheden voorschotelen of de verdachte anderszins, bij voorbeeld met fictief bewijsmateriaal, gewoon belazeren (een halve waarheid
is ook een leugen); beloften doen waarvan men weet dat die niet kunnen
worden nakomen; de verdachte een inferieur gevoel geven; de tactiek
van de `geleide herinnering' toepassen; onder macho-achtig schreeuwen, vloeken en tieren de verdachte voortdurend voorhouden dat hij de
dader is, (waardoor het de verdachte alleen maar duidelijk wordt van
welk niveau de verhoorder is en hoe zwak zijn bewijsvoering).
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- Assistentie in de vorm van advies van een gedragswetenschapper kan
onder omstandigheden nuttig zijn. Het politieverhoor is echter geen
'psychologische test van een verdachte, maar een keihard, op feiten gebaseerd onderzoek naar de vraag of hij het delict waarvan hij verdacht
wordt ook daadwerkelijk heeft gepleegd. Tenslotte is den, dankzij het
gedegen technisch recherchewerk, op de plaats delict gevonden daderspoor in de vorm van een (genetische) vingerafdruk te verlciezen boven
den gedragsdeskundigen die pogen te ontdekken hoe de verdachte
(mogelijk) in elkaar zit.
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Bekennen als bewijs
Bedenkingen bij het verhoor van de verdachte
dr. P.J. van Koppen

In het overgrote deel van de zaken dat door de politie wordt opgespoord,
speelt het onderzoek van forensische sporen geen rol van betekenis in de
bewijsvoering (Horvath en Meesig, 1996). Het draait in die zaken om de
verklaringen van getuigen en van de verdachte zelf. Verdachten werken
kennelijk graag mee aan hun veroordeling, want in zo'n 88 procent van
de zaken bekennen zij (Crombag, Van Koppen e.a., 1994, P. 161; Van der
Boor, 1991).
Het verdachtenverhoor lijkt derhalve een belangrijke plaats in te nemen in opsporing en bewijsvoering. Het is de vraag of wij daar zo gelukkig mee moeten zijn. Valse bekentenissen komen voor en als even niet
goed opgelet wordt, wordt een valse voor een wat6'bekentenis aangezien. Bovendien houdt de politie rekening me .il het belang dat rechters
aan een bekentenis hechten. Dat beInvloedt de werkwijze tijdens het
opsporingsonderzoek. Over die problemen gaat deze bijdrage. Ik eindig
met een voorstel hoe het wel zou moeten.
Het doel van het verdachtenverhoor
Sommige verdachten zijn zo vriendelijk zich spontaan op het politiebureau te melden. De meeste verdachten doen dat echter jammer genoeg
niet. Zij zijn op een andere manier aan de politie bekend geworden, met
andere woorden er bestaat tegen hen een redelijk vermoeden van schuld
aan een strafbaar feit (art. 27 Sv.). Er is dus wel enig bewijs, hoewel dat
niet zo sterk hoeft te zijn dat het later de rechter zou kunnen overtuigen;
daarom wordt het ook een vermoeden genoemd. Met de sterkte van dat
vermoeden hangt samen het doel van het verhoor.
'Een hardnekkig misverstand is dat het verdachtenverhoor erop gericht zou moeten zijn de verdachte tot een bekentenis te brengen',
schrijft de Projectgroep Recherche Basis Cursus (1989, alle citaten uit
hoofdstuk 15). 'Da is niet het geval. Evenals alle overige opsporingshandelingen is het verdachtenverhoor gericht op het achterhalen van de
waarheid.' Als er voorafgaand aan het verdachtenverhoor al overweldigend bewijs is tegen de verdachte, is het verhoor uitsluitend nodig om de
verdachte in de gelegenheid te stellen zijn eigen verhaal te vertellen. Dat
is de minst problematische situatie. Als het bewijs mager is of afwezig,
* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving (NSCR) te Leiden.
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wordt het voor de politie lastiger. Een verdachte kan natuurlijk spontaan
bekennen. Dan lijkt de zaak afgesloten, maar het is juist het begin.
'Neem geen genoegen met een spontane bekentenis. Het eigenlijke
verhoor begint pas bij een bekentenis! Het gaat erom juist dan door te
vragen zodat er over bijzonderheden en details wordt verklaard. (Eigen
woorden verdachte!) Pas op voor de bekende 'jubelstemming. Juist daardoor is men minder scherp en worden belangrijke details vergeten. Een
verklaring van de verdachte die luidt: 'Ik heb het gedaan'. is van nul en
generlei waarde. Juist het exacte hoe en waarom, daarnaar zijn we op
zoek. (...] Hiermee wordt overigens ook naar de verdachte toe een bescherming ingebouwd, voor het geval hij/zij zaken bekent die door hem
of haar niet gepleegd zijn.
I...1
De controle van de verklaring van de verdachte kan op vele manieren
plaatsvinden.
- Alibicontrole. Door na te gaan of de verdachte het felt wel gepleegd kan
hebben. Verbleef hij op een plaats waar anderen hem gezien hebben?
- Redenen van wetenschap van de dader. Heeft de verdachte wel die details of bijzonderheden verteld die alleen hij maar kan weten?
- Andere verklaring. Komt zijn verlclaring wel overeen met eigen bevindingen en/of getuigenverklaringen? Zo vormen verschillen in verldaringen over concrete zaken (bij voorbeeld tijdstippen) een indicatie voor de
geloofwaardigheid.
- Sporen. Passen de aangetroffen sporen wel in het beeld van de verklaring van de verdachte?
Een verdachte die stijf zijn mond houdt, maakt het voor de politic nog
lastiger. Op basis van het vermoeden van schuld, ontstaat bij de politie
vaak de overtuiging dat de verdachte het ook gedaan heeft. De waarschuwing: 'De verdachte kan schuldig, gedeeltelijk schuldig maar ook onschuldig zijn. Houd ook daar rekening meef (Projectgroep Recherche
Basis Cursus, 1989), wordt met enige regelmaat in de wind geslagen. Dat
zijn ook de situaties waarin men zich wendt tot manieren van verhoren
die riskant kunnen zijn.

Goede en slechte verdachtenverhoren
Wie handboeken over verhoren leest, krijgt al snel de indruk dat verdachten uitsluitend worden verhoord om een bekentenis los te lcrijgen. Het
meest bekend en berucht is daarbij de methode van Inbau en Reid (1986)
een methode die in veel landen gretig navolging heeft gevonden (Gudjonsson, 1992; Vrij, 19976). Deze methode is er in de kern op gericht tegenover de verdachte de negatieve aspecten van bekennen te minimaliseren en de positieve aspecten te benadrulcken. Dit soort methoden
produceren over het algemeen inderdaad meer bekentenissen dan andere. Het belangrijkste probleem daarbij is dat niet alleen schuldige ver-
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dachten vaker bekennen, maar ook onschuldige verdachten. In de
Zaanse verhoormethode werd de methode van Inbau en Reed verder uitgewerkt tot een systeem dat bekentenissen ongeveer garandeert, vats of
niet (Blaauw, 1996; Recherche Adviescommissie, 1996; Slats, 1997; Vrij en
Lochun, 1997).
De inmiddels oud-commissaris Jan Blaauw beschreef at in 1971 hoe
een goed verhoor er uit moet zien (Blaauw, 1971). Zo dient een goed verhoorder te beschilcken over flexibiliteit, een goed combinatievermogen
en een menselijke benaderingswijze. Voorts wijst Blaauw het toepassen
van trucs scherp van de hand. Een goed politieverhoor heeft volgens Vrij
(1997a) de volgende kenmerken: goede voorbereiding; geen vooringenomenheid; geen trucs; goed kijken en goed luisteren; snel kunnen antwoorden; geef niet teveel prijs; het moet klikken tussen de rechercheur
en de verdachte; ga op zoek naar bewijs; identificeer risicogroepen.
Afwijking van een dergelijk model verhoogt de kans op valse bekentenissen. Om die reden zijn trucs van de politie niet aanvaardbaar. Er is
echter geen regeling die het gebruik van deze trucs verbiedt. En er is een
groot scala aan mogelijke trucs. Die trucs worden in het algemeen gezien
als bruikbaar om onwillige, maar schuldige verdachten over de streep te
treldcen. Daarbij gaat het niet om fysiek geweld of dreigen daarmee. Maar
zaken als isolatie, langdurige opsluiting en nachtelijke verhoren komen
in ons land wet degelijk voor. Dat het verkrijgen van bekentenissen enige
dwang vergt, wordt blijkbaar als onvermijdelijk aanvaard. Toch kan de
uitgeoefende druk onder omstandigheden zeer sterk worden.
White (1989) noemt een aantal methoden die de politie in de strijd kan
werpen. Steeds wordt daarbij de verdachte bedrogen. De politie kan de
verdachte in de waan brengen dat hij zijn verklaring niet in een verhoor
aflegt: de verdachte kan worden uitgehoord door een zogenaamde celgenoot of buiten het politiebureau door een opsporingsambtenaar die zich
niet als zodanig bekend maakt. Als de verdachte later de bekentenis weer
intrekt, wordt de celgenoot of opsporingsambtenaar als getuige gehoord.
Om het verhoor zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, dient de verdachte voorafgaand aan het verhoor de cautie te worden gegeven, dat wil
zeggen dat men hem moet vertellen dat hij verdachte is en niet hoeft te
antwoorden. De vraag is natuurlijk of alle verdachten dat wel begrijpen.
In de Verenigde Staten moet de verdachte bij aanhouding aanzienlijk
uitgebreider gewaarschuwd worden dan in Nederland, op grond van
Miranda v. Arizona (86 S. Ct. 1602, 1966). Zelfs die uitgebreide waarschuwing gaat het begrip van veel verdachten verre te boven (Fulero en
Everington, 1995; Stricker, 1985; Wall en Furlong, 1985). En ook at geeft
de politie de cautie, dan nog kan aan de verdachte duidelijk gemaakt
worden dat hij eigenlijk moet meewerken. De meest simpele manier is
om de verdachte wijs te maken dat zwijgen door de rechter zeker als een
teken van schuld zal worden gezien. Zo'n mededeling kan voor een verdachte overtuigend zijn, omdat hij meestal geen idee heeft hoe een rechter het bewijs waardeert. En de politie heeft met zo'n mededeling niet
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helemaal ongelijk. Volgens bestendige rechtspraak van de Hoge Raad (bij
voorbeeld HR 19 juni 1973, NJ 1973, 356), !can de rechter ook het ontkennen door de verdachte laten meewegen.
Len andere manier om de verdachte tot een bekentenis te bewegen is
hem in de waan te brengen dat het allemaal nogal meevalt, bij voorbeeld
door te vertellen dat het reeds overleden slachtoffer nog leeft. Het tegenovergestelde kan trouwens ook werken: de politie stelt de zaak veel ernstiger voor dan deze in werkelijkheid is.
Bedreigingen of beloftes willen ook nog wel eens een bekentenis losmaken, maar veel effectiever is de combinatie dreigen en beloven: de
zogenaamde 'Mutt and Jeff'-methode. Die bestaat eruit dat tildens een
verhoor door twee rechercheurs de ene een vriendelijke en de andere
een onvriendelijke rol speelt. De bedoeling is dat de verdachte, uit angst
voor de onvriendelijke ondenn- ager, zal bekennen aan de vriendelijke
ondervrager.
Tot slot worden bekentenissen nogal eens uitgelokt met de mededeling dat de politie 'alles al wee. Waarom dan nog een bekentenis nodig
is, vragen veel verdachten zich kennelijk niet af. Deze misleiding hat zich
uitstekend combineren met de suggestie dat het om een veel ernstiger
misdrijf gaat dan in werkelijkheid het geval is. In alle gevallen verhogen
de genoemde trues de kans op een valse bekentenis, maar ook die bestaan er in soorten en maten.
Valse bekentenissen
Sommige verdachten bekennen spontaan bij het begin van het verhoor.
Dat doen zij niet zomaar. Meestal reageren zij op het simpele feit dat zij
zijn aangehouden of op het aan hen gepresenteerde bewijs. Ms de politie
al 'alles weet', heeft ontkennen weinig zin en levert bekennen in ieder
geval de indruk op dat de verdachte redelijk aan het onderzoek meewerkt, zodat zulks in de op te leggen straf verdisconteerd kan worden.
Maar, zoals gezegd, er moet met spontane bekentenissen opgepast worden.
Sommige mensen zijn inderdaad zo gek om geheel spontaan een valse
bekentenis af te leggen (Crombag e.a., 1994). Kassin en Wrightsman
(1985) hanteren een driedeling van valse bekentenissen: vrijwillige bekentenissen; gedwongen bekentenissen waarin de verdachte zelf niet
gelooft; en gedwongen bekentenissen waarin de verdachte zelf gelooft.
Vrijwillige valse bekentenissen ontstaan niet door trucs van de politie,
gedwongen valse bekentenissen we!. Vrijwillige valse bekentenissen
komt men op het spoor door zich te verdiepen in de achtergronden van
de verdachte, gedwongen valse bekentenissen door de omstandigheden
waaronder de bekentenis is gedaan te onderzoeken. Voor beide soorten
geldt echter wel dat zij twee kenmerken gemeen hebben die tot twijfel
aanleiding zouden moeten geven: aanwezigheid van details die niet
kloppen en afwezigheid van details die alleen de dader kan weten, zoge-
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naamde intieme kennis. Toch zijn er ook bekentenissen die aan beide
criteria voldoen en het risico van valsheid in zich dragen.
Waller (1989) veronderstelt dat vrijwillige valse bekentenissen eigenlijk
geen probleem vormen, omdat ze gemakkelijk door de politie worden
herkend. Dat is een wel erg optimistische mening. Gudjonsson en Sigurdsson (1994) vonden in onderzoek onder Uslander gevangenen dat
twaalf procent van hen een valse bekentenis had afgelegd en de overgrote meerderheid was mede op basis van die bekentenis ook veroordeeld.
Het lijkt dus wel degelijk van belang bij elke bekentenis scherp te letten op details die niet kloppen en intieme kennis die ontbreekt. Een beoordeling van de persoonlijkheid en achtergronden van de verdachte is
daarvoor minder geschikt. Niet alleen is het beoordelen van
persoonlijkheidsstructuur zonder deskundige hulp erg moeilijk, maar
echte daders willen ook nog wel eens een curieuze persoonlijkheidsstructuur hebben.
Dat liet het Britse geval van Judith Ward zien. Judith Ward werd in 1974
veroordeeld tot levenslang. Zij zat achttien jaar van haar straf uit. Op 4
februari 1974 ontplofte bij Leeds een born in een bus met soldaten en
hun gezinnen. Twaalf passagiers, waaronder twee ldeine kinderen, vonden de dood. De Ira claimde de aanslag. Tien dagen na de aanslag werd
Judith Ward opgepakt. Op haar handen vond men sporen van explosieven. Dat onderzoek werd uitgevoerd door dr. Frank Skuse, een forensisch
expert die inmiddels bekend is geworden door de fouten die hij maakte
in de zaak van de zogenaamde Birmingham Six (Vrij, 1997b).
Na twee dagen verhoord te zijn, bekende Judith Ward, maar al direct
na haar bekentenis vond de politie een sterke aanwijzing voor haar onschuld: een brief waaruit onomstotelijk bleek dat zij 160 kilometer van
Leeds was op het moment dat de born werd geplaatst. De politie hield
echter vast aan deze verdachte. En in latere verhoren bekende zij bovendien betroldcen te zijn geweest bij twee andere bomaanslagen. Toch zag
de zaak er niet sterk uit. Zij kwam in het verleden nogal eens bij de politie
aanlopen met de meest onwaarschijnlijke verhalen over misdrijven die
zij gepleegd zou hebben. Men yond haar een pathologische bekenster,
totdat zij in 1974 werd aangehouden. Ook wist zij nauwelijks iets van
explosieven, kon geen feiten vertellen die de politie niet al wist en beweerde gehuwd te zijn met McVerry, een bekende Ira-man, terwip dat
huwelijk nooit heeft plaatsgevonden. Desondanks werd Judith Ward veroordeeld.
De verdachte hoeft overigens geen ziekelijke bekenner te zijn om vrijwillig een valse bekentenis af te leggen: hij kan een ander willen beschermen of verder onderzoek - waarbij ernstiger misdrijven ontdekt zouden
kunnen worden - proberen te voorkomen (Crombag e.a., 1994, hoofdstuk 1). Dat werkt heel goed, want meestal stopt het onderzoek na een
bekentenis.
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Het prototype van de gedwongen valse bekentenis is die welke onder
foltering wordt afgelegd. Dat doen wij niet meer. Maar een verdachte die
in hechtenis is genomen en die wordt ondervraagd met de kennelijke
bedoeling om een strafvervolging in gang te zetten, zal zich gemalckelijk
bedreigd voelen. Oat de politie een zekere druk uitoefent om een bekentenis te verkrijgen lijkt onvermijdelijk; zonder dat zou een belangrijk bewijsmiddel verloren gaan. Maar hoeveel pressie is daarbij nog toegestaan? Het volgende is een voorbeeld van een zaak waarin de verdachte
ook zelf in zijn bekentenis is gaan geloven.
Op 3 juni 1997 wordt mevrouw Hensels op bijzonder gewelddadige
wijze in haar huis omgebracht.) De verdenking valt op vier zwervers, die
op 8 september worden aangehouden. Alle vier ontkennen aanvankelijk.
Bijna vijf weken later bekent een van hen - ik noem hem Klaas Venema spoedig gevolgd door een van de anderen. De derde blijft ontkennen,
terwijI de vierde spoorloos verdwenen is. 1k richt mij hieronder op het
verhoor van Klaas Venema, maar niet voordat enige belangrijke details
van de zaak zijn weergegeven.
Het slachtoffer was vrij bang aangelegd, en hield om die reden haar
huis altijd hermetisch afgesloten. Zij had net in de woonkamer, waar
haar lichaam na het misdrijf ook gevonden werd, nieuw parket laten leggen. De parketlegger had zijn werk juist de avond voor de moord opgeleverd. Op dat parket werd een uitgetrokken pluk haar gevonden die noch
van het slachtoffer, noch van de parketlegger, noch van een van de vier
verdachten bleek te zijn. Ook de overige gegevens in de zaak duiden niet
direct op de vier verdachten. Zij lijken vooral opgepakt te zijn omdat zij
in de Hooverstraat, waar mevrouw Hensels woonde, regelmatig op een
bankje bivakkeerden. Bekentenissen zijn dus dringend nodig om het bewijs rond te krijgen.
Klaas Venema is vele malen en langdurig verhoord. 2 Pas na vijf weken
verhoor, op 17 oktober, bekent hij. Bij die gelegenheid zaten drie verhoorders tegenover hem, zo is te zien op de videoband die van het verhoor is gemaakt. Zij spraken afwisselend, afhankelijk van hun rol, doch ik
voer hen hieronder steeds als dezelfde spreker ('V') op. De linker mannelij ke verhoorder heeft kennelijk de rol om Venema steeds met het voorliggende bewijs te confronteren; de rechter mannelijke verhoorder de rol
om op Venema in te spreken en hem tot rede te brengen; de middelste,
vrouwelijke verhoorder heeft de begrijpende en aanmoedigende rol en
zorgt tevens voor de koffie. Uit de videoband blijkt dat er evident een
verhoorplan is gemaakt. Zo wordt bij voorbeeld de ochtend van 17 oktober besteed aan de gebeurtenissen op 2 juni (de dag voor de moord), de

1 Deze zaak speelde zich in Nederland at. lk wijzigde zoveel mogelijk details, zonder de
essentie aan te tasten, no hem onherkenbaar Se maker'.
2 Dat geldt ook cool de andere verdachten, maar ik beperk mij tot Venema omdat ik de
videobanden van zijn verhoren heb gezien.
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middag aan de gebeurtenissen op 3 juni. De verhoren geven de indruk
dat sprake is van een variant van de methode van Inbau en Reid (1986).
Bij de bekentenis van Venema zijn er twee mogelijkheden: of zijn verklaring is gebaseerd op hetgeen hij zich herinnert van de gebeurtenissen
op 2 en 3 juni, of de door hem gereproduceerde informatie is tijdens de
verhoren geinduceerd. Er zijn in de processen-verbaal zeer veel elementen aanwijsbaar die de eerste mogelijkheid zeer onwaarschijnlijk maken.
Ik beperk mij in mijn bespreking tot de cruciale bekennende verklaring
op 17 oktober. Uit die verklaringen blijkt dat Venema na vijf weken verhoor in een stadium is gekomen dat hij vooral de verbalisanten ter wille
wil zijn. Nergens blijkt dat Venema ontkent omdat hij niet vervolgd wil
worden, terwijI hij weet schuldig te zijn. Uit alles blijkt dat Venema tot 17
oktober is blijven ontkennen omdat hij zich eenvoudigweg niet kan herinneren dat hij betrokken is geweest bij de dood van mevrouw Hensels.
Venema wil echter graag meewerken met de verbalisanten. Illustratief is
daarvoor de volgende passage:
V3: Weet jij je nu al jets te herinneren.
K: Het enige plaatje wat mij nu steeds voor ogen komt is dat ik in de
Hooverstraat ben geweest toen het schemer was.
V: Omschrijf dat plaatje eens.
K: Ik moet daar in de schemer voor de deur hebben gestaan, maar ik ben
daar niet binnen geweest.
V: Je staat daar in het schemer, wie staat er om je heen.
K: Niemand, ik sta daar alleen.
V: Alle dingen waarover je nu heb gesproken met ons ontken je allemaal.
K: Nee, ik heb ze waarschijnlijk ontwijkt. Dat bedoel je toch. Maar dan
moet ik dat toch ook weten.
V: Je weet het ook, maar wij noemen dat versprelcingen.
K: Ik hoop dat het zo is en dat het er toch uitkomt.
V: Wij begrijpen wel dat het heel moeilijk is om over 3 juni te praten.
K: Ik heb mij proberen voor te stellen dat ik de vrouw, die ik op de foto
gezien heb, dood heb geslagen. Maar ik vraag mij dan af waarom?
Venema doet echt zijn best: 'Alles wat ik zeg nu, is omdat ik er probeer
achter te komen.' Maar hij meldt ook steeds dat hij het niet weet: 'Ik ken
me niet voorstellen dat ik er binnen ben geweest', bij voorbeeld. Of: en
die gesprekken die er zijn geweest, die jij vertelt, zijn aan mijn hoofd
voorbijgegaan.' Of: 'Maar het wil nog niet naar boven komen.' In de loop
van het verhoor komt voor Venema het verhaal echter steeds meer vast
te staan: 'Voor mij staat dit nu vast.' Toch blijft Venema twijfelen: 'Ik kan
me niet voorstellen dat ik dat zo diep weg zou kunnen drukken.' Of: 'Ik
kan mij niet voorstellen dat ik die vrouw geslagen heb.'

3 Met 'V wordt steeds een van de verbalisanten aangeduid, zonder dat duidelijk is welke;
met 'K' de verdachte Klaas Venema.
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De verbalisanten nemen ruim de gelegenheid om Venema een Moppend verhaal te suggereren en geven dat ook ruiterlijk toe: 'Ben jij er nu
zelf van overtuigt dat je in dat huis bent geweest' en 'Ik heb precies dat
verhaal voorgekauwd en jij vult de plaatjes in zo is het toch?'
Tegelijkertijd hebben de verbalisanten, met name de linker mannelijke
verbalisant, Venema ervan overtuigd dat hun versie van de gebeurtenissen de juiste is. Zo zegt de genoemde verbalisant 'Ik hoef niets meer te
weten. lk weet alles al en 'Het staat vast dat jij 3 juni binnen bent geweest. Wij seven jou de gelegenheid om jouw verhaal te vertellen.'
De verbalisanten hebben er kennelijk voor gezorgd dat tussen hen en
Venema een sterke vertrouwensband is ontstaan, althans in de ogen van
Venema. Zo zegt hij: 'Ik weet dat jullie het beste met mij voor hebben.'
Tegelijkertijd hebben zij hem ervan overtuigd dat traumatische herinneringen als de onderhavige vergeten kunnen worden en dan pas met
moeite weer boven gehaald kunnen worden: 'Klaas, we hebben je toen
uitgelegd, dat iemand in staat is feiten zodanig weg te drukken in zijn
geest, dat je je deze bijna niet meer kunt of wilt herinneren. We hebben
je uitgelegd dat dit bewust of onbewust gebeurt. We hebben met jouw
geprobeerd om door er veel en rustig met jouw over te praten dingen
boven te halen, die gebeurd zijn op 3 juni 1997 en de dagen ervoor.' Die
veronderstelling is onjuist (Crombag en Merckelbach, 1996; Merckelbach
en Crombag, 1997), maar het presenteren van een dergelijke theorie
tegenover Venema maakt het voor hem wel waarschijnlijk dat hij het
geheel is vergeten.
Dat effect wordt versterkt door twee elementen. Ten eerste doordat de
verbalisanten steeds als vaststaand feit tegenover Venema presenteren
dat hij bij de dood van mevrouw Hensels betrokken is. Ten tweede is
Venema een junk die door drugs- en alcoholgebruik toch al niet zijn
eigen geheugen erg vertrouwt: 'Nou volgens ml] moet ik heel erg onder
invloed zijn geweest omdat ik mij niet zoveel kan herinneren.' Voor
Venema is het kennelijk niet vreemd dat hem delen van zijn leven zijn
ontgaan.
In de aan 17 oktober voorafgaande verhoren is niet alleen door de verbalisanten aan Venema voorgekauwd wat hij zou moeten verklaren,
maar heeft men hem ook grote delen van de verklaringen van zijn medeverdachten laten lezen en foto's van de plaats delict getoond. Op deze
manier lijkt het verhoor af en toe een quiz waarin Venema moet raden
water gebeurd is en de verbalisanten een juist antwoord prijzen en bij
een onjuist antwoord het verhoor op dat punt voortzetten.
Len bijzonder navrant voorbeeld betreft de manier waarop mevrouw
Hensels om het leven is gebracht, namelijk door wurging. Aanvankelijk
verkeerde Venema in de veronderstelling dat zij doodgeslagen was. Tussen verbalisanten en Venema is besproken dat hij in militaire dienst is
geweest en dat een onderdeel van zijn opleiding bestond uit de manier
waarop de laatste man van een vijandelijke patrouille gedood moest
worden, namelijk door hem van achter te besluipen en te wurgen. Die
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informatie wordt door de verbalisanten gebruikt om Venema te leiden
naar een bekentenis van het wurgen:
V: Denk eens aan je militaire dienst.
K: Je bedoelt het hoofdstuk van doden. Dat is wurgen, waar jij op doelt,
maar ik heb die vrouw niet gewurgd hoor.
V: Waarom denk jij dat ik dat bedoel.
K: Ik denk dat die vrouw gewurgd is.
V: We hebben het over militaire dienst gehad hoe je de laatste man van
de patrouille doodt.
K: Ja dat je de man van achteren met een koord wurgt.
V: Verder nog manieren om mensen te doden.
K: Jo, slaan, schoppen, stiklcen en wurgen ja wurgen.
V: Dat wurgen kom je iedere keer weer op terug Klaas. 4
K: Jo, maar ik kan dit nog niet plaatsen. Of Gerard [een van de andere verdachten; PvICI moet het met zijn tas hebben gedaan."
V: Maar de worsteling ging door ... je bent nog binnen. Hoe kun jij los
komen.
K: Met grepen van vroeger, die ik geleerd heb bij Jui-Jitsu, Karate of ... in
dienst om mensen uit te schakelen.
V: Bij Jui-Jitsu en Karate ...
K: Met je handen.
V: En militaire dienst dan.
K: Met je handen en een koord dan, maar ik heb die vrouw niet gewurgd
met een koord, want daar zit ik de hele tijd aan te denken of ik dat gedaan heb.
V: Jij komt iedere keer uit jezelf met wurgen.
K: Jo, maar ik kan mij dat niet voor de geest halen. Ze kan toch ook
overleden zijn aan het slaan en schoppen Ik krijg geen duidelijk beeld
voor me.
Het is verbazend dat Venema zo vaak en zo langdurig is verhoord. Ms de
verbalisanten inderdaad zo zeker waren van het voorliggende bewijsmateriaal zoals zij tijdens de verhoren aan Venema suggereerden, hadden zij hun tijd beter kunnen besteden. In tegenstelling tot de instructie,
hebben zij op deze manier het verdachtenverhoor tot sluitstuk van de
opsporing gemaakt, in plaats van uitgangspunt van de opsporing.
Tijdens de verhoren is Venema door de verbalisanten ervan overtuigd
dat op grond van ander bewijs vaststond dat hij bij de dood van mevrouw Hensels betrokken was en dat hijzelf de herinnering daaraan verdrongen had. Tegelijkertijd creeerde men een vertrouwensband met
Venema die hem ertoe bracht echt zijn best te doen met de verbalisanten
4

Dit is onjuist. Elke discussie over wurgen vond op initiatief van de verbalisanten plaats.
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mee te werken en zich zoveel mogelijk te 'herinneren'. In de loop van dit
proces leerde Venema aanvankelijk de door de verbalisanten aangedragen informatie als reele mogelijkheden te beschouwen en accepteerde ze
vervolgens als vaststaande feiten.
Venema werd ook in hoger beroep tot twaalfjaar gevangenisstraf veroordeeld; zijn twee overgebleven companen kregen een enigszins lichtere straf.
De waarde van bekentenissen
Sommigen pan ervan uit dat valse bekentenissen geen probleem vormen. Len bekentenis, ook at is die later ingetrokken, wordt door de
rechtbank meestal zonder meer als bewijsmiddel geaccepteerd. Toch
past daar enige voorzichtigheid. Rattner (1988) meldt bij voorbeeld dat
er in zestien van 205 door hem onderzochte, Amerikaanse gevallen van
rechterlijke dwalingen sprake was van afgedwongen bekentenissen. Waller (1989) noemt valse bekentenissen als de op een na belangrijkste oorzaak van rechterlijke dwalingen maar geeft in zijn rapport geen cijfers.
Gudjonsson en Sigurdsson (1994) meldden, zoals gezegd, dat twaalf procent van de Eslandse gevangenen een valse bekentenis aflegden.
Bekentenissen spelen in veel strafzaken een belangrijke rol. De Engelse onderzoekers Baldwin en McConville vonden dat dertien procent
van de door hen onderzochte misdrijven zonder de bekentenis van de
verdachte niet aan de jury zou zijn voorgelegd. In nog eens vier procent
van de gevallen zou de jury zonder de bekentenis niet hebben veroordeeld (Baldwin en McConville, 1977). In Nederland vond Van der Boor
(1991) dat in 88 procent van de strafzaken de verdachte had bekend.
Bovenstaande feat echter zien dat bij de waarde van bekentenissen wel
enige kanttekeningen geplaatst kunnen worden, juist omdat bekentenissen door rechters meestal als een belangrijk bewijsmiddel worden beschouwd. Dat motiveert de politie om het verhoor door te zetten totdat
een bekentenis is verkregen. In zaken waarin voldoende bewijs is tegen
de verdachte is dat helemaal niet nodig. Het verhoor dient er in die gevallen alleen maar voor om de verdachte de gelegenheid te geven zijn
eigen verhaal te vertellen. Een bekentenis voegt dan niets toe. Als er weinig bewijs is, biedt de bekentenis mogelijkheden om door te rechercheren. Als de bevindingen daarvan de bekentenis niet bevestigen, is die
opnieuw van weinig waarde. Ms de bevindingen de bekentenis wet bevestigen, is de bekentenis zelf niet nodig als bewijsmiddel. Ms een bekentenis geen rechercheerbare elementen bevat, is de bekentenis te algemeen om als bewijsmiddel te kunnen dienen.
Daarop is slechts een uitzondering: de bekentenis die intieme kennis
bevat. flat geldt bij voorbeeld voor de hierboven besproken bekentenis
van Venema. Die kan als bewijsmiddel worden gebruikt mits vaststaat
dat die intieme kennis afkomstig is uit het geheugen van de verdachte en
niet door de politie is aangeleverd. Dat laatste kan alleen vastgesteld
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worden als alle verhoren geheel op de band zijn opgenomen. Zo lieten de
videobanden van de verhoren van Venema zien dat zijn intieme kennis
hem verteld is door de verhorend ambtenaren. Dus alleen in het geval
dat een bekentenis intieme kennis bevat en op grond van opnames vastgesteld kan worden dat die kennis uit het geheugen van de verdachte
afkomstig is, zou een bekentenis als zelfstandig bewijsmiddel kunnen
dienen.
Besluit

