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5Voorwoord

Voorwoord

Begin oktober 2011 overleed Steve Jobs, de topman bij Apple, die de 

iPod met videofunctie, de iPad en de iPhone met cameraatje massaal 

aan de man en de vrouw bracht. Over de hele wereld werd aandacht 

besteed aan de man die de (computer)wereld ingrijpend veranderde. 

De Nederlandse maatschappij en strafrechtsketen zijn ook beïnvloed 

door de producten van Apple en meer in het algemeen door de tech‑

nologische ontwikkelingen en digitalisering. Zo zijn de eerste digitale 

zittingszalen al in gebruik genomen en had het Haagse gerechtshof de 

primeur van de eerste digitale hogerberoepszitting met een digitaal 

OM‑dossier op de iPad.1

Er gebeurde in oktober nog meer op het gebied van beeld en de 

strafrechtsketen, waarbij we alle fictieve beelden, zoals het uitkomen 

van de film over de Heineken‑ontvoering, buiten beschouwing laten. 

Zo gaf minister Opstelten het startschot voor de campagne Pak de 

overvaller. Pak je mobiel. De overheid hoopt hiermee burgers zover 

te krijgen dat ze bij een overval de (vermoedelijke) daders filmen 

of fotograferen. Mensen kunnen de filmpjes en foto’s uploaden via 

de website van de nationale recherche en daar ook informatie over 

locatie, omstandigheden en dergelijke achterlaten.

Ook werden naar aanleiding van urgente kindervermissingen 

verschillende Amber Alerts uitgestuurd. Burgers kunnen deze 

opsporingsberichten met foto ontvangen op de eigen computer en 

mobiele telefoon. Hoewel de effectiviteit van Amber Alert onduidelijk 

is, bijvoorbeeld omdat de getoonde foto niet overeenkomt met hoe 

een kind er in de situatie werkelijk uitziet (Gier e.a., 2011), spreekt het 

middel veel mensen aan (zie ook Griffin, 2010).

Voorts verscheen het rapport ‘Rechtspraak in beeld’ van de com‑

missie‑Van Rooy. Deze commissie evalueerde de rechtszaak tegen 

PVV‑leider Wilders, die rechtstreeks werd uitgezonden op televisie. 

De Rechtbank Amsterdam gaf toestemming voor deze integrale 

live‑uitzendingen vanwege de aard van de strafzaak tegen Wilders en 

de grote maatschappelijke belangstelling die ervoor bestond, aldus 

het rapport. De commissie spreekt zich positief uit over de ruimere 

openbaarheid en toegankelijkheid en adviseert de gerechtelijke 

instanties welwillend te staan tegenover verzoeken om meer dan de 

1  Persbericht van 15 april 2011.
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 gebruikelijke onderdelen van een strafzitting te filmen, of om zit‑

tingen live uit te zenden. Dit betekent dat een Nederlandse variant op 

het Amerikaanse Court TV een stapje dichterbij is gekomen. De media 

besteedden veel aandacht aan het rapport, vooral aan het argument 

dat de televisie‑uitzendingen zouden kunnen bijdragen aan meer 

vertrouwen in de rechtspraak (bijvoorbeeld Ali en De Pous, 2011).

Ten slotte haalde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) het 

nieuws met de opening van CSI The Hague ofwel het CSI Lab. In dit 

proeflaboratorium is het mogelijk te oefenen met sporen en geavan‑

ceerde forensische recherchetechnieken. Het bestaat onder andere 

uit een nagebootste plaats delict, met camera’s en sensoren, en een 

observatiekamer. Het NFI en samenwerkingspartners als de TU Delft, 

Philips en TNO beogen een state‑of‑the‑art trainings‑ en demonstra‑

tiefaciliteit te zijn. Met behulp van de nieuwste technologische kennis 

en apparatuur wordt de plaats delict digitaal ‘bewaard’ en kan deze 

later in een virtuele omgeving weer worden gereconstrueerd en zo 

weer ‘zichtbaar’ worden. Zo’n driedimensionale reconstructie biedt 

niet alleen de politie inzicht in het delict, maar ook justitie, rechters 

en advocaten.2

Dit zijn vier gebeurtenissen in Nederland, die in een maand tijd het 

nieuws haalden. De technologische ontwikkelingen hebben hun 

weerslag op de diverse fasen van de strafrechtspleging. Of alle actoren 

binnen de strafrechtspleging deze ontwikkelingen toejuichen, is nog 

maar de vraag. Ook zijn vraagtekens te plaatsen bij gestelde verban‑

den en verwachtingen. Dat vraagt om reflectie en dit themanummer 

hoopt daarin te voorzien. Zo wordt uitgebreid stilgestaan bij de 

gevolgen van visualisering voor waarheidsvinding in strafzaken. Ook 

komt aan de orde of de processuele gelijkheid in het gevaar komt als 

een van de procespartijen het betoog kracht kan bijzetten met behulp 

van geavanceerde beeldtechnologie, terwijl de andere partij – bijvoor‑

beeld door financiële beperkingen – die mogelijkheid niet heeft.

Het openingsartikel van Vanderveen beschrijft de opmars van het 

beeld in de verschillende fasen van de strafrechtspleging, die nauw 

verbonden is met de introductie van het elektronische dossier. 

Behalve de aloude vingerafdruk en de compositietekening gaat het 

tegenwoordig ook om filmpjes gemaakt door omstanders/getuigen, 

röntgenfoto’s, MRI‑scans, radiogrammen en 3D‑reconstructies. 

De auteur maakt onderscheid tussen ontwikkelingen in de vorm 

en de inhoud van de beelden. Voorts wordt ingegaan op empirisch 

2 Zie www.csithehague.com/nl/042/csi_lab.html.
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 onderzoek naar effecten van beelden in de strafrechtelijke context. 

Een voorlopige conclusie is dat de visualisering revolutionaire gevol‑

gen kan hebben voor de strafrechtspleging.

Welke nieuwe visuele technieken er in de afgelopen jaren zijn ontwik‑

keld, wordt duidelijk in het artikel van Bijhold, die vooral ingaat op 

onderzoek op de plaats delict. De mogelijkheden en beperkingen van 

de nieuwe technieken in de verschillende fasen van het onderzoek 

komen aan bod. De auteur geeft ook voorbeelden van technieken 

waarmee in het voornoemde CSI The Hague wordt geëxperimenteerd. 

Hij laat zien dat het gebruik van de nieuwe technologie het onder‑

zoeksproces verandert en waarschuwt dat het tonen van beelden van 

misdaadscenario’s risico’s met zich meebrengt, omdat beelden een 

grotere overtuigingskracht hebben dan geschreven tekst.

De videoconferentie, ook wel telehoren genoemd, is een andere 

toepassing van auditieve en visuele technologie in de rechtspleging. 

Verrest beschrijft hoe de videoconferentie in Nederland in 2000 werd 

geïntroduceerd ter uitvoering van de EU Rechtshulpovereenkomst. 

Hoewel de wet in principe voorziet in een brede toepassing, wordt het 

middel in het Nederlandse recht nu nog beperkt ingezet: in vreem‑

delingenzaken en in het vooronderzoek van strafzaken. De auteur 

bespreekt wat de directe consequenties zijn van videoconferentie 

voor de verschillende procespartijen. Ook de vraag hoe videoconfe‑

rentie zich verhoudt tot de eisen die het EVRM (art. 6) stelt aan een 

eerlijk proces, komt aan de orde. De auteur stelt dat de videoconfe‑

rentie in de toekomst een bredere toepassing kan krijgen in het 

strafrecht, nu veel rechtbanken, gerechtshoven en justitiële inrich‑

tingen voorzien zijn van de noodzakelijke apparatuur. Of dat ook zal 

gebeuren is afhankelijk van de rechters, die het vertrouwen moeten 

hebben dat videoconferentie een goed alternatief kan zijn voor een 

fysieke confrontatie met een getuige of verdachte. De bijdrage van 

Verrest wordt aangevuld met een kort overzicht, geschreven door 

Van der Ende, die op basis van eerder verricht kosten‑batenonderzoek 

de feiten over telehoren op een rijtje zet.

Een mogelijke visuele en digitale transformatie van de rechtspraak is 

in Nederland nog maar mondjesmaat te zien, maar in de Verenigde 

Staten heeft de ‘revolutie’ zich op dit terrein al voltrokken. Twee 

artikelen in dit themanummer weiden hierover uit.

Ten eerste de onderzoekers Feigenson en Spiesel, die laten zien hoe 

afbeeldingen op een andere manier betekenis geven dan woorden 

alleen dat kunnen doen, en hoe beelden en woorden gecombineerd 
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kunnen worden om elkaar inhoudelijk aan te vullen dan wel tegen 

te spreken of om een nieuwe betekenis te genereren die door de 

afbeeldingen of woorden alleen nooit naar voren was gekomen. 

Zij gaan in op het probleem van het ‘naïef realisme’, het verschijnsel 

dat afbeeldingen over het algemeen meer vertrouwen wekken, op 

een intuïtieve en effectieve manier, dan alleen woorden dat doen. 

Vervolgens worden de gevolgen voor de rechtspleging van de alom‑

tegenwoordigheid van digitale technologieën besproken. De auteurs 

pleiten voor het ontwikkelen bij procespartijen van een basisbewust‑

zijn van hoe beelden betekenis vormen, zodat er ruimte komt voor 

onderzoek naar de cognitieve, emotionele en retorische effecten van 

de afbeeldingen en de multimediadisplays die tijdens een rechtszaak 

worden vertoond.

Ten tweede is een bijdrage opgenomen van Roosma en Dubelaar, 

die zich concentreren op de regeling omtrent visueel bewijs in het 

Amerikaanse strafproces. Zij beogen daarmee inzichtelijk te maken 

hoe het gebruik van visueel materiaal nader kan worden genormeerd 

en daarmee aanknopingspunten te bieden voor normering in het 

Nederlandse strafproces. Daartoe analyseren zij zowel de Federal 

Rules of Evidence als relevante jurisprudentie.

Terug naar de Nederlandse situatie: het hiervoor aangehaalde 

rapport van de commissie‑Van Rooy wordt besproken door Kor, die 

eerder het boek Medialisering van recht schreef. De auteur bespreekt 

de bestaande richtlijnen voor aanwezigheid van camera’s ter zitting 

en gaat in op de mogelijke consequenties van de voorgestelde ver‑

ruiming van het gebruik van camera’s. Ook de vraag of grotere zicht‑

baarheid en openbaarheid van de rechtspraak zal leiden tot groter 

vertrouwen van de bevolking, komt aan de orde. De auteur signaleert 

onder andere dat bij een deel van de rechterlijke macht nog weinig 

besef is van de impact van rechtspraak op televisie.

Ten slotte recenseert Van Calster het recent verschenen boek 

Visualizing law in the age of the digital baroque  van de Amerikaanse 

onderzoeker Richard K. Sherwin. 

G.N.G. Vanderveen

M.P.C. Scheepmaker*

* Dr. Gabry Vanderveen, gastredacteur van dit themanummer, is als docent en onderzoe-
ker criminologie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit 
Leiden. Mr. drs. Marit Scheepmaker is hoofdredacteur van Justitiële verkenningen.
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Beeldmateriaal in de Nederlandse 
strafrechtsketen

G.N.G. Vanderveen*

Volgens het AD had Rotterdam een primeur (Hakkenberg, 2011). 

Eind september, begin oktober werden foto’s van verdachten van 

betrokkenheid bij de Feyenoord‑rellen van zaterdagavond 17 sep‑

tember op digitale billboards getoond. Deze foto’s werden ook 

gepresenteerd op websites, in enkele televisieprogramma’s en in 

kranten. Burgemeester Aboutaleb en het Openbaar Ministerie (OM) 

hoopten dat de ‘relschoppers’ zouden worden herkend en/of zich uit 

eigen beweging bij de politie zouden melden. Verschillende getoon‑

de verdachten hebben dat ondertussen gedaan.

Het gebruik van beeldmateriaal, bijvoorbeeld afkomstig van bevei‑

ligingscamera’s, ten bate van de opsporing is niet uitzonderlijk. Zo 

tonen televisieprogramma’s als Opsporing Verzocht, kranten en ook 

websites van politiekorpsen foto’s of compositietekeningen voor 

opsporingsdoeleinden. Met de komst van het digitale dossier is het 

nog gemakkelijker geworden om dergelijk (audio)visueel materiaal 

toe te voegen aan het dossier en dit materiaal direct, tijdens de 

zitting, te zien. Beeldmateriaal is aanwezig in alle fasen van de 

strafrechtspleging: in het kader van de bewijsvergaring, bewijs‑

analyse en bewijspresentatie worden beelden zowel verzameld als 

geproduceerd. Digitale technologieën spelen in al deze fasen een 

steeds grotere rol (Schofield, 2009). Het is dan ook allang niet meer 

alleen de compositietekening of de mug shot, het zijn ook de door 

omstanders op hun mobieltjes gefilmde incidenten, röntgenfoto’s, 

MRI‑scans, radiogrammen en 3D‑reconstructies die in de straf‑

rechtspleging te zien zijn.

De groeiende technologische mogelijkheden hebben in de verschil‑

lende fasen van de forensische opsporing en de strafrechtspleging 

geleid tot een toename in de aantallen én in de soorten beelden. 

* Dr. Gabry Vanderveen is als docent en onderzoeker verbonden aan de Faculteit Rechts-
geleerdheid van de Universiteit Leiden.

JV_07_11_01.indd   10 17-11-2011   12:30:45



11Beeldmateriaal in de Nederlandse strafrechtsketen 

Figuur 1  Scan van pagina 3 van het AD (regio Rotterdam) 

van 1 oktober 2011

De Amerikaanse rechtspraak loopt hierin voorop. Feigenson en 

Spiesel (2009) spreken zelfs van een digitale visuele revolutie (zie 

ook het artikel van deze auteurs in dit themanummer). Hoewel 

ook in Nederland audiovisuele technieken en beeldmateriaal een 

grotere rol lijken te krijgen in het strafproces, mede door het digitale 

dossier, is het nog maar de vraag of die revolutie zich ook in Neder‑

land voltrekt.

In dit artikel bespreek ik de beelden die ‘vroeger’ en ‘nu’ in de 

verschillende fasen van de strafrechtspleging in Nederland 

worden verzameld en geproduceerd. Hierbij maak ik onderscheid 

tussen ontwikkelingen in de vorm en de inhoud van de beelden. 

De  vormen van beelden zijn veranderd, omdat er in de loop van de 
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tijd simpelweg meer visualisatietechnieken bij zijn gekomen. Deze 

visualisatietechnieken hebben geleid tot een andere inhoud, die 

steeds specialistischer is en niet zonder professionele experts te 

interpreteren is. Vervolgens ga ik in op het bestaande empirische 

(experimentele) onderzoek naar de effecten van deze ontwikkeling. 

Dergelijk onderzoek naar effecten van beelden in de strafrechtelijke 

context is nog pril, maar wijst wel in één richting, namelijk dat de 

visualiseringstendens verstrekkende gevolgen kan hebben voor de 

strafrechtspleging in het algemeen en de rechterlijke oordeelsvor‑

ming in het bijzonder. Ik besluit met een aantal vragen en kantteke‑

ningen die voor toekomstig onderzoek relevant zouden kunnen zijn.

Beelden: vorm, inhoud, context

Beelden kunnen op verschillende manieren worden geanalyseerd 

om zo meer inzicht te krijgen in hun betekenissen (bijvoorbeeld 

Rose, 2007). Deze verschillende manieren maken vaak onderscheid 

tussen vorm (format) en inhoud van beelden. Voor de vorm van een 

beeld, hoe het beeld gemaakt is en gepresenteerd wordt, zijn vooral 

de instrumenten, productietechnieken en technologische aspecten 

van belang. De vorm heeft betrekking op de manier waarop de 

inhoud wordt gepresenteerd en bepaalt mede de randvoorwaarden 

voor de inhoud. Een tekening van een verdachte laat niet precies 

hetzelfde zien als een foto van dezelfde verdachte. De inhoud, wat 

het beeld laat zien en wat het communiceert, ziet toe op de verschil‑

lende beeldelementen: wat is te zien.

Naast vorm en inhoud wordt in beeldanalyse vaak een derde 

niveau onderscheiden: de context. Eenzelfde afbeelding kan in 

een andere context, bij een ander publiek of in andere politieke 

en sociale omstandigheden, een andere betekenis hebben. Hier 

worden ontwikkelingen in vorm en inhoud van beelden besproken 

in een strafrechtelijke context. Forensisch rechercheurs en ande‑

ren produceren en verzamelen in de fasen van bewijsvergaring en 

bewijsanalyse van het opsporingsonderzoek diverse beelden. Deze 

kunnen ook op verzoek van de rechter(‑commissaris) later worden 

gemaakt. De beelden komen in het politiedossier of procesdossier 

(zie Nieuwenhuis, 2007, p. 59). Foto’s van de plaats delict (PD) die 

bijvoorbeeld door een politiefotograaf zijn gemaakt, kunnen worden 
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toegevoegd aan het dossier (zie figuur 2). Na overleg met het OM kan 

een zaaksdossier worden aangemaakt. Dit zaaksdossier (dat kan 

maar niet hoeft te verschillen van het politiedossier) wordt inge‑

bracht bij het onderzoek ter terechtzitting.

Foto's PD Politiedossier Zaaksdossier Zitting

Figuur 2 De weg van PD naar rechtszitting

In deze fase van bewijspresentatie, zowel tijdens de opsporing als 

tijdens de zitting, kunnen PowerPoint‑slides, kaarten en platte‑

gronden (Google Earth, misdaadkaarten op basis van geografische 

informatiesystemen), maar ook schema’s, diagrammen en grafie‑

ken, films en fotografische afbeeldingen en alle in de voorgaande 

fasen geproduceerde of verzamelde afbeeldingen ter sprake komen 

en/of getoond worden. Dergelijke beelden kunnen tijdens de zitting 

diverse functies vervullen (zie Dubelaar en Vanderveen, 2009). 

Zij kunnen dienen als bewijsstuk, als zogenoemde kenbron van 

de werkelijkheid: de beelden (bijvoorbeeld van een beveiligings‑

camera) worden ingebracht om de rechter te overtuigen. Beelden 

kunnen ook worden ingezet als hulp bij het interpreteren en (over‑

tuigend) waarderen van bewijs; een kogelbaanreconstructie kan 

bijvoorbeeld verduidelijkend werken.

Ontwikkelingen in vorm: meer en andere technieken

Er zijn steeds meer typen of soorten beelden, om de simpele reden 

dat er steeds meer (en andere) visualisatietechnieken bij zijn geko‑

men. Eerst bestonden de beelden uit prenten; tekeningen, gravures 

en etsen van verdachten, slachtoffers, plaatsen delict, zittingen en 

terechtstellingen werden bijvoorbeeld gepubliceerd in het Geïllus-

treerd Politienieuws. Ook nu kennen we bijvoorbeeld nog de compo‑

sitietekening en de rechtbanktekening. Dergelijke prenten werden 

dankzij de ontwikkeling van de fotografie gecomplementeerd of 

vervangen door foto’s. Verschillende visualisatietechnieken hebben 

steeds meer hun weg gevonden in de strafrechtsketen. Enkele van 

deze worden hier kort besproken, te beginnen met de belangrijkste 

(vergelijk Finn, 2009): de fotografie.
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Fotografie

Vrij snel na de ontdekking van de fotografie en de bekendmaking 

daarvan in 1839 begon de politie foto’s te maken van verdachten 

en delinquenten. Bij een betrapping op heterdaad werden van 

hen op het politiebureau zogenoemde mug shots gemaakt (Scott, 

1969; Finn, 2009). Deze foto’s dienden als aanvulling op tekstuele 

documenten en als bewijs van de identiteit van de betreffende 

verdachte. Bertillon ontwikkelde richtlijnen voor het maken van 

standaardfoto’s, formulieren en een classificatiesysteem om zo 

de biometrische kenmerken van een verdachte vast te leggen. 