Valse bekentenissen vormen een probleem, hoewel over het aantal valse
bekentenissen geen precieze cijfers gegeven kunnen worden. De problemen met verhoren en bekentenissen zijn zo groot dat WA. Wagenaar, in
een lezing bij de opening van het nieuwe onderkomen van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving op 23 februari
1998, voorstelde het gebruiken van de bekentenis als bewijs in strijd met
de mensenrechten te verklaren. Een dergelijk drastische maatregel is
overdreven, maar zijn voorstel laat wel zien dat verhoren van de verdachte grote problemen kennen.
Er is alles voor te zeggen dat gebruik tot bewijs van de bekentenis aan
striktere voorwaarden dan nu het geval wordt gebonden. Bij wijze van
conclusie stel ik de volgende regels voor:
- De bekentenis van een verdachte kan alleen als bewijsmiddel gebruikt
worden als alle verhoren van die verdachte op de band zijn opgenomen.
- Als voorafgaand aan het verhoor van de verdachte reeds in ruime mate
bewijs van diens schuld voorhanden is, dient het verhoor er uitsluitend
op gericht te zijn de verdachte de gelegenheid te geven zijn verhaal of
zijn versie van het verhaal te laten vertellen. Het streven naar een bekentenis is in dergelijke gevallen verspilling van de tijd van de politie.
- Ms voorafgaand aan het verhoor van de verdachte niet voldoende bewijs van diens schuld voorhanden is, dient een bekentenis allereerst als
uitgangspunt voor verder rechercheren gebruikt te worden. Ms daarmee
de bekentenis bevestigd wordt, vormen die gegevens bewijsmiddelen,
niet de bekentenis zelf. Ms de bekentenis niet bevestigd wordt, kan hij
niet als bewijsmiddel dienen.
- Een bekentenis die geen rechercheerbare elementen bevat is te algemeen om als bewijsmiddel gebruikt te kunnen worden.
- Ms voorafgaand aan het verhoor van de verdachte niet voldoende bewijs van diens schuld voorhanden is, kan een bekentenis als bewijsmiddel gebruikt worden als de verdachte daarin blijk geeft van intieme kennis en vaststaat dat die kennis afkomstig is uit het geheugen van de
verdachte. Indien deze regels worden toegepast, hoeven methoden als
'Mutt and Jeff', Inbau en Reid en de Zaanse methode niet verboden te
worden; zij dienen eenvoudigweg nergens meer toe. Met deze regels zal
de bekentenis aanzienlijk minder als bewijsmiddel nodig zijn en wordt
het risico op rechterlijke dwalingen verminderd.
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Onjuiste verklaringen tijdens
het politieverhoor
mr. drs. E. Rassin *
Waarheidsvinding is het belangrijkste doel van politieverhoren. Het verkrijgen van juiste en bij voorkeur volledige informatie is dan ook essentieel, vooral omdat de processen-verbaal niet alleen kunnen worden gebruikt tijdens de opsporingsfase, maar ook als bewijs ter terechtzitting.
Het spreekt echter voor zich dat in een deel van de verhoren sprake is
van respondenten die onjuiste en onvolledige informatie verschaffen.
Grofweg kunnen twee redenen worden genoemd voor het optreden
van dergelijke gemankeerde verklaringen. In de eerste plaats is het mogelijk dat een verhoorde (te denken valt aan een getuige van een misdaad) weliswaar een correcte verklaring wenst af te leggen, maar daarbij
wordt gehinderd door factoren die een negatieve invloed op het geheugen hebben, zoals zenuwen, angst en concentratieproblemen. Een
tweede mogelijIcheid is dat verhoorders te maken lcrijgen met een verhoorde die niet gemotiveerd is om medewerking te verlenen aan het onderzoek (bij voorbeeld een hardnekkig zwijgende verdachte).
In voorkomende gevallen kunnen verhoorders trachten om alsnog tot
een bruikbare verklaring te komen door toepassing van bepaalde technieken. Die technieken kunnen worden onderverdeeld in methoden om
het geheugen van welwillende verhoorden te verbeteren en methoden
om zwijgende verhoorden aan de praat te lcrijgen. Hoewel deze speciale
interviewtechnieken in een aantal gevallen inderdaad het beoogde resultaat opleveren, brengt toepassing ervan ook risico's mee. Het betreft dan
(wederom) het gevaar van onjuiste verklaringen. Aldus bestaan er meerdere soorten onjuiste verldaringen.
In het navolgende worth een overzicht gegeven van enkele vormen van
onjuistheden, zoals die kunnen optreden tijdens politieverhoren. Voor
een goed begrip van de betreffende fenomenen wordt allereerst kort ingegaan op de bovenvermelde speciale interviewtechnieken.
Geheugenverbeterende interviewtechnieken
Er kunnen verschillende redenen worden genoemd waarom een
medewerkingsgezind persoon l (toch) tot een incomplete verklaring
komt tijdens een politieverhoor. De meest voor de hand liggende oorzaak is dat de persoon (die bij voorbeeld getuige was van een misdrijf)
• De auteur is als assistent in opleiding werkzaam bij de Faculteit psychologie van de
Universiteit Maastricht.
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tijdens de waarneming geen compleet overzicht had van de gebeurtenis.
Het is duidelijk dat getuigen niet kunnen rapporteren over feiten die ze
niet hebben waargenomen. Het is echter ook denkbaar dat bepaalde informatie wel door getuigen wordt waargenomen en opgeslagen in het
geheugen (geencodeerd), maar desondanks moeilijk is op te roepen tijdens het verhoor (Jackson en Van Koppen, 1997). 2
Er zijn meerdere verklaringen voor het tijdelijk falen van dit geheugenproces Cook wel aangeduid met de term retrieval). Zo kan de verhoorsituatie als stresserend worden ervaren, met als gevolg dat de verhoorde
zich niet goed kan concentreren. Een dergelijk effect wordt versterkt
wanneer de getuige bang is om als verdachte te worden aangemerkt
(Gudjonsson, 1992).
In gevallen waarin getuigen worden geplaagd door een hierboven omschreven 'geheugenbloklcade', kunnen verhoorders gebruikmaken van
technieken die het retrieval-proces versoepelen. Een eenvoudige manier
van interviewen die een dergelijke geheugenverbeterende werking blijkt
te bezitten, is het herhaald ondervragen. Uit onderzoek blijkt dat mensen tijdens een tweede vragenronde nogal eens meer correcte details
weten te rapporteren dan in eerste instantie het geval was (Memon en
Vartoukian, 1996; Turtle en Yuille, 1994). Dit effect kan zowel optreden
tussen twee verhoorsessies, als tussen herhaalde vragen binnen een verhoor.
De effecten van herhaald ondervragen en andere technieken zijn overigens vrij eenvoudig te achterhalen door een groep proefpersonen getuige te maken van een gebeurtenis om daar vervolgens vragen over te
stellen. De positieve resultaten van herhaalde ondervraging kunnen als
volgt worden verklaard. In sommige gevallen heeft de ondervraagde in
eerste instantie wellicht minder goed zijn best gedaan, terwip hij bij herhaling van de vraag jets dieper gaat graven in zijn geheugen. Een andere
mogelijke verklaring is dat de verhoorde tijdens het tweede verhoor min-

1 Zowel getuigen als verdachten kunnen zich cooperatief opstellen. Omwille van eenvoud en
overzichtelijkheid zal hierna, in het kader van geheugenverbeterende technieken, steeds
worden gesproken over getuigen.
2 In de wetenschappelijke literatuur zijn talrijke voorbeelden te vinden van falende
geheugenprocessen (zie Crombag en Merckelbach, 1996). Om inzicht te krijgen in de
fouten die kunnen worden gemaakt bij het oproepen van een herinnering, kan het
retrievalproces worden beschouwd als het completeren van een legpuzzel. De puzzelstukjes
zitten in een grote doos (het geheugen) waarin ook stukjes van andere legpuzzels zitten.
Het is zeer wel mogelijk dat sommige stukjes niet gevonden worden (vergeten). Het aldus
ontstane hiaat wordt soms - onbewust - opgevuld door naar de omringende puzzelstukjes
te kijken. Andersom is het niet ondenkbaar dat bij het completeren van een legpuzzel, per
abuis stukjes van een andere puzzel worden gebruikt. ledere keer dat een herinnering
wordt opgeroepen, kunnen bovenstaande vergissingen voorkomen. In dat kader betitelen
Crombag en Merckelbach (1996) het geheugen als reconstructief, in pleats van reproductief.
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der gespannen is (de verhoorsituatie is dan niet meer zo nieuw), hetgeen
leidt tot grotere concentratie.
Naast herhaalde ondervraging kan een techniek, die wordt aangeduid
met de term 'geleide herinnering', worden toegepast om getuigen tot
accuratere verklaringen te doen komen (Thiecke, Sijbling e.a., 1996). Bij
geleide herinnering is het de bedoeling om de verhoorde terug te plaatsen in de gebeurtenis waarover een verklaring wordt afgelegd (context
reinstallment). Rationale hierachter is dater door deze herbeleving meer
aanknopingspunten ontstaan die de verhoorde op het spoor brengen
van relevante herinneringen. Bedacht moet worden dat bij de mentale
reproductie van een gebeurtenis sprake is van het ophalen van verschillende stukjes informatie, die onderling mm of meer geassocieerd zijn.
Wanneer de getuige nu in gedachten teruggaat naar de te beschrijven
gebeurtenis, is het mogelijk dat allerlei - ogenschijnlijk wellicht irrelevante - details, die geassocieerd zijn met andere herinneringen, informatie doen opduiken die niet bereikbaar is indien de herinnering 'uit de
losse pols' wordt gereproduceerd. Door context reinstallment worden,
met andere woorden, allerlei retrieval cues geactiveerd, die meer herinneringen mogelijk maken. Er is daarbij sprake van een soort domino effect: een herinnerd detail kan zelf weer dienen als retrieval cue voor een
ander detail.
TerwijI geleide herinnering is ontwildceld door politieverhoorders, introduceerden wetenschappelijk onderzoekers een soortgelijke methode
die te boek staat als het 'cognitieve interview' (Geiselman e.a., 1984). Ook
bij deze techniek staat context reinstallment centraal. Het cognitieve interview gaat echter verder dan geleide herinnering, omdat het activeren
van retrieval cues niet alleen wordt bewerkstelligd door het mentaal herbeleven van de gebeurtenis. De ondervraagde wordt tevens aangespoord
om alle - ook de onbeduidendste - details te vertellen, aangezien die als
retrieval cue van andere, belangrijke, informatie kunnen fungeren. Om
meer herinneringen boven water te lcrijgen, wordt de verhoorde gevraagd om de gebeurtenis ook in een andere volgorde te vertellen (bij
voorbeeld van achter naar voren) en om het geheel te schetsen vanuit
een ander perspectief (bij voorbeeld als ware hij de verdachte).
Als laatste geheugenverbeterende techniek kan hypnose worden
genoemd (zie Geiselman en Fisher, 1989). Een middels hypnose bereikte
betere herinnering is te danken aan de extreme concentratie aan de zijde
van de verhoorde.
Zwijgende verdachten
De hierboven besproken interviewtechnieken zijn toepasbaar indien de
verhoorde medewerkingsgezind is. Dat is niet altijd het geval; soms is de
verhoorde (een getuige, maar meestal een verdachte) niet zonder meer
bereid am een verklaring af te leggen. Verhoorders zullen dan geneigd
zijn om een of andere vorm van druk uit te oefenen, opdat de betreffende
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Tabel 1: Soorten onjuiste verklaringen
De verhoorde gelooft
niet in de juistheid van
zijn verklaring

De verhoorde gelooft in
de juistheid van zijn
verklaring

De verklaring wordt in
vrijheid afgelegd

leugen

onjuiste herinnering

De verklaring wordt (min of
meer) onder druk afgelegd

'coerced compliant
statement

'coerced internalized
statement'

persoon alsnog overgaat tot het afleggen van een verldaring. Er zijn uiteraard allerlei technieken te noemen met behulp waarvan mensen onder
druk kunnen worden gezet (zie voor een overzicht Rassin, 1997). De toepassing daarvan wordt beperkt door artikel 29 Wetboek van Strafvordering (Sv.), dat onder meer stelt dat verklaringen van verdachten in vrijheid dienen te worden afgelegd. Dit zogenaamde pressieverbod beoogt
verdachten te beschermen tegen te sterke druk, verhoortrucs, beloften,
bedreigingen en onjuiste informatie (Crombag en Merckelbach, 1997;
Van den Adel, 1997).
Artikel 29 Sv. laat niettemin wel enige ruimte voor politionele druk (zie
ook Vrij, 1997a. Zo mag een verdachte langdurig en intensief worden verhoord, door meerdere verhoorders. Ook mag een verdachte worden geconfronteerd met feiten die evident strijdig zijn met zijn verklaring. Deze
feiten kunnen worden gepresenteerd in de vorm van delictfoto's. Er zijn
kortom wel enkele legitieme manieren om aanvankelijk zwijgende personen tot het afleggen van een verklaring te bewegen.
Onjuiste verklaringen

Onjuiste verldaringen (waarvan sommige worden veroorzaakt door
geheugenfouten) kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld. Allereerst kan worden onderscheiden naar het al dan niet vrijwillig
afleggen van de verklaring. Een tweede dimensie wordt gevormd door de
vraag of de verhoorde zelf gelooft in de juistheid van zijn verldaring. Aldus ontstaat een matrix met vier vormen van onjuiste verklaringen (zie
tabel 1).
In het navolgende zullen de vier vormen van onjuiste verklaringen
worden toegelicht, waarbij ook wordt aangegeven welke rol de genoemde verhoortechnieken bij het optreden ervan kunnen spelen.
Leugens

Wanneer getuigen een verklaring afleggen, wordt verwacht dat ze de hele
waarheid en niets anders dan de waarheid vertellen (art. 215 Sv.). Van-
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zelfsprekend is het wenselijk dat ook verdachten zich aan deze regel houden, ofschoon zij ex artikel 29 niet verplicht kunnen worden om een verklaring af te leggen. Uit de formulering van artikel 215 kan worden
afgeleid dat verhoorden hun informatieverschaffing op twee manieren
bewust kunnen dwarsbomen, namelijk door onjuiste gegevens te verstrekken en door informatie te verzwijgen.
Vanwege de overzichtelijkheid worden beide vormen hier aangeduid
met de term liegen. Centrale kenmerk is dat de verhoorde willens en wetens zijn eigen verklaring mankeert. Mensen kunnen verschillende redenen hebben om te liegen tijdens een politieverhoor. Zo wordt gelogen
om belastende feiten te verhullen, of om anderen in diskrediet te brengen (zie Veraart, 1997). Andersom zijn ook gevallen bekend waarin mensen vrijwillig 'bekenden' zich schuldig te hebben gemaakt aan het plegen
van strafbare feiten, terwiff ze in werkelijkheid niets daarmee te maken
hadden. Het motief voor een dergelijke valse bekentenis kan zijn gelegen
in de wens om iemand anders te ontlasten, maar ook in de (pathologische) behoefte aan aandacht en bekendheid (Kassin en Wrightsman,
1985).
De hiervoor genoemde speciale verhoortechnieken werken leugens
niet of nauwelijks in de hand. Integendeel, het uitoefenen van druk is er
op gericht om moedwillige zwijgers te doen praten. Gudjonsson (1995)
toonde echter aan dat druk in sommige gevallen niet het beoogde, maar
juist het tegenovergestelde, effect sorteert, namelijk dat de verhoorde
helemaal geen antwoord meer geeft, of zelfs consequent elke inbreng
van de verhoorder ontkent en tegenspreekt.
Hit averechtse effect van druk wordt aangeduid met de term boomerang effect en vindt zijn oorsprong in het psychologische fenomeen reactantie. Reactantie treedt op wanneer de verhoorde het gevoel krijgt dat
zijn persoonlijke vrijheid wordt beknot, in zodanige mate dat hij rich
genoodzaakt ziet om zich sterk te verzetten. Het optreden van reactantie
is helaas niet of nauwelijks te voorspellen (Meertens, 1992).
Onjuiste herinneringen

Hiervoor werd gerefereerd aan het Icwetsbare karakter van het geheugen.
De meeste mensen onderkennen (en zijn wellicht ook bereid te bekennen) dat ze wel eens een vergissing maken, zoals het vergeten waar hun
sleutels liggen, of het ten onrechte veronderstellen dat ze hun voordeur
hebben gesloten. Hardnekkige onjuiste herinneringen kunnen echter
ook verdergaand zijn, waardoor ze een rol kunnen speIen bij politieverhoren. Onderzoek laat zien dat mensen relatief gemakkelijk allerlei
onjuiste elementen in hun herinneringen opnemen, waardoor die herinneringen op den duur nauwelijks nog in overeenstemming zijn met de
oorspronkeffike gebeurtenis (Crombag en Merckelbach, 1996). Het gaat
dan niet alleen om gebeurtenissen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en verkeerd worden herinnerd, maar ook om 'herinneringen'
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waaraan helemaal geen feitelijke gebeurtenis ten grondslag ligt. In dat
laatste geval wordt gesproken van confabulaties.
Een voorbeeld van een vergissing, met relevantie voor de verhoorcontext is het zogenaamde bystander effect. Daarbij kan aan het volgende
scenario worden gedacht. Een getuige ziet hoe een man een vrouw van
haar handtas berooft op een druk plein. Tijdens deze diefstal bevinden
zich meerdere mensen in de buurt, waaronder persoon A. In een Osloconfrontatie wijst de getuige deze persoon A (een toevallige voorbijganger) aan als de overvaller (Van Koppen en Wagenaar, 1997). Deze evidente fout wordt veroorzaakt door bron-amnesie: de getuige weet dat hij
persoon A ergens heeft gezien, maar is vergeten waar. Omdat persoon A
de enige deelnemer aan de Oslo-confrontatie is, die de getuige bekend
voorkomt, veronderstelt deze dat hij persoon A dan wel moet kennen
omdat die de overvaller is.
Bron-amnesie is het resultaat van een fout in source monitoring, het
vermogen om informatie naar haar bron te herleiden (Johnson, Hashtroudi e.a., 1993. Een bijzondere vorm van source monitoring is reality
monitoring: het vermogen om onderscheid te maken tussen herinneringen die stoelen op daadwerkelijke gebeurtenissen en herinneringen die
intern zijn gegenereerd (zie Johnson, Foley e.a., 1988). Loftus (1997) liet
zien dat ook reality monitoring een relatief eenvoudig te verstoren proces
is. Wanneer proefpersonen bij herhaling wordt gevraagd om te fantaseren over iets onwaarschijnlijks als een veelkleurig mobiel dat boven hun
wieg zou hebben gehangen in het ziekenhuis waarin zij werden geboren,
blijkt zo'n 50% zich dat mobiel achteraf hardnekkig te 'herinneren'. Bij dit
soort onderzoek blijken proefpersonen ook veelvuldig te confabuleren.
Ongevraagd rapporteren ze dat ze zich ook de kraamverzorgsters, dokters, t!-verlichting en zelfs hun wieg herinneren, om die vervolgens in
kleuren te beschrijven.
Van hypnose, maar in mindere mate ook van de andere geheugenverbeterende technieken, wordt verondersteld dat door toepassing ervan
de kans op onjuiste herinneringen - met name confabulaties - toeneemt
(Crombag en Merckelbach, 1997). Wanneer verhoorders gebruikmaken
van dergelijke methoden, zouden ze de verhoorde er onbedoeld toe kunnen aanzetten om onjuiste herinneringen te genereren, hetgeen dan ook
het grootste bezwaar vormt tegen geheugenverbeterende technieken. Uit
onderzoek blijkt het aantal onjuiste herinneringen dat ontstaat ten gevolge van herhaald ondervragen, geleide herinnering en het cognitieve
interview overigens mee te vallen (Rassin, 1997).
Coerced compliant statement

Indien een verhoorde ontkent met een bepaalde laakbare handeling te
maken te hebben, terwip de verhoorder twijfels heeft, kan enige druk in
sommige gevallen helpen. Het probleem is echter dat het uitoefenen van
druk op verschillende manieren kan leiden tot een situatie waarin men-
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sen ten onrechte nog verdachter worden. In de eerste pleats kan het confronteren met op het misdrijf betrekking hebbende feiten tot resultaat
hebben dat de verdachte in een later verhoor deze feiten noemt, met als
gevolg dat de verhoorder dan concludeert dat deze verdachte over delictkennis beschikt die alleen bij de politie en de dader bekend is.
Verder is het mogelijk dat verdachten na lenge, intensieve verhoren
een bekentenis afleggen, die - zo blijkt later - onterecht is. Dergelijke
valse bekentenissen kunnen het gevolg zijn uitputtende verhoren die
gekenmerkt worden door hevige sociale druk. Vrij (1997b) noemt the
Guildford four en the Birmingham six als voorbeelden van zaken waarin
verdachten van bomaanslagen gedetailleerde bekentenissen aflegden,
op basis waarvan ze werden veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Pas jaren later bleek echter dat deze mensen onschuldig waren. Zaken als deze malcen duidelijk dat mensen onder bepaalde omstandigheden inderdaad zover te krijgen zijn dat ze een ernstige misdaad
bekennen, alleen maar am te worden verlost van de verhoorsituatie.
Volgens Veraart (1997) kunnen verdachten ook op een subtielere manier tot een 'overbekentenis warden gebracht, door druk af te wisselen
met het tonen van begrip en het maken van relativerende opmerkingen
over het betreffende feit. Advocaat Veraart zegt meerdere clienten te hebben gezien die op deze manier een bekentenis in hun mond is gelegd.
Gudjonsson (1989) introduceerde een vragenlijst die de gevoeligheid
voor sociale druk pretendeert te meten: de Gudjonsson Compliance
Scale (GCS). Mensen die hoog scoren op deze vragenlijst zouden een verhoogd risico lopen op het afleggen van een valse bekentenis, indien ze
tijdens een verhoor onder druk worden gezet. Dit instrument zou bij verdachten kunnen worden afgenomen, opdat tijdens het verhoor rekening
kan warden gehouden met een eventuele predispositie tot compliant
gedrag.
Coerced internalized statement

Van een coerced internalized statement is spralce wanneer de verlioorde
een valse herinnering heeft, die is uitgelokt door de verhoorder. In het
voorgaande werd beschreven dat mensen soms spontaan onjuiste herinnering genereren. Onjuiste herinneringen kunnen echter ook doelbewust door derden warden 'geImplanteerdi. Aangezien de Hoge Raad
1985, 135) van mening is dat een onder hypnose afgelegde verklaring
niet kan warden beschouwd als geheel in vrijheid afgelegd, kunnen onder invloed van hypnose ontstane onjuiste herinneringen warden aangeduid met de term coerced internalized. Het fenomeen dat ten grondslag
ligt aan coerced internalized statements is interrogative suggestibility
(Gudjonsson, 1992). De term suggestibiliteit verwijst naar de geneigdheid om aangeboden (onjuiste) informatie als correct te beschouwen en
vervolgens te integreren in het eigen geheugen. Bij een geInternaliseerde
verklaring is dus sprake van onjuiste informatie, die door de verhoorder
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wordt aangedragen en vervolgens door de verhoorde wordt overgenomen. Suggestieve informatie wordt daarom ook wel postevent misinformation genoemd (Gudjonsson, 1992).
Het fenomeen suggestibiliteit is in verschillende onderzoeken belicht.
Belangwekkend is een experiment van Crombag, Wagenaar en Van Koppen (1996). Deze auteurs ondervroegen enkele honderden mensen over
hun herinneringen aan de vliegtuigramp in de Bijlmermeer, de dato
4 oktober 1994. Het onderzoek vond ongeveer een jaar later plaats. Respondenten werd onder meer gevraagd of ze de videofragmenten van de
crash op tv hadden gezien. Niet minder dan 55% (onder een subgroep
van studenten was dit percentage zelfs 66%) antwoordde dit fragment
inderdaad te hebben gezien. Dit resultaat is verbazingwekkend omdat
meer dan de helft van de proefpersonen door een kleine interventie (dat
wil zeggen niet meer dan een schriftelijke suggestieve vraag) zich getuige
waande van een videofragment dat niet bestaat.
De bevinding wordt alleen maar frappanter wanneer in ogenschouw
wordt genomen dat het hier niet gaat om een irrelevant detail, maar om
een vrij complexe, geelaboreerde herinnering. Bovendien beargumenteren Crombag e.a. (1996) dat het een evidente, slechte suggestie betrof,
aangezien respondenten gemakkelijk hadden kunnen beredeneren dat
de kans op het daadwerkelijk bestaan van een dergelijke video-opname
klein is. Verder kan worden opgemerkt dat de vatbaarheid voor misleidende vragen niet wordt begrensd door intelligentie of opleiding, omdat
, ook (of zelfs in sterkere mate) studenten blijk gaven van suggestibiliteit.
Een tweede onderzoek naar suggestibiliteit werd verricht door Kassin
en Kiechel (1996). Deze onderzoekers nodigden 75 studenten uit om deel
te nemen aan een gecomputeriseerde reactietijd-taak. Daarbij werd
proefpersonen verboden om op de alt-toets te drukken, omdat dat zou
leiden tot crashen van de computer. Het onderzoek werd door twee
proefpersonen tegelijkertijd doorlopen. Na afloop van het experiment
beschuldigde de proefleider de proefpersoon er - ten onrechte - van dat
hij de alt-toets toch had ingedrukt. Daarom werd de proefpersoon dringend verzocht een verklaring te ondertekenen waarin hij de verantwoordelijkheid voor het crashen van de computer op zich nam.
Negenenzestig procent van de proefpersonen bleek bereid een dergelijke schuldbekentenis te ondertekenen. Dit resultaat zegt alleen dat een
meerderheid van de mensen een coerced compliant bekentenis aflegde.
Om te achterhalen of deze valse bekenners ook daadwerkelijk waren
gaan geloven dat ze de alt-toets hadden aangeraakt, werden de proefpersonen naderhand opgewacht door een medewerker van de onderzoeker.
Deze stooge vroeg, zogenaamd uit interesse, hoe het onderzoek was verlopen. De reacties van de proefpersonen werden opgenomen.
Uit analyse van deze gegevens bleek dat 28% inderdaad te kennen gaf
de alt-toets te hebben ingedrukt. Negen procent ging zelfs over tot het
confabuleren van allerlei details. Vermeldenswaardig is dat Kassin en
Kiechel (1996) de drulc op de helft van de proefpersonen vergrootten
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door de tweede deelnemer aan de reactietijd-taak de valse beschuldiging
van de proefleider te doen bevestigen. In werkeliffcheid was deze tweede
proefpersoon namelijk ook eel) stooge. De groep proefpersonen waarbij
sprake was van extra druk door de tweede proefpersoon scoorde hoger
op alle bovengenoemde maten.
Conclusie die op basis van deze resultaten kan worden getrokIcen, is
d at mensen niet alleen valse bekentenissen doen om 'van het gezeur af
te zijn', maar dat ze in sommige gevallen ook daadwerkelijk gaan geloven
dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan het betreffende felt. Onderzoek
als dat van Kassin en Kiechel (1996) kan gemakkelijk worden bekritiseerd
door te veronderstellen dat het indrukken van een alt-toets niet vergelijkbaar is met het begaan van een misdaad. Daar staat dan echter tegenover dat de sociale druk in dit onderzoek ook van een andere aard is dan
de druk die verdachten ondergaan tijdens politieverhoren en als gevolg
van bun gedwongen verblijf in het Huis van Bewaring.
Het optreden van internalisering van onjuiste informatie is afhankelijk
van verschillende factoren, te weten de overtuigingslcracht van de verhoorder, de aard van de suggestieve informatie, de specifieke omstandigheden van het verhoor (zie Blagrove, 1996) en de mate van suggestibiliteit van de verhoorde. Gudjonsson (1984; 1987) ontwikkelde een
meetinstrument voor het fenomeen suggestibiliteit: de Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS). Anders dan de GCS is de GSS geen zelfrapportagevragenlijst, aangezien het voor respondenten per definitie onmogelijk is
om hun neiging tot suggestibiliteit te verbaliseren. Niemand weet immers wanneer hij ten prooi valt aan een suggestieve vraag.
De GSS heeft derhalve de vorm van een test, waarbij de respondent
eerst een verhaal wordt voorgelezen. Na een kort retentie-interval dient
de respondent het verhaal te reproduceren (bij wijze van geheugentest).
Vervolgens worden dertig vragen over het verhaal gesteld, waarvan er
vijftien suggestief zijn. De interviewer inspecteert de antwoorden en
maant de respondent om de vragen nog een keer te beantwoord en en
beter zijn best te doen. Met dit meetinstrument kunnen verschillende
relevante kenmerken in kaart worden gebracht, zoals de geheugenprestatie, de neiging tot spontane vervormingen tijdens reproductie van
het verhaal, de gevoeligheid voor suggestieve vragen en de effecten van
sociale druk en herhaald ondervragen. Uit onderzoek blijkt dat de GSS
inderdaad enige lcredietwaardigheid bezit als instrument om gevoeligheid voor postevent misinformation te meten (Gudjonsson, 1992). Inmiddels bestaat er ook een Nederlandse versie van de GSS (Merckelbach,
Muris e.a., 1997).
Conclusie
Wanneer mensen rapporteren over een gebeurtenis waarvan zij getuige
waren, doen zij een beroep op bun autobiografisch geheugen. De reproductie van een waargenomen gebeurtenis kan verschillende fouten be-
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vatten. Zo kunnen elementen worden vergeten, terwijl ook herinneringen kunnen bestaan aan elementen die in werkelijkheid niet hebben
plaatsgevonden. Behalve de beperkingen van het autobiografisch geheugen kunnen ook motivationele factoren een rot spelen bij het afleggen
van incomplete en incorrecte verklaringen.
Informatieverzameling middels politieverhoren kan door deze factoren danig worden beperkt. Hoewel de belemmerende factoren soms
kunnen worden verholpen door speciale verhoortechnieken, dragen
sommige van die technieken het gevaar in zich dat de aldus verkregen
verldaring wordt geplaagd door andere mankementen. In extreme gevallen kunnen zelfs valse bekentenissen worden afgelegd, waarin de verdachte zelf gelooft.
Over de prevalentie van valse verklaringen met een doorslaggevende
invloed op de uiteindelijke rechterlijke besluitvorming valt weinig te zeggen (zie ook Koss, Tromp e.a., 1995). Onderzoek van Kassin en Kiechel
(1996) doet vermoeden dat valse bekentenissen zeker niet kunnen worden afgedaan als uitzonderingen. Veraart (1997) beschrijft een aantal
casussen waarin getuigen gelogen belastende verklaringen afleggen. Zijn
werk stoelt niet op gecontroleerde data, zodat het geen kwantitatieve
uitspraken toelaat.
Geargumenteerd kan echter worden dat de mogelijkheid van onjuiste
verklaringen in principe aanwezig is in alle gevallen en dat verhoorders
er ten alle tijden op bedacht moeten zijn. Nogmaals dient te worden vermeld dat ook de meest onwaarschijnlijke situatie kan optreden, namelijk
dat een verdachte ten onrechte denkt dat hij zich schuldig heeft gemaakt
aan het telastegelegde. Uiteraard mag niet worden verwacht dat valse
verklaringen zijn uit te bannen. Er kunnen echter wel enkele richtlijnen
worden genoemd die het risico op coerced compliant en internalized verklaringen inperken (Vrij, 1997a). Zo is het raadzaam om geluids- (en indien mogelijk ook video-) opnamen van het verhoor te maken. Dergelijke opnamen maken het mogelijk om achteraf na te gaan in hoeverre
sprake was van druk en suggestieve vragen.
Ook zou kunnen worden overwogen om de hiervoor genoemde GCS
en GSS af te nemen alvorens aan het verhoor te beginnen. Deze instrumenten kunnen worden gebruikt om risicogroepen te identificeren. Indien verhoorden hoog scoren, dienen verhoorders extra voorzichtig te
zijn met het uitoefenen van druk en het stellen van vragen die bepaalde
(mogelijk suggestieve) informatie bevatten. Bij de interpretatie van de
GSS dienen overigens strenge regels te worden betracht. Zo is het niet
gerechtvaardigd om valse bekentenissen onaannemelijk te achten op
grond van lage scores op de GSS (zie hierover Rassin en Merckelbach,
1998).
Tot slot is het van belang te vermelden dat verhoorders dienen te voorkomen dat ze worden meegenomen door hun enthousiasme wanneer
het einde van het opsporingsonderzoek in zicht is. Waarheidsvinding is
het doel van het verhoor. Ook wanneer het er sterk op lijkt dat de ver-
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dachte schuldig is, moeten verhoorders niet verblind taken door dit
vooroordeel. Objectiviteit en voorzichtigheid dienen zoveel en zolang
mogelijk te worden betracht.
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De geloofwaardigheid van
getuigenverklaringen
Een empirische benadering
dr. J.L. Jackson .

Om te kunnen beslissen over de schuld van de verdachte in een strafzaak
moeten feiten en gebeurtenissen met betrekking tot het gepleegde misdriff bewezen of weerlegd worden. De aard van de evidentie waarop de
bewijsvoering berust kan verschillen. Zo kan er spralce zijn van fysieke
evidentie (bij voorbeeld in het geval van vingerafdrukken, bewalcingsvideo's of wapens), documentaire evidentie (afgetapte telefoongesprekken, handgeschreven brieven en getekende overeenkomsten) of getuigenissen (gesigneerde verklaringen van slachtoffers, verdachten of
getuigen). In dit artikel beperken we ons tot deze laatste categorie, de
getuigenverklaring.
De getuigenverklaring vervult een belangrijke rol in het Nederlandse
bewijsrecht (Nijboer, 1996; Crombag, Van Koppen e.a., 1993). Zij levert
dikwijis een essentiele bijdrage aan de succesvolle bewijsvoering in een
strafzaak. Een belangrijk doel van politie-onderzoek is daarom het verlcrijgen van een zo volledig en nauwkeurig mogelijke beschrijving van de
gebeurtenissen of feiten met behulp van getuigen. De unus testis, nullus
testis regel (art. 342, lid 3 van het Wetboek van Strafvordering) stelt overigens dat een rechter een verdachte niet kan veroordelen op basis van
bewijs dat uitsluitend is verkregen op grond van de verklaring van e'en
enkele getuige (Corstens, 1993). i Fen impliciete veronderstelling daarbij
is dater ten minste twee verklaringen nodig zijn, en dat de tweede verklaring evidentie toevoegt die los staat van de evidentie afkomstig uit de
eerste verklaring.
Gezien de plaats die de getuigenverklaring in ons rechtssysteem inneemt, is het van groot belang de geloofwaardigheid van dergelijke verklaringen te kunnen vaststellen. Hoewel dit misschien op het eerste gezicht een tamelijk ongecompliceerde taak lijkt, blijken verklaringen van
ooggetuigen in werkelijkheid vaak onvolledig en (gedeeltelijk) onjuist te
zijn (zie hierover bij voorbeeld Loftus, 1979). Hun volledigheid en nauwkeurigheid worden met name aangetast door twee met elkaar samenhangende mechanismen: de beperkingen van het menselijk geheugen en
de bedrevenheid van de politie in het verhoren van verdachten.
• De auteur is Ns hoofdondermeker en adjunct-directeur verbonden eon het Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving te Leiden. Zij dankt prof. dr. J.A. Michon
voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van dit artikeL
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Getuigenverklaringen kunnen onnauwkeurig zijn door geheugenvervorming, dat wit zeggen door een onopzettelijk onjuiste voorstelling

van zaken. De onnauwkeurigheid van een verklaring kan echter ook het
gevolg zijn van bedrog, namelijk wanneer getuigen met opzet informatie
achterhouden of verzinnen. In dit artikel wordt onderzoek beschreven
naar zowel niet-opzettelijke vervorming als opzettelijk bedrog, dat laatste met name in situaties waarin twee getuigen samenwerken om misleidende evidentie te leveren. Daarnaast besteden we aandacht aan het
oordeelsvermogen van fact finders - meer in het bijzonder ondervragers
- met betrekking tot de geloofwaardigheid van getuigenverklaringen.
Niet-opzettelijke vervorming in een getuigenverklaring
Hoewel veel van wat getuigen zich herinneren op waarheid berust, treedt
er ook dikwijls onbedoeld vervorming op bij de weergave van feiten en
gebeurtenissen waarvan men getuige is geweest. Twee processen zijn
voor dergelijke vervormingen verantwoordelijk: omissie en confabulatie.
Under omissie verstaan we het onbedoeld weglaten van informatie. Confabulatie is het onbedoeld toevoegen van extra feiten die naar de eerlijke
(maar ongefundeerde) overtuiging van de getuige hebben plaatsgevonden. De experimenten die wij hebben uitgevoerd om niet-opzettelijke
vervormingen in getuigenverklaringen te ontdeldcen, werpen licht op
zowel de geheugenprocessen van getuigen als de verhoortechnieken van
de politie.
Bij de verslaglegging van een gebeurtenis wordt meestal verondersteld
dat die gebeurtenis inderdaad door de getuige is waargenomen en dat
verwerking (codering en opslag) van alle relevante informatie heeft
plaatsgevonden. Het is echter onaannemelijk dat een getuige daarbij inderdaad al die informatie over het gebeurde heeft verwerkt. Under invloed van factoren zoals aandacht, motivatie en angst vindt onvermijdelijk een selectie plaats. Het is daarom zowel voor de ondervrager als voor
de getuige zelf moeilijk in te schatten hoeveel informatie over de gerapporteerde gebeurtenis nu eigenlijk in het geheugen van de getuige is opgeslagen. Daarin schuilt een eerste gevaar voor ondervragers: te weinig
doorvragen kan omissies tot gevolg hebben, terwij1 te veel doorvragen
confabulatie in de hand kan werken.
Danlczij vele jaren onderzoek van de menselijke cognitie beschikken
thans we over een aantal belangrijke algemene inzichten in structuur en
functie van het geheugen die we uiteraard ook kunnen toepassen bij de
analyse (en de kwaliteitsverbetering) van getuigenverklaringen. De
opslagmogelijkheden van het menselijk geheugen zijn enorm. Zeer uiteenlopende soorten feiten kunnen op tal van manieren en met verschillende niveaus van detaillering worden vastgelegd en later weergegeven,
1 Een niet onproblematische uitzondering op deze regel is de verklaring van een beedigd
opsporingsambtenaar.
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al kost dat laatste soms moeite. Ook bij de getuige van een misdrijf ligt
een enorme hoeveelheid relevante informatie in het geheugen opgeslagen. En ook voor de getuige is de voornaamste moeilijkheid het zich
weer te binnen brengen van die informatie.
Herinnering is een proces dat inspanning vergt, maar waarvoor de
meesten van ons beschikIcen over een aantal strategieen. Voorbeelden
van herinneringsstrategieen zijn alfabetisch zoeken, wat bij voorbeeld
helpt als we ons een naam moeten herinneren, en wederinleving (context reinstatement), waarbij we proberen ons weer te verplaatsen in de
situatie waarin we ons bevonden toen de gebeurtenissen die we ons willen herinneren zich voordeden. Zulke strategieen zijn effectieve hulpmiddelen voor de herinnering (zie Shapiro en Penrod, 1986), maar het
spontane gebruik ervan varieert, van mens tot mens maar ook individueel. Het maakt bij voorbeeld verschil of men kalm of opgewonden,
uitgerust of juist time is wanneer men zich iets probeert te herinneren
(Jackson, Bogers e.a., 1988).
Norman (1988) beschrijft een aantal aspecten van het actieve
herinneringsproces die van belang kunnen zijn voor de politie bij het
'productief' omgaan met van getuigen. Zo betwijfelen sommige getuigen
al bij voorbaat of het wet de moeite waard is te proberen zich allerlei vergeten details weer voor de geest te halen. Anderen hebben de neiging al
te stoppen na de eerste succesvolle poging zich iets te herinneren. Zulke
getuigen zullen dug moeten worden aangemoedigd om te volharden,
zelfs als ze er van overtuigd zijn dat bun verder niets meer te binnen zal
schieten. De taak van een ondervrager omvat dan ook (mede) het aanmoedigen van getuigen om zich relevante details over de zaak te herinneren, details die wellicht in het geheugen beschikbaar maar om verschillende redenen niet onmiddellijk toegankelijk zijn. Bepaalde
aanmoedigingstactieken kunnen een getulge tot grotere inspanning aanzetten en als gevolg daarvan een overeenkomstige toename in de hoeveelheid herinnerde informatie te zien geven.
Men moet daarbij overigens niet uit het oog verliezen, dat het in ons
rechtssysteem gaat om het verkrijgen van een zo nauwkeurig mogelijk
verslag van de door de getuige waargenomen gebeurtenissen. Een overmaat aan aanmoediging kan namelijk ook contraproductief uitpaldcen.
Het zich herinneren van een gebeurtenis bestaat niet uit het activeren
van een passief 'geheugenspoor' - lawn we zeggen, zoiets als het afspelen van een mentale videoband - maar veeleer uit een actieve, creatieve
herschepping of representatie van de oorspronkelijke gebeurtenis. De
herinnering aan een saillante gebeurtenis is dan ook vaak rijker aan details dan de oorspronkelijk opgemerkte en onthouden informatie over
het gebeurde. Getuigen smukken, met andere woorden, hun herinneringen op met veronderstellingen over wat er mogelijk wel gebeurd kan zijn,
met aanvullingen die gaten in de herinnering opytillen, en soms met
echte vervormingen, alles met het oogmerk - onbewust - om de herinnering plausibeler en coherenter te maken. Aanmoedigingstactieken bren-
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gen daarom een risico met zich mee: ze kunnen dergelijke
(re)constructieprocessen versterken. Maar ze kunnen nog meer. Zo heeft
bij voorbeeld Loftus (1979) laten zien hoe de herinnering aan een waargenomen gebeurtenis beInvloed kan worden door achterafonjuiste informatie aan te bieden, maar ook door suggestieve vragen tijdens een
verhoor. Ondervragers bij politieverhoren moeten zich uiteraard bewust
zijn van deze gevaren.
Experiment 1: van ooggetuige tot schriftelijke verklaring

Doel van het eerste experiment dat we zullen bespreken was het onderzoeken van de keten van handelingen die uiteindelijk leidt tot een proces
verbaal (testimonium de auditu), dat gebruikt kan worden als bewijs binnen de Nederlandse wettelijke context (voor een meer gedetailleerde behandeling zie Deetman en Jackson, ter perse). Achtentwintig via een
plaatselijke krant geselecteerde'getuigen' in de leeftijdsgroep van 20-49
jaar kregen daartoe een op videofilm opgenomen incident te zien, in
scene gezet waardoor de 'ware' informatie zorgvuldig geboekstaafd was.
Getoond werd het agressieve gedrag van een groep jongeren jegens
een treinconducteur. De film duurde zes minuten en was oorspronkelijk
gemaakt als trainingsvideo voor spoorwegpersoneel. Na een korte pauze
werd de helft van de getuigen individueel verhoord door een professionele rechercheur. Deze stelde vervolgens een proces-verbaal op dat de
getuige, bij instemming met de inhoud, ondertekende. De overige getuigen maalcten zelf een schriftelijk verslag van wat zij hadden gezien. De
belangrijkste onderzoeksvragen betroffen de kwaliteit van het verhoor:
het aantal in het proces-verbaal gerapporteerde feiten, omissies en confabulaties, en het aantal feiten, omissies en confabulaties in de zelfgeschreven schriftelijke verklaringen.
Het stellen van vragen

Vroeger onderzoek heeft aangetoond dat de manier van vragen stellen
(open, geparafraseerd, gesloten of suggestief) tijdens een verhoor zowel
de omvang als de nauwkeurigheid van getuigenverslagen beInvloedt.
Open vragen stimuleren een onbevooroordeelde weergave; zij laten de
getuigen immers vrij zelf herinneringen te actualiseren en te visualiseren. Parafraserende vragen of vragen om herhaling dienen zowel voor het
verifieren als het consolideren van wat reeds gezegd is. Bovendien wordt
de getuige erdoor gestimuleerd om vanaf het consolidatiepunt door te
gaan en meer te vertellen. Het stellen van gesloten en suggestieve vragen
bevordert daarentegen in het algemeen de kwaliteit van een verhoor
niet. Dergelijke vragen ontmoedigen getuigen bij het zoeken of weergeven van verdere geheugeninformatie. Zij stimuleren slechts eenvoudige,
weinig informatieve ja-nee-antwoorden. Hoewel gesloten vragen we!
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degelijk een nuttige rol kunnen spelen in een verhoor 2 bevorderen zij in
het algemeen het optreden van onjuiste en geconfabuleerde antwoorden
op dezelfde wijze als suggestieve vragen.
Instructies aan de ondervragers

Aan het onderzoek namen zeven rechercheurs van de politieregio
HoIlands-Midden deel. Zij kregen de volgende instructie:
Op vrijdag 7 november om 18.10 uur werd een conducteur neergestoken
op het perron van een station in Rotterdam. Er zijn tot op heden geen
verdachten aangehouden, maar een getuige heeft een verklaring afgelegd over een groep jongeren die werden gezien toen zij van het perron
afrenden even voordat de conducteur werd gevonden. Er is in de lcrant
van de volgende dag een oproep verschenen gericht aan passagiers die
omstreeks het genoemde tijdstip in de trein van 15.34 uur van Groningen
naar Rotterdam zaten, waarbij iedereen die iets ongewoons heeft gezien
werd gevraagd om contact op te nemen met de politie. Een aantal personen heeft daarop gereageerd en is bereid om een verklaring af te leggen.
Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen over ongebruikelijk
gedrag.
Resultaten

Het meest opvallende resultaat is de hoge kwaliteit van alle verhoren en
processen-verbaal. De ondervragers waren buitengewoon gemotiveerd
en namen tussen de zestig en negentig minuten om het verhoor af te nemen. De getypte processen-verbaal namen ongeveer drie tot vier
pagina's in beslag, een resultaat dat nogal afwijkt van de gangbare praktijk. Ondanks de opvallende inzet van de ondervragers, bedroeg her to.
tale aantal items dat de getuigen zich herinnerden gemiddeld slechts 89
op een mogelijk totaal van 338 (26%). flit illustreert hoe groot het aantal
omissies in een getuigenverldaring kan zijn. Door getuigen die zelf een
verldaring schreven werden spontaan 53 (16%) items geproduceerd, wat
suggereert dat her verhoor inderdaad een functie vervult bij het stimuleren van getuigen om meer informatie op te halen.
flit is zeker het geval wanneer items die betreklcing hebben op de verdachte groep jongeren apart beschouwd worden (het gaat hier om 197
van de 338 items). Het percentage herinnerde en tevens correcte items
bij ondervraging bedroeg 25%, tegen 14% voor de zelfgeschreven verklaringen. Dit komt overeen met de algemene gemiddelden. Wanneer echter nauwkeurigheid (gedefinieerd als het aantal correcte items gedeeld
door het totale aantal herinnerde items) nader beschouwd wordt, dan
blijken de niet-ondervraagde getuigen nauwkeuriger dan de getuigen die
2 Zie Geiselman & Fischer (1992) voor een correct gebruik van gesloten vragen.
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wel ondervraagd werden (78% tegen respectievelijk 69%). Dit suggereert
dat getuigen in de eerste groep alleen melding maakte van details waarover ze zeker waren: als ze twijfelden over een item (bij voorbeeld of een
jas groen of blauw was) dan lieten ze dat achterwege in hun verklaringen. Het hogere percentage fouten van de ondervraagde getuigen lijkt
een gevolg van het feit dat zij tijdens het verhoor werden aangemoedigd
hun zekerheidsdrempel te verlagen. En hoewel open en geparafraseerde
vragen het hoofdbestanddeel vormden van het verhoor (gemiddeld 66%
van alle gestelde vragen), stelden de ondervragers ook een redelijk aantal
gesloten en suggestieve vragen. Mogelijk is ook daardoor het aantal fouten en confabulaties toegenomen.
Van de items vermeld in de processen-verbaal had 61% betrelcking op
de verdachte groep, tegenover 49% in de zelfgeschreven verklaringen. Dit
is slechts 20% van wat er over de groep vermeld had kunnen worden. Het
is aannemelijk dat we ook in de werkelijkheid van het strafproces te maken hebben met testimonia de auditu die hoogst onvolledig zijn. Overigens bleek de informatie in de processen-verbaal wel redelijk nauwkeurig te zijn: van de gemelde items was 80% correct.
Discussie

In de hier geschetste experimentele situatie herinnerden getuigen zich
slechts een kwart van de beschikbare informatie over het incident. De
vraag of ze in werkelijkheid meer informatie hadden opgeslagen maar
zich deze niet meer konden herinneren, kan niet beantwoord worden op
grond van dit experiment. Ondervraging door een rechercheur leidde
echter wel tot een toename van herinnerde informatie die specifiek betrekking had op de verdachten. Dit is duidelijk van belang voor verhoorprocedures en voor de betrouwbaarheid van processen-verbaal in het
algemeen. Ondervraging leidde echter ook tot meer fouten en confabulaties. Verder onderzoek zal zich dan ook moeten richten op het identificeren en zo mogelijk elimineren van specifieke omissies en confabulaties
die verldaringen systematisch beinvloeden.
Experiment 2: het verbeteren van verhoorvaardigheden
Het vorige experiment heeft laten zien dat getuigenverklaringen, ondanks een tamelijk hoog niveau van nauwkeurigheid, een groot aantal
confabulaties en omissies bevatten. We hebben ook betoogd dat getuigen waarschijnlijk beschilcken over een grote hoeveelheid zeer gedetailleerde geheugeninformatie, die echter niet altijd zonder meer toegankelijk is. De feitelijk herinnerde hoeveelheid kan bovendien afhankelijk zijn
van de gebruikte verhoortechnieken. Vaardigheid in verhoren wordt algemeen erkend als een belangrijk onderdeel van het politieonderzoek,
waarbij de betrouwbaarheid van het herinnerde direct gerelateerd is aan
de kwaliteit van het verhoor (zie Bull, 1992). Ms we er naar streven de
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betrouwbaarheid van getuigenverklaringen te verbeteren moeten we ons
daarom ook richten op de verbetering van verhoortechnieken.
Aanknopingspunten hiertoe bieden wellicht het cognitief interview
(enhanced cognitive interview) en de techniek van het geleid geheugen
(guided memory), verhoormethoden die beide gebruik maken, zij het op
onderscheiden wijze, van de recente inzichten in structuur en functie
van het geheugen. Het gaat hierbij Urn de ontwikkeling van wetenschappelijk gefundeerde ondervragingsmethoden, die door de politie gebruikt
kunnen worden om de nauwkeurigheid van ooggetuigenverklaringen te
verbeteren. Dit houdt onder meer in dat deze methoden empirisch getoetst moeten kunnen worden in een realistische maar gecontroleerde
context (Fisher en Geiselman, 1988).
Het cognitief interview richt zich op de voornaamste twee elementen
in de verhoorsituatie: geheugen en communicatie. Beide zijn essentieel
als het gaat om de volledigheid en nauwkeurigheid van een getuigenverHaring. De methode bestaat uit vier algemene herinneringstechnieken
(met wederinleving als kern):
- mentale reconstructie van de relaties met omgeving en personen die
bestonden op het moment waarop de gebeurtenis (het misdrijf) plaatsvond;
- aanmoediging om ieder detail weer te geven, hoe onbelangrijk het ook
mag lijken;
- uitvoerig opnieuw vertellen van het gebeurde op een aantal verschillende manieren (bijvoorbeeld voorwaarts en achterwaarts in de tijd);
- weergeven van het incident vanuit een reeks verschillende perspectieven.
De methode stimuleert, indien nodig, ook het gebruik van andere specifieke herinneringsstrategieen zoals het alfabetisch zoeken naar namen.
Principes die beogen de doeltreffendheid van de communicatie tussen
getuige en ondervrager te vergroten vormen eveneens belangrijke ingredienten van deze benadering: het vergroten van het vertrouwen, het
structureren van het verhoor zodat het aansluit bij denkgewoonten van
de getuige, en deze de tijd geeft zich te concentreren, en tenslotte een
manier van vragenstellen die zo goed mogelijk afgestemd is op de persoonlijkheid en het niveau van de getuige.
In de loop van de laatste jaren is de belangstelling voor deze methode
sterk toegenomen. Daardoor konden Ktihnken e.a. onlangs in een metaanalyse een vergelijking maken tussen 32 studies met in totaal meer dan
twaalfhonderd proefpersonen (Kohnken, MiMe e.a., 1994). De resultaten
van deze analyse tonen aan dat, ten opzichte van een standaardverhoor,
bij gebruik van het cognitief interview het aantal correcte details toeneemt met ruim 36 procent, terwfil het aantal onjuiste details maar met
de helft (17,5%) toeneemt. Dit betekent een aanzienlijke winst voor het
'onderscheidend vermogen' van de getuigenverldaring als bewijsmiddel.
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De tweede methode die we hier bespreken, de techniek van het geleide
geheugen, is ontwikkeld door de Nederlandse Rechercheschool, waar zij
tot voor kort alleen in een zuiver op onderwijs gerichte context werd gebruikt (en aangepast). Deze methode combineert communicatieve vaardigheden met een specifieke geheugentechniek, een speciale vorm van
wederinleving. Naar de effectiviteit van deze methode is tot op heden pas
een gecontroleerde empirische studie gedaan (zie Jackson e.a., in druk;
Thiecke, Jackson e.a., 1996). Daarbij werd gebruik gemaakt van twee
groepen ervaren rechercheurs als ondervragers. De ene groep werd getraind in het gebruik van de geleid-geheugentechniek, de andere groep
kreeg een 'nascholing' in het gebruik van het standaardverhoor, daarbij
inbegrepen het opbouwen van een communicatieve relatie met de getuige en verhoortechnieken die varieerden van vrije herinnering tot het
gebruik van open vragen. Beide groepen kregen tijdens deze fase een
vergelijkbare hoeveelheid instructie met bijbehorende feedback.
In de tweede fase van het onderzoek namen de rechercheurs een aantal verhoren af. Daarbij werden geen verschillen tussen de beide groepen
gevonden met betrekking tot de hoeveelheid of de aard van de herinnerde informatie. De meerwaarde van de geleid-geheugentechniek is
dus vooralsnog niet gebleken, al heeft deze studie wel degelijk een aantal
interessante vragen opgeworpen. De benadering die werd toegepast in
zowel de geleid-geheugenverhoren als de standaardverhoren legde namelijk grote nadruk op de goede verstandhouding met de getuigen en op
communicatieve vaardigheden.
Het enige verschil tussen de twee benaderingen lag dan ook in het gebruik van een herinneringsstrategie in het geval van het geleid geheugen,
namelijk de wederinleving (context reinstatement). Tegen de verwachtingen in leidde dit in de onderhavige studie niet tot een betere herinnering
van details. Toch is het te vroeg om te concluderen dat alleen de effectiviteit van de communicatieprocessen een rol speelt bij een succesvol verhoor. Alle getuigen die deelnamen aan dit experiment waren universitaire studenten, personen dus waarvan men op voorhand mag
aannemen dat zij tijdens hun studie (of mogelijk reeds daarvoor) goede
herinneringsstrategieen ontwikkeld hebben. Een analyse van de resultaten achteraf suggereert inderdaad dat deelnemers die onderworpen waren aan het standaardverhoor spontaan dezelfde herinneringsstrategieen hadden gebruikt als deelnemers die daartoe expliciet werden
aangemoedigd tijdens het geleid-geheugenverhoor.
Dit werpt een belangrijke vraag op: voor wie is de techniek effectief?
Mle deelnemers in onze studie waren zeer gemotiveerd. Maar wat als de
politie geconfronteerd wordt met slecht gemotiveerde of naieve getuigen? Is het dan de moeite waard om de techniek toe te passen? Zulke vragen inspireren tot verder onderzoek. Zo heeft Bull (1995) recentelijk aangetoond dat cognitieve verhoorprocedures de hoeveelheid herinnerde
informatie in verklaringen van getuigen met een geestelijke handicap
kunnen verhogen, zonder de kwaliteit ervan te verlagen. Kortom, op dit
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moment weten we nog te weinig over individuele verschillen tussen getuigen. Verder onderzoek op dit terrein zal ons inzicht hierin moeten vergroten en aldus een verdere bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid van getuigenverklaringen.
Opzettelijk bedrog in getuigenverklaringen

Terwip er nogal wat onderzoek heeft plaatsgevonden naar manieren om
het waarheidsgehalte (betrouwbaarheid) van getuigenverklaringen vast
te stellen, is er veel minder aandacht besteed aan de kwestie van opzettelijk bedrog in getuigenverslagen. Dit betekent dat veel relevante vragen
met betrekking tot het liegen van getuigen in strafzalcen nog niet beantwoord zijn. Bij voorbeeld, hoe kunnen twee personen samenspannen
met het oogmerk een overtuigende valse verklaring te produceren? Zijn
er individuele verschillen in de ontwikkeling van capaciteiten om opzettelijk te bedriegen? En, van bijzonder belang voor de rechtspraktijk, wanneer wordt een verklaring als 'waar' beschouwd door professionalspolitic, advocaten, officieren van justitie en rechters?
Er zijn momenteel geen betrouwbare theorieen en methoden die het
mogelijk maken bedrog ondubbelzinnig vast te stellen, niet in het algemeen en niet in specifieke situaties. 3 Toch hebben de professionele betrokkenen behoefte aan dit soort ondersteuning. Voordat er bruikbare
instrumenten ontwikkeld kunnen worden om bedrog te onderkennen is
het noodzakelijk te begrijpen hoe het produceren van misleidende verklaringen in zijn werk gnat. In kort bestek bespreken we twee studies
naar de strategieen waarvan volwassenen en kinderen gebruik maken
om opzettelijk te misleiden.
Experiment 3a: samenspannen om te misleiden bij volwassenen

Doel van een misleidende verklaring is het wekken van een valse indruk.
In de dagelijkse omgang is het spreken van onwaarheid schering en inslag, bij voorbeeld om een vriendin niet te kwetsen als zij zich een afzichtelijk kapsel heeft laten aanmeten. Dergelijk 'bedrog' kost weinig moeite
of overleg: mensen gaan er gewoonlijk terecht van uit dat ze geloofd worden en ze breken zich gewoonlijk het hoofd niet met de vraag wat ze
moeten doen als ze op een leugentje om bestwil' betrapt worden. Mn
de andere kant vormen aperte leugens, zoals het opgeven van een vats
alibi of het samenspannen om een politie-onderzoek te saboteren, voor
verreweg de meeste mensen geen deel van het dagelijks bestaan. Het
produceren van dergelijk substantieel bedrog eist gewoonlijk een veel

3 De enige uitzondering is de vooruitgang die is geboekt in forensische technieken zoals de
criteria based content analysis (CBCA) urn de geloofwaardigheid van verslagen van jeugdige
getuigen in zedendelicten te bepalen.
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grotere cognitieve en emotionele inzet en voor het onderzoeken ervan
zijn aangepaste methoden nodig.
Met hode

Onder normale omstandigheden worden liegende getuigen zelden geobserveerd terwip zij hun bedrieglijke verklaring voorbereiden. In onze experiment echter kregen twaalf paren een korte videoclip te zien waarin
een misdrijf (uit een reeks van zes) werd getoond. Als cover story werd
hun vervolgens verteld dat de hoofdverdachte in het misdrijf waarvan ze
getuige waren geweest een familielid was en dat het hun taak was om in
overleg met een verhaal te komen waarmee zij de politie, die hen op een
later tijdstip individueel zou verhoren, om de tuin zouden kunnen leiden. Daarbij werd hun verteld dat hun beraadslaging zou worden opgenomen. De deelnemers kregen daarnaast nog een tweede videofragment
te zien met een ander misdrijf. Over dit misdrijf konden zij niet overleggen en ook waren niet op de hoogte van het feit dat ze later ook daarover
ondervraagd zouden worden. Een tweetal professionele ondervragers
verhoorde vervolgens de getuigen. Zij waren niet op de hoogte van de
gemanipuleerde bedrogsituatie.
Resultaten

De inhoud van iedere videoband werd eerst ontleed in beschrijvingselementen. 4 Deze werden gebruikt voor de analyse van de videoopnamen van het onderlinge overleg tussen de getuigen en vervolgens
voor de analyse van de verhoren. De belangrijkste scores om de ware en
gelogen verklaringen te vergelijken waren het totaal aantal gerapporteerde details en het aantal juist en onjuist herinnerde details (weergeven als nauwkeurigheidsscores).
De ondervragers waren verrast toen ze na het experiment hoorden dat
een deel van de verklaringen vals was geweest. De analyses tonen aan
dat er geen verschil was in het aantal door de getuigen in de ware en
valse verklaringen vermelde details (gemiddeld respectievelijk 56,3 en
60,5 items). De nauwkeurigheid van de twee soorten verklaringen verschilde echter aanzienlijk, met een gemiddelde nauwkeurigheid van 71%
voor de ware verhalen tegen 55% voor de gelogen verhalen en zij doen
dat op een verrassend overtuigende manier. Getuigen die samenwerken
om te kunnen liegen leveren inderdaad minder nauwkeurige verklaringen dan getuigen die streven naar een juiste weergave van de feiten, al
waren niet alle `fouten' opzettelijk.