Wereldwijd werden verzamelingen aangelegd van deze gestan‑

daardiseerde mug shots en door de politie gebruikt om bijvoor‑

beeld recidivisten te identificeren en informatie uit te wisselen 

(Cole, 2001; Scott, 1969). Bertillons zogenoemde antropometri‑

sche benadering heeft grote invloed gehad op de wijze waarop 

verdachten werden gefotografeerd en geïdentificeerd. Maar de 

vingerafdruk won het gaandeweg van de foto’s van lichamelijke 

afmetingen als wijze om verdachten te identificeren. Deze vinger‑

afdrukken worden enerzijds direct afgenomen van personen, 

terwijl anderzijds latente vingerafdrukken die achtergelaten zijn 

op bijvoorbeeld de PD, worden verzameld. Ook hier is de (digitale) 

fotografie van belang. Finn (2009) wijst erop dat het hierdoor een‑

voudiger werd om foto’s van vingerafdrukken te reproduceren, uit 

te wisselen en te archiveren. De aanwezigheid van de verdachte is 

daarbij niet meer nodig, zoals dat bij de mug shots wel was.

Al snel werden standaardproductie‑ en classificatieschema’s ontwik‑

keld en rond 1930 waren dan ook (wereldwijd) grote collecties 

opgebouwd. Tegenwoordig worden vingerafdrukken in Nederland 

digitaal bewaard in het nationale vingerafdrukkenbestand HAVANK 

(zie Broeders, 2003). De fotografie is in dit hele systeem cruciaal: het 

zijn immers niet de vingerafdrukken zélf die in het politiedossier 

terechtkomen, het zijn de fotografische afbeeldingen daarvan.
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Figuur 3  Deze afbeelding, oorspronkelijk afkomstig uit Alphonse 

Bertillons album ter gelegenheid van een expositie in 1893, is te 

vinden op de website Visible proofs (National Library of Medicine 

2008; origineel bevindt zich in de National Gallery of Canada, 

Ottawa)

Naast foto’s van verdachten en vingerafdrukken worden in de fase 

van bewijsvergaring ook andere (fotografische) beelden geprodu‑

ceerd, bijvoorbeeld remsporen van een auto, de gehele PD en ook 

letsel van het slachtoffer. Uitwendig letsel wordt gefotografeerd en 

aangetekend op diagrammen die gebruikt worden bij de schouw. 

Dergelijke diagrammen leggen kenmerken en verwondingen dus 

ook visueel vast (Richtlijn forensische geneeskunde lijkschouw 

FMG), hoewel deze in het wettelijk verplichte doodsoorzakenfor‑

mulier geen rol meer spelen: deze formulieren zijn enkel tekstueel. 

In het schouwverslag en/of sectierapport kunnen deze afbeeldingen 

wel worden opgenomen, en uiteindelijk door de rechter worden 

gezien en geïnterpreteerd.

Audiovisuele technieken: audio-, film- en video-opnamen

Binnen de opsporing wordt al veel langer gebruik gemaakt van 

beeld‑ en geluidsopnamen, bijvoorbeeld om een verdachte te obser‑

veren. Te denken valt aan telefoontaps en andere geluidstapes, en 

beelden van beveiligingscamera’s. Maar ook opnamen gemaakt 
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door burgers kunnen als bewijsstuk worden ingebracht in het 

onderzoek ter terechtzitting.

De productie van beeldmateriaal in de fase van bewijsvergaring 

geschiedt ook door middel van audiovisuele registratie van getui‑

genverhoren. Dat geldt des te meer sinds de inwerkingtreding van 

de Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van 

aangevers, getuigen en verdachten. Malsch, De Keijser e.a. (2010, 

p. 2407) signaleren echter dat deze Aanwijzing nog steeds gebaseerd 

is op het idee dat op de rechtszitting uiteindelijk wordt gewerkt met 

een tekstdocument dat het verhoor samenvat, en niet met de audio‑ 

of video‑opnamen. Zij pleiten ervoor om zeker in complexe, zware 

zaken de originele opnamen te gebruiken en deze niet te vervangen 

door schriftelijke samenvattingen.

Visualisatietechnieken voor dat wat onzichtbaar is

Eind 1895 maakte professor Röntgen zijn ontdekking van een soort 

x‑straling bekend. Deze straling maakte het mogelijk afbeeldingen 

te maken van dat wat onttrokken was aan het blote oog: het skelet. 

Al een jaar later werden röntgenfoto’s voor het eerst toegelaten in 

de Amerikaanse rechtspraak (Scott, 1946; Golan, 2004). Inwendig 

letsel in de vorm van botbreuken, maar ook de aanwezigheid van 

lichaamsvreemd materiaal zoals kogels of verpakte drugs, kan 

met behulp van röntgenonderzoek zichtbaar worden gemaakt. 

Tegenwoordig kunnen ook andere (medische) technieken zichtbaar 

maken wat voor het blote oog niet zichtbaar is. Naast röntgen‑

foto’s hebben eveneens echografie, CT‑ en MRI‑scans en andere 

‘neurobeelden’ (neuroimages) een plaats verworven in de straf‑

rechtspleging (zie Moriarty, 2008).

Ook DNA, ‘het meest krachtige forensische identificatiemiddel’ 

(Broeders, 2004, p. 27), kan alleen zichtbaar worden gemaakt met 

een zogeheten autoradiogram, een autoradiografische afbeelding. 

Samen met waarschijnlijkheidsberekeningen vormt dit het DNA‑

bewijs (Finn, 2009). Het DNA‑materiaal zelf wordt meestal niet 

gearchiveerd, uitgewisseld of als processtuk toegevoegd aan het 

dossier.

Binnen het forensisch onderzoek worden de (afbeeldingen van de) 

DNA‑profielen, net als bijtafdrukken en vingerafdrukken, vergeleken 

met andere, al opgeslagen of op een andere manier bekende sporen, 
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soms visueel (zie bijvoorbeeld de Producten‑ en Dienstencatalogus 

2011 van het NFI).

Digitale technieken voor het verbeelden van scenario’s: PD,  
reconstructie, simulatie

De eerste visualisatietechnieken stonden relatief ‘dicht bij de bron’, 

latere visualisatietechnieken maakten ook zichtbaar wat voor ons 

níet zichtbaar is. De nieuwste visualisatietechnieken kunnen nog 

een stap verder gaan. Zij verbeelden niet meer (een deel van) wat is, 

maar laten zien wat zou kunnen zijn. Een PD kan bijvoorbeeld niet 

alleen worden gefotografeerd, maar kan nu ook worden gescand, 

al dan niet in 3D. Dergelijke driedimensionale PD-imaging legt een 

plaats delict zeer nauwkeurig vast, die later tot in detail bekeken 

kan worden door in te zoomen, ook al is de oorspronkelijke PD al 

 veranderd of verdwenen. In de virtuele PD kan worden ‘gelopen’ en 

deze is volgens een eerdere versie van de website van CSI The Hague 

 ‘ideaal voor het maken van reconstructies die al tijdens het onder‑

zoek waardevolle informatie kunnen opleveren. In de rechtszaal 

helpt een driedimensionaal beeld bovendien bij het ondervragen 

van verdachten en getuigen en het toetsen van hun verklaringen.’1 

(Zie het artikel van Bijhold in dit nummer.) Voor een dergelijk 

driedimen sionaal beeld zijn apparatuur en ook (geavanceerde) 

software nodig. Hetzelfde geldt voor digitale simulaties en recon‑

structies van verkeersongelukken, kogelbanen en delictscenario’s 

die ook (eventueel in 3D) geanimeerd kunnen worden.

Ontwikkelingen in inhoud: specialistische en geabstraheerde 
incriminerende beelden

Van oudsher is de inhoud van de beelden die worden gepresen‑

teerd door de onderscheiden procespartijen verschillend; de 

proces partijen hebben immers niet dezelfde belangen. Al tijdens 

het opsporingsonderzoek worden beelden geproduceerd door 

1 De citaten zijn afkomstig van een eerdere versie van de website van CSI The Hague 
(www.csithehague.com) die ongeveer 1,5 jaar zichtbaar was. Uit persoonlijke com-
municatie met het NFI blijkt dat deze teksten niet meer actueel worden geacht.
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 forensisch rechercheurs, maar tegenwoordig ook door bedrijven 

op verzoek van het OM of op verzoek van de rechter‑commissaris. 

Het OM komt doorgaans met foto’s van de PD, beveiligingscamera‑

beelden en sectiefoto’s van het slachtoffer. Gelet op de verschillende 

belangen van beide procespartijen is het voor de hand liggend dat 

het OM eerder incriminerende, belastende beelden aan de rechtbank 

zal tonen dan de verdediging. Politiefoto’s van de verdachte en 

beelden van beveiligingscamera’s zijn wellicht ook in hun vorm al 

belastend. Een portret van iemand in de vorm van een politiefoto is 

gemaakt volgens bepaalde conventies; de foto voldoet aan bepaalde 

codes zoals een dergelijke foto er ‘nu eenmaal’ dient uit te zien 

(Blok, 2003, p. 204). Het portret is recht van voren gemaakt en het 

laat een niet‑lachend gezicht zien zonder verdere opsmuk. Direct 

onder het gezicht is vaak een bordje zichtbaar met daarop letters 

en cijfers. Dergelijke conventies en kenmerken van de composi‑

tie kunnen ertoe leiden dat de gefotografeerde persoon sowieso 

als verdacht wordt gezien, als afwijkend of schuldig (Sturken en 

Cartwright, 2001, p. 23‑24). Het is voorstelbaar dat het bekende 

balkje over iemands ogen eenzelfde effect heeft, net als mogelijk ook 

de bewegende beelden van (beveiligings)camera’s, of stills daaruit 

afkomstig. Sturken en Cartwright (2001, p. 286‑288) gaan in op de 

conventies en daaraan gekoppelde associaties van deze laatste 

beelden. Zij doen dit aan de hand van een analyse van de videobeel‑

den die gemaakt werden van de gewelddadige arrestatie van Rodney 

King (zie het artikel van Feigenson en Spiesel in dit nummer). 

Beelden van beveiligingscamera’s en amateurcamera’s zijn vaak 

niet van de allerbeste technische kwaliteit en lijken juist daarom 

geasso cieerd te worden met authenticiteit. De grofkorreligheid, en 

eventuele schokkerigheid, met onder in beeld de tijd die meeloopt, 

suggereert het simpele (spontane) filmen van de werkelijkheid, 

zonder dat professionele montage (en beeldmanipulatie) eraan te 

pas is gekomen. Ook de beelden met een pratende Joran van der 

Sloot, gemaakt met een verborgen camera in een auto, lijken zo op 

het eerste gezicht de echte waarheid te laten zien (zie figuur 4).
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Figuur 4  De voorpagina van de Volkskrant toont stills uit de documentaire 

van Peter R. de Vries over de mogelijke betrokkenheid van Joran 

van der Sloot bij de verdwijning van de Amerikaanse Natalee 

Holloway eind mei 2005 op Aruba.

Naast dat de vorm van beelden dus al belastend kan zijn voor 

verdachten, is de inhoud dit waarschijnlijk ook. Letselfoto’s of foto’s 

van de plaats delict kunnen incriminerend zijn voor de verdachte, 

weerzin wekken of medelijden met het slachtoffer, zoals hieronder 

nog kort zal worden toegelicht. Vooralsnog biedt de advocatuur 

weinig tegenwicht tegen deze ontwikkeling. In Nederland zijn de 

juristen Jaap Bakker en Susanne Hoogwater voorvechters van het 

gebruik van beeldmateriaal door de advocatuur. Bakker maakt als 

advocaat videofi lms, zogenoemde pleitdocumentaires, om zijn plei‑

dooi kracht bij te zetten. Hoogwater is eigenaar van het bedrijf Legal 

Visuals, dat trainingen en ontwerpen verzorgt voor onder andere 

advocaten, en heeft het boek Beeldtaal voor juristen (2009) geschre‑

ven. Zij lijken echter eerder de uitzondering te vormen dan de regel.

Om terug te komen op de nieuwste visualisatietechnieken: er 

zijn specialisten nodig om deze technieken toe te passen en 

beelden te produceren en te interpreteren. Deze specialisten 

zijn verbonden aan verschillende (commerciële) aanbieders van 
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 forensisch‑technisch onderzoek, nu de marktwerking in de foren‑

sische dienstverlening concrete vormen begint aan te nemen (NFI, 

2011). Beelden geproduceerd met behulp van de nieuwste visua‑

lisatietechnieken zijn relatief meer geabstraheerd: voor een mug 

shot was nog een daadwerkelijk persoon, in levenden lijve, nodig; 

voor een computerreconstructie niet. Röntgenfoto’s en diverse 

neurobeelden maken zichtbaar wat voor ons níét zichtbaar is. Voor 

Finn (2009) is dit cruciaal: het beeldmateriaal wordt geproduceerd 

met behulp van specifieke procedures en apparaten, die steeds 

complexer en specialistischer zijn. De uiteindelijke afbeelding laat 

niet zien wat daarachter schuilgaat aan verricht werk, procedures 

en processen en is voor leken ook steeds minder goed voorstelbaar 

en controleerbaar. De meeste mensen zullen wel eens zelf foto’s 

gemaakt hebben en zijn gewend om foto’s te lezen. Dat ligt anders 

voor deze meer geabstraheerde beelden.

Het productieproces is niet zichtbaar in het uiteindelijke resultaat. 

Ook blijft verborgen welke keuzes zijn gemaakt of dát er überhaupt 

keuzes zijn gemaakt. Vooral bij de zeer specialistische (en commer‑

ciële) productie van DNA‑bewijs zijn deze procedures en productie‑

processen geheel aan het zicht onttrokken (Finn, 2009). Ook Golan 

(2004) beschrijft in zijn historische analyse van de röntgenfoto de 

processen van specialisatie en controle en discussies over productie 

en interpretatie.

Het is overigens nog maar de vraag of de afbeeldingen die gepro‑

duceerd zijn met nieuwe visualisatietechnieken (bijvoorbeeld een 

hersenscan) andere effecten hebben dan afbeeldingen die gepro‑

duceerd zijn met oudere technieken (bijvoorbeeld een foto van de 

hoofdwond). Binnen wetenschappelijke disciplines die het beeld 

problematiseren, zoals de visuele sociologie, bestaat consensus over 

de opvatting dat geen enkele afbeelding als ‘neutraal’ of ‘objec‑

tief’ kan worden aangemerkt. Beelden zijn altijd geproduceerd en 

 mediated. In de volgende paragraaf ga ik daar kort op in.

Effecten van beeld

Dezelfde inhoud, zoals de aard en ernst van letsel toegebracht aan 

het slachtoffer, kan bijvoorbeeld in de vorm van een foto of film 

worden gepresenteerd of in de vorm van een stuk tekst. Uit verschil‑

lende studies blijkt dat visuele beelden, zoals foto’s, een andere 
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uitwerking hebben dan qua informatie vergelijkbare tekstuele 

omschrijvingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het onthouden van de 

informatie, de emotionele impact en de overtuigingskracht. Divers 

experimenteel onderzoek met de verschillende hierboven besproken 

beelden wijst dit uit (voor overzichten zie Feigenson, 2010; Dubelaar 

en Vanderveen, 2009). Bovendien zijn er verschillen in effecten van 

verschillende beelden, bijvoorbeeld als het gaat om het oordeel 

schuldig of onschuldig, de mate van schuld en de toegekende scha‑

devergoeding aan het slachtoffer.

De experimentele studies hebben echter voor het overgrote deel 

plaatsgevonden in (Angelsaksische) landen met een jurysysteem. 

Ook is lang niet altijd sprake van een breed gedeelde consensus 

over bevindingen. Zo is onduidelijk in hoeverre de geloofwaardig‑

heid van getuigenverklaringen afhankelijk is van de wijze waarop 

deze worden gepresenteerd: live op het onderzoek ter terechtzitting 

of opgenomen en afgespeeld op video (zie Landström e.a., 2005; 

Goodman e.a., 2006; Johnson en Wiggins, 2006).

Er zijn in ieder geval drie onderzoekslijnen waarvan de bevindin‑

gen meermaals gerepliceerd zijn. De eerste betreft de zogenoemde 

camera perspective bias, waarmee Lassiter (2010) en collega’s hebben 

geëxperimenteerd. Deze bias (vertekening) houdt in dat wanneer 

alleen de verdachte in beeld is, mensen met verschillende (profes‑

sionele) achtergronden denken dat de bekentenis vrijwillig is afge‑

legd. Ook denken zij vaker dat de verdachte schuldig is. Wanneer 

zowel verdachte als ondervrager in beeld is, is dat een stuk minder 

het geval. Wanneer alleen de ondervrager in beeld is, denken men‑

sen vaker dat de bekentenis gedwongen is afgelegd.

Een tweede onderzoekslijn gaat over de effecten van gruesome evi-

dence, gruwelijke en shockerende beelden die als bewijsstuk worden 

ingebracht, zoals beelden van verwondingen van het slachtoffer 

(zie Salerno en Bottoms, 2009). Dergelijke beelden roepen meer 

emoties op; mensen zijn bozer op de verdachte en veroordelen deze 

sneller (zie Kassin en Garfield, 1991; Bright en Goodman‑Delahunty, 

2006). Ook zijn mensen geneigd hogere schadevergoedingen aan het 

slachtoffer toe te kennen (Whalen en Blanchard, 1982). Een derde 

meermaals gevonden bevinding refereert aan de retorische kracht 

van beelden: reconstructies, video’s en foto’s maken iets waar, 

ook als dat feitelijk niet zo is of kan zijn. In een studie van Kassin 

en Dunn (1997) bijvoorbeeld werden computeranimaties getoond 

waarin een man valt dan wel springt, en waarbij het lichaam vlak 
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bij het gebouw terechtkwam (= val) of juist verder van het gebouw 

(= sprong). Een lichaam dat valt en toch ver van een gebouw 

terechtkomt, is weliswaar in tegenspraak met natuurwetten, maar 

wanneer de computeranimatie dit laat zien, zijn mensen geneigd dit 

te geloven.

Deze experimentele bevindingen passen bij de problematiserende 

analyses van beeld. Hoewel beelden objectief lijken te zijn en al snel 

worden gezien als de werkelijkheid, zijn ze dat niet (zie bijvoorbeeld 

Daston en Galison, 1992). Een foto is niet de werkelijkheid, maar een 

weergave daarvan. In deze context is het eerdergenoemde onder‑

scheid tussen beelden als bewijsstuk, als zogenoemde kenbron van 

de werkelijkheid, en beelden als hulp bij interpretatie of ter illustra‑

tie, een fictie. Dit nog los van de vraag of mensen (lees: rechters) in 

de dagelijkse juridische praktijk hier werkelijk onderscheid tussen 

(kunnen) maken.

Foto’s en andere afbeeldingen zijn gemaakt door personen, op een 

bepaald moment en in een bepaalde situatie. Ook zijn zij altijd een 

uitsnede; dat alleen al maakt dat een foto maar een beperkt deel van 

de werkelijkheid kan weergeven. Alle visuele representaties vereisen 

keuzes, over bijvoorbeeld wat wel en niet te laten zien, over de te 

gebruiken apparaten en procedures. Hoewel de nieuwste visualisa‑

tietechnieken misschien meer laten zien ‘wat zou kunnen zijn’ dan 

‘wat is’, is ook de foto die wellicht meer lijkt te representeren ‘wat is’ 

precies dat: een representatie (zie ook het artikel van Feigenson en 

Spiesel in dit nummer).

Conclusie: stilte voor de storm?

Door de opmars van het beeld in de strafrechtspleging zijn met 

name in de Verenigde Staten bedrijven ontstaan die vooral voor 

advocaten casusrelevant beeldmateriaal produceren. Ook op het 

gebied van educatie en instructie aan de verschillende actoren 

tijdens de zitting lopen de Verenigde Staten voorop, net als in het 

empirisch onderzoek naar de effecten van beeld en audiovisuele 

technieken in het strafproces. Hoewel ook in Nederland audiovi‑

suele technieken en beeldmateriaal een grotere rol krijgen in het 

strafproces, is het nog maar de vraag of ook in Nederland sprake is 

of zal zijn van een revolutie. Duidelijk is wel dat de ontwikkelingen 
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(ook) in Nederland niet tegen te houden zijn, desondanks is het hier 

relatief nog stil gebleven.