4 Het aantal items voor elk van de zes videofragmenten (misdrijven) bedroeg respectievelijk:
voor kidnapping 251, straatroof 150, kraken 228, diefstal 232, relschoppen 307, verkrachting
232.
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Experiment 3b: perceptie van bedrog

De wetenschap dat personen (in dit geval studenten) zeer goed in staat
zijn om opzettelijk misleidende verklaringen te produceren, die niet als
zodanig opvielen aan de beide ondervragers is interessant maar nog niet
overtuigend. Daarom werd nog een experiment uitgevoerd. 'Pweeenzeventig beoordelaars (studenten) verdeeld over twaalf groepen van zes,
beoordeelden ieder acht verhoren (twee verhoren van vier paren getuigen).
Ze kregen de opdracht zich voor te stellen dat ze de leiding hadden
over een onderzoeksteam dat bezig was om een misdrijf te onderzoeken
en dat ze moesten beslissen of de getuigenverklaringen voldoende informatie bevatten om het onderzoek te kunnen afsluiten. Dit deden ze allereerst aan de hand van een schriftelijke vragenlijst met vragen over de
beoordeling van de kwaliteit van de verklaring van de getuige, de eerlijkheid van de getuige, en de persoonlijke kenmerken van de getuige. Ben
tweede vragenlijst had betrekking op de waarde en de kwaliteit van de
gepaarde getuigenverklaringen, in hun onderling verband beschouwd.
Resultaten

De antwoorden op de eerste vragenlijst werden onderworpen aan een
zogeheten principale-componentenanalyse. Daaruit blijkt dat drie factoren een rol speelden bij de beoordeling van de afzonderlijke verklaringen: de kwaliteit van de geheugenprestatie, de gepercipieerde eerlijkheid
van de getuige en de gepercipieerde innemendheid van de getuige. Ben
vergelijkbare analyse van antwoorden op de tweede vragenlijst laat zien
dat het oordeel over de gepaarde verklaringen op twee factoren berust:
volledigheid en samenhang (de aanwezigheid van 'Iosse eindjes' in de
verklaringen).
Op basis van deze twee analyses konden de vervolgens de invloed gemeten worden van, bij voorbeeld, de instructie om een ware dan wel een
valse verklaring af te leggen. De aard van de instructie blijkt een significant effect te hebben op de eigenschappen die beoordelaars een getuige
toedichten: getuigen die opdracht hadden gelcregen de waarheid te vertellen werden beoordeeld alsof ze een beduidend slechter geheugen hadden in vergelijking met de getuigen die de opdracht hadden om te liegen.
Daarentegen werden oordelen over de eerlijkheid en innemendheid van
getuigen niet beinvloed door de aard van de instructie.
Oordelen over de gepaarde getuigenverldaringen met betrekking tot
volledigheid en samenhang werden beide significant beinvloed door de
instructie: getuigen die de waarheid moesten spreken scoorden lager
met betrekking tot volledigheid en hoger met betrelcking tot samenhang,
in vergelijking met getuigen die hadden samengespannen om een valse
verklaring af te leggen.
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De gecombineerde scores van beide vragenlijsten bevestigen dit ietwat
paradoxale beeld van de geloofwaardigheid getuigen: aan de verklaringen van getuigen die erop uit zijn de waarheid te spreken wordt minder
geloof gehecht dan aan getuigen die erop uit zijn hun ondervrager om de
tuin te leiden.
Discussie
Het zal niemand verbazen dat mensen kunnen liegen in commissie' en
dat het dikwijls moeite kost dat te constateren. Onze bevindingen zijn in
overeenstemming met veel andere studies. Correcte identificatie van gelogen verklaringen komt in de diverse studies zelden uit boven de 65% en
ligt meestal tussen 40% en 60%, dat wil zeggen, ongeveer op toevalsniveau (Kalbfleisch, 1994). Bovendien laat onderzoek zien dat professionals - zoals bij voorbeeld douaniers (Kraut en Poe, 1980) en rechercheurs
(Kohnken, 1987) - niet beter scoren dan de leken.
In een studie met kinderen (Jackson en Granhag, 1997) hebben we
overeenkomstige resultaten gevonden. Van vier groepen lcinderen waren
er twee getuige van een gebeurtenis die zij vervolgens moesten rapporteren, een derde groep werd genstrueerd welk verhaal zij moesten opdissen en de vierde groep maakte gebruik van eigen verbeeldingskracht.
Inhoudelijke analyse van de door de kinderen geproduceerde verhalen
geeft duidelijke verschillen in volledigheid en nauwkeurigheid te zien.
Advocaten noch leken bleken evenwel in staat om tussen de groepen onderscheiden: zij scoorden op toevalsniveau, dat wil zeggen, even vaak
raak als mis. Het meest interessante resultaat van deze studie vormen
wellicht de diametraal tegengestelde redenen die de professionals aanvoeren om hun oordeel te motiveren. De meest genoemde reden betreft
het aantal details. Zo achtte een van de professionele beoordelaars, een
advocaat, de verldaring van een kind vals vanwege het grote aantal herinnerde details, terwijl een andere advocaat er om precies dezelfde reden
juist van overtuigd was dat het kind de waarheid had verteld. En een
derde advocaat was van mening was dat het geringe aantal details in een
van de verklaringen bewees dat het kind had gelogen. Kortom, het is nog
verre van duidelijk welke kenmerken van getuigenverklaringen een gefundeerd oordeel over hun waarheidsgehalte mogelijk maken en van
professionals zullen we het niet vernemen.
Besluit

Het beoordelen van de geloofwaardigheid van getuigenverklaringen is, al
met al, verre van een eenvoudige zaak. Onopzettelijke vervormingen als
gevolg van de beperkingen van het menselijk geheugen in het algemeen
kunnen leiden tot onnauwkeurige getuigenverklaringen en ook de kwaliteit van politieverhoren kan daartoe bijdragen.
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In het eerste experimentele onderzoek schreven de getuigen zelf een
verslag of werden ze door rechercheurs ondervraagd over het molesteren
van een treinconducteur door een groep jongeren. lilt de resultaten
blijkt hoe weinig van de beschikbare informatie werd verkregen (slechts
16, respectievelijk 26% van de items werden genoemd). Het verhoor leverde weliswaar meer correcte specifieke gegevens over de verdachten
op, maar daarbij werden helaas ook meet fouten gemaakt. Hoewel de
kwaliteit van de verhoren relatief goed was - 60% van alle gestelde vragen
had een open of geparafraseerd karakter - werden door de ondervragers
ook een aantal gesloten of suggestieve vragen gesteld waardoor fouten
en confabulaties ontstonden, resulterend in een verminderde nauwkeurigheid van de getuigenverslagen. Wij menen dat meer kennis bij de politie over aard en werking van het geheugen en de verdere ontwikkeling
van wetenschappelijk gefundeerde verhoortechnieken beduidend zal
bijdragen aan de kwaliteit van getuigenverklaringen.
In het tweede experiment werd het gebruik van de techniek van het
geleide geheugen onder de loep genomen om na te gaan of daarmee de
kwaliteit van het getuigenverhoor kan worden verbeterd. flit blijkt niet
uit de resultaten. Wet geven de resultaten aan dat getuigen bij een
standaardverhoor herinneringsstrategieen toepassen voor het ophalen
van details, die overeenkomen met de strategieen die bij het geleidgeheugenverhoor sterk werden aangemoedigd. Aanmoediging leidt in dit
geval dus niet tot meer of meer effectief gebruik van herinneringsstrategieen. Alvorens echter een definitief oordeel te kunnen vellen omtrent de
doelmatigheid van de geleid-geheugentechniek, moet verder onderzoek
antwoord geven op een aantal vragen die het onderhavige onderzoek
heeft opgeworpen, onder andere de vraag of er categorieen getuigen zijn
op wie de techniek wet effect heeft? Op dit moment weten wij nog te weinig over individuele verschillen en over methoden om zulke verschillen
vast te stellen.
Onnauwkeurigheden in getuigenverklaringen kunnen uiteraard ook
het gevolg zijn van opzet van de getuige. Tot dusverre is weinig aandacht
aan dit aspect geschonken, hetgeen betekent dat veel vragen die van belang zijn voor de strafvervolging onbeantwoord blijven. Wat doen mensen precies als ze samenspannen met het oogmerk een valse verklaring
af te leggen? flit onderwerp was in het derde onderzoek aan de orde. Een
aantal paren kreeg de opdracht om een misleidende verklaring voor te
bereiden over een gebeurtenis waarvan zij getuige waren geweest en
waarover zij op een later tijdstip zouden worden gehoord. Daarbij werden zij, onverwacht, ook ondervraagd over een eveneens door beiden
waargenomen gebeurtenis die zij echter niet samen hadden besproken.
De nauwkeurigheid van de twee verslagen bleken een aanmerkelijk verschil te vertonen met 71% correcte items in het laatste geval, tegenover
55% bij de misleidende verklaringen. Met andere woorden, getuigen die
samenspannen om te misleiden zijn in staat een groot aantal extra onjuistheden te produceren.
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In het vierde en laatste experiment is onderzocht hoe gemakkelijk deze
opzettelijke onjuistheden herkend wordt. De verhoren uit het vorige onderzoek werden daartoe voorgelegd aan een groot aantal beoordelaars.
Dezen bleken opvallend slecht in staat leugens te ontdelcken. Merkwaardig genoeg werd van getuigen die de waarheid spraken de betrouwbaarheid van het geheugen zelfs beduidend lager geacht dan van getuigen die
de opdracht hadden om de zaak te misleiden. Bovendien werd de geloofwaardigheid van oprechte getuigen lager ingeschat dan die van getuigen
die feitelijk hadden gelogen. Daarentegen bleek opzettelijke misleiding
geen effect te hebben op de beoordeling van de eerlijkheid en de innemendheid van de getuige.
Wetshandhavers verwachten, niet ten onrechte, dat psychologen de
middelen kunnen verschaffen voor de detectie van leugens. Tot op heden
is de steun van psychologische zijde echter beperkt gebleven: er bestaan
helaas nog geen beproefde recepten om bedrog vast te stellen. Experimentele studies zoals we hier beschreven hebben dragen echter bij aan
een graduele ontwildceling van methoden die het oordeel dat een getuige
al dan niet de waarheid spreekt geleidelijk minder ongewis zullen maken.
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Het verdachtenverhoor
Een gedragskundig perspectief
mr. drs. N. Nierop

Over de politiepraktijk van verdachtenverhoren in Nederland bestaan
weinig wetenschappelijke publicaties, zo constateren onder anderen Van
den Adel (1997) en Vrij (1997). Wanneer er al een artikel verschijnt over
verdachtenverhoren, wordt daarin steevast de 'Zaanse verhoormethode'
beschreven. Het mag duidelijk zijn dat deze verhoormethode niet representatief is voor de verdachtenverhoren in Nederland.
Over verhoren van getuigen zijn meer wetenschappelijke artikelen verschenen. Deze gaan echter evenmin in op de dagelijkse politiepraktijk en
betreffen met name de meer 'exotische' vormen van getuigenverhoren,
zoals geleide herinnering, het cognitieve interview (Thieke, Sijlbing e.a.,
1996) en het verhoor in hypnose (Heijboer, 1985; Crombag en Merckelbach, 1997).
Op de Rechercheschool wordt de Cursus Algemene Recherche gegeven. In deze cursus wordt ook aandacht besteed aan het verhoren van
verdachten. Het verhoormodel dat op de Rechercheschool wordt gedoceerd, wordt de standaard verhoorstrategie genoemd. Hoewel de
Rechercheschool nooit inhoudelijk heeft gepubliceerd over deze strategie, heeft Van den Adel, een voormalig medewerker van deze school, een
boekje geschreven waarin een aantal aspecten van de standaard
verhoorstrategie wordt belicht (1997). Wanneer ik naar de standaard
verhoorstrategie verwijs, bedoel ik hiermee de beschrijving die Van den
Adel van deze strategie heeft gegeven.
In dit artikel zal ik ingaan op de politiepraktijk van verdachtenverhoren in Nederland. Daarbij zal ik mij met name concentreren op de
verhoren van personen die worden verdacht van ernstige misdrijven,
zoals moord- en zedendelicten. Ik zal enkele elementen van de standaard verhoorstrategie beschrijven en aangeven hoe men meer diepgang
kan geven aan een verhoor, door het verhoor vanuit een gedragskundige
invalshoek voor te bereiden en uit te voeren. Daarbij zal ik ingaan op de
overeenkomsten en de verschillen tussen de standaard verhoorstrategie
en de gedragskundige verhoorstrategie.
Voordat ik inhoudelijk inga op de gedragskundige verhoorstrategie, zal
ik kort aangeven binnen welk kader deze strategie tot stand is gekomen.
Bij de Divisie Centrale Recherche Informatie (Cri) bestaat sinds enige tijd
het Programma Moord en Zeden. Dit Programma omvat diverse projec' De auteur is als onderzoekster verbonden aan de Dienst Recherche Advies & Ontwikkeling,
Programma Moord en Zeden van de Centrale Recherche Informatie te Zoetermeer.
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ten die alle gericht zijn op moord- en zedenzaken. Ben van die projecten
is gedragskundige recherche-advisering. Deze vorm van rechercheadvisering is de nieuwe en meer toepasselijke naam voor wat aanvankelijk 'specifieke profielanalyse' heette. Hieronder verstaan we het analyseren van gedrag van de dader tijdens misdrijven teneinde bepaalde
kenmerken van de dader in te kunnen schatten. Het doe van profielanalyse is het verkrijgen van meer inzicht in de persoon van de dader.
Met behulp van dat inzicht kan het opsporingsonderzoek worden gestuurd en kunnen potentiele verdachten worden geevalueerd.
Niet ieder delict is geschikt voor profielanalyse. Aangezien het met
name gnat om gedrag dat de dader vertoont tijdens een misdrijf en aangezien er van uit wordt gegaan dat dit gedrag een indicatie vormt voor
het gebruikelijke gedrag en de persoonlijkheid van de dader, is het noodzakelijk dat het gedrag 'persoonlijk is. Natuurlijk zien we dat persoonlijke gedrag ook bij een liquidatie in het drugscircuit, maar de motieven
liggen daar wel erg voor de hand: wraak en/of financieel gewin. Daarmee
weten we echter nauwelijks meer over de dader en zijn persoonlijkheid.
Misdrijven waarbij het gedrag goed kan worden geanalyseerd zijn verkrachting, pedoseksuele misdrijven, (seksuele) moord, bedreiging en
brandstichting.
De Cri is in 1991 begonnen met specifieke profielanalyse. Er werd een
team geformeerd bestaande uit een profielanalist, die in de Verenigde
Staten is opgeleid bij de FBI, en een psycholoog. Het team assisteert de
politic uitsluitend wanneer daar om wordt verzocht (Van den Eshof,
Jackson ea., 1997). Tussen 1991 en 1998 heeft het team in ongeveer tweehonderd zaken geadviseerd. Uit een evaluatiestudie blijkt dat in 55 zaken
waarbij het team tussen 1991 en 1994 assistentie heeft verleend, diverse
vormen van advies zijn gegeven, zoals het opstellen van profielen, het
geven van tactische suggesties ten behoeve van het opsporingsonderzoek, het evalueren van potentiele verdachten en het doen van suggesties voor het verhoor van een verdachte (Jackson, Van den Eshof e.a.,
1994).
Ook uit con eerdere evaluatiestudie van het NSCR was gebleken dat de
gedragskundige ondersteuning bestond uit meer dan het opstellen van
een daderprofiel (Jackson, Van Koppen e.a., 1993). Geconstateerd werd
dat vaak de benodigde gegevens om een profiel op te stellen ontbraken.
Wanneer de politic reeds een verdachte op het oog had, werd de persoon
van de verdachte besproken en afgezet tegen de eerder gemaakte
gedragskundige opmerkingen. Tevens werden in dergelijke gevallen suggesties gedaan voor de wijze van aanhouding en soms ook voor de wijze
van verhoor van de verdachte.
In deze gevallen speelden de kenmerken van het delict, de mogelijke
motieven voor het delict en de persoon van de verdachte een grote rol bij
de bepaling van de verhoorstrategie. Aangezien uit het NSCR-onderzoek
zo duidelijk naar voren kwam dat de werkzaamheden van het
profileringsteam breder waren dan alleen het opstellen van profielen, is
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besloten de naam van de ondersteuning te veranderen in `gedragskundige recherche-advisering'. En zoals gezegd maakt deze vorm van
advisering tot op de dag van vandaag deel uit van het Programma Moord
en Zeden van de Cri.
Voorbereiding van het verdachtenverhoor
Iedereen kent de televisiebeelden van rechercheurs die zonder onderling
overleg en zonder voorbereiding de verdachte door het stellen van
slechts enkele vragen tot een volledige bekentenis weten te bewegen. In
ernstige recherchezaken ziet de werkelijkheid er meestal anders uit. Op
televisie ligt de nadruk steevast op de uitvoering van het verhoor, maar in
de praktijk is de voorbereiding van het verdachtenverhoor het belangrijkste onderdeel van het verhoor, of althans: dat zou het moeten zijn.
leder verhoor moet worden voorbereid, maar het ligt voor de hand dat
men een verhoor grondiger moet voorbereiden naarmate het misdrijf
ernstiger en gecompliceerder is. Onderdeel van de standaard verhoorstrategie is het '5 x ken-model': ken de plaats delict, ken de sporen, ken
de zaak, ken het feit en ken de verdachte. Dit model is niet uniek voor de
standaard verhoorstrategie, maar het is er wel een wezenlijk bestanddeel
van. Zonder uitgebreid in te gaan op wat Van den Adel beschrijft bij deze
punten, zal ik vanuit de praktijk enkele kanttekeningen plaatsen bij het
'5 x ken-model' en aangeven wat men kan doen om vanuit een gedragskundige invalshoek meer diepgang te geven aan de voorbereiding van
het verhoor.
Ken de plaats delict

Van den Adel schrijft: 'Zorg er als verhoorder voor dat u op de plaats delict geweest bent.' Hoewel verhoorders meestal wel op de plaats delict
geweest zijn, zijn zij lang niet altijd ter plaatse geweest vlak na het misdrijf. Bij een moordzaak is het gebruikelijk dat de politiefunctionaris die
als eerste ter plaatse is, ook bij het verdere onderzoek betroklcen blijft.
Dat wil echter niet zeggen dat zip ook het verhoor zal uitvoeren.
Ken de sporen

De Technische Recherche (TR) voert het sporenonderzoek uit. Bij ernstige zaken blijft een technisch rechercheur betrokken bij het onderzoek.
De TR werkt meestal regionaal en is vaak bij meerdere opsporingsonderzoeken tegelijkertijd betrolcken. In de praktijk is het moeilijk om een optimale communicatie te realiseren tussen de TR en de overige teamleden. In moord- en zedenzaken wordt vrijwel altijd materiaal naar het
Gerechtelijk Laboratorium en het Laboratorium voor Gerechtelijke Pa1 Waar 'zij' staat kan ook 'hij' worden gelezen.
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thologie gestuurd voor onderzoek. Vaak trekt het Lab wel voorlopige conclusies (bij voorbeeld over de doodsoorzaak), maar kan het, om allerlei
redenen, tang duren voordat de officifile conclusies bun beslag lcrijgen in
een rapport. Ook de uitslag van DNA-onderzoek laat meestal zes tot acht
weken op zich wachten. Het komt regelmatig voor dat teams hierdoor
enigszins in de problemen geraken, omdat ze niet verder kunnen. Ook
komt het voor dat verdachten worden verhoord, terwiff men nog geen
uitsluitsel heeft over de sporen. Dit verzwakt de positie van de verhoorders, aangezien het niet mogetijk is een verdachte te confronteren met
de resultaten van het forensisch sporenonderzoek.
Ken de zaak

Bij ernstige zaken wordt vaak een Recherche Basis Team (RBT) geformeerd. Een RBT bestaat altijd uit politiefunctionarissen (van de recherche en/of de uniformdienst) van verschillende politiedistricten. In de
praktijk komt het geregeld voor dat er aan de verschillende medewerkers
'getroklceff wordt vanuit de districten, omdat ze daar weer nodig zijn. Zo
kan het voorkomen dat het team van samenstelling wisselt en dat degene
die het verdachtenverhoor (mede) moet gaan uitvoeren, net bij het team
is gekomen dat soms al weken draait.
Ken het felt

Van den Adel schrijft: 'De te horen verdachte is de enige die precies weet
water is gebeurd, hoe het is gegaan en de redenen waarom. De verklaring van de verdachte zal gelet op het vorenstaande dus op zijn minst
moeten bevatten: de elementen van de mogelijk te onderzoeken feiten
en de relevante bijzonderheden ten behoeve van de bewgsconstructie in
de vorm van details (tactische aanwijzingen)' (Van den Adel, 1997, p. 20).
Deze
omvat enorm veel informatie en bestaat in feite uit meerdere
onderdelen. Om precies te weten water is gebeurd, is het noodzakelijk
dat het technisch sporenonderzoek zeer zorgvuldig wordt uitgevoerd. Zo
mogen bij voorbeeld nooit vingerafdrukken van de technisch rechercheurs of het ambulancepersoneel worden aangezien voor dadersporen.
Een ongetdentificeerde vingerafdruk kan zeer bepalend zijn voor het opsporingsonderzoek en hi] verkeerde interpretatie kan het onderzoek volstrekt de mist ingaan.
Ook is het belangrijk dat het technisch onderzoek volledig is. Momenteel is het mogelijk om met behulp van speeksel een DNA-profiel van de
dader te maken. Wanneer een slachtoffer van verkrachting aangeeft dat
de dader haar borsten heeft gelikt, zou het speeksel dat de dader heeft
achtergelaten nader moeten worden geanalyseerd. Ms degene die de
'zedenlde gebruikt echter niet weet dat veel verkrachters die onbekende
vrouwen verkrachten bun slachtoffers zoenen en likken, weet zij ook niet
dat zij een speekselmonster moet nemen. En wanneer er geen speeksel-
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monster wordt genomen, loopt de verhoorder een belangrijke mogelijkheid om de verdachte te confronteren met bewijs mis.
Vervolgens is het noodzakelijk dat de verhoorders de sporen en de forensische rapporten zeer goed te bestuderen. Zoals reeds vermeld komt
het geregeld voor dat de rapportages nog niet gereed zijn wanneer men
het verdachtenverhoor voorbereidt. Het is riskant om de voorlopige conclusies van het Gerechtelijk Laboratorium te gebruiken, aangezien die
zich eventueel kunnen wijzigen.
'Wat is er precies gebeurd?', is een vraag die Van den Adel opwerpt. De
vraag is maldcelijker gesteld dan beantwoord. Bij een moordzaak kan het
slachtoffer niet meer navertellen wat er is gebeurd en vaak zijn er geen
getuigen aanwezig. De politie is dan grotendeels afhankelijk van de aangetroffen sporen (ook we! 'stille getuigen' genoemd). Aan de hand van de
sporen en getuigenverklaringen ('ik hoorde geschreeuw', 'Om twaalf uur
heb ik het slachtoffer nog zien lopen', 'Ik zag een man wegrennen') moet
de politie de gang van zaken reconstrueren. Er is veel wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar de waarde van getuigenverklaringen (zie bij
voorbeeld Van Koppen, Hessing e.a., 1997) en het blijkt dat deze verklaringen niet altijd even betrouwbaar zijn. Het is voor de politie moeilijk
om in te schatten welke verklaringen waardevol zijn en welke niet. Dit
bemoeilijkt de reconstructie van de feiten.
Ook bij zedenzaken is het niet eenvoudig om het misdrijf te reconstrueren. Voor een betrouwbare reconstructie is een uitgebreide aangifte
nodig (Hazelwood en Burgess, 1995; Van den Eshof, De Kleuver e.a.,
1998). Soms zien we dat in aangiftes uitvoerig wordt ingegaan op alles
wat voorafging aan de verlcrachting (bij voorbeeld wat deed het slachtoffer voor het misdrijf), terwip de seksuele handelingen zeer summier worden beschreven ('Nadat hij mij de bossages in had getroldcen, trok hij
mijn broek naar beneden, ging op mij liggen en verkrachtte mij, onder
bedreiging met geweld, vaginaal'). Voor het verhoor van de verdachte is
het noodzakelijk om te weten wat de dader tegen het slachtoffer heeft
gezegd, op welke manier hij tegen haar heeft gesproken, hoe hij reageerde op eventueel verzet van het slachtoffer, onder welke omstandigheden hij geweld heeft gebruikt tegen het slachtoffer, of het slachtoffer
zinnen moest uitspreken van de dader (`Zeg dat je het lekker vinde),
welke seksuele handelingen de dader heeft verricht en welke seksuele
handelingen het slachtoffer moest verrichten. Wanneer het verhoorkoppel moet werken met een onvolledige aangifte, is het niet goed mogelijk de verdachte te confronteren met de precieze feiten van de zaak.
Ook worden de verhoorders op die manier beperkt in hun mogelijkheden een inschatting te maken van de motieven en de persoonlijkheid van
de dader. Hierop kom ik bij de volgende 'ken' terug.
Binnen de gedragskundige recherche-advisering besteden we veel tijd
aan het reconstrueren van de feiten. Wanneer de feiten voor meer uitleg
vatbaar zijn, is het soms noodzakelijk keuzes te maken. We laten ons
daarbij leiden door de vraag 'Wat is het meest waarschijnlijke scenario?'
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Deze vraag trachten we te beantwoorden vanuit onze gedragskundige
praktijkervaring met (inmiddels tweehonderd) dergelijke misdrijven.
Ook gebruiken we de kennis die we opdoen bij literatuurstudie en tenslotte gebruiken we de resultaten van wetenschappelijke analyses van
opgeloste recherchezaken, waarbij we ons steeds richten op praktische
aspecten van de misdrijven, zoals slachtofferselectie, uitvoering van het
delict en kenmerken van de dader.
Gedragskundige recherche-expertise is geen exacte wetenschap. Het is
een middel om prioriteiten te stellen in een opsporingsonderzoek. Daaruit vloeit per definitie voort dater keuzes worden gemaakt. Maar deze
keuzes moeten goed worden onderbouwd. In de praktijk levert deze benadering wel eens weerstand op. Men is geneigd een opsporingsonderzoek 'breed' te houden en alle opties open te laten. Als de politie de ongelimiteerde beschikking zou hebben over mensen en middelen, zouden
we deze aanpak toejuichen. Nu dat niet het geval is, proberen we de
teams op basis van argumenten ervan te overtuigen dat zij moeten kiezen voor het meest waarschijnlijke scenario.
'Waarom is het misdrijf gepleegd?', is een andere vraag die Van den
Mel opwerpt. Men moet deze vraag nooit te vroeg beantwoorden. Hazelwood (1996) raadt aan om alle feiten op een rijtje te zetten: wat zien we
als we naar de plaats delict en de sporen kijken? Vervolgens kunnen we
een voorlopige reconstructie van het misdrijf maken. Daarna moet je
jezelf per feit de vraag stellen: waarom is het zo gebeurd en niet anders?
Er zijn gedragingen die deel uitmaken van de modes operandi. Voorbeelden daarvan zijn: het dragen van een masker om identificatie te voorkomen, insluipen met behulp van een valse sleutel, het dragen van handschoenen om identificatie via vingerafdrukken te voorkomen, het
vastbinden van de bewoner voordat een huis doorzocht wordt. Al deze
gedragingen dienen een doel, namelijk het goed laten verlopen van het
misdrijf zonder dat de dader wordt aangehouden.
Wanneer je je afvraagt waarom een bepaalde handeling heeft plaatsgevonden, is het antwoord meestal vrij duidelijk wanneer het de modes
operandi betreft. Daarnaast bestaan echter gedragingen die geen deel
uitmaken van de modus operandi. Zij dienen geen objectief, maar een
subjectief doel. Zij hangen samen met de persoonlijke voorkeuren van de
dader en in sommige gevallen met zijn seksuele fantasie. Fen verkrachter
die fantaseert over seks die gericht is op het lijden van het slachtoffer, zal
een heel ander soort verkrachting plegen dan een verkrachter die fantaseert over een slachtoffer dat tijdens de verkrachting haar armen om de
dader heen slaat en zegt: le bent de beste minnaar die ik ooit heb gehadl
De eerste dader zal er bewust alles aan doen om het slachtoffer zoveel
mogelijk angst aan te jagen. De tweede dader jaagt het slachtoffer natuurlijk ook angst aan, maar het is niet zijn bedoeling. Hij zal het slachtoffer op haar gemak trachten te stellen, vragen of ze goed ligt en vragen
of ze het 'either vindt (Van den Eshof, De Kleuver e.a., 1998). Deze gedragingen, die geen deel uitmaken van de modus operandi, maar die onder-
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deel vormen van de persoonlijke voorkeur van de dader, noemen we ook
wel de 'handtekening' van de dader (Hazelwood & Burgess, 1995).
Wanneer we een onderscheid maken tussen de modus operandi en de
handtekening van de dader, trachten we eigenlijk door middel van de
aard van het misdrijf meer te weten te komen over de aard van de dader.
Ook trachten we inzicht te krijgen in de motieven van de dader. Van verkrachters bestaan in de praktijk ontwikkelde, wetenschappelijk onderbouwde taxonomieen. We onderscheiden vijf `typen' verkrachters: cornpenserende, opportunistische, sadistische, wraakzuchtige, en
woedeverlcrachters (Hazelwood, 1995; Knight en Prentky, 1990; Van den
Eshof, De Kleuver e.a., 1998). We spreken liever van `taxonomieen' dan
van 'typologieen', aangezien het vaak voorkomt dat een verkrachter in
meer dan een 'hokje' past.
De verkrachters onderscheiden zich van elkaar op grond van dimensies: de woedeverkrachter bij voorbeeld wordt gedreven door woede,
maar verschilt niet veel van een wraalczuchtige verkrachter. Ook kan het
voorkomen dat verlcrachters zich ontwiklcelen tot een ander 'type', dat wil
zeggen: een bepaalde dimensie neemt een nadrukkelijker plaats in dan
tevoren. Op basis van de gedragskundige elementen (modus operandi en
handtekening) is het mogelijk om misdrijven met elkaar te vergelijken en
in te schatten of zij gepleegd zijn door dezelfde dader. Wanneer we op
basis van feiten en omstandigheden en tegen de achtergrond van de
taxonomie een redelijk vermoeden van schuld ontstaat jegens een persoon, dan kan deze persoon worden aangehouden als verdachte en vervolgens worden verhoord.
Ken de verdachte

Alvorens over te gaan tot het verhoor van de verdachte, moeten we ons
verdiepen in de `vijfde ken': de achtergronden van de verdachte. Wie zal
er straks tegenover ons zitten in de verhoorkamer? Het is van belang om
zoveel als redelijkerwijze mogelijk is binnen een opsporingsonderzoek te
weten te komen over de verdachte. Dus: werkt hij, heeft hij een relatie,
hoe verloopt die relatie, heeft hij kinderen, hoe is de band met zijn kinderen, wat weten we over zijn seksuele voorkeuren, heeft hij financiele
problemen, heeft hij antecedenten?
Deze laatste vraag, heeft de verdachte antecedenten, is binnen de
gedragskundige recherche-expertise erg belangrijk. Een uitdraai met een
lijst van antecedenten is niet voldoende. Immers artikel 247 Wetboek van
Strafrecht, om maar een voorbeeld te noemen, kan zoveel betekenen:
ontucht met een kind, ontucht met een bewusteloze, ontucht met een
onmachtige. Wat heeft de verdachte nu precies gedaan? Om deze vraag
te beantwoorden is het noodzakelijk dat de oude zaken worden opgezocht. En daar stuiten we op een vreselijk probleem: oude zaken worden
na enige tijd verwijderd uit de archieven van politiebureaus. Ook bij de
rechtbanken worden oude dossiers verwijderd. Bij (minstens) den recht-
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bank bestaat het beleid dat opgeloste zaken na vijf jaar worden weggegooid; onopgeloste zaken worden langere tijd bewaard.
Voor een grondige voorbereiding op een verhoor is deze gang van zaken rampzalig. Wanneer iemand op dit moment wordt verdacht van ontucht met een kind, is het voor de verhoorders van belang om te weten of
hij een dergelijk misdrijf al eerder heeft gepleegd. Een verhoorder die
uitstraalt dat zij niet precies op de hoogte is van de aard van de misdrijven die een verdachte op zijn kerfstok heeft, verkeert onmiddellijk in een
achterstandspositie ten opzichte van de verdachte. Bovendien kunnen
processen-verbaal met oude verklaringen van de verdachte ook behulpzaam zijn bij het inschatten van de reacties van de verdachte bij een verhoor. Heeft de verdachte destijds meteen bekend? Was hij gevoelig voor
bepaalde onderwerpen? Werd hij agressief als men hem direct confronteerde met bewijsmateriaal? Deze informatie gaat verloren wanneer
oude dossiers worden vernietigd.
Geen orienterend gesprek

Een belangrijk onderdeel van de standaard verhoorstrategie van de
Rechercheschool is het orienterend gesprek. Dit maakt volgens de
Rechercheschool deel uit van de voorbereiding van het verdachtenverhoor, maar het vindt plaats na de aanhouding. Pas na het orienterend
gesprek wordt de definitieve verhoorstrategie bepaald en uitgevoerd. Het
orienterend gesprek is bedoeld om contact te leggen met de verdachte,
het gedrag van de verdachte bij verschillende spanningsniveaus te observeren en de verklaringsbereidheid van de verdachte vast te stellen (Van
den Adel, 1997). Op het orienterend gesprek heb ik enkele punten van
kritiek.
Naar mijn mening diem het leggen van contact met de verdachte
plaats te vinden tijdens het verhoor; het maakt geen deel uit van de
voorbereidingsfase. Ook binnen de gedragskundige verhoorstrategie
bouwen we het verhoor op. De eerste vraag van een verhoorkoppel zal
nooit zijn: 'En waarom heb je haar nou precies vermoord?' Over het algemeen wordt eerst gesproken over de aanhouding, het vervoer naar het
politiebureau, de procedure tijdens het verhoor, enzovoort. Ook tijdens
een dergelijk gesprek wordt gewerkt aan een band met de verdachte.
Het observeren van het gedrag van de verdachte tijdens verschillende
spanningsniveaus 'sop zich zinvol. We zien echter niet in waarom dat
per se voor aanvang van het 'echte' verhoor zou moeten plaatsvinden.
Tijdens het verhoor merkt een koppel snel genoeg met welk gedrag een
verdachte reageert op lastige onderwerpen. Verder is, als het goed is, uit
de voorbereiding duidelijk geworden welke onderwerpen gevoelig figgen.
Bovendien zijn we van mening dat een orienterend gesprek zorgt voor
een breuk in de spanningsopbouw. De aanhouding wordt over het algemeen als stressvol ervaren. Dat is niet per se negatief. Er valt iets voor te
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zeggen om de verdachte enigszins te overdonderen. Het is daarom ook
niet wenselijk om een verdachte na zijn komst op het bureau eerst een
tijd in een cel te zetten en veel tijd te besteden aan allerlei formaliteiten
die samenhangen met de insluiting. De verdachte moet de indruk krijgen
dat alles perfect is voorbereid en dat binnen het politiebureau iedereen
(behalve hij) op de hoogte is van het feit dat hij zal worden verhoord. Er
moet dus niet naar zijn naam worden gevraagd, maar worden gezegd:
'Meneer Jansen, we verwachtten u al.' Dat geeft de verdachte een heel
ander beeld van de situatie waarin hij is beland.
Bij het orienterend gesprek is het de bedoeling dat het gedrag bij verschillende spanningsniveaus wordt geobserveerd. Als voorbeelden van
beladen onderwerpen noemt Van den Adel de situatie waarin de verdachte zich op dat moment bevindt, de gezinssituatie, financiele situatie,
het al of niet hebben van een baan. Voorbeelden van niet beladen onderwerpen zijn: wat doet de verdachte in het dagelijks leven, hoe brengt hij
zijn dagen door, wat voor interesses heeft hij, welke hobby's heeft hij en
van welke muziek houdt hij.
Voor zover het al mogelijk is om binnen een dergelijke stressvolle situatie een reeel beeld te krijgen van de reactie van een verdachte op neutrale onderwerpen, kan men zich afvragen of deze informatie niet ook in
een later stadium verkregen zou kunnen worden. Bovendien vormt het
nogal een anti-climax om na een aanhouding en een gespannen autorit
ineens te praten over je hobby's en muziek. Verder lcrijgt de verdachte als
(onbedoelde) boodschap mee: we weten niets over je en zijn van jou afhankelijk wat betreft onze informatie. Dit staat haaks op het uitgangspunt dat je de verdachte moet laten blijken dat de zaak grondig is uitgezocht en voorbereid en dat hij, bij wijze van spreken, alleen nog even
hoeft te bekennen.Tenslotte de verklaringsbereidheid van de verdachte:
ook hiervoor geldt dat in de loop van het verhoor wel zal blijken of hij wil
verklaren.
Uitvoering van het verdachtenverhoor
•

Wanneer we de gedragsmatige aspecten van een misdrijf reconstrueren
en analyseren, kunnen we een inschatting malcen van de persoonlijke
drijfveren van de dader, van zijn persoonlijkheid en van zijn gedragspatronen. Nadat we die inschatting hebben gemaakt, kunnen we een strategie bepalen voor het verhoor van de dader.
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Voorbeeld I
De politic treft het lijk aan van een jonge vrouw. Uit de sporen
blijkt dat ze is verkraclu. Haar kleding is gescheurd en haar
onderlijf is ontbloot. Ze ligt onder aan een heuveltje, waar ze
kentzelijk van af is gerold. Haar lijf is verstrikt geraakt in planten,
die tijdens het naar beneden rollen om haar keen zijn gedraaid.
Haar slip ligt vlak bq het lichaam in de struiken; haar spijkerbroek
ligt op haar buik. Haar schedel is meerdere ma/en ingeslagen met
eetz stomp voonverp. Raven op de heuvel zijn bloedsporen aangetroffen.
Voorbeeld 2
De politic treft het lijk aan van een jonge vrouw. Ze is in haar eigen
waning gewurgd met een sjaal die ze vaak droeg. De vrouw ligt op
haar rug op bed. Haar handen zijn gevouwen. Over haar gezicht is
een wit, opgevouwen laken gelegd. Er zijn geen sporen van braak.
Wel zijn er sporen die duiden op een worsteling. Er zijn spermasporen gevonden en de slip van de vrouw is binnenstebuiten
gedraaid. De vrouw draagt een lange broek en een trui. Op tafel
staan twee wijnglazen en een halfvolle fles wijn. Op het ene glas
staan de vitzgerafdrukken van het slachtoffer, op het andere glas
staan vitzgerafdrukken die nog niet nader zijn geidentificeerd.

Wat is er nu gebeurd in deze zaken? We zijn er filet bij geweest, maar
kunnen wel trachten een reconstructie te maken van de feiten. Hierbij
gaan we uit van het meest waarschijnlijke scenario. Ook kunnen we
trachten een inschatting te maken van de persoon van de dader en zijn
motieven. In de eerste zaak heeft de dader een willekeurige vrouw verkracht en haar vervolgens de schedel ingeslagen. Vervolgens heeft hi]
haar een schop gegeven, waardoor ze van de heuvel rolde en in de struiken verstrikt raakte. Haar slip en haar spijkerbroek heeft hi] in haar richting gegooid, om te voorkomen dat voorbijgangers de kleding zouden
opmerken.
Ben mogelijk scenario voor de tweede zaak luidt als volgt. De vrouw
heeft de dader waarschijnlijk zelf binnengelaten. Gelet op het felt dater
twee glazen en een halfvolle lies wijn op tafel stonden, gaan we er voorlopig van uit dat de vrouw de dader kende en met hem wijn heeft gedronken. Hi] wilde gewoon wat drinken met de vrouw en hoopte dat ze
verliefd op hem was en seks met hem wilde. Waarschijnlijk bleek in de
loop van de avond dat dit niet zo was. Be man voelde zich afgewezen en
trachtte alsnog seks met de vrouw te hebben. Toen ze duidelijk maakte
dat ze dit niet wilde ontstond er een worsteling. Vervolgens trok hij haar
kleren uit en verkrachtte haar. Toen ze probeerde te gillen, hield hij haar
mond en haar keel dicht. Ze bleef zich echter verzetten en omdat de man
hierdoor in paniek raakte, wurgde hij het slachtoffer met de sjaal die ze
om had. Vrijwel onmiddellijk kreeg hi] spijt van wat hi] gedaan had. Dit
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was nooit zijn bedoeling geweest. Hij kon de aanblik van de dode, ontklede vrouw niet verdragen. Hij besloot haar weer aan te ldeden en zocht
in een kast naar een kleed om haar gezicht te bedekken. Hij koos het
mooiste tafelkleed uit, vouwde het op en drapeerde het over haar gezicht. Bij wijze van begrafenisritueel vouwde hij haar handen over haar
lichaam. Hij nam in stilte afscheid van haar en verliet geemotioneerd de
woning.
Wat zeggen deze misdrijven nou over de daders? De dader in de eerste
zaak is waarschijnlijk een egoIstische man. Andere mensen interesseren
hem alleen voor zover hij er zelf beter van kan worden. Hij gebruikt en
manipuleert mensen. Aan vrouwen heeft hij een hekel en ze moeten
vooral niet denken dat ze hem kunnen vertellen wat hij wel of niet moet
doen. Hij was van tevoren van plan een vrouw te verkrachten en als hij
de indruk had dat ze hem naderhand nog zou kunnen identificeren, zou
hij haar de hersenen inslaan. Waarschijnlijk heeft hij antecedenten voor
zedenmisdrijven en mogelijk heeft hij vastgezeten nadat een slachtoffer
hem geklentificeerd had.
In de tweede zaak hebben we met een totaal andere dader te maken.
Eigenlijk hoopte hij op een relatie met de vrouw. Hij was zeker niet van
plan haar te doden, maar de hele situatie liep uit de hand toen ze hem
afwees. Waarschijnlijk heeft de dader sterke minderwaardigheidsgevoelens en heeft hij problemen bij het aangaan van relaties met vrouwen.
Hij is onzeker en onopvallend. Hij voelt zich schuldig en is zich na de
moord uit wroeging waarschijnlijk anders gaan gedragen. Mogelijk is hij
meer gaan drinken of heeft hij suIcidale neigingen.
Stel dat de politie in beide zaken een verdachte op het oog heeft. We
hebben de misdrijven getracht te reconstrueren en we hebben getracht
een inschatting te maken van de motieven en de persoon van de dader.
Op basis van deze gedragskundige analyse bedenken we een manier
waarop we de verdachten zullen gaan horen. Hier vindt echter ineens
een overgang plaats: we hebben het niet langer over een dader, maar
over een verdachte!
Bij dit verschil moeten we twee zaken voor ogen houden. Ten eerste
moeten we ons realiseren dat de verdachte niet de dader hoeft te zijn.
Ten tweede moeten we ons realiseren dat er een 'redelijk vermoeden van
schuld' bestaat dat de verdachte wel degelijk de dader is. Wanneer we het
accent leggen op de eerste kanttekening, komen we al snel tot de conclusie dat je een gedragskundige analyse van het delict niet mag gebruiken
als leidraad bij het verhoor. Tot deze conclusie komt de Rechercheschool
(Bossink, persoonlijke mededeling, 1998). In de standaard verhoorstrategie wordt niets vermeld over het maken van een gedragskundige
analyse van het misdrijf ten behoeve van het verhoor.
•
In de gedragskundige verhoorstrategie gaan we ervan uit dat we
'daderinformatie' mogen gebruiken bij het bepalen van een strategie
voor een verdachtenverhoor. We moeten ons echter blijven realiseren dat
nog moet worden vastgesteld of de verdachte ook de dader is. Overigens
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houden we ook rekening met de persoon van de verdachte (de vijfde
'ken'). Het is dus niet zo dat we blind varen op de manier waarop het
misdrijf is uitgevoerd. Verder houden we (uiteraard) rekening met de jurisprudentie omtrent geoorloofde en ongeoorloofde druk. Bovendien
raden we altijd aan om in ernstige recherchezaken, waarbij de verklaring
van de verdachte belangrijk is voor het onderzoek, video-opnamen te
maken van het verhoor. Dit geeft de verdachte een 'extra garantie' dat er
geen sprake zal zijn van ongeoorloofde druk en trucs. Tevens geeft het
een rechercheteam de mogelijlcheid mee te kijken bij het verhoor. Hierdoor kan een 'schaduwkoppel' het verhoorkoppel wijzen op onvolkomenheden van het verhoor en tegenstrijdigheden in de verklaringen van
de verdachte. Tenslone kan een rechter zich desgewenst met behulp van
de videobanden van het verhoor een beter beeld vormen van de wijze
waarop het verhoor is uitgevoerd en de manier waarop een verdachte
een bekentenis heeft afgelegd (Nierop, 1997; Naeye, 1997; Nierop en Van
Zwieten, 1997; Van Zwieten, 1998). 2
Verschillende verhoorstrategieen

Wanneer we terugkeren naar de twee moordzaken, zouden we op basis
van de gedragskundige analyse van de misdrijven globaal tot de volgende gedragskundige verhoorstrategie kunnen komen. Voor alle duidelijkheid wil ik er nogmaals op wijzen dat men zich goed in de persoon
van de verdachte dient te verdiepen en dat men ook (of zelfs met name)
deze informatie bij het bepalen van een verhoorstrategie moet betrekken. De dader in de eerste zaak toont zich in zijn misdrijf gevoelsarm; dit
komt nit alle elementen van het misdrijf naar voren. tilt aspect zouden
we dan ook als uitgangspunt kunnen nemen bij het bepalen van een
gedragskundige verhoorstrategie. Len verhoor begint niet in de verhoorkamer. Len verhoor begint in feite al bij de aanhouding. Len dader die
geen respect heeft voor anderen en zeker niet voor mensen die zwaklcer
zijn dan hij, kan het beste op een strakke manier worden aangehouden.
Van tevoren moet precies bepaald zijn wat de verdachte wel of niet mag
meenemen naar het politiebureau, of hij op dat moment iemand mag
bellen, enzovoort. Het moet duidelijk zijn dat de politie bepaalt water
gebeurt. De aanhouding dient altijd te worden verricht door personen
2 Overigens is het gebruik van een gedragskundige analyse van het misdrijf on de dader bij
eon verdachtenverhoor niet uniek. De Britse psycholoog Paul Britton, werkt op dezelfde
manier: Ten tweede toepassing van het profiel is dal de recherche een eenmaal
aangehouden verdachte kan ondervragen op basis van een tactiek, die op zijn (verrnoedeInke) aard is afgestemd' (Van Hekken. 1997). Ook in de Verenigde Staten wordt op doze
wijze gewerkt: The facts of the case and the statements of the victim(s) and witnesses
should provide numerous clues to the subject's personality. As a result, the investigator
should be able to identify the type of rapist involved. When investigators determine the type
of personality with which they are dealing, they can tailor the interrogation accordingly'
1995).
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die geen deel uit zullen maken van het verhoorkoppel. Op die manier
kan het verhoorkoppel zich distantieren van de aanhouding, hetgeen
met name gunstig is als de verdachte boos is over de wijze van aanhouden.
De aanhouding dient strak te gebeuren en dit geldt ook voor het verhoor; het moet duidelijk zijn dat de politie de regie in handen heeft. Het
koppel moet een zekere mate van autoriteit uitstralen, die bij voorbeeld
door het dragen van nette ldeding wordt onderstreept. De verdachte mag
alleen roken als het verhoorkoppel daar toestemming voor geeft. Het
mag echter niet zo zijn dat het roken als beloning wordt toegestaan of als
straf wordt verboden. Hetzelfde geldt voor het drinken van koffie. Het
verhoorkoppel bepaalt, binnen redelijke grenzen, wat er gebeurt. Spelen
met lege koffiebekertjes, kauwen op lepeltjes, onderuit hangen en de verhoorders niet aankijken: het is er allemaal niet bij.
Gezien de minachting die de dader tijdens het misdrijf heeft getoond
voor het vrouwelijke slachtoffer, ligt het niet erg voor de hand de verdachte door een vrouwelijke rechercheur te laten verhoren. Wanneer er
toch voor wordt gekozen een vrouwelijke rechercheur bij het verhoor te
betrekken, kan zij overwegen een ondergeschikte houding aan te nemen
ten opzichte van haar mannelijke collega. Er zal eerder een band tussen
de verdachte en de mannelijke rechercheur ontstaan as de verdachte de
indruk heeft dat hij te maken heeft met een gelijkgestemde macho dan
wanneer de rechercheur door zijn opstelling benadrukt dat hij een voorstander is van emancipatie.
Hoewel er sprake is van een afschuwelijk misdrijf, heeft het weinig zin
om in te spelen op de schuldgevoelens van de verdachte. Waarschijnlijk
weet hij niet wat schuldgevoelens zijn. Het kan best voorkomen dat een
gevoelsarme verdachte emotioneel wordt tijdens het verhoor, maar dit
vloeit meestal voort uit zelfmedelijden. Van mededogen met het slachtoffer is vaak geen sprake. Een uitspraak als: heb zo'n spijt van wat ik
gedaan heb, want nu draai ik weer de gevangenis in', valt bij dergelijke
verdachten geregeld te horen.
Wanneer we de tweede moordzaak uit het voorbeeld beldjken, komen
we tot een andere gedragskundige verhoorstrategie. Uit de manier
waarop dit misdrijf is gepleegd, spreekt gevoel voor het slachtoffer en
spijt van de moord. De aanhouding van de verdachte zou minder streng
ingeldeed kunnen worden dan bij de voorgaande casus. De verdachte
schaamt zich waarschijnlijk voor het misdrijf en de aanhouding zal deze
schaamte alleen nog maar vergroten. De politie kan de verdachte voor
zich winnen, wanneer met deze gevoelens rekening wordt gehouden. De
verdachte moet dus niet pontificaal op zijn werk worden aangehouden,
temidden van al zijn collega's, maar bij voorbeeld vlak nadat hij afscheid
heeft genomen van zijn vrouw en het huis heeft verlaten om naar zijn
werk te gaan. Het komt voor dat verdachten die op een dergelijke manier
worden aangehouden de politie na afloop bedanken voor deze aanpak.
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Hoewel het verhoorkoppel tijdens het verhoor ook bij een emotionele
verdachte de regie in handen heeft, kan men begrip tonen voor de situatie waarin de verdachte zich bevindt. Dit geldt zowel voor de situatie tijdens het verhoor als voor de situatie waarin hij vermoedelijk verkeerde
toen hij de moord pleegde (en ook hier geldt weer: hij is verdachte en
geen dader!). Bij deze verdachte heeft het wel zin om in te gaan op zijn
gevoelens. Het verhoorkoppel moet trachten zich te verplaatsen in de
gevoelswereld en denkwijze van de verdachte. Daarbij aansluitend kunnen zij ervoor lciezen het gedrag van de verdachte tijdens het delict waarvan hij worth verdacht te minimaliseren. lit kan bestaan uit het benadrukken van het felt dat het duidelijk is dat het waarschijnlijk heel anders
is verlopen dan hij heeft gewild en dat hij na afloop heeft getracht het
slachtoffer waardig achter te laten door haar gezicht te bedeklcen en haar
handen te vouwen. Inbau, Reid e.a. (1986) raden het minimaliseren van
de schuld van de verdachte met name aan bij emotionele verdachten.
Critic' (Vrij, 1997) wijzen eon dergelijke aanpak af, omdat er sprake zou
zijn van psychologische trucs. Tot op zekere hoogte zit bier een kern van
waarheid in. Maar de vraag is of het gebruik van deze psychologische
trues ongeoorloofde druk oplevert. Een verdachtenverhoor kan niet worden gelijkgesteld aan een normaal gesprek. Er is altijd sprake van
machtsongelijkheid tussen het verhoorkoppel en de verdachte, al was
het maar omdat het verhoorkoppel vrij is om de verhoorkamer te verlaten en de verdachte niet. Ook kunnen critici opmerken dater sprake is
van manipulatie. Maar vliegen yang je nu eenmaal eerder met honing
dan met azijn.
Waar echter altijd voor gewaakt moet worden, is dat verdachten een
misdrijf bekennen dat ze niet gepleegd hebben. Len verhoorkoppel moet
zich blijven afvragen: wat we nu doen, mag dat wet? Mag je met je vuist
op tafel slaan? Mag je een fotocollage maken van lijkdelen met daarbij
een foto van de kinderen van de verdachte? Mag je iemand die verdacht
wordt van moord op zijn dochter een foto van die dochter geven tijdens
het verhoor? Het zijn regelmatig terugkerende vragen. En hoewel er jurisprudentie bestaat over deze vragen, blijkt dat men deze in de praktijk
vaak niet kent.
Ook is het belangrijk om de mentale en emotionele toestand van een
verdachte in te schatten. Een zwakbegaafde verdachte die graag aardig
gevonden wil worden, loopt een veel groter risico iets te bekennen wat
hij niet gedaan heeft dan een intelligente dader met een anti-sociale
persoonlijkheidsstoornis. Bij zwakbegaafde verdachten moet men shnpele vragen stellen, niet te lang verhoren en niet te vaak. De vraag of er
sprake is van ongeoorloofde druk moet van geval tot geval worden beoordeeld. Bovendien is het altijd noodzakelijk om een bekentenis kritisch te analyseren en te bepalen of de details van het misdrijf overeenkomen met de details van de verklaring. In de praktijk gebeurt het
regelmatig dat men genoegen neemt met een oppervlakkige bekentenis.
Daarbij loopt de politie het risico om een valse bekentenis niet als zoda-
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nig te herkennen of om in een later stadium geconfronteerd te worden
met een verdachte die zijn verklaring intrekt. Wanneer een verdachte
tijdens het verhoor nauwelijks details van het misdrijf heeft verteld, is
het malckelijk om later te zeggen dat hij een bekentenis heeft gedaan omdat hij zich onder druk gezet voelde.
Conclusie

Hoewel de gedragskundige verhoorstrategie ongeveer dezelfde uitgangspunten heeft als de standaard verhoorstrategie, ligt bij de gedragskundige verhoorstrategie nog sterker de nadruk op de voorbereiding van
het verhoor. Hierbij spelen met name de gedragsmatige elementen van
het misdrijf een rol. Het gedrag van de dader tijdens het misdrijf en de
motieven voor dat gedrag spelen binnen de standaard verhoorstrategie
niet zo'n grote rol. Sterker nog, men twijfelt of deze informatie wel mag
worden geextrapoleerd naar het verdachtenverhoor. Binnen de gedragskundige verhoorstrategie wordt dit wel gedaan, maar daarnaast wordt
sterk de nadruk gelegd op de persoon van de verdachte en diens achtergrond.
Zoals bij ieder verhoor, geldt ook bij de gedragskundige verhoorstrategie dat men moet waken voor het toepassen van ongeoorloofde
druk. De mate van druk die iemand aankan, verschilt van persoon tot
persoon. Het is belangrijk dat de politie zich voor aanvang van het verhoor uitvoerig verdiept in de persoon van de verdachte. Het orienterend
gesprek met de verdachte, dat deel uitmaakt van de standaard verhoorstrategie, sluit niet aan bij de gedragskundige verhoorstrategie. Het is de
vraag of de doelstellingen haalbaar zijn, of ze zinvol zijn en of ze niet
contra-productief zijn. Het past niet binnen de gedragskundige strategie
om bij de verdachte de indruk te weldcen dat de verhoorders niet weten
wie ze voor zich hebben.
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Het politiele
verdachtenverhoor
Naar de audio-visuele registratie
prof. dr. C. Funauts

Het politiele verdachtenverhoor is altijd een omstreden kwestie geweest.
Dit kan iedereen die zich de moeite geeft om kennis te nemen van de wat
oudere literatuur over het verhoor, gemakIcelijk zelf vaststellen. Altijd al is
gewezen op het onaanvaardbaar karakter van al te druklcende of al te listige verhoormethodes, zowel omdat zij niet stroken met bepaalde beginselen van een behoorlijke strafrechtsbedeling, als omdat zij het risico van
valse verklaringen respectievelijke valse bekentenissen in zich dragen.
Dat is echt niet iets van deze tijd, ook al suggereert de tegenwoordige
(hoofdzakelijk angelsaksische of angelsaksisch geffispireerde) literatuur
van we! (Hellwig, 1927; Moenkemoeller, 1930). Zo is ook de klacht van
alle tijden dat het proces-verbaal van het politiele verdachtenverhoor
gewoonlijk geen adequate weerspiegeling vormt van de woorden die in
de verhoorkamer en/of daarbuiten zijn gewisseld tussen de verdachte en
de betrolcken politie-ambtenaren. Water zich in werkelijkheid dan wel in
en rond politiele verhoorkamers afspeelt, is nog altijd goeddeels onbekend. Om de eenvoudige reden dat er - ook in Nederland - veel meer
onderzoekers zijn die literatuurstudies schrijven over wat daar gebeurt,
of die in het laboratorium verhoorsituaties trachten na te bootsen, dan
onderzoekers die zich de tijd en de moeite geven om op enige schaal
werkelijke politiele verdachtenverhoren systematisch van dichtbij te observeren (Van Koppen, Hessing ca., 1997).
De registratie met behulp van bandrecorders in het Verenigd
Koninkrijk

In veel Europese landen laaide rond 1970 de discussie over het politiele
verdachtenverhoor weer op. Met name van de kant van de advocatuur en
de wetenschap werd toen aangedrongen op een doorbraak in de aloude
stellingenoorlog. In hun kringen werd gewoonlijk de stelling verdedigd
dat de verdachte het recht moest lcrijgen om een advocaat bij zich te
hebben tijdens zijn verhoor op het politiebureau. De politic was in veel
landen mordicus tegen zulk een oplossing van het geschil: diens aanwezigheid zou 'goed' verhoren onmogelijk maken. Een andere registratie
.
• De auteur is gewoon hoogleraar crirninologie son de Katholieke Universiteit Leuven on
professor of law aan de New York University School of Law. Global Law School Program.
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van de politiele verdachtenverhoren was toen in veler ogen een heel aanvaardbaar compromis. Waarom ze niet via bandrecorders opnemen?
Deze gedachte werd voor het eerst uitgewerkt in het Verenigd Koninkrijk.,In 1975 gaf hier de commissie-Hyde aan waarom er veel te zeggen
viel voor de tape recording van politiele verdachtenverhoren:
- de rechtbanken krijgen op deze manier een zo goed mogelijk beeld van
een zo wezenlijk onderdeel van het opsporingsonderzoek;
- op deze manier wordt het gebruik van unfaire verhoormethodes tegengegaan en, omgekeerd, het risico verkleind dat de politie er ten onrechte
van wordt beschuldigd zulke methodes toe te passen;
- en zodoende komt er een middel beschikbaar om geschillen aangaande de gang van zaken tijdens het verdachtenverhoor op te lossen.
-

Vervolgens was het de Royal Commission on Criminal Procedure die in
1978-1979 onderzoek liet doen naar de wenselijkheid en de haalbaarheid
van de grootschalige invoering van tape recording van verdachtenverhoren op politiebureaus. Dit onderzoek leidde tot de conclusie dat er
- ook in de ogen van politiemensen - aan deze nieuwe vorm van registratie weliswaar vele voordelen kleven (zoals de versnelling van de strafrechtspraak omdat er tijdens terechtzittingen veel minder discussie zou
zijn over het verhoor van de verdachte), maar dat een zeker negatief effect van haar invoering op de doeltreffendheid van politiele verdachtenverhoren (zoals een geringere bereidheid van verdachten om de naam
van eventuele medeverdachten te noemen) niet mocht worden uitgesloten.
Deze conclusie maakte in 1983-1984 de weg vrij voor een grootschalig
veldexperiment met tape recording onder auspicien van het Home Office. Ook de resultaten van dit experiment toonden aan dat de voordelen
ruimschoots opwogen tegen de mogelijke nadelen. En dus is het niet verwonderlijk dat in de Police and Criminal Evidence Act (Pace, 1984) werd
bepaald dat in de gevallen waarin geen bandopname van het
verdachtenverhoor wordt gemaakt, er tijdens het verhoor een contemporaneous record moet worden geschreven. Mede gelet op de problemen
die dit laatste met zich brengt - het verhoor verwordt tot een uiterst
moeizame vraag- en antwoordsessie - is tegenwoordig tape recording
van verdachtenverhoren in het Verenigd Koninkrijk schering en inslag
(Fijnaut, 1987).
Later onderzoek heeft grotendeels resultaten opgeleverd die helemaal
in de lijn liggen van de eerdere bevindingen (Willis, Macleod e.a., 1988;
Bottomley, Coleman e.a., 1991; Baldwin, 1994). Met het oog op hetgeen
volgt - het plan om ook in Nederland te gaan experimenteren met audiovisuele registratie van politiele verdachtenverhoren - is het van belang
om er hier op te wijzen dat politiemensen in het algemeen positief staan
tegenover tape recording, niet alleen omdat deze vorm van registratie
vlot verhoren niet onmogelijk maakt, maar ook omdat zij in de meeste
-