In 2007 publiceerde Hoogwater een stuk in het Advocatenblad over 

de overtuigingskracht van beelden. Langzamerhand lijkt er onder 

advocaten meer aandacht te komen voor beeld en geluid in de 

strafrechtspleging. In de media kwamen de Nederlandse Vereni‑

ging van Strafrechtadvocaten (NVSa) en het OM hierover aan het 

woord (Barends, 2008; Houtekamer 2008). Blijkbaar broeit er iets, 

ook in het juridisch debat (zie Dubelaar en Vanderveen, 2009). De 

verschillende ontwikkelingen en het belang daarvan worden ook 

opgemerkt door het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Raad 

voor de rechtspraak en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 

(NVvR), vooral in het kader van het wetsvoorstel ‘Herziening regels 

betreffende de processtukken in strafzaken’. Zo wordt in de bijbeho‑

rende memorie van toelichting aanbevolen ‘dat zowel het openbaar 

ministerie als de verdediging betrokken zijn bij het maken van een 

reconstructie of simulatie met audiovisuele hulpmiddelen’ (p. 7).2 

Wanneer dat niet mogelijk is, dan

‘zal de ene procespartij steeds voldoende in de gelegenheid moeten worden 

gesteld om te reageren op de voorgestelde weergave van de feiten van de 

andere procespartij, bijvoorbeeld door de inbreng van een reconstructie of si-

mulatie vanuit de eigen invalshoek. In elk geval dient voorkomen te worden dat 

een van de procespartijen op de zitting rauwelijks wordt geconfronteerd met 

een audiovisuele presentatie van feitenmateriaal. Ook hier gaat het om proces-

stukken en daarvan moet men ruimschoots voor de inhoudelijke behandeling 

van de zaak kennis kunnen nemen.’3

De NVvR ziet daarbij ‘een verantwoordelijkheid voor de zittings‑

rechter, die steeds een redelijke termijn zal moeten gunnen om te 

reageren op een wederpartij, die iets uit de hoge hoed tovert’. Het 

is nu nog niet duidelijk hoe een en ander in de juridische praktijk 

werkt en of de kwaliteit van de rechtspraak verbetert. Dat zijn echter 

niet de enige vragen die zich opdringen.

2 Zie de MvT Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening 
van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambte-
naar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken 
in strafzaken); Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3.

3 Ibidem.
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Vragen en kanttekeningen

Al met al heeft de technologische ontwikkeling niet alleen geleid tot 

digitalisering van de gehele strafrechtspleging, maar ook tot veel 

meer soorten (specialistische) visualisatietechnieken en daarmee 

tot een verveelvoudiging van de soorten beelden. Dit betekent dat 

steeds meer beeld‑ en geluidsmateriaal in het strafproces, en tijdens 

de zitting, een rol zal spelen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben 

voor de strafrechtspleging in het algemeen en de rechterlijke oor‑

deelsvorming in het bijzonder. Het betreft dan niet alleen gevolgen 

voor de procescultuur, of gevolgen in praktische en technische zin, 

maar ook inhoudelijke gevolgen voor de (rechterlijke) oordeelsvor‑

ming en straftoemeting.

Gezien de belangen is systematisch wetenschappelijk empirisch en 

juridisch onderzoek zeker niet overbodig. De empirische studies die 

tot nu toe zijn uitgevoerd, zijn voornamelijk gedaan in (Angelsaksi‑

sche) landen met juryrechtspraak en met een andere procescultuur. 

Belangrijke onderzoeksvragen voor de strafrechtspleging in Neder‑

land zijn dan ook zowel empirisch als juridisch van aard. Empiri‑

sche onderzoeksvragen zouden zich in eerste instantie kunnen rich‑

ten op een beschrijving van de aard en omvang (hoe veel, hoe vaak, 

door wie, wat?). In aansluiting daarop volgt het in kaart brengen van 

de gevolgen voor de gang van zaken en voor de procesbeleving van 

betrokkenen (officier van justitie, rechter, advocaat, slachtoffers, 

daders, getuigen, enzovoort). Zo merkten enkele deelnemers aan 

de conferentie Forensische Visualisatie4 op dat de overvloed aan 

beelden de kwaliteit van de strafrechtspleging niet heeft verbeterd, 

maar dat beelden juist ook verwarrend kunnen werken. Voor de 

kwaliteit van de rechtspraak zijn empirische onderzoeksvragen naar 

de uitkomsten (rechterlijke oordeelsvorming, schuldigverklaring, 

straftoemeting) van belang.

Juridische onderzoeksvragen, die ook in de Verenigde Staten nog 

niet zijn uitgekristalliseerd (zie Roosma en Dubelaar in dit num‑

mer), liggen vooral op het terrein van het bewijsrecht en de begin‑

selen van behoorlijke rechtspraak (zie Dubelaar, 2011). Onduidelijk 

is bijvoorbeeld nu nog of reacties op de huidige ontwikkelingen 

vanuit de (juridische) praktijk en de politiek, bijvoorbeeld in de 

vorm van richtlijnen, afdoende zijn. Ook is het nog de vraag of een 

4 De conferentie vond plaats op 22 en 23 juni 2011 te Nijkerk.
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strafrechtsketen die vergaand is gedigitaliseerd en waarin tech‑

nologische hoogstandjes een steeds grotere rol spelen, voldoet aan 

de beginselen van behoorlijke elektronische rechtspraak zoals die 

door Van den Hoogen (2007) zijn geformuleerd. Vooral de kwestie 

van processuele gelijkheid is daarbij relevant. De productie van 

beelden is immers, zeker bij de nieuwste visualisatietechnieken, 

een kostbare aangelegenheid. Als één procespartij (doorgaans de 

verdediging) duidelijk over minder middelen beschikt om de rechter 

te overtuigen dan de andere, dan kan sprake zijn van een schending 

van artikel 6 EVRM (recht op een eerlijk proces). Nader juridisch 

onderzoek naar dit principe van equality of arms is dan ook op 

zijn plaats.
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Beeldinformatie in forensisch 
onderzoek

Nieuwe ontwikkelingen die aandacht vragen

J. Bijhold*

Bij een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een vermeend 

ernstig misdrijf, zoals  een moord, kunnen heel veel mensen en 

instanties betrokken raken. Zij moeten allemaal informatie en uitleg 

geven aan elkaar. Dit gebeurt meestal aan de hand van rapporten en 

verslagen, maar in toenemende mate ook door middel van beelden. 

Voorheen bestonden deze beelden vooral uit foto’s en tekeningen 

van de plaats delict, de betrokken personen en het bewijsmateriaal. 

Dit veranderde met de komst van beeldschermen en computers. 

Nadat in de jaren negentig schoorvoetend videopresentaties werden 

toegestaan en gebruikt in rechtszittingen, verschenen al snel de 

zogenoemde PowerPoint‑presentaties, gevolgd door interactieve 

presentaties met hyperlinks naar foto’s, video, onderzoeksrapporten 

en animaties met computermodellen van de plaats delict.

Foto’s geven niet alleen informatie en uitleg, maar worden ook 

beschouwd als een middel om situaties en bewijsmateriaal vast 

te leggen zodat het onderzoek herhaald kan worden door andere 

partijen of bij een herziening in de toekomst. De commissie‑ 

Postumus, die onderzoek deed naar de fouten in het onderzoek van 

de Schiedammer parkmoord, kwam met de aanbeveling om de situ‑

atie op de aangetroffen plaats delict (PD) beter vast te leggen en om 

het onderzoek dat wordt uitgevoerd beter te documenteren. Als aan‑

vulling op de klassieke PD‑fotografie is sindsdien nieuwe techno‑

logie geïntroduceerd in het onderzoek op de PD, zoals bijvoorbeeld 

panoramafotografie, laserscanners en video‑observatie.

De groeiende behoefte aan beelden komt ook voort uit de toegeno‑

men belangstelling voor het denken in scenario’s met de intrede van 

het DNA als bewijs in een rechtszaak. Al snel werd niet de bron van 

het DNA ter discussie gesteld, maar de wijze waarop het DNA op de 

* Dr. Jurrien Bijhold is onderzoeker en projectleider forensische visualisatie bij het 
Nederlands Forensisch Instituut te Rijswijk (NFI).
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PD is terechtgekomen. Scenario’s beschrijven wat er gebeurd zou 

kunnen zijn op de PD om de bevindingen van het forensisch onder‑

zoek te kunnen verklaren. Het denken in scenario’s helpt bij het 

zoeken naar sporen op de PD en het kan helpen bij het voorkomen 

van de gevreesde tunnelvisie. Tunnelvisie treedt op wanneer alle 

onderzoeksinspanningen zijn gericht op het vinden van sporen die 

bij een gekozen scenario passen, zonder acht te slaan op sporen die 

niet bij dit scenario passen en de mogelijkheid van andere scena‑

rio’s. Omdat een scenario ook gelezen kan worden als een filmscript 

ontstaat vanzelf de vraag naar een film of een computeranimatie.

In de afgelopen vijf jaar is een netwerk ontstaan van een klein aantal 

politieteams en bedrijven die zich duidelijk hebben gespecialiseerd 

in het maken van beeldmateriaal voor ondersteuning van foren‑

sisch onderzoek met nieuwe technologie. De activiteiten binnen 

dit netwerk worden sinds 2008 door het Nederlands Forensisch 

Instituut (NFI) en de forensische opsporingsdiensten van de politie 

(FO) onder de noemer forensische visualisatie geschaard. Foren‑

sische visualisatie wordt gezien als een nieuw vakgebied dat zich 

bezighoudt met het creëren van beelden van objecten, informatie en 

kennis die het forensisch onderzoek en de forensische rapportage 

ondersteunen.

In dit artikel zal aan de hand van een beschrijving van de infor‑

matiestroom in een forensisch onderzoek worden uitgelegd 

welke rol forensische visualisatie speelt in Nederland en wat de 

mogelijk heden en beperkingen zijn van de nieuwe technologie. 

Daarna wordt beschreven in hoeverre nieuwe ontwikkelingen in de 

forensische visualisatie, zoals bijvoorbeeld een aantal producten uit 

het project CSI The Hague, het huidige onderzoeksproces gewenst of 

ongewenst gaan beïnvloeden. Ten slotte wordt kort beschreven hoe 

het vakgebied forensische visualisatie zich zal gaan ontwikkelen.

Forensische visualisatie in het forensisch onderzoek

In een forensisch onderzoek kunnen vele stappen worden onder‑

scheiden waarin verschillende mensen en diensten een rol spelen, 

waarbij steeds informatie moet worden overgedragen. Om deze 

reden wordt het onderzoeksproces als een stappenplan beschreven. 

Hieronder worden deze stappen afzonderlijk toegelicht.
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Stap 1. Ontdekking en eerste reactie

Op het moment dat er een ontdekking wordt gedaan van een 

inbraak of een plotseling overlijden van iemand, bestaat er hooguit 

een vermoeden van een misdrijf en is er zeker nog geen PD gedefi‑

nieerd en afgezet. Als de politie ter plaatse wordt geroepen, zijn er 

vaak al heel veel mensen aanwezig voor de eerste hulpverlening, 

zoals bijvoorbeeld een dokter en familieleden van het slachtoffer. 

Omdat het bijna zeker is dat er op dat moment veel zal veranderen 

op de PD is het nuttig om alle gebeurtenissen op een ruime afstand 

te filmen. Stoelen worden verschoven, spullen worden aangeraakt, 

mensen komen met vieze schoenen binnen of lopen door de sporen 

op de vloer, zoals schoenafdrukken van de daders of bloed van het 

slachtoffer. In deze tijd echter, hebben veel toeschouwers waar‑

schijnlijk al eerder opnamen gemaakt met hun smartphones. In 

de omgeving zijn waarschijnlijk bewakingscamera’s opgesteld van 

particuliere winkels en bedrijven of van openbaar cameratoezicht. 

Hulpverleners maken mogelijk ook video‑ en foto‑opnamen. Bij 

het verzamelen van al dit beeldmateriaal is het belangrijk om de 

tijd en de plaats van deze opnamen zo goed als mogelijk te regis‑

treren. Kaartmateriaal en bouwtekeningen kunnen direct helpen 

bij het ordenen van alle beeldmateriaal en belangrijke informatie 

zoals getuigenverklaringen. De techniek voor het snel beschikbaar 

stellen van kaartmateriaal, luchtfoto’s en zelfs driedimensionale 

 modellen van huizen, straten en stadsdelen bestaat al, maar binnen 

de Nederlandse politie is deze dienstverlening nog niet goed georga‑

niseerd.

Stap 2. Verkenning van de PD

Zodra er officieel een strafrechtelijk onderzoek van start gaat, wordt 

er een onderzoeksteam samengesteld. Een van de eerste taken 

van dit team is het afbakenen van de PD op basis van een aantal 

vermoedens ten aanzien van de toedracht. In het vervolg zullen 

we spreken van de scenario’s. Bij een ruime definitie van de PD, 

bijvoorbeeld een heel huis, bestaat het gevaar dat er veel tijd verlo‑

ren gaat met het onderzoeken van sporen die niet door het misdrijf 

zijn veroorzaakt. Bij een beperkte definitie van de PD, bijvoorbeeld 

de kamer waar het slachtoffer is gevonden, bestaat het gevaar dat 

er helemaal geen relevante sporen worden gevonden omdat het 
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 misdrijf zich niet in die kamer heeft afgespeeld. Na het afzetten van 

de PD en het regelen van de toegang tot de PD begint het onderzoek 

meestal met een verkenning waarbij de PD alleen wordt bekeken 

en beschreven. Vaak wordt hierbij een dictafoon gebruikt en soms 

ook een videocamera. Omdat de verkenners op de aanwezigheid 

van sporen moeten letten, en ook niet mogen struikelen of vallen 

in deze nog onbekende ruimte, is het niet gewenst dat hun aan‑

dacht wordt afgeleid door het bedienen van technische apparatuur. 

Om deze reden zijn er in het verleden (door NFI de UvA, TNO en de 

Politieacademie) ook experimenten gedaan met camera’s die op 

het hoofd worden gedragen. Uiteindelijk moeten de verkenners hun 

bevindingen snel kunnen overdragen aan het onderzoeksteam. Dat 

gebeurt meestal mondeling omdat de opnamen van de dictafoon 

of de videocamera vaak nog een nabewerking nodig hebben om ze 

geschikt te maken voor een presentatie aan een onderzoeksteam. 

Het NFI heeft samen met de Universiteit van Amsterdam en TNO al 

wel een aantal ideeën voor automatische nabewerking ontwikkeld 

en gedemonstreerd in het nabije verleden, maar kant‑en‑klare pro‑

ducten bestaan nog niet.

Stap 3. Vastlegging van de PD

Tijdens de bespreking van de verkenning wordt een plan opgesteld 

voor het vastleggen van de PD en de uitvoering van het sporen‑

onderzoek. Voor het vastleggen worden meestal overzichtsfoto’s 

van de ruimte gemaakt, aangevuld met detailfoto’s van de relevante 

objecten en sporen, en een tekening of plattegrond op basis van 

metingen. Hierbij maakt men weer een keuze op basis van scena‑

rio’s omdat niet elk object en elk vlekje als een relevant spoor kan 

worden gefotografeerd. Tijdens de fotografie is het belangrijk dat 

de samenhang tussen alle foto’s steeds kan worden gereconstru‑

eerd. De overzichtsfoto’s moeten voldoende delen van de ruimte 

laten zien die ook herkenbaar zijn in de andere overzichtsfoto’s. 

Vervolgens moeten in de overzichtsfoto’s de sporen worden aange‑

wezen die in de detailfoto’s zichtbaar zijn.

Een meer objectieve vorm van fotografie, waarbij ook de samenhang 

tussen overzicht en details beter wordt gewaarborgd, is de populaire 

panoramabeeldscanner, die een 360‑gradenbeeld produceert met 

een zodanige kwaliteit dat heel veel details voldoende zichtbaar 

gemaakt kunnen worden door digitaal in te zoomen op het beeld. 
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Nadeel is dat deze beelden alleen met behulp van een laptop of een 

desktopcomputer bekeken kunnen worden. Het voordeel is dat deze 

beelden wel direct geschikt zijn voor een presentatie aan het onder‑

zoeksteam. De uitvoering van een panoramabeeldscan kan dan ook 

worden gezien als onderdeel van de PD‑verkenning.

Voor het vastleggen van de ruimtelijke beperkingen, alle afmetingen 

van objecten en afstanden in de PD kan een laserscanner worden 

ingezet. Voor het zichtbaar maken van een laserscan zijn echter 

speciale software en kennis nodig.

Panoramabeelden en laserscans kunnen worden beschouwd als 

een vorm van objectieve registratie omdat alles wat zichtbaar is 

vanuit het standpunt van de scanner geregistreerd wordt. Alles 

wat niet zichtbaar is, bijvoorbeeld de achterkant van een tafel of de 

onderkant van een stoel, wordt niet geregistreerd. Daarom moet er 

wel een afweging worden gemaakt tussen het aantal standpunten 

dat men wil kiezen voor de uitvoering van een scan en de hoeveel‑

heid tijd en dataopslagruimte die men wil besteden. Deze afweging 

is weer gebaseerd op de scenario’s die men wil onderzoeken. Ook 

moet men zich realiseren dat een scanner niet de detailfotografie 

kan vervangen omdat de details die men kan registreren met een 

scanner, meestal niet kleiner mogen zijn dan 3 mm. Als de sporen 

moeten worden onderzocht door een specialist, kan het nodig zijn 

om een speciale procedure te gebruiken voor de uitvoering van de 

fotografie en de scans.

Stap 4. Bespreking van scenario’s van het misdrijf

Bij het bespreken van scenario’s wordt vaak een onderverdeling 

gebruikt voor de verschillende vermoedens ten aanzien van de 

toedracht: (1) het motief van de daders, (2) de feitelijke handelingen 

en gebeurtenissen op de PD, en (3) de bronnen van de sporen die 

zijn gevonden op de PD (Blonk, 2006). Deze onderverdeling kan ook 

dienen om te bepalen welke specialisten buiten het onderzoeksteam 

zouden kunnen meedenken over scenario’s en welke informatie 

met hen kan worden gedeeld. Er kunnen verschillende redenen 

zijn om informatie verborgen te houden voor mensen buiten het 

onderzoeksteam. Hierbij worden vaak de termen daderkennis en 

contextinformatie gebruikt.

Informatie die geclassificeerd is als daderkennis moet voor zo veel 

mogelijk mensen verborgen blijven. Daderkennis betreft informatie 
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die alleen bekend is bij de dader. Toetsing van daderkennis tijdens 

een verhoor kan sterk bewijsmateriaal opleveren in een onderzoek. 

Een verdachte die wil bekennen, moet bijvoorbeeld details van de PD 

of bijzondere kenmerken van het slachtoffer kunnen beschrijven.

Voorwaarde is dan wel dat de verdachte deze kennis niet op een 

andere wijze bewust of onbewust verkregen kan hebben, bijvoor‑

beeld uit een gesprek met leden van het onderzoeksteam. Als deze 

kennis visueel kan worden verkregen uit beeldmateriaal waarmee 

de PD is vastgelegd, kan het nodig zijn de toegang tot deze  beelden of 

delen daarvan zelfs voor leden van het onderzoeksteam te blokkeren.

Contextinformatie is de informatie die wordt gegeven aan onderzoe‑

kers en specialisten buiten het onderzoeksteam aan wie gevraagd 

wordt om onderzoek uit te voeren naar de bron van sporen of de fei‑

telijke handelingen of gebeurtenissen op de PD tijdens het misdrijf. 

Deze onderzoekers hebben minimaal enige informatie nodig over de 

scenario’s die worden onderzocht. Bij verschillende scenario’s kun‑

nen immers verschillende bronnen voor sporen worden aangewezen. 

Een beschadiging van de schedel kan veroorzaakt zijn door een klap 

met een hamer, maar ook door een klap met een knuppel. Een spe‑

cialist in onderzoek aan werktuigsporen zal dan zeer waarschijnlijk 

vragen om zowel de hamer als de knuppel beschikbaar te stellen voor 

zijn onderzoek. Voor het opstellen van alternatieve scenario’s moet er 

ook informatie worden gegeven over de PD. De schedel kan bescha‑

digd zijn door een klap, maar ook door een val op een traptrede. Als 

een specialist gevraagd wordt om mee te denken over het opstellen 

van scenario’s voor de handelingen en gebeurtenissen, is het meestal 

ongewenst om informatie te geven over de vermoedens ten aanzien 

van het motief. Foto’s van bijvoorbeeld flessen drank op de PD kun‑

nen het oordeel van de specialist onbewust beïnvloeden. Wanneer 

hij nog niet zeker weet of de schedel is beschadigd door een klap of 

een val, zou hij onbewust ‘blind’ kunnen zijn voor scenario’s met een 

klap, waardoor hij alleen nog maar denkt aan scenario’s met een val 

onder invloed van drank.

Voor een efficiënte informatieoverdracht kunnen visualisaties van 

de scenario’s die worden onderzocht, helpen. Dat kan in de vorm 

van schetsmatige tekeningen tot en met computeranimaties waarin 

alleen de hoogst noodzakelijke informatie wordt gegeven. Figuur 1 

toont een overleg waarin met behulp van een computervisualisatie 

scenario’s worden besproken voor het ontstaan van een bloedspat‑

patroon op een PD.
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Figuur 1  Een bespreking van mogelijkheden voor de toedracht van het 

misdrijf met gebruik van een computermodel van de PD waarin 

mensmodellen in verschillende houdingen kunnen worden 

geplaatst.

Figuur 2  Een eenvoudig computermodel van de PD waarin reconstructies 

van bloedspatbanen worden getoond en twee mensmodellen als 

slachtoffer. Door de houding en de positie van de mensmodellen 

te veranderen kan worden gezocht naar een verloop van 

gebeurtenissen waarmee de bloedspatpatronen verklaard 

kunnen worden.
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Stap 5. Bespreking van zoekstrategieën

Zodra een aantal scenario’s is opgesteld, kan een zoekstrategie wor‑

den opgesteld. Op basis van de scenario’s kunnen verwachtingen 

worden geformuleerd ten aanzien van de vindplaats van sporen 

zoals vingerafdrukken, voetsporen, haren, vezels, lichaamsvloei‑

stoffen, kogels, hulzen, beschadigingen, gereedschap, enzovoort. 

Ook kunnen er verwachtingen worden geformuleerd over afwezig‑

heid van bepaalde soorten sporen.

Voor het vastleggen van de plaats van de gevonden sporen zijn ook 

afspraken nodig. Heel bekend is het gebruik van nummerbordjes op 

de PD die zowel in detailfoto’s van het spoor als in overzichtsfoto’s 

zichtbaar zijn. Deze bordjes geven dan ook de relatie aan tussen de 

foto’s van de sporen en de administratie voor de verdere behandeling 

van het spoor.

De zoekstrategie moet ook aangeven hoe men het beste kan bewe‑

gen over de PD om de kans op een verstoring of vervuiling van het 

sporenbeeld te minimaliseren.

Stap 6. Uitvoering van het sporenonderzoek

De uitvoering van het sporenonderzoek wordt meestal vastgelegd 

in een journaal waarbij weer schetsen worden gebruikt van de 

PD. Belangrijk is dat iedere onderzoeker weet in hoeverre de zoek‑

strategie al is uitgevoerd om te voorkomen dat bepaalde plekken 

op de PD veel intensiever worden doorzocht dan andere plekken, 

terwijl sommige plekken misschien vergeten worden. Tijdens het 

sporenonderzoek moet ook worden gelet op het volgen van de 

juiste procedures voor het veiligstellen van sporen. Hierbij zijn 

soms instructies nodig van deskundigen. De politie Haaglanden 

experimenteert nu met draadloze videoverbindingen tussen de 

onderzoekers op de PD en een commandowagen. In de commando‑

wagen kan een camera op een vast punt in de PD op afstand worden 

bediend. Rondkijken en inzoomen behoren tot de mogelijkheden. 

Daarnaast kan een onderzoeker een camera aan de zijkant van het 

hoofd dragen waarmee zijn handelingen op de PD worden geregis‑

treerd. Met deze registraties kan een onderzoeker later aantonen 

dat de sporen op de juiste wijze zijn veiliggesteld. Omdat de politie 

Haaglanden nog maar zeer recent is begonnen met het gebruik van 
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deze videoverbindingen, kan nog niet veel worden gezegd over de 

praktijkervaringen.

Stap 7. Bespreking van de resultaten uit het onderzoek en het testen 

van scenario’s

Als het onderzoek gevorderd is, en ook de rapporten met de uit‑

slagen van de laboratoriumonderzoeken beschikbaar zijn, volgt 

er een bespreking van alle resultaten. In deze bespreking wordt 

besloten welke scenario’s worden uitgesloten en welke scenario’s 

nog nader onderzoek verdienen. Bij deze besprekingen is het nut‑

tig om een beeld te hebben van de PD, de aangetroffen sporen en 

de resultaten van de onderzoeken aan deze sporen. Omdat bij deze 

bespreking ook moet worden vastgesteld wat een onderzoeksuitslag 

betekent voor de waardering van een scenario, is vaak nader overleg 

nodig met de specialisten die het laboratoriumonderzoek hebben 

uitgevoerd. De praktijk leert dat deze besprekingen ook tijdens 

rechtszittingen plaatsvinden, waarbij de specialisten worden opge‑

roepen als getuige‑deskundigen.

Stap 8. Validatie van resultaten op de PD of een gesimuleerde PD

Sommige scenario’s zijn wellicht niet mogelijk in verband met 

ruimtelijke beperkingen op de PD. Hoeveel ruimte is er beschikbaar 

voor bepaalde bewegingen? Kan iemand iets wel of niet zien vanaf 

een bepaald standpunt? Kan een kogel zijn afgevuurd vanaf een 

bepaald standpunt? Bij de beantwoording van dergelijke vragen is 

het belangrijk te weten welke afmetingen en afstanden bekend zijn 

en met welke nauwkeurigheid. In deze gevallen is het prettig om de 

beschikking te hebben over laserscandata. Bij veel reconstructies is 

een combinatie nodig van foto’s en laserscandata. Het combineren 

van deze informatie vereist speciale expertise voor de inschatting 

van fouten en onzekerheden. Voor deze inschattingen zijn metin‑

gen op de PD voor validatiedoeleinden zeer gewenst. Als de PD niet 

meer beschikbaar is, moet de PD of een deel daarvan desnoods 

fysiek worden nagebouwd. Een bijzonder voorbeeld van dit type 

onderzoek is de reconstructie van autobewegingen en snelheids‑

bepalingen aan de hand van videobeelden waarin een aanrijding 

of de aanloop daartoe is geregistreerd. Voor het visualiseren van 

onzekerheden bestaan nog geen standaardtechnieken. Het NFI 
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visualiseert de onzekerheden in een gereconstrueerde schootsbaan 

meestal met transparante lijnen en vlakken.

Stap 9. Presentatie van het eindresultaat

Voor het presenteren van alle onderzoeksresultaten zijn in de afgelo‑

pen jaren verschillende technieken gedemonstreerd, variërend van 

video‑ en PowerPoint‑presentaties tot en met interactieve multi‑

mediapresentaties. Meestal worden deze presentaties gemaakt om 

te laten zien welke scenario’s zijn onderzocht en hoe deze bewezen 

of verworpen kunnen worden op basis van de resultaten uit het 

sporenonderzoek en het inlichtingenwerk. De presentaties geven 

meestal alleen maar informatie over het deel van het onderzoek 

dat bruikbare resultaten heeft opgeleverd. Wanneer de techniek 

toegang geeft tot meer of zelfs alle informatie in een onderzoek, ont‑

staat de vraag hoe de rechters voldoende regie kunnen krijgen voor 

het tonen van informatie. De rechters willen immers kunnen bepa‑

len wat de verdachte mag zien of niet, en wat het publiek mag zien of 

niet. Op dit moment wordt er al ervaring opgedaan met rechtbanken 

die zijn toegerust voor het gebruik van databases met alle informa‑

tie in een onderzoek en presentatieschermen. De meeste informatie 

in onderzoeken wordt echter nog niet aangeboden op een wijze 

dat alle betrokkenen hier eenvoudig een presentatie mee kunnen 

 opzetten.

Als er beelden van scenario’s worden gepresenteerd, bestaat 

altijd het gevaar dat er onbedoeld een verkeerde indruk aan de 

toeschouwers wordt gegeven. Het gezegde is dat een plaatje meer 

zegt dan duizend woorden. De vraag is of het plaatje wel de goede 

woorden geeft en of dit niet te veel of juist te weinig zegt. Een plaatje 

van een scenario waarin een beweging wordt getoond met een 

neutraal  kijkend model van een mens kan onbedoeld de suggestie 

geven dat de afgebeelde persoon misschien wel boos was. Op dit 

punt is nog weinig bekend en is fundamenteel onderzoek gewenst 

naar de invloed van verschillende presentatietechnieken op het 

verloop van een onderzoek en een rechtszitting. Ook is nog niet 

duidelijk in hoeverre het tonen van beeldmateriaal het geheugen 

kan beïnvloeden. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat het tonen van een 

computer animatie van een PD en een scenario ertoe kan leiden dat 

alle betrokkenen, inclusief de verdachte, gaan geloven dat dit de 

werkelijke toedracht was?
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Nieuwe ontwikkelingen in forensische visualisatie

CSI The Hague is een project voor snelle vernieuwing van methoden 

voor het sporenonderzoek.1 Deze vernieuwing vindt plaats door 

technologie die al beschikbaar is binnen andere domeinen, zoals 

het medisch onderzoek, de industrie en defensie, geschikt te maken 

voor het sporenonderzoek. Binnen dit project worden ook veel 

 producten getest die geschikt zijn voor forensische visualisatie.

Een van de producten is een experimentele panoramabeeldscanner 

die niet alleen een gewoon 360‑gradenkleurenbeeld registreert, 

maar ook voor elk beeldpunt een kleurenspectrum opneemt waar‑

mee het onder meer mogelijk wordt om automatisch bloedspatjes 

te detecteren en zelfs de leeftijd van deze vlekjes te schatten. Deze 

scanner kan dus worden ingezet voor zowel de verkenning en het 

vastleggen van de PD als het sporenonderzoek zelf. Het zoeken 

gebeurt dan niet op de fysieke PD, maar in de scandata. Omdat dit 

ook nog mogelijk is nadat de PD al weer is vrijgegeven, zullen er in 

de toekomst mogelijk veel vragen ontstaan over vermeende sporen 

in de data, zodra een PD is vrijgegeven, omdat deze dan niet meer 

fysiek op de PD aanwezig zijn.

Een ander product is een bril waaraan twee videocamera’s aan de 

poten van het armatuur zijn bevestigd met glazen waarop beelden 

en informatie geprojecteerd kunnen worden. Met deze bril kunnen 

oneindig veel toepassingen worden ontwikkeld. De meest eenvou‑

dige is het realiseren van een communicatieverbinding tussen de 

onderzoeker op de PD en een commandopost buiten de PD. Hierbij 

ontstaan direct vragen over de taak en de rol van de onderzoeker op 

de PD en de onderzoekers in de commandopost. Nieuwe toepas‑

singen van deze bril vallen onder de noemer augmented reality. Met 

behulp van slimme software kan op basis van de camerabeelden 

worden bepaald waar de onderzoeker zich bevindt en waar hij naar 

kijkt. Op de brillenglazen kunnen dan beelden worden geprojec‑

teerd die passen op de werkelijkheid waar de onderzoeker naar kijkt. 

Dat kan bijvoorbeeld een beeld van een afzetlint zijn, of een pijl die 

naar een spoor wijst. Op deze wijze kunnen onderzoekers informa‑

tie plaatsen op de PD die voor een andere onderzoeker die ook deze 

of een dergelijke bril draagt weer zichtbaar wordt. Het is echter ook 

mogelijk om beelden van objecten en mensmodellen te projecteren 

1 Informatie over het CSI The Hague-project: www.csithehague.com.
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en te manipuleren. De onderzoeker kan bijvoorbeeld schootsbanen 

visualiseren in de projecties op de brillenglazen en scenario‑ 

onderzoek op de PD bedrijven. De resultaten van een onderzoek 

en de onderzochte scenario’s kunnen ook aan rechters worden 

uitgelegd door ze met behulp van deze bril de beleving te geven dat 

ze zelf rondlopen op de PD om te zien waar de gevonden sporen zich 

bevinden en wat de laboratoriumuitslagen zijn van de onderzoeken 

die op deze sporen zijn verricht.

De verwachting is dat nog veel meer techniek aangeboden zal 

worden voor toepassing in het sporenonderzoek. Omdat niet altijd 

op voorhand duidelijk is wat de invloed van nieuwe technologie 

zal zijn op het onderzoeksproces, is er behoefte aan een faciliteit 

waar nieuwe technologie niet alleen getest en gedemonstreerd kan 

worden, maar waar ook de procedures voor het gebruik ontwikkeld 

en getraind kunnen worden. Hiervoor is binnen het CSI The Hague‑

project het zogenoemde CSI‑lab ontwikkeld, waar het mogelijk is 

om oefeningen op een gesimuleerde PD volledig te volgen en te 

analyseren aan de hand van video en sensorinformatie. Ook kan in 

deze faciliteit worden geoefend in computerspelomgevingen (serious 

gaming), waarmee ook samenwerking op afstand in een computer‑

model van een PD gerealiseerd kan worden.

Conclusies en vooruitzicht

In dit artikel is beschreven hoe beeldmateriaal en techniek voor 

het produceren van visuele informatie worden ingezet in alle fasen 

van de opsporing en vervolging naar aanleiding van een vermoe‑

delijk misdrijf. Met de introductie van nieuwe technologie voor het 

 produceren van visuele informatie is een vakgebied ontstaan waarin 

specialistische kennis en ervaring worden vereist in combinatie met 

inzicht in het onderzoeksproces en de eisen die worden gesteld aan 

de verschillende toepassingen van visualisaties.

Binnen het netwerk van de visualisatieteams is vastgesteld dat er 

veel behoefte is aan normering en standaardisatie. Als eerste stap 

wordt een lijst met beschrijvingen gemaakt van de verschillende 

visualisatieproducten in combinatie met beschrijvingen van de 

productie. Bovendien is er behoefte gebleken aan een organisa‑

tie voor het verkennen, beproeven en introduceren van nieuwe 

methodes en technologie voor forensische visualisaties. Het NFI wil 
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in samenwerking met de Politieacademie en de visualisatieteams 

hier invulling aan geven. In het CSI‑lab kan worden onderzocht 

hoe nieuwe technologie het beste in de bestaande werkprocedures 

voor PD‑onderzoek ingepast kan worden. Daarnaast zal het NFI ook 

wetenschappelijk onderzoek blijven ondersteunen naar de inzet en 

invloed van forensische visualisatie.
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Het gebruik van videoconferentie 
in strafzaken

P.A.M. Verrest*

Sinds 1 januari 2007 biedt het Wetboek van Strafvordering (Sv) de 

mogelijkheid van videoconferencing, in de praktijk ook wel tele‑

horen genoemd. Van die mogelijkheid is tot dusver weinig gebruik 

gemaakt. Op het moment van schrijven van dit artikel is er wel enige 

ervaring opgedaan met toepassing van videoconferencing in het 

kader van internationale rechtshulp (cijfers daaromtrent zijn niet 

beschikbaar), en buiten het strafrecht in vreemdelingenzaken. In 

vreemdelingenzaken gaat het om het horen van een persoon in het 

kader van de beslissing over verlenging van zijn detentie. Het is de 

bedoeling dat de komende tijd videoconferencing ook wordt ingezet 

in strafzaken. Daartoe zijn de afgelopen jaren bijna alle rechtban‑

ken en een groot aantal penitentiaire inrichtingen voorzien van 

technische installaties voor videoconferentie. In dit artikel wordt 

kort ingegaan op de perspectieven die het gebruik van videoconfe‑

rentie biedt voor het strafrecht. Tot besluit wordt kort vooruitgeblikt 

naar nieuwe ontwikkelingen in internationaal verband.

Een korte geschiedenis

De videoconferentie is in het Nederlandse strafrecht geïntroduceerd 

ter uitvoering van internationale regelgeving. Een regeling voor toe‑

passing van videoconferentie was namelijk tot stand gekomen in de 

EU Rechtshulpovereenkomst 2000 (Trb. 2000, 96). De lidstaten van 

de Europese Unie spraken daarin af om videoconferentie mogelijk 

te maken voor het verhoor van getuigen die zich in een EU‑lidstaat 

bevonden en om gezondheids‑ of andere dwingende redenen niet de 

reis konden maken om te getuigen in een strafzaak die zich in een 

andere EU‑lidstaat afspeelde. De inzet van videoconferencing betrof 

* Mr. dr. Pieter Verrest is werkzaam bij de sector straf- en sanctierecht van de directie 
Wetgeving van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De auteur schrijft dit artikel op 
persoonlijke titel.
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hier dus de internationale samenwerking. Landen konden een ver‑

zoek tot medewerking aan het horen per videoconferentie weigeren 

als zij niet beschikten over (technische) mogelijkheden om een 

videoconferentie te organiseren. Voor veel lidstaten – waaronder 

Nederland – gaf de uitvoering van de EU Rechtshulpovereenkomst 

echter aanleiding om een regeling voor toepassing van videover‑

hoor te maken, die ook in het gebruik van audiovisuele middelen 

in natio nale zaken voorzag. In Europa werd tot dan toe slechts in 

enkele landen gebruik gemaakt van videoconferencing in strafzaken. 

Dat gold met name voor Italië, waar het middel werd ingezet om 

getuigen in maffiaprocessen af te schermen. Het waren vooral posi‑

tieve ervaringen met videoconferentie in Canada en Australië die de 

Europese wetgevers inspireerden. Daar konden met de toepassing 

van videoverbindingen letterlijk grote afstanden worden overbrugd 

(Orie, 2004, p. 430‑431).

De toepassing van videoconferentie in het Nederlandse strafrecht

Bij de videoconferentie gaat het om het gebruik van een directe 

beeld‑ en geluidsverbinding, die het mogelijk maakt om op afstand 

een getuige of verdachte te horen of te ondervragen. De getuige of 

verdachte (die mogelijk verblijft in een penitentiaire inrichting) 

staat daartoe in verbinding met één of meer rechters – of andere 

ambtenaren – die het horen leiden. Aan het horen kunnen voorts 

een advocaat en indien nodig een tolk deelnemen. Ter waarborging 

van de vertrouwelijkheid van het contact tussen de verdachte en zijn 

advocaat is een technische voorziening beschikbaar om onhoorbaar 

voor andere deelnemers met elkaar ruggespraak te houden.

In de praktijk wordt ook wel gesproken van ‘telehoren’, maar dit is 

verwarrend. De indruk zou kunnen bestaan dat het mede het telefo‑

nisch horen, zonder beeldverbinding, omvat. Daar is in het verleden 

in Nederland beperkt mee geëxperimenteerd in strafzaken (Orie, 

2004, p. 428‑430). Maar dat was geen succes. Rechters wezen het 

gebruik af en de advocatuur was ertegen, omdat er geen direct con‑

tact tussen de raadsman en de verdachte mogelijk was. Wel voorziet 

de eerdergenoemde EU Rechtshulpovereenkomst in een regeling 

voor het telefonisch horen van getuigen in het buitenland. In de 

Scandinavische landen wordt namelijk gebruik gemaakt van tele‑

foonconferentie om getuigen te horen, en Zweden wenste daarom 
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opneming van deze figuur in de EU Rechtshulpovereenkomst. De 

overige EU‑lidstaten waren hier niet enthousiast over, maar zegden 

toe per geval te bezien of ze medewerking zouden verlenen aan een 

verzoek om een getuige per telefoonverbinding te horen.