-

-

-

Justinele verkenningen, jrg. 24, nr. 4, 1998

120

gevallen de doeltreffendheid ervan niet in het gedrang brengt, we! integendeel.
Een van de nadelen is evenwel dat na afloop van het verhoor alsnog
een accurate samenvatting moet worden gemaakt van wat er is gezegd;
dit is niet alleen tijdrovend werk, maar ook geen gemakkelijke klus. Daarnaast blijft een aantal politiemensen van oordeel dat in een aantal gevallen tape-recording het afleggen van een bekentenis en/of het verschaffen
van belangrijke (criminele) informatie in de weg staat. In hoeverre dit
laatste waar is, blijft de vraag. Wel hebben sommige onderzoekers de indruk dat de meer strikte normering waaraan de (voorlopige) hechtenis
sinds de Pace in haar geheel is onderworpen, de proactivering van de
opsporing in de hand heeft gewerkt, gewoon omdat het aantal gevallen
waarin de politie erop kan vertrouwen dat verdachten op het politiebureau nog zullen 'praten', is afgenomen. Nu wordt er in toenemende mate
eerst (voldoende) bewijs verzameld voordat wordt overgegaan tot aanhouding. Of de verdachte nog bereid is om een (bekennende) verklaring
af te leggen of niet, doet dan procedureel niet meer erg terzake (Maguire
en John, 1995).
De Royal Commission on Criminal Justice over audio-visuele
registratie
De Royal Commission on Criminal Justice onderschreef in haar eindrapport van 1993 dat tape recording in the police station has proved to be a
strikingly successful innovation providing better safeguards for the suspect and the police officer alike'. En zij voegde er in 4en adem aan toe dat
the success of tape-recorded interviews, and the availability of increasingly advanced and inexpensive recording equipment, has led some
of those who gave evidence to us to advocate the introduction of either
audio or, where possible, video recording of all transactions between suspects and police'. Zijzelf was er niet van overtuigd dat 'video recording is
necessarily superior to audio recording for all purposes and in all contexts', maar beaamde we!, op grond van eigen ervaringen en nader onderzoek:
- dat videotaping een meer omvattende registratie van het verhoor oplevert dan tape-recording, inclusief de handelingen en de gebaren van de
verdachte;
- dat videotaping de beste manier is om sceptici ervan to overtuigen dat
verhoren op een bekwame en aanvaardbare manier worden afgenomen;
- en dat videotaping derden, waaronder de rechter, in staat stelt om zelf
een oordeel te vellen over de rechtmatigheid van een verhoor.
Anderzijds was zij ook niet blind voor de bezwaren tegen de invoering
van deze vorm van registratie:
- dat het in het nadeel kan zijn van verdachten dat zij er niet zo goed uitzien (wat begrijpelijk is op een politiebureau);
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- dat er tegen verdachten een negatief vooroordeel ontstaat, niet om wat
ze zeggen, maar op grond van de context waarin het verhoor plaatsvindt;
- en dat het beeld zelf zo de aandacht van de ldjker trekt dat hij minder
acht slaat op wat er feitelijk wordt gezegd.
Hierom, zo vond de commissie, is videotaping niet altijd en overal te verldezen boven taperecording: 'The benefit of audiotaping is that it necessarily concentrates on the words of the suspect, particularly the way that
the words are said, and is thus arguably a better means than video of
focusing on the actual evidence'. Fijntjes voegde zij eraan toe: 'Defence
solicitors are much less enthusiastic about videotaping then are police
officers'. Mede hierom beval zij aan dat pas na het nodige onderzoek
eventueel op grote schaal zou worden overgegaan tot audio-visuele registratie van verdachtenverhoren.
Ik heb niet de indruk dat deze aanbeveling tot veel nieuw onderzoek
heeft geleid. In een recent overzicht van al het onderzoek dat in relatie
tot de Pace werd verricht, wordt niettemin aangegeven dat ook videotaping zowel het afnemen van verdachtenverhoren vergemalckelijkt als het
beslechten van conflicten over dergelijke verhoren bevordert. Daarenboven vormen de tapes een geschikt middel om toezicht uit te oefenen op
verhoorders en om politiemensen te leren verhoren (Brown, 1997).
De opkomende discussie in Nederland
In diverse bijdragen aan dit themanummer wordt audio-visuele registratie van politiele verdachtenverhoren aanbevolen. Rassin ziet er een middel in om achteraf vast te kunnen stellen in hoeverre er tijdens het verhoor sprake was van 'druk en suggestieve vragen'. Lensing prijst het aan
als een veel efficienter, preciezer en goedkoper middel (dan een nader
onderzoek tijdens de terechtzitting) om na te gaan hoe het verhoor eigenlijk is verlopen. Blaauw vindt het haast vanzelfsprekend om 'verhoren
(in ernstige zaken) op video- of geluidsband op te nemen', inclusief de
voorgespreldcen. Otte stelt zich op het standpunt dat 'de verhoren niet
langer zakelijk (dienen) te worden weergegeven maar audio-visueel te
worden vastgelegd'. En Nierop is bier eveneens een voorstander van.
Het is trouwens deze laatste auteur die - in het ldelzog van de discussie
over de `Zaanse verhoormethode' - verleden jaar reeds een lans heeft
gebroken voor het op video opnemen van verdachtenverhoren. In het
artikel dat zij toen - op basis van haar praktijkervaring - in het Algemeen
Politieblad over dit onderwerp schreef, werd voor het eerst in Nederland
echt ingegaan op de mogelijkheden en moeilijkheden van hun audiovisuele registratie. Afgezien van de onderhand klassieke argumenten dat
dergelijke registratie de verdachte behoedt voor de toepassing van ongeoorloofde verhoormethodes, en de verhoorder voor de indiening van
onterechte klachten, bracht zij als argumenten pro ook naar voren dat
audio-visuele registratie het mogelijk maakt om meer geconcentreerd te
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verhoren (niet (anger het storende geluid van de typemachine), om een
verhoor vanuit een regiekamer te coachen, om nog tijdens het verhoor
bepaalde beweringen van een verdachte na te trelcken, en om in dezelfde
tijd reeds een begin te laten te maken (door derden) met een schriftelijke
samenvatting van wat er werd gezegd.
Wat de moeilijIcheden betreft wees zij op vragen als: moet de verdachte
om toestemming worden gevraagd voor het maken van video-opnames?
Wat te doen met een bekentenis die wel op video is vastgelegd, maar de
verdachte 'op papier' weigert te ondertekenen? Mogen videobanden
eventueel worden gebruikt in de rechtszaal? Met het oog op de beantwoording van deze en andere vragen drong zij erop aan dat audiovisuele registratie van politiele verdachtenverhoren bij wet zou worden
geregeld. In een daaropvolgende discussie met Naeye beantwoordde zij
de eerste vraag overigens reeds negatief: het maken van video-opnamen
van een verdachtenverhoor zonder toestemming van de verdachte vormt
geen ongeoorloofde inbreulc op het recht van privacy (zoals bedoeld in
art. 8 EVRM), en dus... (Nierop, 1997; Nierop en Van Zwieten, 1997).
Alvorens in te gaan op het standpunt dat de Recherche Advies Cornmissie recentelijk in deze kwestie heeft ingenomen, wordt hierna eerst
uiteengezet hoe momenteel in de Verenigde Staten over de audio-visuele
registratie van politiele verdachtenverhoren wordt gedacht. De ontwikkelingen in dit land zijn nu eenmaal niet irrelevant voor Nederland. De
roemruchte Miranda-case heeft diepe sporen getrokken in de publieke
discussie over de controle op die verhoren.
In het kielzog van Miranda: het onderzoek van R.A. Leo

Het lijdt geen twijfel dat de hoogstomstreden beslissing van het Opperste
Gerechtshof in Miranda vs Arizona, namelijk dat verklaringen van een
verdachte alleen maar mogen worden gebruikt bij diens vervolging ads
wordt aangetoond dat daadwerkelijk de waarborgen in acht zijn genomen die het 'privilege against self incrimination' veiligstellen, nog steeds
de casus belli vormt in de constitutionalisering van de Amerikaanse strafprocedure in de fase van het opsporingsonderzoek. Desalniettemin is er
al bij al weinig grondig empirisch onderzoek gedaan naar de feitelijke
toepassing van die waarborgen in de praktijk: de mededeling aan de verdachte dat hij het recht heeft om te zwijgen, dat alles wat hij zegt als bewijs tegen hem kan worden gebruikt, en dat hij het recht heeft op de aanwezigheid van een raadsman. Een van de weinigen die dit in de jaren
negentig systematisch heeft onderzocht, is RA. Leo geweest. In 1996
bracht hij verslag uit over dit onderzoek in The journal of criminal law
and criminology.

Het is niet nodig om op deze plaats samen te vatten wellce zijn bevindingen waren omtrent de rol van Miranda in het politiele verdachtenverhoor en, ruimer, in de opsporing. Wat dit betreft volstaat het her om
te memoreren dat ook naar zijn mening Miranda in een beperkt aantal
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gevallen verdachten ertoe aanzet om niet samen te werken met hun verhoorders. Anderzijds is de politie er echter in geslaagd om de praktijk
aan te passen aan de voorwaarden die Miranda stelt `by using conditioning, deemphasizing, and persuasive strategies to orchestrate consent to
custodial questioning in most cases'; zij heeft hiertoe 'increasingly specialized, sophisticated, and effective interrogation techniques' ontwikkeld.
Daarnaast schrijft Leo terecht dat Miranda tevens in een wijder verband negatieve en positieve gevolgen heeft gehad. Negatief bij voorbeeld
in deze zin dat in het strafproces de klemtoon meer is komen te liggen op
de inachtneming van procedurele regels (formal justice) dan op de inhoud van de zaak zelf (substantive justice). Een van de positieve gevolgen
is geweest dat de politie zich fatsoenlijker en professioneler tegenover
verdachten is gaan opstellen. Voor hem is het, hoe dan ook, niet nodig en
ook niet wenselijk dat Miranda wordt overruled.
Ondanks het feit, zo gaat Leo verder, dat Miranda zo'n heilzaam effect
heeft gehad op de politiepraktijk, heeft zij een aantal belangrijke problemen in de strafprocedure nog altijd niet opgelost, en kan zij ook niet oplossen. Hierbij denkt hij aan:
- het probleem dat de verdachte en de verhoorder tijdens de terechtzitting een tegenstrijdige lezing geven over de gang van zaken in het verhoor;
- het probleem van valse klachten over onbehoorlijk politie-optreden;
- het probleem van politiele meineed;
- het probleem van valse bekentenissen;
- en het probleem van de vaststelling dat een bekentenis vrijwillig is afgelegd.
De meest passende oplossing voor deze problemen is inderdaad niet Miranda, maar de verplichte audio-visuele registratie van politiele
verdachtenverhoren, zeker in gevallen van meer ernstige misdaden. Om
deze stelling kracht bij te zetten wijst hij er - om te beginnen - op dat het
merendeel van de grotere politiekorpsen in Amerika al jaren gebruik
maakt van videotaping in zulk soort gevallen. En waarom? Niet alleen
omdat het bescherming biedt tegen valse beschuldigingen over nietnaleving van de Miranda-re gels, en politiemensen afhoudt van de toepassing van onbehoorlijke verhoormethodes, maar ook omdat het de
professionaliteit van verhoorders bevordert en de legitimiteit van het
politie-optreden - zeker in buurten waar de politie toch al op gespannen
voet leeft met grote delen van de bevolking - versterkt.
Daarenboven vergroot het de mogelijkheden om de (on)schuld van
verdachten te bepalen: het verhoor kan opnieuw worden bekeken in het
licht van nieuwe aanwijzingen; de tape houdt details van een verklaring
vast die pas later belangrijk blijken te zijn; bekentenissen die audiovisueel zijn geregistreerd, kunnen worden vertoond aan medeverdachten. Om al zulke redenen zijn ook officieren van justitie en rechters erg
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geporteerd van videotaping van verdachtenverhoren. De enige beroepsgroep die er echt tegen schijnt te zijn, is die van de strafrechtsadvocaten,
'because they find it much easier to challenge the legitimacy of, and thus
cast doubt on, the written statements that suspects would otherwise
make to police'.
De argumenten die sommige politiekorpsen aanvoeren tegen audiovisuele registratie van verdachtenverhoren, wegen volgens Leo niet
zwaar. Het argument van de kosten valt weg tegen het argument dat - bij
gebruik van video-opnamen - veel verhoren door een enkele politieman
kunnen worden gedaan in plaats van door twee of meer. net argument
dat verdachten bevreesd zouden zijn om voor de camera vrijuit te spreken, wordt weerlegd door de praktijk; in korpsen die gebruik maken van
videotaping, is de ervaring precies andersom: verdachten verstrekken
juist meer belastende informatie. En ook het privacy-argument gaat niet
op: 'Since a suspect possesses no reasonable expectation of privacy inside a police station and has been warned that anything he says may be
used to incriminate him in future legal proceedings, surreptitious video
recording of custodial interrogations does not violate federal constitutional law' (Fijnaut, 1994).
Ms al deze argumenten niet opgaan, waarom zijn bepaalde korpsen er
dan werkelijk tegen gekant? Volgens Leo omdat video-opnames van politiele verdachtenverhoren politiemensen blootstellen aan de mogelijke
kritiek van buitenstaanders als advocaten, aanklagers en rechters enerzijds, en aan die van collega's en leidinggevenden anderzijds. Bij dit 'argument' past volgens Leo maar een antwoord: 'In a democratic society
committed to open and fair procedures, however, police interrogation of
the accused need not be a secretive event'.
Het recente advies van de Recherche Advies CommIssle

Op 24 september 1997 schreef het Amsterdamse advocatenkantoor Seegers, Meijering, Ficq en Van Kleef een brief aan de Minister van Justitie
en vele andere overheden, belanghebbenden en geInteresseerden,
waarin werd aangedrongen op de invoering van audio-visuele registratie
van verdachten- en getuigenverhoren. In deze brief werden twee argumenten naar voren gebracht. Ten eerste dat de bewijsvoering in strafzaken nog steeds voor het grootste deel berust op (processen-verbaal van)
verldaringen die door verdachten en getuigen zijn afgelegd. Ten tweede
dat zij regelmatig worden geconfronteerd met clienten die stellen dat
hun verklaringen (op onderdelen) onjuist zijn gerelateerd.
En, wordt er door de briefschrijvers aan toegevoegd, ook uit eigen ervaring weten wij dat verklaringen die (in onze aanwezigheid) zijn afgelegd tijdens het vooronderzoek of ter terechtzitting, niet zelden onjuist of
onvolledig in processen-verbaal worden weergegeven. Met alle gevolgen
vandien: energie- en tijdrovende discussies, opnieuw horen van betrokkenen enzovoort. Waarbij de ervaring leert 'dat een dergelijk pleit niet
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zelden in het voordeel van de verbalisant(e) wordt beslecht, hetgeen vervolgens weer kan leiden tot heftige frustraties bij clienten en niet te onderschatten negatieve effecten op het vertrouwen in het strafproces'.
Deze actie - on-Amerikaans qua herkomst, maar qua argumentatie
heel bekend - leidde ertoe dat de Minister van Justitie op 27 oktober 1997
aan de voorzitter van de Recherche Advies Commissie (Rac), ProcureurGeneraal mr. C.R.L.R.M. Ficq, vroeg om haar met spoed, liefst voor
1 april 1998, te adviseren over 'de mogelijkheden van het structurele gebruik van geluids- en beeldopnamen bij verhoren en gehoren en over de
praktische en juridische voorwaarden die daaraan naar het oordeel van
de Commissie dienen te worden verbonden'. Binnen de Rac werd de behandeling van dit dringende verzoek toevertrouwd aan de Werkgroep
Verhoormethoden die reeds begin 1997 werd ingesteld om - naar aanleiding van de discussie over de `Zaanse verhoormethode' - voorstellen te
doen met het oog op de ontwikkeling van verhoormethoden voor bijzondere situaties. Deze Werkgroep, onder voorzitterschap van E. Van Hoorn,
Korpschef van de Regiopolitie Brabant-Noord, ontplooide in de daaropvolgende maanden verschillende onderzoeksactiviteiten: een literatuurstudie, een expert-meeting, studiebezoeken. Daarnaast wisselde zij een
keer uitgebreid van gedachten met een delegatie van de Nederlandse
Orde van Advocaten. Haar advies was op 27 maart 1998 klaar. De voorzitter van de Rac maakte het op 31 maart 1998 over aan de Minister van Justitie.
In haar advies gaat de Werkgroep eerst uitgebreid in op de voordelen
en de mogelijke nadelen van audio-visuele registratie van verhoren, in
het bijzonder de verdachtenverhoren. Haar opsomming van de voordelen hoeft hier niet te worden herhaald; die zijn hiervoor al genoegzaam
besproken. Ook de meeste van de mogelijke nadelen die de Werkgroep
noemt, kwamen in deze bijdrage reeds aan hod: wanneer alle
verdachtenverhoren op video moeten worden opgenomen betekent dat
een zekere taalcverzwaring van de politie omdat al die verhoren ook nog
eens apart bij proces-verbaal moeten worden uitgewerkt, het belang van
het verdachtenverhoor voor de bewijsvoering kan verminderen, enzovoort. Verder denkt de Werkgroep in dit verband onder meer aan de toenemende openbaarheid van verhoorstrategieen en het risico dat videoopnames onbedoeld in de media terechtkomen. Niettemin besluit zij dat
'bij afweging van de voordelen en de mogelijke nadelen - in elk geval
voor de categorie van (ernstige) misdrijven - de voordelen van audiovisuele registratie van het verdachtenverhoor zwaarder wegen'. Blijkens
het tweede deel van het advies heeft de Werkgroep bij het maken van
deze afweging ruimschoots gebruik gemaakt van de ervaringen die in de
voorbije decennia in het Verenigd Koninkrijk zijn opgedaan met de technische registratie van verdachtenverhoren (zie hierboven).
Ten derde staat de Werkgroep uitgebreid stil bij de praktische problemen die de audio-visuele registratie van verdachtenverhoren met zich
meebrengt. Bij de bespreking van deze problemen werpt de Werkgroep
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op dat het momenteel niet alleen niet haalbaar is om alle verhoren van
verdachten op te nemen, maar ook niet direct nodig, bij voorbeeld bij
overtredingen. Hierom stelt zij voor om audio-visuele registratie 'vooralsnog - bij wijze van pilot - te beperken tot een aantal categorieen misdrijven en verdachten'. Concreet denkt zij aan misdrijven met een strafdreiging van twaalfjaren of meer, en aan verdachten die bij voorbeeld
zwakbegaafd zijn of psychisch gestoord. Op grond van de opgedane ervaringen kan dan worden bezien of uitbreiding van die categorieen aangewezen is. Overigens meent de Werkgroep dat de registratie reeds moet
aanvangen bij het orienterend gesprek waarmee vele verdachtenverhoren beginnen.
Verder gaat de Werkgroep vrij uitvoerig in op een aantal juridische problemen. In de lijn van de standpunten die hiervoor reeds eerder naar
voren werden gebracht, vindt de Werkgroep ook dat de verdachte niet
om toestemming moet worden gevraagd voor de audio-visuele registratie van zijn verhoor. Wel, vindt zij, moet hem uit zorgvuldigheid worden
medegedeeld dat dit gebeurt, en dat dit ook in het proces-verbaal wordt
vastgelegd.
Het andere grote punt waar de Werkgroep in dit verband bij stilstaat, is
de vraag of de opnames al dan niet een processtuk vormen in de zin van
artikel 30 Sv. Conform de opvatting van de Hoge Raad meent de Werkgroep dat dit niet het geval is, maar dat dit niet wil zeggen dat de verdediging de kennisneming van opnames mag worden onthouden. De beginselen van een behoorlijke procesorde brengen met zich mee dat
'wanneer de verdediging de betrouwbaarheid of de rechtmatigheid van
de verkrijging van de door de verdachte ten overstaan van de politie afgelegde verklaringen betwist, behoren door de verdediging aan te duiden
gedeelten van de opnames die deze betwisting zouden kunnen ondersteunen, als redelijkerwijze van belang zijnde stukken in beginsel aan de
processtukken te worden toegevoegd'.
Tenslotte merkt de Werkgroep in haar aanbevelingen op dat - ondanks
het feit dat audio-visuele registratie van verhoren in de praktijk al regelmatig gebeurt - de landelijke invoering ervan 'een grote cultuuromslag'
teweeg zal brengen. De politie moet dus voldoende gelegenheid krijgen
om hierop in te spelen. Ook hierom moet naar haar mening de audiovisuele registratie van verdachtenverhoren gefaseerd worden ingevoerd
en kleinschalig beginnen. Het zoo volgens haar overigens goed zijn dat
dit experiment anderhalfjaar na de start zoo worden geevalueerd, bij
voorkeur door een wetenschappelijke instelling.
Besluit
Het advies van de Rac - zoveel is wel duidelijk - is een verstandig advies.
Het ligt helemaal in de lijn van zowel de ervaringen en ontwikIcelingen in
Nederland zelf als die in de Angelsalcsische wereld. Anders dan in het
geval van de mogelijke toelating van advocaten bij het politiele
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verdachtenverhoor, zal politie-Nederland zich in dit geval - zo schat ik in
- dan ook niet verzetten tegen de omzetting van dit advies in de praktijk.
Wel zou deze gelegenheid moeten worden aangegrepen om - zoals de
Rac-Werkgroep ook suggereert - daartoe gekwalificeerde onderzoekers
eindelijk eens grondig te laten nagaan, niet alleen wat er in verdachtenverhoren werkelijk gebeurt, maar ook welke rol deze verhoren nu en in
de toekomst (zullen) spelen in (de verzameling van) het bewijs in (meer
ernstige) strafzaken.
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Justinele verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint BY
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of
the internationally most relevant articles of each issue. The central
theme of this issue (vol. 24, no. 4, 1998): The interrogation.
Controlling; police interrogations: more safeguards for the suspect
and the criminal justice system
I.A.W Lensing

This article focuses on two safeguards with regard to police interrogation of the suspect: the right to consult a lawyer and the recording on
tape or video. In the Netherlands the suspect does not have an explicit
right to consult a lawyer before or during police interrogations. In
general, only police reports are made of the statements of suspects
made during questioning, but the interrogations are not recorded on
tape or video. Ten years ago, a debate between parliament and the
minister of justice did not result in an improvement of the safeguards.
The author argues that legal developments and developments in
practice reinforce the arguments for a system in which the suspect has
the right to consult his lawyer privately before and during police
interrogation and in which interrogations are also recorded.
Dubious interrogations, fatal consequences
I.A. Blaanw

As in other countries, police in the Netherlands too are occasionally
accused of (non-ethical) practices not complying with the legal
requirements of criminal interrogation and confession admissibility.
Criticism is usually focused on three aspects of interrogation: improper
pressure on the subject, incorrect reproduction of statements in
case-reports and influencing witnesses. The author highlights three
specific Dutch murder cases in all of which false confessions were
obtained through dubious interrogation procedures. Despite the fact
that all the accused concerned had meanwhile recanted their admissions of guilt, two of the cases eventually resulted in convictions and
thus - to the authors opinion - in miscarriages of justice. The third case
was dismissed after it became clear that the confession was false. The
individual concerned had however also falsely confessed to a rape-case,
for which he was tried but acquitted. One year later the real culprit was
apprehended. Police failure in the field of interrogation is primarily
caused by four elements: poor leadership, incompetence, the dubious
attitude of the interrogator and the urge to obtain a confession, rather
than seeking the truth. The author recommends ten important issues
on how to improve the art of criminal interrogation.
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Confessions as proof; thoughts on interrogations of suspects
PJ. van Koppen

Interrogations of suspects should not be aimed at obtaining a
confession, but at finding the truth. Practice shows, however, that
courts consider a confession an important piece of evidence, thus
inducing the police to use and rely heavily on the interrogation of the
suspect. In this article wrong and right interrogation methods are
discussed, as well as types of false confessions. Two examples are given.
To enhance good interrogation practices, to prevent the police from
focusing too much on confessions and prevent miscarriages of justice,
the following rules are proposed: a confession can only be used as
evidence if all interrogations of the suspect have been taped; if prior to
the interrogations of a suspect enough evidence has been gathered
against him, the interrogation only serves to allow the suspect to tell his
own side of the story. Striving for confessions is a waste of police time in
these cases; if not enough evidence is available, a confession is only the
point of departure for further investigations. If these confirm the
confession, the results of the investigations can be used as evidence,
not the confession itself. If unconfirmed, the confession is void; a
confession which does not allow for further investigations is too general
to be used as evidence; if prior to the interrogations not enough
evidence existed against the suspect, his confession can be used as
evidence if and only if the confession contains intimate knowledge of
the crime and it is confirmed that this knowledge comes from the
suspect, not from the interrogators.
False statements during police interrogation
E. Rassin

Police interrogation is an important source of information in criminal
justice. Incomplete recollection of the crime, or lack of motivation to
cooperate (both in witnesses and suspects) may threaten the process of
information gathering. Police interrogators have several techniques at
their disposal to deal with these threats. Some of those techniques are
thought to have memory enhancing properties, others are meant to put
the interrogated subject under psycho-social stress, in order to make
him more willing to cooperate. However, these interrogative techniques
seem to have certain negative side-effects. More specifically, memory
enhancing methods may cause the interrogated subjects to confuse
fantasy with reality, while pressure during questioning increases the risk
of eliciting false confessions. Thus, various kinds of false statements can
be encountered. This article describes some of the reasons why false
statements occur during police interrogation.
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The credibility of witness statements; an empirical approach
J. Jackson
Judging the credibility of witness statements is a difficult task.
Statements may be inaccurate because of non deliberate distortion due
to the limitations of memory processes, frequently exarbated by the
quality of police interviewing. Inaccuracies can also occur as a result of
deliberate deception on the part of the witnesses. Legal professionals
rightly expect psychologists to help in presenting theories and
procedures to help them to reliably detect deception. As yet, these have
not been very impressive. In her institute, the author and her
co-workers are currently engaged in a series of experiments that
hopefully will advance their knowledge.

Interrogating suspects from a behavioral perspective
N. Nierop
From a behavioral crime analysis background the author states that it is
very important to prepare an interrogation extensively, paying extra
attention to the background of the suspect and the behavioral way in
which the crime has been committed. She argues that it can be
beneficial to use this information in interrogating a suspect. In the
Netherlands this is a relatively new way of preparing and conducting an
interrogation. Some critics might state that you can't treat a suspect the
way you would treat a perpetrator. But if you don't use behavioral
'perpetrator-information' in your interrogation, you might miss an
important opportunity to confront a suspect in a tailor-made way. Of
course the police have to stay within the limits of the law and they
should always check whether the suspect is mentally capable of
handling an interrogation at all.
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Het WODC op Internet: www.minjust.nl/wodc
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het Ministerie van Justitie is onlangs
via Internet bereikbaar geworden. Het
WODC is een kenniscentrum op
justitieel terrein dat een wetenschappelijke bijdrage levert aan de
ontwikkeling en de evaluatie van
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is
de volgende informatie te vinden:
1. Doelstelling en organisatie (o.a.
organigram, beschrijvingen van de
verschillende afdelingen en de namen
van de medewerkers);
2. Producten en diensten
- overzicht en uitgebreide samenvattingen van de nieuwste rapporten;
- inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het tijdsch rift Justiti6le verkenningen;
- inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het engelstalige tijdschrift European
Journal on Criminal Policy and
Research;
- jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriften;

- elektronische publicaties (o.a.
onderzoeksprogrammering van justitie
1997-1998).
3. Interessante verwijzingen
(overzichten van congressen en
studiedagen);
In de toekomst wordt de aangeboden
informatie uitgebreid met specifieke
producten als databases Oopend
onderzoekbestand en literatuurbestand) en aan producten en
diensten gekoppelde bestelmogelijkheden (via e-mail) en/of
aanvraagformulieren.
Voor vragen over producten en
diensten van het WODC en voor het
snel en efficient leveren van
statistische en literatuurinformatie kunt u terecht bij de WODC
informatiedesk (e-mail:
informatiedesk@wodc.minjust.n1).
Wij hopen op deze wijze bij te dragen
aan de verspreiding van relevante
kennis en informatie buiten het
Ministerie van Justitie.
Hans van Netburg (WODC-webmaster)
tel. 070-3706553
fax. 070-3707948
e-mail: c.netburg@wodc.minjust.n1

WODC-Thesaurus 'Het criminaliteitsvraagstuk (geheel herziene uitgave)
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het Ministerie van Justitie heeft een
geheel herziene druk uitgebracht van
de WODC-thesaurus. Deze gestructureerde standaard trefwoordenlijst
inzake het criminaliteitsvraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen:
criminologie, victimologie,
criminaliteitspreventie, delicten/
criminaliteitsvormen, politie, justitie,
openbaar ministerie, rechterlijke
macht, strafrechtspleging, gevangeniswezen en reclassering. Na het
uitkomen van de eerste uitgave van de

WODC-thesaurus in 1993 is deze met
succes toegepast als instrument bij het
toegankelijk maken van publicaties op
het gebied van het criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij de Afdeling
Documentaire Inforamtievoorziening
van het WODC maar ook op andere
afdelingen binnen het Ministerie van
Justitie wordt de WODC-thesaurus
gebruikt. Daarnaast maken andere
organisaties waaronder politiebibliotheken, het openbaar ministerie,
gevangenisbibliotheken en de
rechterlijke macht gebruik van dit
hulpmiddel.
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De afgelopen jaren is de hoeveelheid
publicaties op het terrein van justitie
en politic stark toegenomen, zowel
nationaal als internationaal. De
IRT-affaire en de daaruit voortvloeiende commissies Wierenga en
Van Traa brachten nieuwe vormen van
opsporingsmethodieken aan het licht.
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd.
Allerlei grensoverschrijdende
criminaliteitsvormen zijn meer in de
belangstelling komen te staan. Nieuwe
alternatieven voor de vrijheidsstraf
werden en worden getest om de
problemen rond de celcapaciteit op te
lossen. Nieuwe termen als integriteit,
integrale veiligheid, fenomeenonderzoek, proactieve opsporing,
forensische accountancy, taakstraf,
internet, televerhoor, stelselmatige
daders en zelfredzaamheid zijn de
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt.
Natuurlijk zijn er ook termen die
verouderen of termen die belangrijk
leken maar niet of nauwelijks gebruikt
werden. Daze zijn uit de thesaurus
verwijderd of vffivangen door andere
termen. Hier en daar is de schriffwnze
van een begrip aangepast. Dit alles
heeft ertoe geleid dat een grondige
herziening van de WODC-thesaurus
noodzakelijk was. Hopelijk zal de
herziene thesaurus de komende jaren
weer een nuttig instrument zijn voor
de ontsluiting van de nog steeds
groeiende informatiestroom rondom
het criminaliteitsvraagstuk.
Als extra hulpmiddel is bij deze
uitgave een geografische thesaurus als
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is
oorspronkelijk samengesteld door de
Centrale Bibliotheek van het Ministerie
van Justitie en no in samenwerking
met het WODC aangepast met behulp
van de in augustus 1996 uitgegeven
officiele lijst van landennamen van de
Nederlandse Taalunie.
Inlichtingen:
Hans van Netburg
tel. 070-3706553

Email: c.netburg@wodc.minjust.n1
bestelwifte:
De WODC-thesaurus 1997 kost f.10,per ex.
Bestelwijze:
Tel. 070-3706554 (mw. Weide-Eind)
Fax. 070-3707948
Email: infodesk@wodc.minjust.n1
Themanummers Justitiele
verkenningen
Regelmatig worden, hi) voorbeeld ten
behoeve van het onderwijs, grote
aantallen exemplaren van Justitiele
verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te
zijn van de mogelijke vraag. Om die
reden geven wij, onder voorbehoud, de
thema's die de redactie op dit moment
in voorbereiding heeft. Over de inhoud
van de nummers kan met de redactie
contact warden opgenomen. Ook
personen die een bijdrage willen
leveren aan een van de aangekondigde nummers worden verzocht
contact op te nemen met de redactie.
JV5, 1998, juni: Strafteemeting
JV6, 1998, juli/augustus: Criminele
carrieres
.11/7, 1998, september: Onderzoeksnummer
1V8, 1998, oktober/november: Politic
en wetenschap
Congressen
Second world conference on new
trends in criminal investigation and
evidence
After the tremendous succes of the
First world conference in december
1995 in The Hague (under the
auspices of INREP, The royal
Netherlands Academy of Arts and
Sciences, the Dutch Academy of the
Judiciary and the Dutch Ministry of
Justice) it has been decided to

Joumaal

organise a Second world conference,
december 1999, in Amsterdam. During
this conference plenaries and
workshops will be held about, inter
alia: strategies of investigation; the
nature of human inference; comparative criminal law, procedure, evidence;
new techniques in criminal investigation, for instance DNA comparison &
voice print comparison; evidence in
organized crime cases; reliability of
personal evidence (confessions,
testimony, expert's opinions); witness
protection; vulnerable witnesses;
theories on evidence; criminalistics of
today; forensic accountancy; proof or
risk; argumentation theorie. If you are
interested in obtaining in due course
(1998) the first announcement, please
send your name, address, phone and
fax number to: IN REP, Universiteit
Leiden, Vakgroep criminologie, t.a.v.
mw. J. Holthuis en mw. R.K. Rustige,
Postbus 9520, 2300 RA Leiden. Tel:
071-5227531/528/518.
De beirwloeding van agressief gedrag in
de kinderleeftijd; interventies binnen de
hulpverlening en op school
De doelgroep voor dit symposium
bestaat uit (ortho)paedadogen,
Riagg-medewerkers, (kinder- en
jeugd)psychiaters, psychologen,
leerkrachten speciaal onderwijs,
psychotherapeuten, maatschappelijk
werkers, schoolartsen, GGZ,
jeugdhulpverlening.
Datum: 5 juni 1998
Plaats: Congrescentrum De Reehorst,
Ede
Inlichtingen: Congresbureau SCEM,
Postbus 21, 4196 ZG Tricht, tel.:
0345-576642.
The sixth international conference on
ethics in the public service; integrity at
the public-private interface
Datum: 8-11 juni 1998
Plaats: Congrescentrum De Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
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lnlichtingen: Secretariaat EPS, Postbus
392, 7400 AJ Deventer, tel.: 0570667468.
Fraudeseminars van NIVRA/VERA
De Vera (Voortgezette educatie
Registeraccountants) van het
Koninklijk Nivra heeft 1998 uitgeroepen tot Vera-fraudebestrijdingsjaar. En
dat is niet zo maar gebeurd. Tal van
ontwikkelingen in onze maatschappij
maken dat (forensische) accountants
meer dan voorheen worden betrokken
bij het bestrijden van criminaliteit,
fraude, misbruik en andere vormen
van ongewenst gedrag. Rond deze
thematiek worden twee seminars
georganiseerd. Vera-Fraudestream, het
eerste seminar, wordt gehouden in vier
sessies van 17.00u. tot 20.00u. op 23
september 1998 (inleider: A.H.M. de
Groot RA RI), 7 oktober 1998 Onleiders
mr. H.J. de Graaf en mr. M. Pheijffer
RA), 14 oktober 1998 (inleider: J. de
Wit RA) en 4 november 1998 (inleiders
dr. P.A.M. Diekman RA en mr. M.
Pheijffer RA). De deelnemersprijs voor
de 4 sessies bedraagt 1.750 gulden.
Ervaren forensische accountants zullen
onder meer hun licht laten schijnen
over zaken als: nieuwe fraudevormen
en gelegenheidsstructuren; IT en
fraude; beursfraude en witwaspraktijken; fraude en de rol van de
traditionele en de forensische
accountant; de accountant en
bewijsvoering; forensische accountancy en financieel rechercheren;
forensische accountancy en digitaal
rechercheren. De fraudestream heeft
het karakter van kennisoverdracht
door middel van casu'istiek en een
actieve interactie tussen inleiders en
deelnemers. De inleiders zullen onder
meer recente ontwikkelingen belichten
die voor financiele dienstverleners,
advocatuur, rechterlijke macht,
onderzoeks- en opsporingsdiensten
van belang kunnen zijn. Het tweede
seminar is getiteld: Vera-Indepth
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workshop fraude en wordt gehouden
op 10-12 november 1998 in Apeldoorn
(deelnemersprijs 3.000). Key-note
speaker is Edward Burke (USA). Naast
hem zullen Nederlandse specialisten
van het eerste uur (dr. RAM. Diekman
RA, A.H.M. de Groot RA RI, prof. dr.
mr. R.N.J. Kamerling RA, prof. dr. J.G.
Kul], RA, mr. M. Pheijffer RA, R.
Rozekrans RA en G.P. Vermeulen RA)
indringend ingaan op de vraag hoe
forensische accountancy in het

aanstaande millennium in Nederland
uitgevoerd gaat worden. Burke laat
zien hoe vanuit het Angelsaksische
toedrachtsonderzoek forensische
accountancy en financieel rechercheren zich hebben ontwikkeld. Hij zal de
fijne kneepjes vanuit de praktijk laten
zien. Voor aanmeldingen en informatie:
Bureau Vera, t.a.v. dhr. W. Verhoog,
postbus 7984, 1008 AD Amsterdam,
tel.: 020-3010331.
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Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en
-delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit
Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze rubriek
zijn samengevat, kunnen bij de
documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie tegen
betaling kopieen worden aangevraagd. Wij attenderen u erop dat
volgens art. 16b, lid 1 van de
Auteurswet 1912, de kopieen
uitsluitend mogen dienen tot eigen
oefening, studie of gebruik. Door
de documentatie-afdeling worden
boeken, tijdschriftartikelen,
rapporten en jaarverslagen met
betrekking tot bovengenoemde
gebieden toegankelijk gemaakt. De
documenten die vanaf 1987 zijn
verschenen, worden automatisch
ingevoerd. Op aanvraag kunnen
literatuurlijsten m.b.t. specifieke
onderwerpen worden toegestuurd.
Boeken en rapporten kunnen te
leen worden gevraagd. Tijdschriftartikelen kunnen in beperkte mate
tegen vergoeding gekopieerd en
toegezonden worden. In beide
gevallen kan men zich wenden tot
de Informatiedesk van het WODC,
Postbus 20301, 2500 EH
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53.
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Algemeen
1
Goodey, J.

Boys don't cry; masculinities, fear of
crime and fearlessness
The British journal of criminology, 37e
jrg., nr. 3, 1997, pp. 401-418
Dit artikel gaat over de seksestereotiepen volgens welke vrouwen
angstig zijn en mannen onbevreesd.
Deze wijd verbreide opvattingen
worden niet gesteund door de realiteit
waarin identiteiten veeleer complex en
meervoudig zijn. Bovendien verschuiven de betekenissen van angst en
onbevreesdheid waardoor deze
identiteiten worden gevoed. Uit
onderzoek van de auteur blijkt dat de
geslachtsgebonden betekenissen van
angst worden vastgelegd in de
kindertijd en puberteit. De auteur
betoogt dat het beeld van de
onbevreesde man ongunstig is. Hij zet
uiteen wat de voordelen voor mannen
zijn om een onbevreesde identiteit aan
te nemen en welke negatieve
consequenties dit heeft voor de
samenleving. Daarbij betrekt hij de
verschillende begrippen op het
concept van de 'masculiene
hegemonie'. In de ontwikkeling van de
manlijke identiteit die niet in staat is
zich emotioneel te articuleren, spelen
klasse en ras een belangrijke rot.
Racisme is, volgens de auteur, een van
de lelijkste . manifestaties van
overdreven masculiniteit. Hij stelt voor
te proberen het masculiene ideaal te
herstructureren. Er zal pas vooruitgang
zijn geboekt wanneer jongens in staat
zijn 'de andere wang toe te keren' in
situaties waarin normaal gesproken
van hen verwacht wordt agressief te
reageren. Aileen door zo'n aanpak
worden misdaad en agressie bij de
wortels aangepakt.
Met literatuuropgave.

136

Justitiele verkenningen, jug. 14, nr. 4, 1998

2
Hedger!, J.B.
The relationship between unconscious
defensive process and conscious
cognitive style in psychopaths
Criminal justice and behavior, 24e jrg.,
nr. 2, 1997, pp. 278-293
Doel van de auteur is een hypothese
van Gacono en Meloy te toetsen, die
stelt dat de onbewuste defensiemchanismen van psychopaten afgeleid
kunnen warden uit hun bewuste
cognitieve stijl. De onderzoeksgroep
bestond uit 39 gedetineerden met
antisociale persoonlijkheidsstoornissen
en 18 studenten.
De meetinstrumenten waren de
Cognitieve Checklist (CC) en de
Defensive Checklist (DC) voor het
meten van de bewuste cognities
respectievelijk de onbewuste
defensieve processen. De proefpersonen zagen een 13 minuten durend
filmsegment over een gewelddadige
verkrachting. Onmiddellijk na de film
beantwoordden de proefpersonen de
DCV met het verzoek zoveel mogelijk
gedachten en gevoelens op te
schrijven. Tegelijk met het beantwoorden van de CC moesten de proefpersonen de PCL-R beantwoorden
(Psychopathy Checklist-Revised). Op
grond van hun scores werden de
proefpersonen ingedeeld in psychopaten, secundaire psychopaten of
non-psychopaten. De auteur hanteerde
de correlatie-analyse. Zij komt tot de
vaststelling dat bij primaire psychopaten de onbewuste defensies kunnen
warden afgeleid uit de bewuste
cognities. De CC-scores van de drie
groepen nemen toe met de mate van
psychopatie. Het feit dat de DC-scores
weinig verschillen is illustratief voor de
problemen wanneer defensiemechanismen worden gemeten
onafhankelijk van cognitieve en
gedragscomponenten. Het is de
specifieke relatie tussen defensie-

mechanismen waardoor geestesstoornissen zich vooral kenmerken.
Met literatuuropgave.

3
Marshall, W.L, D. Anderson e.a.
Self-esteem and its relationship to
sexual offending
Psychology, crime and law, 3e jrg., nr.
3,1997, pp. 161-186
Hebben sexuele delinquenten een
gebrek aan zelfrespect? Is er in zijn
algemeenheid iets te zeggen over het
zelfbeeld van deze daders? En moet
de behandeling daarbij aansluiten? De
auteurs wijzen er op dat in de
literatuur zelfrespect wordt gezien als
het centrale en meest gewichtige
element van het zelfbeeld van het
individu. Zelfrespect verwerft men
vooral door de waardering van
anderen: voor wie men is, wat men
doet, hoe men er uit ziet, of men
aantrekkelijk gevonden wordt. Het zijn
primair de ouders die het kind
zelfrespect bij kunnen brengen: als
ouders hun kind steunen en op zijn
tijd waardering laten blijken en het
belonen, zal het kind eerder een
positief zelfbeeld ontwikkelen.
Kinderen met een laag zelfrespect
daarentegen, blijken in hun opvoeding
veelal eenzijdig straf te hebben
ondervonden: en voorzover ze door
hun ouders werden beloond was dit
niet vanwege hun persoonlijke
kwaliteiten en prestaties. Eenmaal
volwassenen, hebben ze de neiging
om contacten aan te gaan met
anderen die evenzeer een gebrek aan
zelfvertrouwen en zelfrespect hebben,
om zich niet afgewezen te hoeven
voelen: dan wel zich ongelijkwaardig
en slaafs over te geven aan
succesvolle en/of aantrekkelijke
anderen. Beide patronen komen in het
gedrag van sexuele delinquenten
inderdaad vaak voor. Onderzoek laat
verder zien dat deze daders een sterke
neiging hebben on anderen, vooral
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vrouwen, de schuld te geven voor hun
eigen onvermogen om intieme relaties
aan te gaan, zodat hun onzekerheid
gemakkelijk kan omslaan in agressief
gedrag. Volgens de auteurs zou in de
behandeling van sexuele delinquenten
het vergroten van hun zelfrespect een
centrale plaats in moeten nemen, nog
meer dan nu al vaak het geval is. In
hun eigen praktijk als therapeut
maken ze een duidelijk onderscheid
tussen de criminele daad op zich en
de persoon van de dader, en proberen
dat op hem over te brengen; wijzen ze
de dader juist op zijn positieve
eigenschappen en laten ze hem voor
zich zelf, in de vorm van self- talk zijn
waardevolle kanten benadrukken; en
leren ze hem om in groepsverband
respect te ontvangen door zelf op een
gelijkwaardige manier respect voor
anderen te tonen. Niettemin wijzen ze
op de noodzaak van verder onderzoek,
met name in etiologische zin, naar de
rol van het gebrek aan zelfrespect bij
deze categorie daders.
Met literatuuropgave.
4
Robinson, J., P. Briggs
Age trends in eye-witness suggestibility
and compliance
Psychology, crime and law, 3e jrg.,
nr. 3, 1996, pp. 187-202
De auteurs gaan in op twee
onderwerpen met betrekking tot de
betrouwbaarheid van getuigenverklaringen van kinderen. Ten eerste
de vraag of met het ouder worden ook
de betrouwbaarheid toeneemt. Ten
tweede het onderscheid tussen
beInvloedbaarheid (suggestibility) en
volgzaamheid of inschikkelijkheid
(compliance). Want hoewel kinderen
over het algemeen erg vatbaar zijn
voor suggestie, blijken ook veel
kinderen te beweren een misleidende
suggestie te aanvaarden omdat zij
denken toe te moeten geven aan de
sociale druk die uitgaat van de
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ondervrager. Dat zou betekenen dat
teInvloedbaarheid' eigenlijk
'volgzaamheid' is, dus dat er eerder
sprake is van een sociaal mechanisme
dan van een cognitief mechanisme.
Drie groepen van twintig proefpersonen kregen een korte videoclip te zien:
een groep van 4-5 jarigen, een groep
van 8-9 jarigen en een groep van
21-jarigen. De helft van de proefpersonen in elke leeftijdsgroep werd
gevraagd zich alles te herinneren wat
ze hadden gezien. Vervolgens werden
aan alle proefpersonen vragen gesteld
over het filmpje, waarvan sommige
misleidende informatie bevatten
(waren de bloemen op de tafel rood?',
terwijI er helemaal geen bloemen op
tafel stonden). De volgende dag
werden de proefpersonen weer
bevraagd, maar nu met onder andere
vragen als 'heb je rode bloemen
gezien?' De beInvloedbaarheid van de
personen uit groep twee bleek het
hoogst te zijn, in groep drie het laagst.
Met groep een is iets bijzonders aan
de hand: 'heb je een rode bloem
gezien?' betekent voor een heel jong
kind dat het juiste antwoord of het
antwoord dat de interviewer wil horen,
`ja' is, met andere woorden hun
compliance is erg hoog.
Met literatuuropgave.
Strafrecht en strafrechtspleging
5
Bazemore, G., L. Feder
Judges in the punitive juvenile court;
organizational, career and ideological
influences on sanctioning orientation
Justice quarterly, 14e jrg., nr. 1, 1997,
pp. 87-114
In dit lijvige artikel wordt verslag
gedaan van een onderzoek naar
strafgeneigdheid onder kinderrechters
in Florida. In theorie handelen de
kinderrechters met de nadruk op wat
het beste is voor het kind. Maar de
afgelopen twintig jaar blijken er
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structurele en procedurele veranderingen doorgevoerd, waardoor het lijkt of
de nadruk verschoven is naar straffen
en het 'verdiende loon Onderzocht is
in welke mate de strafideologieen van
de kinderrechters in tegenspraak zijn
met de strafrechtelijke realiteit.
Daarnaast hebben de auteurs
geprobeerd de factoren te identificeren
waarin de moor punitieve kinderrechters zich onderscheiden van de minder
punitieve. De meerderheid van de
kinderrechters in Florida steunt het
uitgangspunt van resocialisatie in de
maatschappij, maar onderschrfift ook
nadrukkelijk ideeen als afschrikking on
vergelding. In deze onderzoeksopzet is
het onmogelijk on vast to stellen of
het gaat on nieuwe ideeen of dal ze
altijd al aanwezig geweest zijn. Om to
onderzoeken of or factoren zijn die de
denkwijze van de kinderrechter
beinvloeden, hebben de auteurs
gekeken near drie verklaringsmodellen, to weten de omgevingsfactoren, de persoonlijke etvaringen en
de ideologische invloeden van de
kinderrechters. Goon van de modellen
geeft een bevredigende verklaring. Wel
komt near voren dat wanneer het
uitgangspunt het slachtoffer is, dus als
er sprake is van ideologie, er minder
nadruk gelegd wordt op de uitschakeling van de dader on de
vergelding. Dit is een aanwijzing dat
doze twee zaken niet aan elkaar
verbonden zijn.
Met literatuuropgave.

6
Lucken, K.
Privatizing discretion; 'rehabilitating'
treatment in community corrections
Crime and delinquency, 43e jrg., nr. 3,
1997. pp. 243-259
In het afgelopen decennium is de
betrokkenheid van de private sector bij
het strafrecht stork vernieuwd en
uitgebreid. Bij het bestuderen van de
groei van daze trend is in de literatuur

de nadruk komen to liggen op
normatieve kwesties betreffende door
privepersonen geexploiteerde
gevangenissen. In het debat over de
privatisering ontbreekt duidelijk het
onderwerp correcties door de
gemeenschap. Dit artikel tracht doze
lacune to dichten door onderzoek naar
eon snel groeiende trend op dit
gebied, namelijk het gebruik van prive
behandelingsinstellingen die
voorwaardelijk veroordeelden
adviseren. Daze adviezen kunnen
betrekking hebben op sexuele
misdaden, drugsmisbruik, huiselijk
geweld, sociale vaardigheden, het
onder controle houden van impulsieve
handelingen en woede-uitbarstingen.
De ethische problemen door de
convergentie van resocialisatie, beleid
on profijt worden aan de orde gesteld
door concrete voorbeelden van het
effect van privatisering zowel voor de
daders als aan de zijde van het
controlesysteem. Eon zorgvuldige
regulatie, evaluatie en operationalisering van doze resocialisatie van de
dader verdient aanbeveling.
Met literatuuropgave.

7
Minor, K.I., D.J. Hartmann e.a.
Predictors of juvenile court actions and
recidivism
Crime and delinquency, 43e jrg., nr. 3,
1997, pp. 328-344
De auteurs hebben onderzocht welke
factoren de wijze van afdoening door
eon jeugdrechtbank in het midwesten
van de Verenigde Staten bepalen on
welke factoren van invloed zijn op de
latere recidive van minderjarigen. De
onderzoeksgroep bestond uit 475
jongeren die in de eerste helft van
1990 voor de eerste keer bij de
jeugdrechtbank waren aangebracht.
Verreweg de meeste minderjarige
first-offenders worden niet formeel
voor de rechter geleid, maar not eon
waarschuwing heengezonden, al of
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niet in combinatie met een taakstraf of
met reclasseringstoezicht. Het bleek
dat de wijze van afhandeling van een
zaak door de rechtbank vooral afhing
van de aard van het delict en van de
leeftijd. Het onderzoek laat zien dat de
factoren die een goede voorspeller
blijken te zijn van de latere recidive
(geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling
en etniciteit) met uitzondering van de
leeftijd, andere zijn dan de factoren die
de actie van de rechtbank hebben
bepaald. De wijze van afdoening door
de kinderrechter is niet van invloed op
het al dan niet recidiveren. Hoewel
politiek wellicht minder aantrekkelijk,
noopt deze bevinding tot een
heroverweging van de trend om steeds
meer minderjarigen formeel voor de
rechter te brengen in plaats van met
een waarschuwing heen te zenden,
aldus de auteurs.
Met literatuuropgave.
8
Smith, DJ.
Case construction and the goals of
criminal process
The British journal of criminology, 37e
jrg., nr. 3, 1997, pp. 319-346
In dit artikel geeft de auteur een
kritische analyse van The case for the
prosecution van Mike McConville en
Andrew Sanders. Dit boek gaat in op
de rol van de politie in het strafproces.
McConville en Sanders betogen dat de
politie elk aspect van het strafproces
domineert, van het identificeren van
verdachten tot en met de beslissing
wel of niet te vervolgen. Het strafrecht
en de politie zijn instrumenten van de
staat waarmee een maatschappij in
stand gehouden wordt die wordt
gekenmerkt door klasse-ongelijkheid.
Daarmee krijgt de bestrijding van de
misdaad prioriteit boven de idealen
van rechtvaardigheid en gelijkheid en
boven de principes van due process.
McConville en Sanders hebben The
limits of criminal sanction van Herbert
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Packer als referentiekader genomen,
waarin een analyse wordt gemaakt van
twee modellen, het crime control
model en het due process model. De
auteur meent allereerst dat McConville
en Sanders de labelling-theorie (die zij
hebben toegepast om regelovertreding
en de interactie tussen individu en
rechtshandhaving te duiden) onjuist
hebben geInterpreteerd. Vervolgens
zegt de auteur dat zij ook de ideeen
van Packer verkeerd hebben
weergegeven. Want volgens Packer
zelf zou het van onbegrip en zelfs van
fanatisme getuigen om een systeem
van strafrechtsspraak te evalueren
door alleen maar te kijken in hoeverre
dat systeem zijn due process model
benaderd. En dat is precies wat
McConville en Sanders nu juist wel
doen, meent de auteur, omdat zij het
due process model als het ultieme doel
van de rechtspraak beschouwen. Met
Packer is de auteur van mening dat
het enige te rechtvaardigen systeem
een systeem is dat het doel van
bestrijding en preventie van
criminaliteit nastreeft en zich de
beperking oplegt van het vereiste dat
alleen de schuldige gestraft moet
worden. Dus een systeem dat
elementen van zowel het crime control
model als het due process model
incorporeert. Vervolgens ontvouwt de
auteur zijn eigen visie die een
uitwerking is van The functions of
police in modern society van Egon
Bittner.
Met literatuuropgave.
9
Wilczynski, A.
Mad or bad? Child-killers, gender and
the courts
The British journal of criminology, 37e
jrg., nr. 3, 1997, pp. 419-436
In dit artikel staat het verschil in
straffen van mannen en vrouwen
centraal, in het geval van moord op
eigen kinderen of stiefkinderen. Alle
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48 gevallen van kindermoord in
Engeland en Wales in 1984 zijn in het
onderzoek betrokken, evenals alle 24
fatale en 23 niet-fatale gevallen van
kindermishandeling zoals gerapporteerd in de Engelse Criminal appeal
reports 1980-1990. In het algemeen
worden mannen beoordeeld in termen
van 'wettelijke' en 4 strafbare' kanten
van kindermishandeling en vrouwen
meer in termen van 'welzijn' en
'behandeling'. Dit verschil is zichtbaar
in alle stadia van het strafrechtelijk
proces. Vrouwen hebben minder kans
om vervolgd (en veroordeeld wegens
moord) te worden, zij hebben vaker
psychiatrische argumenten ter
verdediging, krijgen vaker borg en
krijgen vaker kortdurende straffen
opgelegd (met psychiatrische
behandeling). Vrouwen zijn vooral 'sad'
Orrationeel door sociale omstandigheden of incapabel) of 'mad' (geestelijk
gestoord). Mannen krijgen vaker
langdurige gevangenisstraf en zijn
vooral 'bad' (moreel verantwoordelijk
en laakbaar). De vraag is of mannen
strenger gestraft worden dan vrouwen,
wanneer vrouwen vaker een
psychiatrische behandeling krijgen
opgelegd, gezien het stigma dat op de
psychiatrie ligt. Vanuit de feministische
hoek wordt aangedragen dat het idee
van vrouwen als perfecte moeders en
verzorgers bijdraagt aan de psychiatrische afdoening van een kindermoord.
De mogelijkheid dat de kindermoorden
gepleegd door vrouwen werkelijk
verschillen van de moorden gepleegd
door mannen (en daarmee dus de
afdoening) is onderzocht aan de hand
van acht standaardcriteria, zoals het
beleid, motivatie, eerdere mishandeling
van het slachtoffer, ernst van de fatale
handeling(en), sociale stress, leeftijd
van de dader, justitieel verleden en
psychiatrische stoornissen. Op de
meeste criteria scoren vrouwen
inderdaad wat gunstiger dan mannen.
Verder blijkt dat wanneer vrouwen
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meer voldoen aan het stereotype
'goede moeder; zij milder gestraft
worden, terwijI vrouwen die minder
voldoen aan het stereotype duidelijk
zwaarder en !anger gestraft worden.
De vraag is nu of mannen en vrouwen
gelijk gestraft moeten worden voor
kindermoord. De auteur vindt dat er
verschil is tussen vrouwen en mannen
in maatschappelijke positie en dat
omstandigheden waaronder de
kindermoorden plaatsvinden
verschillen. Zij stelt voor on van beide
manieren van straffen de beste
elementen te nemen en die samen te
voegen: vrouwen minder snel alleen
psychiatrische behandeling opleggen
en mannen jets minder lange
celstraffen en eerder psychiatrische
hulpverlening.
10
Wooldredge, J., J. Gordon
Predicting the estimated use of
alternatives to incarceration
Journal of quantitative criminology, 13e
jrg., nr. 2,1997, pp. 121-142
Alternatieve sancties kunnen leiden tot
een verminderde druk op de
gevangeniscapaciteit. Er zijn echter
verschillende factoren die zo'n effect
kunnen belemmeren. Door middel van
een onderzoek onder 180 rechtbankpresidenten in twintig staten van de
USA is nagegaan welke factoren dit
zijn. In de eerste plaats is van belang
of in de betreffende staat straftoemetingsrichtlijnen en wettelijk
verplichte minimumstraffen bestaan. Is
dit het geval, dan blijken deze
doorgaans de mogelijkheden te
beperken on alternatieven op te
leggen in plaats van een gevangenisstrat In deze staten is een dergelijke
substitutie alleen te bereiken door een
stelselmatige neerwaartse bijstelling
van het straftoemetingssysteem.
Rechtbanken waar veel zaken
onderling tussen de openbare
aanklager en de advocaat van de
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verdachte worden geregeld, blijken
meer extramurale sancties in plaats
van gevangenisstraffen op te leggen.
In staten met overbevolkte gevangenissen zijn de rechters doorgaans
minder geneigd om alternatieve
sancties op te leggen. Van belang is
ook de aanwezigheid van concrete
alternatieve projecten. Is die
beschikbaarheid gering, dan legt de
rechter ook minder alternatieve
sancties op. Tenslotte bleek dat de
persoonlijke attitude van een rechter
ten aanzien van criminaliteit en
misdrijfplegers een belangrijke factor
is.
Met literatuuropgave.
Criminologie
11
Ferrell, J.
Criminological verstehen; inside the
immediacy of crime
Justice quarterly, 14e jrg., nr. 1, 1997,
pp. 3-23
In dit artikel wordt aandacht besteed
aan de vele criminologische
onderzoeken die zijn gedaan via de
methode van participerende
observatie. Daarbij werd de onderzoeker vaak ‘gedwongen' deel te nemen
aan criminele gedragingen. Op grond
van de herevaluaties van deze
methodologie heeft de auteur een
kader ontworpen om de implicaties
van deze vormen van veldonderzoek
opnieuw te exploreren. In dit verband
wijst hij op een groot aantal
criminologische onderzoeken die het
belang benadrukken van de
betekenissen en emoties die zich
voordoen in de criminele gebeurtenissen zelf. Deze bevestigen de behoefte
aan onderzoekmethoden die de
onderzoekers soms in een situatie van
criminaliteit kunnen brengen. De
auteur betoont zich voorstander van
een zo'n situationele methodologie: het
criminologisch verstehen. Hij heeft
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deze ontleend aan de algemene notie
van verstehen zoals die is ontwikkeld
door Max Weber. De auteur besluit zijn
artikel door te wijzen op bredere
toepassingsmogelijkheden van deze
methode in criminologisch en ander
strafrechtelijk relevant onderzoek.
Daarbij geeft hij als voorbeeld
verschillende onderzoeken naar het
werk van de politie. Een onderzoeker
die meedraait met een politieteam dat
overtreders van de maximum-snelheid
verbaliseert of achtervolgingen te voet
uitvoert, kan leren inzien dat deze
situaties voor achtervolgden en
achtervolgers even spannend en
opwindend zijn. Zodoende kan hij
wellicht tot een verklaring komen van
de hechte sociale en emotionele
banden tussen politie-agenten.
Met literatuuropgave.
12
Gibbons, D.C.
Review essay; race, ethnicity, crime and
social policy
Crime and delinquency, 43e jrg., nr. 3,
1997, pp. 358-380
In dit overzichtsartikel geeft de auteur
een overzicht van het criminologische
onderzoek van de jaren twintig tot
heden op het terrein van ras, etniciteit
en criminaliteit en de relaties tussen
deze drie thema's. Hij behandelt de
belangrijkste vragen die in de diverse
criminologische onderzoeken centraal
stonden. Ook gaat hij nader in op de
relatie tussen ras en criminaliteit en
tussen etniciteit en bende-gedrag.
Verder gaat de auteur in op etnische
en raciale discriminatie in relatie tot de
werking van het justitiele systeem in
de Verenigde Staten. De auteur besluit
zijn artikel met de opmerking dat de
hedendaagse criminologie gekenmerkt
wordt door uiteenlopende paradigma's
en verschillende theorieen, die elkaar
beconcurreren op de aandacht binnen
het criminologische debat. De auteur
bepleit tenslotte om meer 'middle
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range' theorieen te ontwikkelen in
combinatie met het uitvoeren van
onderzoeken op het raakvlak van
criminaliteit, etniciteit en sociaal beleid.
13
Heimer, K.
Socioeconomic status, subcultural
definitions and violent delinquency
Social farces, 75e jrg., nr. 3, 1997, pp.
799-833
In de meeste criminologische
theorieen wordt weliswaar het belang
erkend van social° structuur en
cultuur, maar het concrete mechanisme volgens welke daze concepten
fgewelddadige) regelovertredingen
beinvloeden, wordt zelden duidelijk
gemaakt. De auteur gaat in haar
onderzoek de invloed na van de
sociaal economische status van ouders
van jongeren, en van sociale
leerprocessen met ouders en
leeftijdgenoten waarin opvattingen
over geweld en deviantie worden
geleerd. Op basis van eon grate
verscheidenheid aan theorieen (VI/right,
Patterson, Gottfredson, Hirschi, Cohen,
Sullivan. Sutherland) vormt zij acht
hypothesen die met covariantiemodellen worden getoetst met behulp
van de gegevens van de National
Youth Survey, eon longitudinale studie
onder Amerikaanse jongeren uit 1976.
Het blijkt dat jongeren uit de lagere
sociaal-economische strata corder dan
jongeren uit andere milieus betrokken
raken bij geweld. Dat komt onder
andere door opvoedingspraktijken van
ouders waardoor hun kinderen
bepaalde opvattingen krijgen en
attitudes aanleren, zoals het idoe dat
dwang, kracht on fysiek geweld
acceptabele manieren zijn am
problemen op te lossen. Jongeren
gebruiken deze middelen op hun beurt
in bepaalde situaties, bij voorbeeld am
hun gezicht to redden bij leeftildgenoten, am zichzelf te verdedigen of am
anderen te domineren. Verder blijkt dat
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am s ouders de vriendschappen van hun
zonen nauwlettend in de gaten
houden, dit hen behoedt voor omgang
met agressieve vrienden. Over het
algemeen komt uit de studie naar
voren dat het aanleren van culturele
definities over geweld - wat gebeurt in
interacties met ouders en leeftijdgenoten - het verband verklaart tussen
sociaal-economische status en
gewelddadige delinquentie.
Met literatuuropgave.
14
Holdaway, S.
Some recent approaches to the study
of race in criminological research; race
as a social process
The British journal of criminology, 37e
jrg., nr. 2, 1997, pp. 383-400
In dit artikel behandelt de auteur
enkele recente benaderingen in het
criminologische onderzoek naar ras on
criminaliteit en voorziet hij deze van
kritisch commentaar. Allereerst gaat hi]
in op de methode am door middel van
regressie-analyse uitspraken te doen
over de relatie criminaliteit en ras. Zijn
kritiek luidt dat deze benadering het
begripiras als een op zichzelf staand
fenameen beschouwt, los van de
sociale context. Eon tegenovergestelde
theoretische benadering, de
zogenaamde new racism approach, die
uitgaat van het concept van 'de anderi
ontbeert voldoende systematisch en
empirische bewijs. Op grand van twee
empirische onderzoeken naar de
werketvaringen van zwarte en
Aziatische politie-functionarissen,
formuleert de auteur een alternatief
voor de eerdere bekritiseerde
benaderingen. In doze onderzaeken
wordt een link gelegd tussen het
begrip ras on de culturele context van
een beroepsmatige omgeving, in dit
geval de politie. Het begrip ras wordt
geproblematiseerd binnen een
concrete sociale context. Het begrip
ras is volgens de auteur een sociale

143

Literatuuroverzicht

constructie en kan derhalve niet op
een objectivistische manier bestudeerd
worden. De auteur benadrukt dat de te
gebruiken methodologie consistent
dient te zijn met de theorie.