De videoconferentie is geregeld in artikel 131a Sv. Dit artikel bepaalt 

dat waar het Wetboek van Strafvordering spreekt van het horen, ver‑

horen of ondervragen van personen, dit tevens kan geschieden door 

middel van videoconferentie. De rechter die het horen of het verhoor 

leidt, beslist of van videoconferentie gebruik wordt gemaakt. Daar‑

bij wordt het belang van het onderzoek in aanmerking genomen. 

Alvorens te beslissen wordt de te horen persoon of diens raadsman, 

en in voorkomende gevallen de officier van justitie, in de gelegen‑

heid gesteld zijn mening kenbaar te maken over de toepassing van 

videoconferentie.

Het Wetboek van Strafvordering biedt aldus ruimte voor brede 

inzet van videoconferentie: zowel voor het horen van personen die 

als getuige of deskundige in een strafzaak optreden, als voor het 

verhoor van verdachten. Het horen kan plaatsvinden als onderdeel 

van de bewijsgaring, maar ook in het kader van beslissingen over 

de vrijheidsbeneming van de verdachte (inverzekeringstelling, 

voorgeleiding inbewaringstelling, verlenging van gevangenhouding 

door de raadkamer). Toepassing van videoconferentie is niet alleen 

in de fase van het vooronderzoek mogelijk, maar ook in de fase van 

berechting voor de rechtbank of het gerechtshof. Bij het laatste is 

het opvallend dat het niet alleen gaat om het horen van de getuige 

tijdens een rechtszaak, ook de verschijning van de verdachte voor de 

zittingsrechter is niet uitgesloten. Een verdachte kan dus eventueel 

op afstand – per videoverbinding – worden veroordeeld.

Er gelden echter uitzonderingen op het in beginsel zeer brede 

toepassingsbereik. Deze zijn nauwkeurig uitgewerkt in het Besluit 

videoconferentie (Stb. 2006, 275 en 610). Een uitzondering is er 

in de eerste plaats voor kwetsbare personen: minderjarigen en 

personen met een gebrekkige geestelijke ontwikkeling mogen niet 

aan een videoverhoor worden onderworpen als zij verdacht worden 

van een strafbaar feit. In de tweede plaats mogen verdachten van 

zedenmisdrijven en moord en doodslag niet via videoconferentie 

worden gehoord. De derde uitzondering betreft de berechting van 

een verdachte in een zaak waarin het slachtoffer gebruik wil maken 

van zijn spreekrecht; dan moet van de fysieke aanwezigheid van de 

verdachte worden uitgegaan zodat deze wordt geconfronteerd met 
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hetgeen het slachtoffer naar voren wil brengen. Daarnaast is in een 

aantal gevallen instemming nodig van de verdachte of zijn raads‑

man: voor het gebruik van videoconferentie in de plaats van een 

fysieke voorgeleiding voor de rechter‑commissaris ter beslissing op 

een vordering inbewaringstelling, en wat betreft de berechting van 

strafzaken door de meervoudige kamer van rechtbank of gerechts‑

hof (het gaat dan namelijk om complexe strafzaken, waar veel op 

het spel staat).

Waar wetgeving sinds 2007 de toepassing van videoconferentie 

in strafzaken mogelijk maakt, is er tot 2010 weinig gebruik van 

gemaakt. Dit had grotendeels te maken met het ontbreken van de 

technische faciliteiten voor videoverhoor. De komende tijd kan het 

vaker tot toepassing van videoconferentie in strafzaken komen, nu 

in de meeste rechtbanken en een groot aantal penitentiaire inrich‑

tingen die faciliteiten zijn geïnstalleerd.1 Toch zijn er nog enkele 

horden te nemen. De eerste betreft het ontbreken van praktische 

ervaring met de toepassing van videoconferencing (Schaapman, 

2011). Er moet in de aanloop naar en tijdens een videoverhoor veel 

worden geregeld: de technische diensten van de rechtbank(en) en 

van de gevangenis moeten het verhoor tot stand brengen, de ver‑

binding moet worden getest, de deelnemers (inclusief advocaten en 

tolken) moeten op het juiste moment ‘inschakelen’. Bij de Rechtbank 

Arnhem heeft afgelopen jaar een pilot plaatsgevonden om snel erva‑

ring op te doen met de techniek en te komen tot best practices voor 

de toepassing. Daarbij is gewerkt met een verbinding tussen het 

huis van bewaring en de rechtbank. Op deze wijze zijn bijvoorbeeld 

zittingen over de verlengingsbeslissing van de voorlopige hechtenis 

van verdachten afgehandeld. Verder zijn er een Handboek Tele horen 

en een website beschikbaar als ondersteuning voor de praktijk 

(www.telehoren.info)

Vooralsnog lijkt de rechter de grootste onzekere factor bij het streven 

om vaker van videoconferencing gebruik te maken, omdat die beslist 

of deze methode wordt toegepast. De rechter zal overtuigd moeten 

zijn van de meerwaarde van de videoconferentie alvorens hij besluit 

(vaker) een videoverhoor toe te passen. Het is niet vreemd dat de 

rechter daarbij enige terughoudendheid betracht, zo niet huiverig 

is om het middel te gebruiken. Oordeelsvorming is voor rechters 

essentieel, en die kan nu eenmaal nauwelijks beter plaatsvinden 

1 Kamerstukken II 2010/11, 32 710 VI, nr. 6, p. 12.
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dan in een directe, fysieke confrontatie met een getuige of ver‑

dachte. Een rechter wil zintuigelijk een verdachte of getuige kunnen 

observeren en doorgronden (Schaapman, 2011). Omdat de kwaliteit 

van de techniek die voor videoconferentie wordt gebruikt inmiddels 

zeer goed is, lijkt het voor de hand te liggen dat rechters hun wensen 

wat betreft het complete ‘beeld’ van de verdachte of getuige beter 

gerealiseerd zien en vaker een videoconferentie zullen toepassen.

Een breed palet aan toepassingsmogelijkheden

Het gebruik van videoconferentie in het strafrecht lijkt daarmee 

veel perspectief te hebben. De toepassingsmogelijkheden zijn 

daarbij schier oneindig. Inzet van het gebruik zal vaak de vereen‑

voudiging van bestaande procedures zijn, en daarmee verhoging 

van de effectiviteit van het strafproces. Vaker toepassen van video‑

conferentie bij (periodieke) beslissingen over de vrijheidsbeneming 

van de verdachte in het vooronderzoek bespaart (het organiseren 

van) het transport van de verdachte van het huis van bewaring 

naar de rechtbank en vice versa (Van der Ende e.a., 2007; zie ook het 

kader na deze bijdrage). Voor de hand ligt verder ook het gebruik 

van videoverbinding in een aantal gevallen waarin de confrontatie 

tussen verdachten, getuigen en slachtoffers problematisch is. Denk 

aan de (anonieme) bedreigde getuige, een slachtoffer dat opziet 

tegen de fysieke confrontatie met de dader die hem iets ernstigs 

heeft aangedaan, of het veilig in de gevangenis laten van gevaarlijke 

verdachten.2 Een andere categorie van toepassingsmogelijkheden 

ligt vooral in de samenwerking met andere landen. Het gebruik van 

videoconferentie levert een enorme besparing op aan kosten, in 

verhouding tot het laten komen van de getuige. Daar zijn immers 

reiskosten voor de getuige mee gemoeid, die doorgaans worden 

vergoed door de justitiële autoriteiten van de lidstaat waar hij moet 

getuigen. Of er gaat een zogenoemde rogatoire commissie naar het 

buitenland, meestal bestaande uit een rechter‑commissaris, grif‑

fier, officier van justitie en advocaat van de verdachte in wiens zaak 

de getuige een verklaring aflegt – en soms nog meer personen. Ook 

een dergelijke meerdaagse reis is uiteraard zeer kostbaar. Op dezelf‑

de wijze kan videoconferentie van pas komen in de zogenoemde 

2 Een argument dat in België wordt genoemd, zie De Smet, 2010.
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 interregionale rechtshulp – de vereenvoudigde samenwerking tus‑

sen de verschillende delen van het Koninkrijk. En tot slot moet ook 

gebruik tussen de verschillende delen van Nederland in dit verband 

worden genoemd: contact tussen de BES‑eilanden en Europees 

Nederland, en uiteraard ook tussen de BES‑eilanden zelf.

Zijn de mogelijkheden helemaal onbegrensd? Nee. Zo zorgen de 

rechten beschermd door het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) voor zekere 

grenzen (De Smet, 2010). Het gaat dan meer in het bijzonder om het 

garanderen van een eerlijk proces (artikel 6 EVRM) en waarborgen 

bij maatregelen tot vrijheidsbeneming van de verdachte (artikel 5 

EVRM). In een aantal gevallen kan inderdaad strijd ontstaan met 

de artikelen 5 en 6 van het EVRM, als gebruik van videoconferentie 

ertoe leidt dat de verdachte daardoor minder kans heeft om zijn 

belangen effectief te verdedigen. Als bijvoorbeeld een videoconfe‑

rentie wordt gebruikt tijdens de berechting van de verdachte, kan dit 

zijn – in verband met het garanderen van mogelijkheden tot effec‑

tieve verdediging – recht op het bijwonen van zijn rechtszaak te zeer 

beperken. Ook mag het niet zo zijn dat de verdachte door het gebruik 

van een videoconferentie in zijn verdediging wordt geschaad, omdat 

hij onvoldoende kan overleggen met zijn raadsman. Het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) lijkt het geen probleem te 

vinden als het gebruik van videoconferentie leidt tot een beperkte 

inbreuk van de genoemde rechten, mits justitiële autoriteiten maar 

een goede reden hebben voor het gebruik van videoconferentie en/

of als op andere wijze adequate compensatie kan worden geboden 

voor de eventuele inbreuk op de rechten van de verdachte.3 Dit is 

wel belangrijk om voor ogen te houden: veralgemenisering van het 

gebruik van videoconferentie – louter uit het oogpunt van effec‑

tiviteit – zal dus te allen tijde gepaard moeten gaan met adequate 

verdedigingsmogelijkheden.

Overigens maakt het gebruik van videoconferentie het op andere 

punten juist ook mogelijk om te voldoen aan de vereisten die 

voortvloeien uit het EVRM en de rechtspraak van het EHRM. Ik denk 

aan twee voorbeelden. Artikel 5 EVRM stelt de eis dat personen van 

wie de vrijheid wordt benomen, zo snel mogelijk worden voorgeleid 

aan een rechter. Soms is dit geen sinecure. Denk aan het geval van 

3 Zie o.a. EHRM 5 oktober 2006 (Marcello Viola t. Italië) en EHRM 26 juni 2008 (Shulepov t. 
Rusland).
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piraten die op volle zee worden aangehouden en vastgezet. Tot 

dusver zijn voor inbewaringstelling een rechter‑commissaris en 

advocaat vanuit Nederland naar het betreffende marineschip over‑

gebracht; België heeft in een gelijk geval gebruik gemaakt van een 

videoverbinding tussen het schip en de rechtbank om de voorlopige 

hechtenis van de piraten te verlengen. In bredere zin kan videover‑

binding een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van het uit 

artikel 6 EVRM voortvloeiende recht voor de verdachte om rechtsbij‑

stand te krijgen van een raadsman alvorens hij door de politie wordt 

verhoord. In situaties waarin een raadsman niet in staat is fysiek 

de verdachte op te zoeken, zou een afgeschermde videoverbinding 

kunnen worden gebruikt om toch te voorzien in bijstand aan de 

verdachte voor en eventueel ook tijdens een verhoor.

Nieuwe ontwikkelingen in internationaal verband

Na de EU Rechtshulpovereenkomst werd in het verband van de 

Raad van Europa – met meer lidstaten dan alleen de EU‑landen – 

een bijna identieke regeling voor het gebruik van videoconferentie 

getroffen, in het Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees 

Rechtshulpverdrag. Ook in bijvoorbeeld het VN Verdrag inzake de 

bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, 

en in de bilaterale rechtshulpverdragen die Nederland heeft met 

Hong Kong, de Verenigde Staten en Marokko, is de mogelijkheid van 

videoconferencing opgenomen. Tevens is voor de rechtsgang bij het 

Internationaal Strafhof in het horen van getuigen per videoconfe‑

rentie voorzien.4 Het gebruik van videoconferencing wordt zo steeds 

meer een factor van betekenis in de internationale samenwerking in 

strafzaken.

Op het moment ligt een voorstel voor een nieuw internationaal 

instrument voor waarin de toepassing van videoconferentie is opge‑

nomen: de ontwerprichtlijn inzake het Europees onderzoeksbevel.5 

Deze ontwerprichtlijn is bedoeld om de verlening van rechtshulp 

tussen lidstaten van de Europese Unie verder te vereenvoudigen 

4 Art. 69 Statuut voor het Internationaal Strafhof.
5 Het gaat om een lidstaatinitiatief van België, Bulgarije, Estland, Spanje, Oostenrijk, 

Slovenië en Zweden; 29 mei 2010 (zie standpunt Nederlandse regering in Kamerstuk-
ken II 2009/10, 22 112, nr. 1044).
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en te verbeteren. Nederland ziet daartoe ook op het punt van de 

toepassing van videoconferentie mogelijkheden, en wel op tweeërlei 

vlak. Allereerst waar het gaat om de toepassing van videoconferen‑

tie voor het horen van getuigen. Voorstel zou zijn om deze moge‑

lijkheid voortaan in alle gevallen – dus niet alleen zoals in de EU 

Rechtshulpovereenkomst voor uitzonderlijke situaties waarin een 

getuige niet kan reizen – open te stellen. Gelet op de brede beschik‑

baarheid van de techniek is inmiddels voor staten de mogelijkheid 

vervallen om videoconferentie te weigeren op grond van het ont‑

breken van technische faciliteiten. In de tweede plaats is Nederland 

voorstander van de mogelijkheid van het gebruik van videoconfe‑

rentie voor het verhoor van verdachten. Deze mogelijkheid werd 

al geboden door de EU Rechtshulpovereenkomst, maar de meeste 

EU‑lidstaten – waaronder Nederland – hebben aangegeven daar 

geen gebruik van te zullen maken. Deze terughoudendheid had als 

reden dat toepassing voor het verhoor van verdachten  verregaande 

gevolgen kan hebben voor de persoon in kwestie; een misverstand 

door bijvoorbeeld een haperende verbinding is dan meteen zeer 

ernstig. De betrouwbaarheid van de techniek en positieve erva‑

ringen met toepassing bij getuigenverhoor geven aanleiding tot 

minder zorg in dit verband. Bovendien leerde een analyse van de 

honderden Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s) die Nederland 

jaarlijks ontvangt van andere EU‑lidstaten die de overlevering van 

een persoon wensen, dat een EAB vaak slechts tot doel had om de 

opgeëiste persoon één keer over zijn vermeende betrokkenheid bij 

een strafbaar feit te horen. Daar bleef het in veel gevallen ook bij: er 

vond geen vervolging plaats en de persoon werd weer vrijgelaten.6 

De opgeëiste persoon wordt in de overleveringsprocedure meestal 

in hechtenis genomen en verblijft na overlevering vaak weken of 

maanden in detentie in het buitenland. In dergelijke gevallen zou 

een verhoor per videoconferentie veel ongemak kunnen besparen. 

Daarom is Nederland voorstander van verkenning van de mogelijk‑

heid om ook voor het verhoor van verdachten vaker videoconferen‑

tie te gebruiken.7 Dit zou dan alleen gelden voor het verhoor tijdens 

het vooronderzoek naar strafzaken: het is niet de bedoeling dat een 

verdachte in het kader van een rechtszaak door een buitenlandse 

zittingsrechter per videoconferentie zou worden verhoord en 

6 Kamerstukken II 2008/09, 23 490, nr. 545.
7 Kamerstukken II 2010/11, 32 317, nr. 72, p. 6.
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veroordeeld. Dan zou sprake zijn van verkapte uit‑ of overlevering. 

Wat wel denkbaar is, en dat zal in voorkomende gevallen ook de 

 procedure moeten zijn, is dat indien het videoverhoor tot bevesti‑

ging van de verdenking tegen de verdachte leidt, daarna eventueel 

alsnog een Europees aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd om 

zijn overlevering te bewerkstelligen en hem voor de buitenlandse 

zittingsrechter te brengen.
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De praktijk van telehoren

Voor telehoren zijn op twee locaties installaties nodig die tweezijdig 

communiceren mogelijk maken. Bij de vordering tot (verlengde) 

gevangenhouding gaat het om tweezijdige apparatuur in een recht‑

bank en een penitentiaire instelling. De partijen in de rechtszaal 

zien de gedetineerde en andersom ziet de gedetineerde de rechter, 

griffier en de advocaat als deze in de rechtbank het woord houdt, 

op een plasmascherm. De gedetineerde behoudt de mogelijkheid 

om direct te overleggen met de advocaat, zonder dat de rechter dit 

overleg kan horen. Als de apparatuur eenmaal opgestart is, volstaan 

een of twee knoppen om deze verder te bedienen. In de rechtbanken 

wordt de apparatuur in een rechtszaal geïnstalleerd, in een peniten‑

tiaire instelling wordt hiervoor een aparte kamer ingericht.

Daarnaast kan apparatuur worden geïnstalleerd in het kabinet 

van de rechter‑commissaris. Deze apparatuur wordt gebruikt door 

zogenoemde rogatoire commissies, die als taak hebben getuigen en 

deskundigen in het buitenland te horen.

Logistieke aspecten

Bij de toetsing van de vordering tot (verlenging) gevangenhouding 

is een belangrijk voordeel dat de verdachte binnen de penitentiaire 

instelling blijft. Er is geen kans op vertraging door congestie op de 

weg, er is geen kans op ongewenste confrontatie met andere ver‑

dachten uit dezelfde zaak, er is geen vermenging van gedetineerden 

bij het transport en er is minder kans op ontsnapping (hoewel dit tij‑

dens het vervoer vrijwel niet voorkomt). Indien de rechter vrijlating 

beveelt, zou dit in theorie verder direct kunnen worden uitgevoerd: 

een verdachte hoeft niet eerst terug naar de penitentiaire instel‑

ling vervoerd te worden. Deze aspecten vergroten de efficiëntie en 

tevens worden problemen voorkomen. Bovendien blijken sommige 

verdachten nu soms af te zien van het recht om gehoord te worden 

omdat zij opzien tegen het als onaangenaam ervaren vervoer naar 

de rechtbank en het soms lange wachten voordat hun zaak wordt 

behandeld. Hun wordt het dus gemakkelijker gemaakt.

Ook uit de evaluatie van een pilot bij vreemdelingenbewaringszaken 

blijkt dat ruim 90% van deze gedetineerden vervoer naar de rechtbank 

als onaangenaam ervaart (Wielandt & Partners, 2002).
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Toch lijkt het erop dat telehoren weliswaar een oplossing is voor 

bepaalde logistieke problemen, maar dat daar andere problemen 

voor in de plaats komen. Zo ontstaat er meer druk op penitentiaire 

instellingen. Als er bijvoorbeeld meerdere zaken achter elkaar wor‑

den gedaan, moet er snel gewisseld worden van verdachte. Dit kan 

tot logistieke problemen binnen de penitentiaire instelling leiden. 

De rechter moet er zeker van kunnen zijn dat de juiste persoon voor 

de camera zit. Ook bij de andere partijen moeten werkprocessen 

worden aangepast, hetgeen onvermijdelijk tijdelijk tot  problemen 

leidt. Zo is er minder informele afstemming mogelijk aangezien 

communicatie meer formeel verloopt.

Duidelijk is dat uitbreiding van telehoren enkel mogelijk is met een 

goede centrale planning en coördinatie. Dit is cruciaal als gedeti‑

neerden in penitentiaire instellingen door meerdere rechtbanken 

worden gehoord, en rechtbanken gedetineerden uit meerdere 

penitentiaire instellingen horen. In de huidige situatie plant de 

rechtbank de strafzaken. De rechter moet aangeven of deze tele‑

horen toestaat. Zo ja, dan moet de advocaat aangeven of deze in de 

rechtbank dan wel de penitentiaire instelling aanwezig wil zijn.

Advocaten die meerdere cliënten op één dag hebben, kunnen in de 

problemen komen omdat zij van de ene naar de andere penitentiaire 

instelling moeten reizen. Voorts moeten de partijen van elkaars 

beslissingen op de hoogte worden gebracht en dient er een aan‑

spreekpunt te zijn als iets misgaat (te laat door file, verhinderd door 

ziekte, enzovoort). Een gezamenlijke elektronische agenda voor de 

penitentiaire instellingen, rechtbanken, officieren van justitie en 

advocaten zou hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Sociale aspecten

Aan telehoren kleven op sociaalpsychologisch vlak enkele nadelen, 

vooral vanwege de onbekendheid met deze wijze van procesvoering.

De advocaat en de officier van justitie moeten tijdens een gerech‑

telijke procedure zowel aandacht besteden aan de rechter als aan 

de verdachte of getuige. Als dezen zich op twee verschillende plek‑

ken bevinden, wordt dit ingewikkelder. Het contact via telehoren 

blijft van mindere kwaliteit dan direct persoonlijk contact. Met de 

apparatuur is het weliswaar mogelijk voor de advocaat om met de 

verdachte te spreken zonder dat rechter en officier van justitie kunnen 
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 meeluisteren, maar er kan moeilijker voor‑ en/of achteraf informeel 

gesproken worden. Bovendien moet worden voorkomen dat bewa‑

kingspersoneel van de penitentiaire instelling bij de zitting aanwezig 

is, omdat dit de verdachte in verlegenheid kan brengen en hem/haar 

kan belemmeren vrijuit te spreken.

Telehoren verandert ook de wijze van communiceren. Er is minder 

non‑verbale communicatie mogelijk. Het rechterlijk oordeel zal 

meer op verbale communicatie worden gebaseerd. Voorts moet 

bondiger worden geformuleerd, wat natuurlijk ook als een voordeel 

kan worden gezien.

Technische aspecten

Wat vandaag over technische aspecten wordt geschreven, kan bij 

wijze van spreken morgen achterhaald zijn, omdat de techniek van 

videoconferentie zich snel ontwikkelt. Wij beperken ons hier daar‑

om tot twee aspecten die van blijvende aard lijken:

1. het haperen van het videosysteem;

2. de opstelling van de videocamera’s.

Het eerste punt impliceert dat het videosysteem uitgebreid getest 

moet worden, wellicht ook voorafgaand aan elke zittingsdag waarin 

vorderingen voor (verlenging) gevangenhouding getoetst worden. 

Veelvuldige storingen bemoeilijken de acceptatie van telehoren. 

Bovendien is er een risico dat door vertragingen de wettelijke ter‑

mijn waarbinnen een rechtbank moet oordelen in gevaar komt. Het 

lijkt verstandig om te kiezen voor één systeem voor alle rechtbanken 

en penitentiaire instellingen, zodat deskundigheid kan worden 

opgebouwd.

Ook het tweede punt van de opstelling van de videocamera’s is 

van wezenlijk belang. We gaan uit van vaste camera’s, dus zonder 

cameraman. Alle partijen moeten goed in beeld blijven als zij hoger 

of lager gaan zitten, of hun stoel iets verschuiven. De camera moet 

dus niet te dicht op de persoon gericht zijn. Ook de belichting is van 

groot belang, omdat partijen zich snel heel ongemakkelijk voelen als 

zij de ander niet goed kunnen zien (Ellis, 2004).

Voorts dient de verbinding tussen rechtbank en penitentiaire instel‑

ling goed beveiligd te zijn.
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Financiële aspecten

Er zijn belangrijke financiële besparingen te realiseren bij telehoren 

in het strafrecht, namelijk op het vervoer van gedetineerden en op 

het horen van getuigen in het buitenland (rogatoire commissies).

De winst die op het vervoer van gedetineerden te behalen is, hangt 

uiteraard af van de wijze waarop het vervoer nu is georganiseerd. In 

2007 was 40% van de gedetineerden in de fase van inbewaringstel‑

ling ondergebracht in een penitentiaire instelling en 60% in een 

politiebureau. Rechtbanken hebben een vaste dag voor de toetsing 

van de vordering tot gevangenhouding. Het vervoer wordt georgani‑

seerd door de dienst DV&O binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen 

(DJI) of door de parketpolitie. Ook hangt de besparing af van de 

mate waarin de apparatuur daadwerkelijk zal worden gebruikt als 

deze eenmaal is geïnstalleerd. Uit interviews met rechters blijkt dat 

zij – ook al is telehoren goed geregeld – dan nog in circa een derde 

van de zaken ervoor zouden kiezen om de gedetineerde naar de 

rechtbank te laten komen.

Bij rogatoire commissies zijn vliegtickets de grootste kostenpost. 

Dit komt omdat rogatoire commissies bestaan uit minimaal vijf 

personen (rechter, griffier, officier van justitie, advocaat en tolk), en 

soms meerdere advocaten als er in een zaak meerdere verdachten 

zijn. Ook bij rogatoire commissies zouden rechters na volledige 

acceptatie van telehoren nog altijd een derde van de zaken zonder 

telehoren doen.

Tegenover de besparingen staan aanzienlijke kosten voor aanschaf 

van apparatuur, verbouwing en datacommunicatie. Daar komt bij 

dat het niet efficiënt is om dure apparatuur bij kleine penitentiaire 

instellingen te installeren. Het vervoer van een gedetineerde naar 

de rechtbank komt daar weinig voor. Als het zich voordoet, kan dit 

gemakkelijk worden gedaan met het DJI‑busje dat toch beschikbaar 

moet zijn. Bij een grote penitentiaire instelling kunnen per week 

meerdere vervoersbewegingen worden bespaard. Indien de video‑

apparatuur wordt geïnstalleerd bij alle rechtbanken en verder alleen 

bij de zes grootste huizen van bewaring (in plaats van alle huizen 

van bewaring), betaalt de investering zich financieel gezien uit. 

Bij rogatoire commissies betaalt de investering zich uit als video‑

conferentie wordt toegepast bij drie of meer rogatoire commissies 

per jaar.
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Dit overzicht werd samengesteld door Dr. Martin van der Ende, senior 

consultant bij het Onderzoek- en Adviesbureay Ecorys in Rotterdam, 

die zich daarbij vooral baseert op het rapport Ex ante evaluatie van 

videoconferencing in het strafrecht en vreemdelingenbewarings‑

zaken; analyse van kosten en baten (Van der Ende, Rienstra e.a., 

2007).
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Digitaal beeldmateriaal: revolutie 
in de rechtszaal

N.R. Feigenson en Ch.O. Spiesel*

Miljoenen mensen hebben gezien hoe Rodney King door agenten 

van de California State Police in elkaar werd geslagen. Delen van de 

amateurvideobeelden van George Holiday waren keer op keer op 

televisie te zien.1 Tijdens de strafzaak in 1992, waarbij vier van de 

politieagenten terechtstonden, zagen ook de juryleden de videobeel‑

den meerdere malen – onbewerkt, zoals de aanklager ze liet zien; in 

slow motion en in de vorm van stills, begeleid door deskundigen‑

verklaringen, zoals de verdediging ze liet zien. Talloze miljoenen 

mensen meer volgden in 1995 het proces tegen O.J. Simpson, 

die beschuldigd werd van de moord op zijn vrouw Nicole Brown 

Simpson en haar vriend Ronald Goldman. In haar slotpleidooi ver‑

zocht Marcia Clark, de openbare aanklager, de jury met klem om 

‘alle stukjes en beetjes samen te voegen’, terwijl achter haar in de 

rechtszaal op een groot scherm de puzzelstukken van een foto van 

de verdachte een voor een op hun plaats vielen. En toch herinner‑

den de juryleden en het publiek dat de zaak via de televisie volgde 

zich het moment dat eerder tijdens het proces plaatsvond, waarop 

Simpson op verzoek van de aanklager tevergeefs pogingen deed 

om de zwarte handschoen aan te trekken die vermoedelijk door de 

moordenaar was gebruikt. De rechtszaak mondde uit in een strijd 

tussen het beeld van de puzzel en de beelden waarvan de advocaat 

van de verdediging Johnnie Cochran wist dat de jury en het publiek 

ze in gedachten hielden toen hij verkondigde: ‘Als de handschoen 

niet past, moet u hem vrijspreken.’ Het zijn deze omstreden foto’s 

en taferelen die bij ons naar boven komen als we aan deze twee 

* Prof. Neil Feigenson is verbonden aan de Law Faculty van de Quinnipiac University in 
Hamden CT. Hij is tevens werkzaam als onderzoeker bij de afdeling Psychologie van 
Yale University in New Haven CT. Christina Spiesel is als senior-onderzoeker werkzaam 
bij Yale Law School. Zij is tevens adjunct professor of law aan de Quinnipiac University. 
Dit artikel is een vertaalde en ingekorte versie van het inleidende hoofdstuk van hun 
boek Law on display; The digital transformation of legal persuasion and judgment (New 
York University Press, 2009).

1 De beelden zijn te zien op www.youtube.com/watch?v=ROn_9302UHg (laatste inlog-
datum 31 juli 2008).
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 rechtszaken denken. Ze waren bepalend voor de uitspraak en 

blijven deel uitmaken van onze collectieve verbeelding en ons col‑

lectieve geheugen.2

In de jaren na deze beroemde processen vond er een explosie van 

visuele displays plaats in de Amerikaanse rechtszalen en heeft het 

belang daarvan een enorme vlucht genomen. Juristen werken nog 

steeds met tekeningen, foto’s, video’s, demonstraties en andere 

traditionele methoden om hun publiek visueel te overtuigen. Maar 

tegenwoordig geldt in tienduizenden rechtszaken, civiel en straf‑

rechtelijk, high profile en doorsnee, dat juristen ook digitale techno‑

logieën inzetten om hun bewijsvoering en betoog te onderbouwen 

en naar voren te brengen. Hier volgen enkele voorbeelden:

– De openbare aanklager in een moordzaak voert een digitale 

bewerking uit op autopsiefoto’s van menselijke beetwonden op 

een vrouwenborst en legt daar met behulp van Photoshop door‑

zichtige beelden van het gebit van de verdachte overheen, om te 

bewijzen dat deze verdachte de moordenaar is.

– Een brand in een winkel kost een brandweerman het leven. In de 

daaropvolgende rechtszaak tegen de verdachte van moord door 

brandstichting vertoont de advocaat van de verdediging op een 

groot scherm een serie foto’s van de uitslaande brand, met daar‑

onder een tekstbalk met de transcriptie van de communi catie 

tussen de brandweerlieden onderling, die synchroon loopt met 

een geluidsopname van hun woorden. De juryleden kunnen zien 

en horen dat het drama (volgens de advocaat) waarschijnlijk heeft 

plaatsgevonden omdat er te traag is gereageerd op een spontane 

brand.

– De advocaat van de eisende partij in een aansprakelijkheidszaak 

tegen een farmaceutisch bedrijf speelt tijdens zijn openings‑

betoog en slotpleidooi een PowerPoint‑presentatie af, waarbij hij 

iconische stockbeelden en cartoons inzet om essentiële aspecten 

van zijn zaak te visualiseren.

– In een andere moordzaak gebruikt de openbare aanklager inter‑

actieve software om gedigitaliseerde geluidsopnamen, foto’s en 

2 California v. Powell, No. BA 035498 (Cal. Super. Ct., L.A. County, April 30, 1992) (eerste 
zaak tegen Rodney King); California v. Simpson, No. BA 097211, 1995 WL 704342 (Cal. 
Super. Ct. L.A. County, September 29, 1995) (Simpson-strafzaak). Beide processen 
hebben tot uitgebreid commentaar geleid, zowel in de juridische wereld als in de popu-
laire media.
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tekst te combineren en aldus de indruk te wekken dat de ver‑

dachte de misdaad in feite al had bekend.

Het is geen toeval dat digitaal beeldmateriaal en multimedia‑

displays veelvuldig worden gebruikt in de rechtspraak. Onze 

cultuur wordt in toenemende mate gedomineerd door beelden 

– al dan niet bewegend, op televisie, in films, op dvd, internet en in 

de pers – van nieuws en entertainment tot onderwijs en politiek. 

Onze rechtspraak maakt deel uit van deze cultuur. Het verschil met 

vroeger is dat het dankzij alle beschikbare digitale hulpmiddelen 

voor vrijwel iedereen gemakkelijker en goedkoper is geworden om 

op tal van manieren beelden te maken, te bewerken en in te zetten. 

Door de wijdverspreide toepassing van deze hulpmiddelen zijn ze 

een vertrouwd onderdeel geworden van ons mentale en culturele 

landschap. Advocaten en officieren van justitie maken meer en meer 

gebruik van deze technologieën om hun zaak voor te bereiden, met 

tegenstanders te onderhandelen en bemiddelaars, rechters en jury‑

leden van hun gelijk te overtuigen. En waarom zouden ze ook niet? 

Met al die handige hulpmiddelen om beeldmateriaal en multimedia 

samen te stellen is digitaal beeldmateriaal gemeengoed geworden, 

een soort volkstaal die voor iedereen toegankelijk is.

Deze visuele en digitale transformatie van de rechtspraak luidt niets 

minder in dan een revolutie in de wijze waarop advocaten pleiten, 

juryleden en rechters uitspraak doen en het publiek over de recht‑

spraak denkt. In dit artikel belichten we de essentiële achtergronden 

van de visuele en digitale transformatie van de rechtspraak. We 

bespreken eerst hoe afbeeldingen op een andere manier betekenis 

geven dan woorden alleen dat kunnen doen, en hoe beelden en 

woorden gecombineerd kunnen worden om elkaar inhoudelijk aan 

te vullen dan wel tegen te spreken of om een nieuwe betekenis te 

genereren die door de afbeeldingen of woorden alleen nooit naar 

voren was gekomen. Vervolgens stappen we over op de alomtegen‑

woordigheid van digitale technologieën. Dankzij de digitalisering is 

de mens als nooit tevoren in staat om met afbeeldingen te schrijven 

(een term die wordt toegeschreven aan juridisch wetenschapper 

Lawrence Lessig, 2004, p. 36): om nieuwe beelden te creëren of 

bestaande beelden uit om het even welk medium te manipuleren, 

deze naar believen te combineren met woorden of andere beel‑

den en het eindresultaat te gebruiken om naar andere beelden te 
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 verwijzen, in een voortdurende conversatie die op alle terreinen in 

onze cultuur plaatsvindt.

Ten slotte schetsen we de uitdaging die deze kenmerken van de 

digitale cultuur voor de rechtspraak betekenen. Digitale beelden 

en multimedia bieden rechters en juryleden ongekende toegang 

tot de realiteit, wat de belofte inhoudt dat zij hun besluitvorming 

grondiger op feiten kunnen baseren. Tegelijkertijd werpt het gemak 

waarmee digitaal beeldmateriaal gemanipuleerd kan worden een 

sluier van twijfel over diezelfde toegankelijkheid.

Afbeeldingen en woorden

Evenals de meeste andere disciplines of procedures die naar ratio‑

naliteit streven, heeft de rechtspraak altijd de neiging gehad om die 

rationaliteit (en vandaar de kracht ervan) te vereenzelvigen met 

tekst in plaats van beelden, met het lezen van woorden in plaats 

van het lezen van plaatjes, en wel zodanig dat vaak wordt gedacht 

dat denken in woorden de enige vorm van denken is.3 Dat vormt 

een enorme barrière als we willen begrijpen wat er gebeurt, nu de 

digitalisering onze wereld verandert in een wereld die gedomineerd 

wordt door beelden. Om uit te leggen hoe de digitale cultuur de 

rechtspraak verandert, moeten we eerst een en ander uitleggen over 

beelden en visueel denken: wat beelden zijn, hoe mensen beelden 

anders verwerken dan het geschreven of gesproken woord en wat er 

kan gebeuren als woorden en beelden in wisselwerking staan.

Door de bank genomen kan een ‘visueel beeld’ verwijzen naar een 

voorwerp, zoals het kiekje dat u in uw hand houdt en bekijkt; naar 

uw mentale beeld van die foto of naar de visuele herinneringen die 

op basis van uw ervaringen bij u opkomen bij het zien van die foto 

of de afbeelding daarop. Daarnaast kunnen we van al deze verschil‑

lende soorten aannemen dat ze verband houden met andere visuele 

voorwerpen in een grotere culturele context. De Amerikaanse 

bevolking is er in de afgelopen generaties zo aan gewend geraakt om 

zelf foto’s te maken, dat deze handeling deel is gaan uitmaken van 

3 Er is een aanzienlijke wetenschappelijke traditie om ‘denken’ te reduceren tot het 
verbale en wiskundige. Zie voor een toonaangevend eigentijds exposé over het 
antimentale standpunt in beeldvorming, Pylyshyn, 2003. Zie voor een toonaangevend 
exposé over het tegendeel, bijvoorbeeld Lakoff en Johnson, 1999.
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het culturele vocabulaire, evenals het beeldlexicon van televisie‑ en 

filmdrama. In dit artikel gebruiken we de woorden ‘beeldmateriaal’ 

en ‘afbeelding’ in de zin van voorwerpen die we visueel kunnen 

waarnemen, externe visuele afbeeldingen, terwijl we het woord 

‘beeld’ gebruiken wanneer het mentale beeldvorming betreft (dat 

wil zeggen, inwendige, onstoffelijke visuele voorstellingen), waarbij 

we ernaar zullen streven om ook in de context van onze woorden 

duidelijk te maken waar het om gaat.

Vervolgens is er het probleem van de vele soorten voorwerpen die 

wij afbeeldingen noemen. Al die verschillende soorten afbeeldingen 

zijn onder te brengen in drie grote domeinen. Ten eerste de visuele 

voorstellingen die beschrijven wat we zouden zien als we met onze 

ogen naar de wereld zouden kijken, met of zonder technologische 

hulpmiddelen. Deze beschrijvende afbeeldingen wekken de indruk 

bottom‑up betekenis te geven, te beginnen met perceptie. Ver‑

volgens hebben we de diagrammatische afbeeldingen, grafische 

voorstellingen van min of meer abstracte ideeën – maten, verhou‑

dingen en dergelijke. Deze geven top‑down betekenis, te beginnen 

met cognitie. Tot slot zijn er afbeeldingen die bestaan uit notaties, 

zoals woorden, wiskundige uitdrukkingen en partituren.4 Al deze 

domeinen overlappen elkaar: één beeldframe kan meer dan één 

soort voorstelling laten zien en in elk afzonderlijk domein kunnen 

de betekenissen op tal van manieren worden gegenereerd. Digitale 

hulpmiddelen bieden ons in toenemende mate de mogelijkheid om 

hybride voorstellingen te maken, met elementen van twee of alle 

drie de domeinen. Soms gebruiken we het woord ‘beeldmateriaal’ 

om naar een compleet geheel van visuele voorstellingen te verwij‑

zen, of dit nu is samengesteld uit beschrijvende of diagrammatische 

afbeeldingen, notaties of een combinatie daarvan. Soms gebruiken 

we het woord ‘beeldmateriaal’ of ‘beeldend’ om het verschil aan te 

geven tussen beschrijvende en diagrammatische voorstellingen aan 

de ene kant, en verbale of andere vormen van notatie aan de andere 

kant, binnen hetzelfde kader.