15
John, A., C.A. Moose
Evaluating a domestic violence program
in a community policing environment;
research implementation issues
Crime and delinquency, 43e jrg., nr. 3,
1997, pp. 279-297
Tot het midden van de jaren zeventig
beschouwde men huiselijk geweld,
met name wanneer het mishandeling
betrof die niet direct levensbedreigend
was, eerder als een zaak van het
burgerlijk recht dan als een
strafrechtelijke aangelegenheid. De
relatie tussen de twistende partijen en
niet het soon misdrijf, was daarbij de
beslissende factor. Tegen het midden
van de jaren tachtig deed een speciale
afdeling van het Ministerie van Justitie
in de Verenigde Staten een aanbeveling voor een nieuwe benadering: bij
het vormen van een juridisch antwoord
op geweld binnen het gezin moet men
zich laten leiden door de aard van de
mishandeling en niet door de relatie
tussen het slachtoffer en de dader. De
meest recent veranderingen komen
voort uit de implementatie van
community policing, de samenwerking
door politie met burgers om
bescherming te bieden, mensenrechten te waarborgen, bezittingen te
beschermen en individuele verantwoordelijkheid en onderlinge
betrokkenheid te bevorderen. De
onderzoekers gaan na welke invloed
een dergelijke manier van werken had
op het opstellen en uitvoeren van een
project ter vermindering van huiselijk
geweld in Portland, Oregon. De nadruk
ligt hierbij op de verschillen tussen de
traditionele en nieuwe vorm van
optreden door de politie in zaken van
huiselijk geweld. In het bijzonder wordt

er aandacht geschonken aan de rol
die onderzoek speelde bij de
beleidsontwikkeling.
Met literatuuropgave.

16
Stattin, H., A. Romelsjd e.a.
Personal resources as modifiers of the
risk for future criminality; an ana4/sis of
protective factors in relation to
18-year-old boys
The British journal of criminology, 37e
jrg., nr. 2, 1997, 198-223
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar de rol van
achtergrondfactoren op het risico van
toekomstig crimineel gedrag. De
onderzoeksgroep bestaat uit 7.577
Zweedse dienstplichtigen die van hun
18e tot hun 36e zijn gevolgd. De
veronderstelling was dat voor
18-jarigen die, gedragsmatig bezien,
een geringe kans lopen op toekomstig
crimineel gedrag achtergrondfactoren
slechts een kleine rol spelen bij
toekomstig delinquent gedrag. De
betekenis van die factoren wordt
verondersteld veel groter te zijn voor
het toekomstige criminele gedrag van
jongeren die al langere tijd
aanpassingsproblemen kennen.
Gunstige achtergrondfactoren zouden
bij hen een tegenwicht kunnen bieden
aan hun gedragsproblemen. Deze
veronderstellingen worden door de
resultaten van het onderzoek
bevestigd. Jongeren met gedragsproblemen en weinig beschermende
achtergrondfactoren worden veel vaker
veroordeeld dan hun soortgenoten die
veel beschermende factoren hebben.
Bij jongeren zonder gedragsproblemen
maakte de aan- of afwezigheid van
beschermende factoren nauwelijks
verschil. Onderscheiden naar de aard
van de beschermende factoren, boden
intellectuele capaciteiten, emotionele
stabiliteit, sociale rijpheid en
psychische energie de beste
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bescherming tegen toekomstige
delinquentie.
Met literatuuropgave.
17
Tibbetts, S.G.
Shame and rational choice in offending
decisions
Criminal justice and behavior, 24e jrg.,
nr. 2, 1997, pp. 234-255
De wetenschappelijke literatuur heeft
de afgelopen jaren het belang van
schaamte voor het al dan plegen van
delicten aangetoond. In deze studie
zijn drie vormen van schaamte
betrokken: de verwachte schaamte,
indien het delict niet wordt ontdekt; de
verwachte schaamte, indien dat wel
het geval is; en de algemene
geneigdheid om zich te schamen.
Nagegaan is in hoeverre deze drie
verschillende vormen van schaamte
van invloed zijn op de beslissing om
een winkeldiefstal te plegen en on
onder invloed een auto te besturen.
De geneigdheid om deze delicten te
plegen werd vastgesteld aan de hand
van beschreven scenarios waarbij de
respondenten tussen gedragsalternatieven konden kiezen. Behalve de
drie vormen van schaamte werd door
middel van een vragenlijst ook op
andere factoren ingegaan die van
invloed kunnen zijn op het al dan niet
plegen van deze delicten. De
onderzoekgroep bestond uit
zeshonderd Amerikaanse studenten.
Hoe hoger het verwachte schaamteniveau zonder ontdekking van het
delict, des to kleiner de waarschijnlijkheid dat beide delicten werden
gepleegd. Een zelfde verband werd
voor wat betreft rijden onder invloed
vastgesteld bij het schaamteniveau
indien het delict wel zou worden
ontdekt. Deze bevindingen onderstrepen de plausibiliteit van een rationeel
keuzemodel voor crimineel gedrag,
waarbij te behalen voor- en nadelen
door de pleger warden afgewogen.

Opvallend was dat de algemene
geneigdheid on zich te schamen de
waarschijnlijkheid on delicten te
plegen vergroot.
Met literatuuropgave.
Gevangeniswezen/tbs
18
Johnson, B., D. Larson e.a.
Religious programs, institutional
adjustment, and recidivism among
former inmates in prison fellowship
programs
Justice quarterly, 14e jrg., nr. 1, 1997,
pp. 145-166
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar de invloed van
deelname aan een religieus
programma op de aanpassing aan de
gevangenis en de recidivegraad van
manlijke ex-gedetineerden afkomstig
uit vier gevangenissen in de staat New
York. Daartoe werden de
ex-gedetineerden verdeeld in twee
groepen, waarvan de ene wel had
deelgenomen aan het religieuze
programma en de andere niet. De
twee groepen waren in andere
relevante opzichten zo gelijk mogelijk
aan elkaar. Uit de analyses van de
onderzoeksresultaten bleek dat
degenen die tijdens hun detentie actief
waren geweest in Bijbel-studies een
significant lagere kans hadden
binnen de follow-up-periode van nen
jaar te worden gearresteerd. Er waren
echter geen verschillen in de mate van
aanpassing aan het gevangenisverblijf.
De auteurs relativeren hun resultaten
door te wijzen op enige onderzoekgebreken. De deelnemers aan het
Bijbel-prograrnma waren niet
systematisch of representatief
geselecteerd. maar bestonden
eenvoudig uit alle gedetineerden die
aan dat programma hadden
deelgenomen. Daardoor waren
Spaanstaligen naar verhouding
oververtegenwoordigd, en die hadden
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om andere redenen al een lagere
recidivekans. Een andere verklaring
voor de geringere recidive van
degenen die het Bijbel-programma
volgden, is dat deze een positieve
selectie van gedetineerden vormde en,
vanwege hun grotere betrokkenheid,
toch al minder waren geneigd tot
recidive.
Met literatuuropgave.

19
Negy, C., DJ. Woods e.a.
The relationship between female
inmates coping and adjustment in a
minimum-security prison
Criminal justice and behavior, 24e jrg.,
nr. 2, 1997, pp. 224-233
Het leven in een gevangenis roept veel
spanningen op; spanningen die zowel
te maken hebben met problemen
binnen gevangenismuren zelf, als met
sociale problemen buiten die vanuit de
gevangenis nauwelijks kunnen worden
opgelost. Sommigen kunnen beter
tegen deze spanningen dan anderen.
Onderzocht is daarom welke
aanpassingsstrategieen betere
resultaten hebben dan andere. De
onderzoekgroep bestond uit ruim 150
vrouwelijke gedetineerden in een licht
beveiligde, federale gevangenis in
Texas. De vrouwen moesten
vragenlijsten invullen die waren gericht
op hun aanpassingsstrategie, alsmede
op het niveau van hun angst,
depressiviteit, eigenwaarde. Daarnaast
werden gegevens verzameld over
disciplinaire overtredingen. Het bleek
dat het kiezen van een proactieve
opstelling ten opzichte van problemen,
het bedachtzaam reageren, het positief
interpreteren van spanningsvolle
gebeurtenissen, het aanvaarden
daarvan en religieuze bezinning alle
een positief effect hadden op de
ervaren depressiviteit en angst, en op
het gevoel van eigenwaarde.
Gedetineerden die zich fysiek
terugtrokken en problemen en

spanningen ontkenden hadden
daarentegen meer aanpassingsproblemen.
Met literatuuropgave.

Reclassering
20
Batiuk, M.E., P. Moke e.a.
Crime and rehabilitation: correctional
education as an agent of change; a
research note
Justice quarterly, 14e jrg., nr. 1, 1997,
pp. 168-185
Uit een studie onder 318 mannelijke
ex-gedetineerden uit de Amerikaanse
staat Ohio komt naar voren dat zij die
tijdens hun gevangenisstraf een
opleiding volgden in de periode tot
tien jaar na hun invrijheidstelling
minder vaak opnieuw werden
gedetineerd dan hun tegenhangers die
geen opleiding volgden. Het verband
tussen opleiding en recidive is echter
indirect. De verschillen in recidive
tussen beide groepen verdwijnen als
men in de analyses ook rekening
houdt met het feit of men na de
invrijheidstelling al dan niet werk
heeft. De auteurs concluderen dan oak
dat het volgen van een opleiding in de
gevangenis de kans op recidive
vermindert, maar dat dit gebeurt via
het verkrijgen van een baan. Ze geven
toe dat de recidive-resultaten ook
zouden kunnen worden verklaard
vanuit motivatieverschillen aan de kant
van de gedetineerden. Maar een
dergelijke verklaring maakt de speciale
opleidingsprogrammas nog niet
overbodig: ze zijn nodig om de juiste
motivatie bij de deelnemers naar
boven te krijgen.
Met literatuuropgave.
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21
Masters, G.

22
Sims, B., M. Jones

Values of probation, society and beyond
The Howard journal of criminal justice,
36e jrg., nr. 3, 1997, pp. 237-247
In het recente debat ten aanzien van
'richtlijnen voor voorwaardelijke
veroordeling in de jaren '90' pleit M.
Nellis (1995) year een reorganisatie
van de reclassering. Deze zou ten
dienste moeten komen te staan van
zowel dader als slachtoffer. Het zou
een restauratieve instelling moeten
worden, waarin de supervisie en
resocialisatie van daders en steun aan
slachtoffers een pleats krijgen. In dit
artikel wordt ingegaan op drie
samenhangende theme's uit het debat:
restauratieve rechtspleging; relationele
rechtspleging en; reintegratieve
schaamte. De kracht van de
restauratieve rechtspleging wordt
besproken, samen met factoren die
waarschijnlijk verantwoordelijk zijn
voor het succes ervan in andere
landen. In de restauratieve rechtspleging worden misdaden beschouwd als
voortkomend uit conflicten tussen
leden van de samenleving. De rd l van
de staat zou er eon moeten zijn van
het creeren van een 'arena', waarbinnen leden van de samenleving kunnen
onderzoeken, debatteren en
oplossingen kunnen vinden voor hun
eigen conflicten. In de praktijk is deze
vorm van rechtspleging te herkennen
binnen de victim offender mediation en
meer recent in de family group
conferencing. De auteur gaat hier
nader op in en concludeert dat de
invoering van een restauratieve
rechtspraktijk in Engeland en Wales
wenselijk is. Mede gezien de positieve
resultaten ervan in andere landen.
Met literatuurapgave.

Predicting success or failure on
probation; factors associated with
felony probation outcomes
Crime and delinquency, 43e jrg., nr. 3,
1997, pp. 314-327
In 1983 stonden van eke 100.000
inwoners van de Verenigde Staten 287
personen onder reclasseringstoezicht.
In 1993 was dit aantal gestegen tot
1490. Het stork toegenomen gebruik
van reclasseringstoezicht als eon
alternatief voor een gevangenisstraf is
veroorzaakt door de overbevolking van
de Amerikaanse gevangenissen. In de
onderhavige studie is nagegaan welke
factoren van invloed blijken to zijn op
het (hoge) mislukkingspercentage van
ander toezichtstellingen. Daartoe zijn
2850 gevallen in North Carolina
onderzocht waarvan het reclasseringstoezicht ofwel vanwege technische
overtredingen van de voorwaarden
ofwel vanwege nieuwe delicten werd
opgeheven. Behalve achtergrondgegevens van de onder toezicht
gestelden, word in de analyse ook het
door de reclassering getaxeerde
mislukkingsrisico betrokken. Dit risico
wordt in North Carolina geschat op
basis van verschillende indicatoren,
zoals de criminele voorgeschiedenis,
druggebruik, werkervaring enzovoort.
Ongeveer de helft van alle onder
toezicht stellingen in North Carolina
mislukt. Met behulp van eon
logistische regressie-analyse werden
verschillende factoren gdfdentificeerd
die eon significante bijdrage leveren
aan de verklaring van mislukte onder
toezichtstellingen. Leeftijd, etniciteit, de
lengte van de opgelegde straf en het
aantal maanden van reclasseringstoezicht bleken alle van belang. Het
door de reclassering getaxeerde
mislukkingsrisico block ook een goede
predictor te zijn van het at dan niet
slagen van de onder toezichtstelling.
Met literatuuropgave.
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Jeugdbescherming en
-delinquentie
23
Dawkins, M.P.
Drug use and violent crime among
adolescents
Adolescence, 32e jrg., nr. 126, 1997,
pp. 395-405
Uit een studie onder 312 jeugdige
gedetineerden blijkt dat het plegen
van verschillende soorten (gewelds)delicten vaak samengaat met het
gebruik van alcohol en/of drugs.
Betrekt men echter meer conventionele voorspellers, zoals de leeftijd en
het strafrechtelijke verleden in de
analyses dan valt de invloed van met
name (hard)druggebruik op het
voorkomen van de meeste delicttypen
goeddeels weg. Aileen alcoholgebruik
voegt bij een aantal delicten nog iets
toe aan de meer reguliere criminogene
factoren.
Met literatuuropgave.
24
Reed, M.D., P. Wilcox Rountree
Peer pressure and adolescent
substance abuse
Journal of quantitative criminology, 13e
jrg., nr. 2, 1997, pp. 143-180
De sociale druk die uitgaat van de
vriendenkring wordt vaak gezien als de
belangrijkste oorzaak van alcohol- en
druggebruik van minderjarigen.
Onduidelijk is echter hoe dit precies in
zijn werk gaat. Op basis van
longitudinale enquetegegevens gaan
de auteurs na welke specifieke sociale
processen een rol spelen bij het
alcohol- en druggebruik onder
Amerikaanse jongeren. Vreemd
genoeg blijkt directe sociale druk
daarop geen invloed van betekenis te
hebben. Wel speelt 'differentiele
associatie' in het algemeen een rol.
Jongeren die omgaan met vrienden die
alcohol en drugs gebruiken nemen dat
gedrag vaak over. Uit structurele
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padanalyses blijkt echter dat het
omgekeerde ook voorkomt, dat wil
zeggen dat jongeren die alcohol en/of
drugs gebruiken jongeren opzoeken
die dat ook doen. Het is niet zo dat
alcohol- en druggebruik voorafgegaan
wordt door een noodzakelijke
verandering in attitudes ten aanzien
van de wenselijkheid van het gebruik.
Wel blijkt er sprake te zijn van
rationalisatie achteraf: jongeren die
gebruiken passen hun attituden aan
hun gebruik aan. Op basis van de
resultaten van hun onderzoek pleiten
de auteurs ervoor om bij pogingen om
het alcohol- en druggebruik onder
jongeren terug te dringen niet zozeer
uit te gaan van het bijbrengen van
normen, maar meer aandacht te
besteden aan de mechanismen die
werkzaam zijn in sociale selectieprocessen.
Met literatuuropgave.
25
Killias, M., J. Rabasa
Weapons and athletic constitution as
factors linked to violence among male
juveniles; findings from the Swiss
Self-reported Delinquency Project
The British journal of criminology,
37e jrg., nr. 3, 1997, pp. 446-457
Door middel van retrospectief
onderzoek is gezocht naar de relatie
tussen fysieke gesteldheid en het
dragen van een wapen bij het
ontstaan van gewelddadig gedrag. De
aanname is dat beide de kans op dit
gedrag vergroten. Onder gewelddadig
gedrag wordt al het agressieve gedrag
verstaan dat buiten de familiesfeer is
ten toon gespreid, zoals het
venNonden en in elkaar slaan van
mensen buiten de familie, relschoppen
en straatroof. De relatie wordt
vergeleken met niet-gewelddadig
gedrag, zoals winkeldiefstal. De
verwachting is dat gewelddadig
gedrag gecorreleerd is met fysieke
kracht en met de aanwezigheid van
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wapens. Daarnaast wordt aangenomen
dat er ook een relatie is met pesten op
school, weinig ouderlijk gezag, slechte
schoolprestaties, eerder contact met
de politie als Can verdachte en als
slachtoffer van geweld en de mate van
impulsiviteit. Uit logistische regressie
blijkt dat het dragen van wapens,
pesten op de lagere school en het
slachtoffer zijn van geweld sterk zijn
gerelateerd aan gewelddadige acties,
terwfil het ouderlijk gezag minder
belangrijk lijkt. Voor pesten op school
blijken slechte prestaties en weinig
zelfcontrole van belang, een atletische
bouw en uiterlijke agressiviteit blijken
echter belangrijker. Voor de puberteit
zijn deze variabelen echter niet meer
significant. ZoaIs verwacht is het
model niet zo goed om winkeldiefstal
te voorspellen. De auteurs concluderen
dat hoewel er veel beperkingen zitten
aan hun onderzoek, er aanwijzingen
zijn dal fysieke gesteldheid een
belangrijke verklarende variabele kan
zijn (naast psychologische factoren) in
de verklaring van gewelddadig gedrag.
De meeste atletisch gebouwde
jongens gebruiken geweld niet meer
am problemen op te lossen, met als
gevolg dat fysieke gesteldheid niet
meer gecorreleerd is met geweld in de
puberteit, wanneer rekening gehouden
wordt met het wapenbezit. Degenen
die wel geweld zijn blijven gebruiken,
zoeken hun voordeel in het gebruik
van wapens. waarmee hun fysieke
gesteldheid minder bijdraagt in de
verklaring van het geweld. Bij het
terugdringen van geweld zou meer
gelet moeten warden op de houding
van jongeren om wapens te dragen
voor hun eigen veiligheid. omdat juist
deze jongens vaker betrokken zijn bij
gewelddadige situaties.
Met literatuuropgaye.

26
Lanct61, N., M. LeBlanc
Les adolescentes membres des bandes
marginales; on potent/el antisocial
anemia par la dynamique de Is bande?
Criminologie. 30e jig., nr. 1, 1997,
pp. 111-130
In dit artikel worden de sociale en
persoonlijke kenmerken van
vrouwelijke bendeleden onder de loep
genomen. De auteurs hebben
gegevens verzameld over 150 meisjes
die in de jaren 1992 en 1993 door de
kinderrechter te Montreal werden
veroordeeld. Het onder7oek toonde
aan dat meisjes die zich bij een gang
aansluiten ernstige handicaps
vertonen die te maken hebben met
hun sociale adaptatie, hun persoonlijkheid en hun deviant en delinquent
gedrag. Vrouwelijke bendeleden
doorgaan dus net als de mannelijke
bendeleden een selectieproces. Het
profiel van het vrouwelijke bendelid
verandert oak near gelang de gang
waarbij zij zich aansluiten. Hoe
georganiseerder de bende, hoe erger
het vrouwelijk bendelid wordt. De
context van de georganiseerde benden
zorgt er echter voor dat de rol van de
meisjes zich eerder beperkt tot hulpje
dan dat hen de gelegenheid wordt
geboden hun antisociale potentieel te
ontladen.
Met literatuuropgave.

27
Pakiz, B., H.Z. Reinherz e.a.
Early risk factors for serious antisocial
behavior at age 21; a longitudinal
community study
American journal of orthopsychiatry,
67e jig., nr. 1, 1997, pp. 92-101
Er is al veel onderzoek gedaan near
het voorkomen van asociaal gedrag,
de oorzaken ervan en vroege
manifestaties van degelijk gedrag bij
jonge kinderen. Maar weinig studies
hebben vroege uitingen van asociaal
gedrag onderzocht in de belangrijke
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overgangsfase van de jonge
volwassenheid. Met dit onderzoek
trachten de auteurs deze leemte op te
vullen door het identificeren van
risicofactoren voor asociaal gedrag dat
op de leeftijd van 21 jaar wordt
vertoond en welke al kunnen worden
herkend in de leeftijdscategorie van
vijf tot achttien jaar. De volgende
factoren worden op grond van eerder
onderzoek en resultaten van de
longitudinale studie waarvan dit artikel
deel uitmaakt, geacht een verhoogd
risico op 21-jarige leeftijd te
veroorzaken: het mannelijk geslacht;
vroege gedragsproblemen, agressie of
vijandelijkheid; negatieve huiselijke
omgeving; leerproblemen; gebrek aan
maatschappelijke ondersteuning en
verminderd gevoel van eigenwaarde.
Na analyse van data verkregen over
een periode van achttien jaar ten
aanzien van risicofactoren voor ernstig
asociaal gedrag bij 375 jong
volwassenen, wonend in het
noordoosten van de Verenigde Staten,
werden inderdaad vroege agressie en
vijandelijkheid, acting - out- gedrag,
leerproblemen en een negatieve
huiselijke omgeving aangewezen als
voorspellende factoren voor latere
deviantie. Er werden verschillende
patronen gevonden voor mannen en
vrouwen.
Met literatuuropgave.
28
Winters, C.A.
Learning disabilities, crime, delinquency,
and special education placement
Adolescence, 32e jrg., nr. 126, 1997,
pp. 451-462
Jeugdigen met leerstoornissen duiken
meer dan gemiddeld op in de
justitie-inrichtingen, en lijken dan ook
oververtegenwoordigd te zijn onder
delinquente jongeren. Is dit werkelijk
zo? En als dit zo is, waar ligt het dan
aan? Kan vroegtijdig ingrijpen
preventief werken? Uiteenlopend
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onderzoek in de VS laat zien dat
slechte schoolprestaties inderdaad
nogal eens samenhangen met
delinquent gedrag. De auteurs wijzen
er echter op dat leerproblemen, zoals
leerachterstand en tijdelijk moeilijk
mee kunnen komen op school, nog
niet hetzelfde zijn als leerstoornissen
(learning disabilities). Deze zijn van
meer blijvende aard, en kunnen oak
niet altijd worden verholpen. Volgens
schattingen van het Amerikaanse
ministerie van Onderwijs komen dit
soort echte leerstoornissen bij
ongeveer 5% van alle leerlingen voor.
Volgens de onderzoekers is dit in
scherp contrast met het aantal
jeugdigen met leerstoornissen onder
degenen die met justitie in aanraking
komen, een aantal namelijk dat op
maar liefst 50% wordt geschat.
Onderzoek in Illinois laat inderdaad
een duidelijk verband zien tussen
schoolprestaties, drop-out en
veroordelingen tot vrijheidsstraf. De
auteurs stellen dat onvoldoende tijdig
wordt onderkend dat deze jeugdigen
speciaal onderwijs nodig hebben. In
het algemeen onderwijs moet hier
meer aandacht aan worden geschonken: procedures am deze kinderen te
identificeren zouden standaard moeten
warden ingevoerd. Deze categorie
dient zo snel mogelijk te worden
verwezen naar het bijzonder onderwijs
voor moeilijk lerende kinderen. Deze
onderwijsvormen zijn in de VS volgens
de auteurs wel degelijk toegerust am
het dreigende afglijden in een
criminele carriere te voorkOmen. Het is
in het belang van het kind am het zo
goed mogelijk als volwaardig lid aan
de samenleving te laten participeren.
Met literatuuropgave.
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29
Zhao, J., Q.C. Thurman
Community policing: where are we
now?
Crime and delinquency, 43e jrg., nr. 3,
1997, pp. 345-357
Is community policing, een meer op
gemeenschapstaken gericht optreden
van de politie, in de Verenigde Staten
inderdaad zo zeer aangeslagen als bij
de introductie van het concept in de
jaren tachtig werd beoogd? Of blijven
meer klassieke taakopvattingen bij de
politie toch overheersen? Vergelijkbaar
met ons land, heeft de Amerikaanse
politic drie hoofdtaken: criminaliteitsbestrijding, handhaving van de
openbare aide, en hulpverlening. Bij
de invoering van het communitypolicing model werd verondersteld dat
de laatste twee clusters relatief meer
gewicht zouden gaan krijgen,
uitgedrukt in tijd en geld, ten koste
van de eerste. De preventieve effecten
van de nieuwe aanpak zouden deze
geringere nadruk op criminaliteitsbestrijding-sec overigens rechtvaardigen. Een steekproef-onderzoek onder
zo'n 230 politiedistricten in de VS laat
echter zien dat de klassieke prioriteit,
bestrijding van de criminaliteit,
onverminderd het hoogst scoort. De
veronderstelling dat dit in de minder
grote steden (kleiner dan 100.000
inwoners) enders zoo liggen dan in
grate steden, wordt evenmin
bewaarheid. Alleen voor de aanpak
van bende-criminaliteit geldt dal dit in
de gmotste steden een (nog) hogere
prioriteit geniet. Oak de politieregio's
waar meer vrouwelijke agenten
werken, zoals in het westen van het
land, blijken in het algemeen niet een
meer op gemeenschapstaken gerichte
taakopvatting te hebben dan elders.
De onderzoekers concluderen dat het
Amerikaanse politiekorps in grate
lijnen zijn eigen priontelten blijft

stellen, ars een meer near binnen
gerichte organisatie, ongeacht de
erterne lokale omgeving. In zoverre
wordt aan de politieke retoriek rand
het belang van community policing nog
niet echt gevolg gegeven.
Met literatuuropgave.
Verslaving
30
Cattacin, S., I. Renschler
Cannabispolitik; ein Vergleich zwischen
zehn tandem
Abhangigkeiten, 3e jrg., nr. 1, 1997, pp.
31-43
Het gebruik van, de handel in en het
verbouwen van cannabis valt in
diverse landen ander verschillende
formele en informele regelingen.
Onder cannabis warden in dit artikel
verstaan produkten uit hennepplanten
zoals hasjiesj, hasjolie en marihuana.
In dit artikel wordt de cannabispolitiek
van tien landen: Duitsland, Frankrijk,
Groot-Brittannid, Italie, Nederland,
Oostenrijk, Zweden, Zwitserland,
Spanje en de Verenigde Staten van
Amerika voor wat betreft de wettelijke
regelingen op het gebied van gebruik,
vervaardiging en handel beschreven.
In een vergelijkende analyse worden
de algemene uitgangspunten van de
cannabispolitiek in deze tien landen in
verband gebracht met drie modellen
op het gebied van de drugspolitiek
Wet model van de risicovermindering,
het controlemodel en het therapeutische model). De onderzochte landen
werden al naar gelang hun politieke
orientatie in zes groepen ingedeeld.
De auteurs gaan tenslotte nader in op
mogelijkheden tot optimalisering van
de cannabispolitiek in de zin van een
coherente preventie van mogelijke
problemen die kunnen ontstaan door
de tegenstrijdige wijze waarop de
maatschappij omgaat met een illegale
doch vergaand getolereerde drug.
Mel Ifteratuuropgave.
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Slachtofferstudies
31
Johnson, S.D., L. Bowers e.a
New insights into the spatial and
temporal distribution of repeat
victimisation
The British journal of criminology, 37e
jrg., nr. 2, 1997, pp. 224-241
In dit artikel gaan de auteurs in op het
verschijnsel herhaald slachtofferschap.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat het
risico om opnieuw slachtoffer te
worden van een inbraak groter wordt
nadat men slachtoffer is geworden van
een inbraak. De auteurs behandelen
een recente studie die ingaat op de
relatie tussen herhaald slachtofferschap en de factor tijd - hoe snel
wordt iemand opnieuw slachtoffer -,
deprivatie en zogenaamde inbrekers'
hot spots. In deze studie bleek dat de
kans op herhaald slachtofferschap
groter was, dan je op grond van de
statistiek zou mogen verwachten. Om
deze grotere kans te verklaren
presenteerden de auteurs twee
alternatieve hypothesen. De eerste
hypothese verklaart de grotere kans
uit de verhoogde kwetsbaarheid van
een woning na een eerste inbraak. De
tweede hypothese probeert de variatie
in herhaald slachtofferschap te
verklaren door deze te relateren aan
kenmerken van de dader. Beide
hypothesen worden door het
onderzoek min of meer bevestigd.
Verder bleek uit het onderzoek dat de
geografische localisering van herhaald
slachtofferschap van invloed is op het
bepalen van inbrekers' hot spots. De
auteurs benadrukken tenslotte de
beleidsrelevantie van de resultaten van
dit onderzoek: als je weet dat de
kwetsbaarheid van een woning een rol
speelt bij het opnieuw slachtoffer
worden van een inbraak, kunnen
preventieve maatregelen die de
kwetsbaarheid verminderen, leiden tot

een vermindering van het aantal
inbraken.
32

Ullman, S.E.
Review and critique of empirical studies
of rape avoidance
Criminal justice and behavior, 24e jrg.,
nr. 2, 1997, pp. 177-204
In dit artikel worden studies die zijn
gedaan naar het voorkomen van
verkrachting onderzocht om de
wetenschappelijk basis van adviezen
op dit gebied te beoordelen. De
resultaten worden bezien in het licht
van de conceptuele en methodologische limieten van deze literatuur en er
worden specifieke aanbevelingen
gedaan voor toekomstig onderzoek.
Consistent bewijsmateriaal suggereert
de effectiviteit van strategieen die
gericht zijn op het met kracht
weerstand bieden om verkrachting te
voorkomen. Er zijn echter ook enige
studies gedaan naar weerstand binnen
de sociale en situationele contexten
van verkrachting om informatie te
verkrijgen over het voorkomen van
verkrachting in specifieke situaties. De
auteur acht grotere en meer
representatieve studies waarin een
breder scala aan situationele factoren,
bestrijdingsstrategieen en de effecten
van aanranding worden beoordeeld,
noodzakelijk. Interacties van
contextuele factoren zoals een
voorafgaand alcoholgebruik en de
relatie tussen dader en slachtoffer
dienen nader te worden onderzocht.
Ook dienen gegevens met betrekking
tot het resultaat van de door het
slachtoffer geboden weerstand te
worden geanalyseerd teneinde de
waarschijnlijkheid van een uitgevoerde
verkrachting en fysieke kwetsuren bij
het slachtoffer te kunnen voorspellen.
Met literatuuropgave.
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33

Winkel, F.W., RJ. McCormick
Victim precipitation; some fresh
evidence on nonverbally mediated
perceptions of vulnerability
Psychology, crime and law, 3e jrg.,
nr. 3, 1996. pp. 219-225
De beoordeling van een potentieel
slachtoffer door een potentiele dader
is vaak gebaseerd op nonverbale
informatie als algemene verschijning,
haardracht, kleding, gebaren, postuur,
manier van lopen enzovoort. In
victimologische context wordt de
kwetsbaarheid van eon slachtoffer als
'precipitatie van het slachtoffer'
aangeduid, waarbij men refereert aan
elk persoonlijk (mm of meer statisch,
veranderlijk of dynamisch) kenmerk of
attribuut dat de kans slachtoffer te
warden bij het individu verhoogt. In
het experiment dat hier beschreven
wordt richt men zich op de al of niet
synchrone manier van !open als
nonverbale determinant van
differentiele perceptie. Aan 66
mannelijke en 58 vrouwelijke
studenten werd gevraagd video's te
beoordelen van 28 vooraf geinstrueerde voetgangers. Vragen die zij
kregen voorgelegd waren: 'Denk je dat
de betreffende persoon makkelijk te
beroven is?' en 'Denk je dal daze
persoon zelfverzekerd is?' Het bMkt
dat eon manier van lopen die
geassocieerd wordt met een gebrek
aan interactionele synchroniteit gebrek aan cotirdinerende bewegingen, gebrek aan 'eenheid1 gebrek aan
vloeiende bewegingen - gezien wordt
als bepalend voor een verhoogde kans
beroofd te worden. Dezelfde personen
hadden ook minder zelfvertrouwen
valgens de beoordelaars. Dit in
tegenstelling tot de voetgangers die
een synchrone manier van open lieten
zien.
Met literatuuropgave.
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