4 In The domain of images brengt James Elkins (1999) min of meer op vergelijkbare wijze 
visuele voorstellingen in afbeeldingen, woorden en notaties in kaart. We hebben veel 
geleerd van Elkins’ uitmuntende werk, maar het is geenszins onze bedoeling om zijn 
taxonomie aan te nemen, noch om in het geweer te komen tegen de achterliggende 
conceptuele stellingen.
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Afbeeldingen versus woorden

Op het eerste gezicht zouden we kunnen stellen dat woorden en 

afbeeldingen allebei manieren zijn waarop mensen hun ideeën en 

gevoelens in een bepaalde vorm gieten, met als doel deze ideeën 

en gevoelens aan anderen kenbaar te maken. Het zijn middelen 

om ervaringen te vangen en vast te leggen, om data te creëren of te 

documenteren en verbanden te leggen tussen verschijnselen, om 

vervolgens alles of een deel ervan aan andere mensen te commu‑

niceren en aldus ieders gedrag af te stemmen op het bereiken van 

gezamenlijke doelen. Men heeft de ruimte om zowel met woorden 

als met beelden te spelen – beide kunnen gebruikt worden om 

vluchtige gedachten te uiten en de verbeelding te prikkelen. Zowel 

afbeeldingen als woorden kunnen symbolische betekenissen 

opwekken; ze kunnen allebei gebruikt worden om analogieën en 

metaforen te creëren.

Toch begrijpen we intuïtief dat beelden en woorden niet hetzelfde 

zijn. Woorden verwijzen altijd naar iets anders. Het zijn arbitraire 

signalen, wat Steven Pinker, cognitief wetenschapper en taalkun‑

dige, als volgt omschreef: ‘Het beginsel van het arbitraire signaal 

is een krachtig middel om gedachten van het ene hoofd naar het 

andere te transporteren’ (Pinker, 2002, p. 3). Woorden zijn in 

wezen abstract. Ze hebben een grammatica (verschillende regels, 

afhankelijk van de taal in kwestie, maar altijd een grammatica; 

Pinker, 1994), en de grammatica bepaalt niet alleen hoe de woorden 

opgebouwd kunnen worden uit kleinere semantische eenheden, 

maar ook de volgorde waarin de woorden kunnen staan en derhalve 

de betekenis van de woorden in die volgorde. Ideeën die uitge‑

drukt worden in woorden zijn daarom wat we time-based noemen, 

omdat de tijd – de lineaire volgorde van expressie – bepaalt hoe de 

betekenis zich ontvouwt. Bij het lezen kunnen we ons concentreren 

op elk woord of elke woordgroep, waarbij we indien nodig al het 

andere buitensluiten. Ook kunnen we een tekst scannen, waarbij 

we sommige woorden oppikken en andere niet; dan zullen eerdere 

leeservaringen de leemtes opvullen of ons het signaal geven dat we 

terug moeten voor meer informatie. Hoe het ook zij, bij het lezen 

krijgen we pas een idee van het complete concept als we alles heb‑

ben doorgenomen en eventuele leemtes correct hebben opgevuld 

met onze bestaande kennis.
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Bij afbeeldingen ligt dat anders. Globaal gesproken is het eerste wat 

we zien de totaliteit ervan, het grote geheel van de samenstelling 

die vervolgens ontleed moet worden. En als we ontleden, kunnen 

we niet anders dan dat doen met het complete plaatje in gedach‑

ten. Evenals bij het lezen van woorden worden we bij het zien van 

beelden gevoed door wat we eerder hebben gezien en kunnen en 

zullen we de informatie die om wat voor reden dan ook ontbreekt 

aan onze visuele percepties aanvullen. (Denk er hierbij bijvoor‑

beeld aan dat ons gezichtsveld niet wordt onderbroken, hoewel ons 

netvlies geen input ontvangt op de ‘blinde vlek’ waar de gezichts‑

zenuw het oog verlaat.) De registratie van een afbeelding gebeurt 

echter op een willekeurig punt, bij elk aspect waar ons oog op valt, 

of dat nu gebaseerd is op onze eigen interesses en voorkeuren, de 

eigenschappen van de afbeelding zelf of een combinatie daarvan. 

Met woorden alleen kunnen we het concept niet in ons opnemen 

zonder eerst het hele stuk te lezen of ernaar te luisteren. Bij afbeel‑

dingen daarentegen kunnen we stoppen met ‘lezen’ als we menen 

de inhoud al te kennen, hoewel we dan misschien andere betekenis‑

sen die de afbeelding zou kunnen overbrengen of die ermee bedoeld 

zijn over het hoofd zien. Dat alles gebeurt vrij snel: terwijl onze 

ogen en onze hersenen verbale of visuele informatie sneller kunnen 

verwerken dan de geest bewust opmerkt (zoals wordt bewezen 

door de doeltreffendheid van zowel verbale als visuele prikkels in 

onderzoeken naar onbewuste priming), pikken we de essentie van 

een visuele display op met een enkele blik van minder dan een derde 

seconde (zie Loftus e.a., 1983). Het duurt aanmerkelijk langer om het 

semantische equivalent in verbale vorm te verwerken.

Een belangrijke implicatie van dit alles is dat afbeeldingen uiter‑

mate geschikt zijn om betekenis over te brengen door middel van 

associatieve logica, veelal doordrenkt met emoties die getriggerd 

worden in ons onderbewustzijn. Woorden kunnen uiteraard ook 

emotionele associaties opwekken, maar afbeeldingen doen dat 

veel sneller. De gebieden van de hersenen die visuele percepties 

verwerken, zijn tevens verantwoordelijk voor mentale beeldvor‑

ming, en deze zijn verbonden met de amygdala en andere essentiële 

hersengebieden die betrokken zijn bij onze emoties (Kosslyn, 1994). 

En aangezien visuele informatie nog voordat de informatie de cortex 

bereikt emotionele valentie verwerft (LeDoux, 1996), geeft de totale 

afbeelding haar emotionele lading al door, terwijl we de afzonder‑

lijke delen amper gedecodeerd hebben. De emotionele verwerking 
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zal vrijwel onmiddellijk plaatsvinden en kan van invloed zijn op 

verdere duiding van de afbeelding, die kan afwijken van latere bij‑

dragen vanuit de cortex. Sterker nog, aangezien we kunnen stoppen 

met het ‘lezen’ van de afbeelding zodra we menen het onderwerp al 

te kennen, terwijl we een reeks woorden min of meer in zijn geheel 

moeten afronden om de zin te kunnen begrijpen, zullen andere 

betekenissen en associaties die door de rest van de afbeelding 

worden overgebracht (subliminaal of niet) minder snel herkend of 

nader onderzocht worden.

Vertrouwen in afbeeldingen en het probleem van het naïef 
 realisme

Om diverse redenen wekken afbeeldingen over het algemeen meer 

vertrouwen, op een intuïtieve en effectieve manier, dan alleen 

woorden dat doen. Beschrijvende afbeeldingen (in de zin zoals 

deze term hierboven is beschreven) zullen eerder de schijn van een 

niet‑gemedieerde werkelijkheid opwekken dan woorden dat kunnen 

doen5 en zullen daarom eerder cognitieve en met name emotionele 

reacties opwekken die vergelijkbaar zijn met de emoties die door het 

afgebeelde concept worden opgewekt.6 En in de categorie beschrij‑

vende afbeeldingen kunnen documentairefotografie, video’s en film 

de schijn wekken dat ze voortgebracht zijn door de externe wereld, 

onbezoedeld door menselijke tussenkomst en auteursinterpretatie.7 

Daarom worden ze veelal aanvaard als het uiterst geloofwaardige 

bewijs van de werkelijkheid die ze weergeven, al missen ze de ove‑

rige zintuiglijke modaliteiten die de kijker in het echte leven zou 

ervaren (zie bijvoorbeeld Sherwin e.a., 2006, p. 227‑270). Sterker nog, 

hoewel de cognitieve default mode van de meeste mensen zodanig 

5 In de terminologie van Rudolf Arnheim zijn figuratieve afbeeldingen en hun referenties 
isomorf, in tegenstelling tot de conventionele relatie tussen woorden en hun referenties 
(Arnheim, 1971, p. 227).

6 De neuronen die betrokken zijn bij het gezichtsvermogen maken geen onderscheid 
tussen visuele voorstellingen en de realiteit.

7 Hierbij denken we aan wat in de semiotiek de indexicale tekens worden genoemd: in 
zekere zin bestaat er een contigue relatie tussen betekenaar en betekende, hoewel ze 
niet op elkaar hoeven te lijken. De grondlegger van de semiotiek, filosoof Charles San-
ders Peirce, noemde als prototype van een indexicaal teken de voetafdruk die Robinson 
Crusoe aantrof in het zand: de voetafdruk hield in dat er een dier was geweest, omdat 
het dier de voetafdruk had achtergelaten (veroorzaakt). Zie Sebeok, 1994, p. 31-32.
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is ingesteld dat ze aanvankelijk geloven wat ze horen, lezen of zien, 

om pas daarna de nodige moeite te nemen om dat vertrouwen op te 

schorten dan wel te verwerpen (Gilbert, 1991), laten afbeeldingen 

zich minder gemakkelijk door wantrouwen ondermijnen dan woor‑

den. Afbeeldingen zijn meestal levendiger dan woorden en, zeker 

als het gaat om de snelle opeenvolging van beelden in film en video, 

boeiender en onderhoudender, waardoor onze mentale uitrusting 

voor twijfel op een lager pitje komt te staan. En als we niet lang naar 

een afbeelding kijken omdat we het idee hebben dat we haar al 

begrepen hebben, zijn we nog minder geneigd om er kritisch over 

na te denken – ook niet over de wijze waarop de emotionele asso‑

ciaties van de afbeelding wellicht bijdragen aan ons vertrouwen in 

de waarachtigheid van de afbeelding.

De intuïtieve neiging om vertrouwen te stellen in een afbeelding, 

welke voorwerpen, gebeurtenissen of concepten deze ook vertoont 

of suggereert – oftewel dat men, in elk geval in eerste instantie, 

eerder geneigd is om afbeeldingen als een meer betrouwbare afspie‑

geling van de werkelijkheid te aanvaarden dan woorden – komt 

voort uit twee nauw met elkaar samenhangende denkgewoonten 

die, los van elkaar of in combinatie, bestempeld kunnen worden 

als naïef realisme. De eerste is de veronderstelling van het gezonde 

verstand dat er een objectieve wereld om ons heen bestaat en dat 

iedereen die zijn ogen openhoudt dat kan weten en zien (Robinson 

e.a., 1995). Zien is geloven. Dat is naïef realisme: ‘realisme’, omdat 

het op plausibele wijze uitgaat van een wereld die ten minste ten 

dele onafhankelijk bestaat van onze kennis ervan; ‘naïef’, omdat 

die kennis exclusief wordt toegeschreven aan de kenmerken van 

een wereld en niet eveneens aan de manieren zoals wij hem hebben 

leren kennen, met inbegrip van de fysieke en sociale contexten van 

onze percepties en onze voorkennis en verwachtingen (‘geloven is 

zien’). Geloven in de waarachtigheid van onze percepties is intuïtief. 

Onze hersenen verwerken directe zintuiglijke informatie snel‑

ler dan door taal overgebrachte gedachten die leiden tot reflectie, 

kritiek en achterdocht; de frontale kwab waar dergelijke vertraagde 

reacties plaatsvinden, bevindt zich het verst van de hersengebie‑

den waar zintuiglijke prikkels worden geregistreerd.8 En het zou 

nogal vreemd zijn als brein en lichaam van de mens zodanig waren 

8 Deze gebieden van de frontale kwab doen er ook het langste over om zich volledig te 
ontwikkelen. Zie bijvoorbeeld Wexler, 2006, p. 105.

JV_07_11_01.indd   64 17-11-2011   12:30:50



65Revolutie in de rechtszaal

geëvolueerd dat snel vertrouwen op onze percepties een algemeen 

disfunctionele eigenschap zou zijn. Tegelijkertijd is intuïtie, zoals 

cognitief psycholoog Daniel Kahneman heeft waargenomen, te ver‑

gelijken met perceptie: snel, moeiteloos en automatisch  (Kahneman, 

2002). Intuïtief oordelen ‘voelt goed’. Onze geest, grotendeels onder 

de randen van ons bewustzijn, weet complexe taken op de een of 

andere manier te vereenvoudigen, zodat we makkelijker oordelen 

kunnen vellen waarvan we vol vertrouwen menen dat ze juist zijn.9

Hieruit volgt dat hoe meer een voorstelling overeenkomt met onze 

dagelijkse percepties, hoe eerder we zullen geloven (ook hier, in 

eerste instantie en zonder erover na te denken) in de waarheid of 

realiteit van wat zij laat zien of beschrijft. Voor de mens komt de 

opname van afbeeldingen meer overeen met zijn dagelijkse percep‑

ties dan de opname van woorden alleen. Aangezien afbeeldingen 

verbonden zijn met het gezichtsvermogen, het eerste zintuig waar‑

mee we de wereld buiten onszelf ervaren, kunnen ze op een heldere 

manier duidelijk en volmaakt natuurlijk overkomen. Dat brengt ons 

op de tweede denkgewoonte die we tot het naïef realisme kunnen 

rekenen: de mens heeft de neiging (ook hier, in eerste instantie en 

zonder erover na te denken) om voorstellingen te laten versmelten 

met directe percepties van de realiteit, om dwars door de mediatie 

heen naar datgene te kijken wat er is afgebeeld. Het zien van de 

afbeelding is het zien van de werkelijkheid, niet‑gemedieerd. De 

afbeelding op een plaatje lijkt een bepaalde aanwezigheid te heb‑

ben, op een bepaalde manier in de wereld te staan (Hopkins, 1998). 

Als gevolg daarvan denken we dat de betekenis van de afbeelding 

identiek is aan de inhoud. Het realisme in deze manier van afbeel‑

dingen begrijpen is het geheel plausibele geloof dat (de meeste) 

beschrijvende, documentaireafbeeldingen met de intentie de 

externe realiteit te beschrijven dat ook werkelijk doen, zij het incom‑

pleet; de naïviteit komt voort uit de negatie (om met de woorden 

van Marshall McLuhan te spreken) dat het medium de  boodschap 

9 Uit onderzoek naar wat cognitieve psychologen processing fluency noemen, de mate 
van soepelheid van verwerken, blijkt dat hoe makkelijker mensen iets kunnen begrij-
pen, hoe eerder ze geneigd zijn om te geloven dat het waar is (zie Winkielman e.a. 
2003, p. 75-89). Aldus toont een van de onderzoeken aan dat stellingen eerder als waar 
worden beoordeeld als ze makkelijker te lezen zijn (Reber en Schwarz, 1999). Hieruit 
volgt dat als mensen bij het zien van een plaatje eerder denken dat ze het ‘snappen’, in 
tegenstelling tot het lezen of horen van woorden, ze eerder geneigd zullen zijn om te 
denken dat wat ze zien waar is. Zie voor een uiterst leesbare, populaire verhandeling 
over intuïtieve oordelen in algemene zin, Gladwell, 2005.
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beïnvloedt – de inhoud van een afbeelding wordt gevormd door de 

gebruikte tools en technieken (‘The medium is the message’).

Simpel beschouwd, als we afbeeldingen benaderen vanuit 

het standpunt van het naïef realisme, negeren we de meest 

 fundamentele aspecten van alle afbeeldingen, en wel dat ze in 

een bepaald frame zitten: ze zijn begrensd, afgescheiden van de 

werkelijkheid door iets dat de lezer waarschuwt dat het artefacten 

zijn die geïnterpreteerd moeten worden. Door ons bewust te zijn van 

dat kader en de implicaties daarvan, erkennen we ook, ten eerste, 

dat elke door de mens gemaakte afbeelding een abstractie van de 

natuur is: er is gekozen voor een uitsnede van het mogelijke optische 

veld, het geheel van zintuiglijke gegevens is verkleind tot een of twee 

dimensies (zicht, of zicht en geluid) en irrelevante elementen zijn 

(meestal) verwijderd zodat het signaal (relatief) helder is. Om de 

afbeelding te begrijpen moeten we bepalen en inschatten wat het 

belang is van elk van deze abstracties en van de keuzes die de maker 

van de afbeeldingen heeft gemaakt. Ten tweede is de aanwezig‑

heid van een kader bepalend voor de verhoudingen tussen de 

afzon derlijke delen en het geheel van de afbeelding, waardoor het 

relatieve belang van de elementen in het ruimtelijke veld wordt ver‑

anderd en het gezichtspunt wordt bepaald – het standpunt van de 

kijker – van waaruit de dingen worden bekeken. Ten derde betekent 

bewustzijn van het kader de erkenning dat elke afbeelding cognitief 

en emotioneel geladen is met verschillende betekenisniveaus. Som‑

mige daarvan vloeien voort uit het specifieke genre van de voorstel‑

ling (denk daarbij aan de overeenkomsten en verschillen tussen een 

foto die met een analoge camera is gemaakt en een olieverfdoek dat 

is geschilderd als een nauwkeurige weergave van een foto). Som‑

mige zijn gebaseerd op eerdere ervaringen die men heeft met dat 

soort voorstellingen of het genre. Sommige zijn een voortvloeisel 

van de specifieke keuzes van de maker op het gebied van compositie 

en het medium waarmee het werk tot stand is gekomen. En sommige 

van die betekenissen ontstaan of worden gevormd door de context 

waarin het werk wordt bekeken en door het doel van de kijker.

Het gegeven dat afbeeldingen intuïtief vertrouwen wekken, heeft 

een complexe dynamiek tot gevolg. Afbeeldingen kunnen vaak 

tal van ideeën communiceren en veel effectiever overtuigen dan 

woorden alleen, omdat afbeeldingen intuïtief aannemelijk lijken, 

fascinerend kunnen zijn en schijnbaar als vanzelf worden begrepen. 

Zozeer, dat wanneer lastige problemen inzake het vellen van een 
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oordeel afgebeeld kunnen worden – oftewel, vertaald in visuele 

beschrijvingen, diagrammen of beide – die oordelen makkelijker 

te hanteren lijken, moeiteloos zelfs. Anderszins lastige besluiten 

worden intuïtief. Een advocaat die zijn argumenten visueel neerzet 

in de vorm van kaders of blokken en deze onder elkaar zet, zodat 

de stapel aan de kant van zijn cliënt hoger is dan de stapel van 

de tegenpartij, is erop uit om een lastig, complex oordeel – wiens 

argumenten zijn sterker? – om te zetten in een simpel, visueel beeld: 

welke stapel is hoger? De visuele voorstelling is zelfbevestigend: de 

kant met de hoogste stapel wint.

Maar afbeeldingen genereren ook betekenissen die verder gaan 

dan wat we in eerste instantie oppikken, verder zelfs dan wat de 

maker er ooit mee heeft bedoeld. Door de naïef realistische blik op 

afbeeldingen te belichten en aan de kaak te stellen worden mensen 

zich bewust van deze onderliggende betekenissen of interpretaties. 

Dit wordt echter vooral bereikt door nog meer afbeeldingen te laten 

zien – die dan weer hun eigen overdaad aan betekenissen met zich 

meebrengen, duidelijk of subtiel, die ook weer aangevochten of 

ter discussie gesteld kunnen worden, en zo kunnen we eindeloos 

doorgaan. Dat is precies wat de advocaten van de politieagenten in 

de eerste zaak tegen Rodney King deden. Bijvoorbeeld: ze toonden 

stills en slow‑motionbeelden van de amateurvideo die de openbare 

aanklager zonder enige bewerking had laten zien, op normale 

snelheid. De stills en videofragmenten leverden nieuwe plaatjes op, 

ook al waren ze afkomstig uit hetzelfde bronmateriaal, en gaven de 

juryleden (in combinatie met de begeleidende deskundigenverkla‑

ring) een compleet ander inzicht in de afgebeelde gebeurtenissen.

Afbeeldingen en woorden in combinatie

In de advocatuur wordt beeldmateriaal steevast toegepast in de 

 context van een overvloed aan woorden: de woorden van statu‑

ten en precedenten, contracten en feitenmateriaal, verklaringen 

en getuigenissen, en de woorden van de tegenpartij in de zaak. 

Sommige van die woorden (of andere) kunnen samen met een 

beschrijvende of diagrammatische afbeelding in één en hetzelfde 

kader zijn gevat, met als resultaat een van de hybriden die eerder 

zijn genoemd. Een afbeelding kan simpelweg bedoeld zijn om woor‑
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den kracht bij te zetten, of die woorden nu wel of niet in hetzelfde 

kader staan, maar zij kan ook iets totaal anders doen.

Het is juist in deze kloof tussen afbeeldingen en woorden dat veel 

van onze mediacommunicatie plaatsvindt. Dingen kunnen met 

beelden worden ‘gezegd’ die om tal van redenen niet in woorden 

kunnen worden uitgedrukt; vaak maken mensen gebruik van de 

kieren tussen zeggen en laten zien om de wereld te bespreken.

De visuele ommekeer

Visuele voorstellingen hebben vraagtekens gezet bij en recentelijk 

zelfs de overhand genomen op zuiver verbale voorstellingen als het 

overheersende communicatiemiddel in de westerse cultuur. In de 

huidige cultuur is het zelfs zo dat we dankzij alle beeldproduce‑

rende en beeldverspreidende apparatuur, van fotografie en offset tot 

fotokopiëren, broadcasttelevisie en film, op één dag meer beelden 

zien dan iemand die een paar eeuwen geleden leefde in zijn hele 

leven (McCullough, 1994, p. 42). Decennia lang vertrouwen mensen 

meer op de televisie dan op de gedrukte pers om kennis te nemen 

van de wereld en spenderen ze meer tijd aan audiovisueel enter‑

tainment – eerst films, toen televisie en sinds kort ook video‑ en 

computerspelletjes – dan aan lezen.10 Deze overdaad aan beeld‑

materiaal heeft diepgaande en langdurige gevolgen.

De meeste visuele media hebben min of meer hetzelfde effect op 

de percepties en oordelen van de kijkers. Dankzij Marshall McLuan 

weet inmiddels ook iedereen dat het medium de boodschap vormt 

(McLuhan, 1964): dat verschillende media verschillende soorten 

invloed uitoefenen op de boodschappen die ze overbrengen. De 

gedrukte cultuur beweegt zich bijvoorbeeld voornamelijk in het 

domein van concepten en categorieën.11 De televisie daarentegen 

blinkt uit in het uitbeelden van persoonlijke drama’s en schotelt 

de kijkers verhaallijnen en personages voor die vertrouwd en 

laagdrempelig zijn. Door sociale problemen in de vorm van een 

persoonlijke geschiedenis met individuele personages te gieten 

10 Shin, 2005: ‘De terugval [in krantenverkoop in de zes maanden eindigend op 31 maart 
2005] zette een 20-jarige tendens voort in de krantenwereld, aangezien men steeds 
vaker kiest voor andere media, zoals Internet en de 24-uurs nieuwszenders, om op de 
hoogte te blijven van het nieuws.’

11 Deze en de volgende paragraaf zijn een bewerking van Sherwin e.a., 2006, p. 249-250.
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onthoudt de televisie zich van sociaal‑politieke complexiteit, die 

zich uiterst lastig in visuele vorm laat vangen.

De door de media opgewekte verwachtingen worden gestuurd door 

de visuele codes van alle media waar men regelmatig mee te maken 

krijgt: gedrukte reclameboodschappen, televisie en film, vooral de 

grote Hollywoodfilms, en nu ook computerspelletjes en internet. 

De visuele codes die voortvloeien uit de populaire cultuur gaan deel 

uitmaken van het gezonde visuele verstand, waarmee we willen 

zeggen dat ze onbewust opgenomen worden. De mensen weten 

wat cross cutting en parallel editing is; ze hebben niemand nodig 

om hun uit te leggen dat dit trucjes zijn om een verhaal te vertellen. 

De camera zit in het hoofd van het publiek, de mensen zijn er klaar 

voor om de werkelijkheid te reconstrueren conform de perceptuele 

en cognitieve codes die ze zich hebben eigengemaakt. Kortom, wat 

mensen geloofwaardig en overtuigend vinden aan visuele displays 

wordt gestuurd door de gewoonten in denken en voelen die erin zijn 

gestampt door hun ervaringen met de media die ze kennen.

Waarheid en fictie in visuele cultuur

Hoewel visuele voorstellingen (zoals eerder is opgemerkt) veelal 

worden geassocieerd met de vooruitgang in de wetenschap en 

andere kennis, wordt de visuele omwenteling in de westerse cul‑

tuur, vooral in de afgelopen decennia, tevens gekenmerkt door een 

toenemende en vergaande verstrengeling van feiten en fictie. In de 

reclamewereld is kritisch denken niet het doel van de meeste bood‑

schappen of, discutabel wellicht, van het boodschapsysteem als 

geheel. Het publiek dat zowel vermaakt (of in elk geval afgeleid) en 

cognitief overladen wordt, is minder bereid en minder goed in staat 

om de betekenissen die door deze visuele boodschappen worden 

overgebracht aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. In een 

cultuur die overstroomd wordt door moderne reclameboodschap‑

pen is de prominente audiovisuele stijl van communiceren niet 

bevorderlijk om helder na te denken over wat waar is, wat deels waar 

is, wat misleidend is en wat een compleet valse voorstelling van 

zaken is.

Verwarring over waarheid en verzinsel woekert als onkruid in de 

wereld van visueel gemedieerd nieuws en politiek. Natuurlijk, 

opzettelijke pogingen om leugens als waarheden en ideologie als 
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geschiedenis naar voren te brengen zijn zo oud als de weg naar 

Rome. Maar de ostentatieve geloofwaardigheid van  afbeeldingen 

die de realiteit rechtstreeks en ongemedieerd schijnen weer te 

geven, zoals nieuwsfoto’s en documentairevideobeelden, in 

 combinatie met onze toenemende afhankelijkheid van die afbeel‑

dingen om te weten wat echt is, hebben de mogelijkheden om de 

impressie van de wereld te manipuleren vermenigvuldigd. Nooit 

eerder is er zo ingespeeld op het naïef realisme van het gezonde 

verstand, dat ervan uitgaat waarheid van verzinsel te kunnen schei‑

den, om te voorkomen dat we het verschil nog zien. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan de vele nieuwsuitzendingen tijdens de eerste 

Golfoorlog, met computersimulaties in plaats van beelden van de 

werkelijke strijd, die de Amerikaanse kijkers zo’n overtuigend beeld 

gaven van de doeltreffendheid en efficiency waarmee de militaire 

strijdkrachten zonder bloedvergieten te werk gingen (Andersen, 

1995, p. 211‑224). Of in de wereld van het entertainment, de kunstige 

manier waarmee televisienetwerken de kijkers lokken met reality‑

tv‑programma’s die ons zogenaamd een kijkje geven in de werkelijke 

wereld van de politie in COPS, de militaire acties in Afghanistan in 

Profiles from the front line en wedstrijden tussen echte mensen (geen 

professionele acteurs) om in moeilijke omstandigheden te over‑

leven, zoals Expeditie Robinson – naar een script met de standaard‑

regels van drama en fictie.12

In een visuele cultuur zijn de eigenschappen van specifieke visuele 

media en de manieren waarop ze hun boodschappen vormgeven, en 

vandaar de overtuigingen die men zich vormt en de beslissingen die 

men neemt, essentieel om te begrijpen hoe de cultuur werkt. En toch 

zijn de effecten van visuele media in onze cultuur veelal versluierd, 

wat terug te voeren is op de hardnekkige denkgewoonten van naïef 

realisme, de aard en doelen van een stortvloed van afbeeldingen 

die speciaal ontwikkeld zijn om reclame te maken en het gebrek 

aan training in visuele geletterdheid in de meeste curricula. Visuele 

geletterdheid heeft niet altijd op het educatiemenu gestaan;13 

12 Zie voor meer meer informatie over COPS, Rapping, 2003; zie voor Profiles from the 
front line, Feigenson, Sherwin en Spiesel, Reality TV: The War on Terror (paper geregis-
treerd met auteurs).

13 Het concept ‘visuele geletterdheid’ dateert minstens uit de jaren zestig en de term ‘me-
diageletterdheid’ uit de jaren tachtig (zie Tyner, 1998, p. 104-106 en 118), maar beide 
zijn nog vrij nieuwe concepten in de juridische pedagogiek. Zie voor een inleiding in 
juridische visuele pedagogiek, Spiesel e.a., 2005, p. 231.
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als advocaten, rechters en juryleden wel over deze  geletterdheid 

beschikken, is dat puur toevallig of vanuit een persoonlijke 

interesse en niet dankzij een verplichte opleiding.  De uitkomst is 

dat veel professionals in het rechtsstelsel en een groot deel van het 

publiek door de bank genomen wellicht niet in voldoende mate zijn 

uitgerust om kritisch na te denken over de mogelijke betekenissen 

van de afbeeldingen die ze zien of om, als gevolg daarvan, de waar‑

achtigheid van afbeeldingen en multimedia te bepalen wanneer dat 

ertoe doet. De digitalisering van media en maatschappij heeft deze 

uitdaging slechts vergroot.

De digitale revolutie

De enorme groei van digitale media heeft de toenemende 

afhankelijkheid van afbeeldingen in onze maatschappij in een 

stroomversnelling gebracht, waarmee zowel de voordelen als de 

nadelen van die afhankelijkheid zijn toegenomen. Sterker nog, 

de verspreiding van digitale technologieën op visueel en multi‑

mediagebied brengt een verandering teweeg in de precieze aard 

van gemedieerde expressie en communicatie.

In een digitale cultuur is digitale beeldapparatuur niet alleen vrijwel 

alomtegenwoordig, maar voor het merendeel ook gemakkelijk in 

het gebruik. In feite is het alomtegenwoordig geworden omdát het 

zo gemakkelijk in het gebruik is. De digitale camera heeft het foto‑

laboratorium overbodig gemaakt. Mensen nemen een foto en sturen 

hem  rechtstreeks door naar familie en vrienden; persfotografen in 

afgelegen gebieden kunnen hun foto’s sneller en makkelijker dan ooit 

tevoren doorsturen naar hun persbureau.

Ook wetenschappers profiteren van de nieuwe visuele hulpmid‑

delen, die veel complexer zijn dan de telescopen en microscopen die 

in het begin van de wetenschappelijke revolutie ten tonele kwamen. 

Röntgen is er al sinds het eind van de negentiende eeuw, maar digi‑

tale diagnostische beeldtechnologie, van ultrageluid tot CT‑scans 

(computertomografie), PET‑scans (positronemissietomografie), 

MRI’s (magnetische‑resonantiebeeldvorming) en fMRI’s (func‑

tionele magnetische‑resonantiebeeldvorming), hebben miljoenen 

visuele medische verslagen opgeleverd. Computeranimatiepro‑

gramma’s maken het mogelijk om de vruchten van  wetenschappelijk 
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onderzoek op een toegankelijke en boeiende manier in beeld te 

brengen voor educatieve of reclamedoeleinden.14

Digitale beeldapparatuur is met open armen ontvangen op vrijwel 

elk terrein dat met afbeeldingen werkt. Technisch ingenieurs, archi‑

tecten, scenarioschrijvers en producenten beschikken allemaal over 

speciale software, waardoor de traditioneel handmatige methoden 

in deze beroepen vrijwel in onbruik zijn geraakt.15 Op tal van 

manieren is moderne oorlogsvoering informatieve oorlogsvoering, 

waarin militaire besluitvorming ver van het werkelijke strijdtoneel 

plaatsvindt op basis van voortdurende computermonitoring, ana‑

lyse en grafische modellen, waarbij de bevelen worden uitgevoerd 

door troepen die mijlenver van de commando’s verwijderd zijn. 

Het Amerikaanse leger heeft zelfs samengewerkt met ontwerpers 

van videospellen om America’s Army te produceren, een populair 

videospel dat door het leger wordt ingezet om soldaten te rekruteren 

en op te leiden.16

Digitale beeldapparatuur is niet meer weg te denken uit ons werk of 

ons privéleven. En als het digitale denken compleet tot onze wereld 

van entertainment en kennis is doorgedrongen – want daar gaat het 

naartoe met deze apparatuur en ons gebruik daarvan – houdt dat in 

dat de wijze waarop we de wereld als geheel ervaren een verande‑

ring ondergaat.

Tot slot: rechtspraak in een digitaal tijdperk

De rechtspraak heeft altijd uitgedragen dat zij in hoge mate (hoewel 

zeker niet exclusief) begaan is met de waarheid: met het baseren 

14 Het betreft hier programma’s als Image Pro Plus (www.mediacy.com/index.aspx? 
page=IPP; laatste inlogdatum 31 juli 2008), Mathematica (www.wolfram.com; laatste 
inlogdatum 31 juli 2008) en Sigma Plot (www.systat.com/products/sigmaplot/; laatste 
inlogdatum 31 juli 2008).

15 Architecten werken bijvoorbeeld met Autocad van Autodesk (http://usa.autodesk.
com/adsk/servlet/ index?siteID=123112&id=2704278; laatste inlogdatum 31 juli 2008) 
om schetsen te maken en andere grafische software, naast de meer traditionele teke-
ningen en het maken van maquettes om gebouwen te ontwerpen en hun voorstellen 
in te dienen. Scenarioschrijvers en producers hoeven niet meer afhankelijk te zijn van 
handgeschreven storyboards; met specifieke software zoals FrameForge (www.frame-
forge3d.com; laatste inlogdatum 31 juli 2008) kunnen ze simpele animaties creëren 
inclusief de belichting en de camerahoek, zodat ze van tevoren kunnen bepalen welke 
shots mogelijk zijn en welke esthetisch gezien het beste zijn.

16 www.americasarmy.com (laatste inlogdatum 31 juli 2008).
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van vonnissen op wat er werkelijk is gebeurd. En in de zoektocht 

naar de waarheid heeft de rechtspraak woorden altijd boven beel‑

den gesteld: de woorden van ooggetuigen en deskundigen in de 

getuigenbank, van advocaten in hun verklaringen en mondelinge 

pleidooien, van rechters in hun opinies op schrift. En toch is de 

rechtspraak zich ten minste al sinds de negentiende eeuw, zoals 

juridisch wetenschapper Jennifer Mnookin heeft geschreven, steeds 

meer gaan baseren op afbeeldingen (misschien voornamelijk van 

wetenschappelijke en forensische bewijslast) in haar queeste naar 

het soort onweerlegbare toegang tot de werkelijkheid die getuigen, 

met hun onvolmaakte geheugen en de neiging om de feiten te ver‑

draaien, niet konden bieden. De gerechtshoven accepteerden deze 

afbeeldingen met enige terughoudendheid, waarbij ze hoopten en 

geloofden dat deze de waarheid overtuigend aan het licht zouden 

brengen, terwijl ze tegelijkertijd vreesden dat ze te overtuigend 

zouden zijn, rekening houdend met het feit dat ze maar al te gemak‑

kelijk gemanipuleerd konden worden. Deze ambivalente gevoelens 

jegens visuele bewijsvoering in de rechtszaal hebben geleid tot een 

wetsartikel over demonstrative evidence: afbeeldingen, als deze al 

worden toegestaan, worden aan de juryleden getoond, maar alleen 

en uitsluitend ter illustratie van mondelinge getuigenverklaring, 

niet als onafhankelijk, zelfstandig bewijs.17

In een tijdperk van digitale multimedia moet de wetgeving de strijd 

aanbinden met ditzelfde spanningsveld tussen woord en beeld, 

tussen de behoefte om achter de waarheid te komen en de altijd 

aanwezige kans op bedrog, maar het is nu lastiger dan ooit. Digitale 

hardware en software stellen advocaten in staat om rechters en 

juryleden toegang te verschaffen tot aspecten van de realiteit die 

anders versluierd zouden blijven. Ze stellen advocaten in staat om 

uiterst technische en gedetailleerde informatie in visuele vormen 

te vertalen en zodoende het vermogen van rechters en juryleden 

te vergroten om die informatie te begrijpen en op de juiste manier 

te verwerken in de besluitvorming. Tegelijkertijd kunnen door het 

enorme gemak waarmee beelden gemanipuleerd kunnen worden en 

de talloze formats waarin ze gepresenteerd kunnen worden, digitale 

beeldverwerkingsprogramma’s twijfels opwekken over elk item 

afkomstig uit demonstrative evidence. Is de foto bewerkt om het plei‑

dooi van de advocaat te ondersteunen, ten koste van de accuratesse 

17 Zie Mnookin, 1998. 
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of ten koste van de eerlijkheid ten opzichte van de tegenpartij? Of zal 

de scepsis van de rechters en juryleden over de afbeeldingen de aan‑

dacht zo afleiden, dat andere relevante aspecten in de bewijsvoering 

niet de aandacht krijgen die ze verdienen? Als de besluitvormers 

worden blootgesteld aan overtuigende digitale displays die inspelen 

op hun intuïtieve inzicht in wat echt is en wat niet, waardoor zij zich 

zekerder voelen over hun beslissingen, betekent dat dan dat zij een 

kundiger vonnis of oordeel kunnen vellen dan aan de hand van alle 

andere relevante criteria in de rechtspraak?

Er zijn commentatoren die zich zodanig zorgen maken over de 

manipuleerbaarheid van digitale foto’s en videobeelden, dat zij 

ervoor pleiten om deze geheel uit de bewijsvoering te bannen. Een 

rechter was zo argwanend over het feit dat een advocaat mogelijk 

subliminale boodschappen in een computeranimatie had verwerkt, 

dat hij erop stond om elke cel van de animatie afzonderlijk te 

bekijken – het ging om ruim 30.000 cellen.18 Naast het gevaar van dit 

soort opzettelijke manipulatie, kampen we met de altijd aanwezige 

achterliggende gedachte dat elke afbeelding vooringenomen of 

misleidend kan zijn. Toch ontbreekt het rechters aan duidelijke 

richtlijnen om te beslissen wanneer dit het geval is, wat ertoe leidt 

dat bepaalde visuele technologieën en displays niet alleen van 

rechtbank tot rechtbank anders behandeld worden, maar zelfs van 

rechter tot rechter.

Dat zijn redenen tot zorg. Wat we nodig hebben, is een basisbewust‑

zijn van hoe beelden betekenis vormen, in combinatie met een 

grondig onderzoek naar bepaalde visuele displays. Dat kan naïef 

realisme tegengaan, wat ruimte biedt voor een intelligenter en meer 

genuanceerd onderzoek naar de cognitieve, emotionele en retori‑

sche effecten van de afbeeldingen en de multimediadisplays die 

tijdens een rechtszaak worden vertoond. Misschien kan de recht‑

spraak zelfs uitgroeien tot een voorbeeld voor zorgvuldig overleg en 

oordeelkundigheid in onze onontkoombaar digitale visuele cultuur.

18 Privé-bericht van David Bolinsky, XVIVO Inc. (visual consultant in genoemde zaak).
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Visueel bewijs in het Amerikaanse 
strafproces

J. Roosma en M.J. Dubelaar*

In toenemende mate wordt in het Nederlandse strafproces gebruik 

gemaakt van (audio)visueel materiaal voor de bewijsbeslissing. 

Een voorbeeld daarvan betreft het gebruik – door met name 

het Openbaar Ministerie – van computerreconstructies om een 

 scenario van het misdrijf met behulp van een driedimensionaal 

computermodel te presenteren aan de rechtbank. Ook worden 

videobeelden van bewakingscamera’s die een bepaald misdrijf heb‑

ben vastgelegd, steeds vaker als bewijs gebezigd. Het toegenomen 

gebruik van dergelijk materiaal is niet alleen het gevolg van het feit 

dat de afgelopen decennia meer visueel materiaal beschikbaar is 

gekomen, maar wordt tevens versterkt door de mogelijkheden voort‑

komend uit de digitalisering van de rechtspraak om dit materiaal 

tijdens het onderzoek ter terechtzitting te tonen en te gebruiken. In 

meerdere opzichten is de toegenomen inzet van audiovisuele mate‑

rialen en technieken een belangwekkende ontwikkeling. Allereerst 

heeft visueel materiaal invloed op ons huidige strafproces, zowel 

wat betreft de wijze van procesvoeren als de juridische bewijsbeslis‑

sing. Voorts is de opkomst van visueel materiaal van belang voor 

de huidige kritische discussie ten aanzien van de strafrechtelijke 

waarheidsvinding die is ontstaan naar aanleiding van recente 

gerechtelijke dwalingen. Op verschillende wijzen wordt gezocht 

naar nieuwe methoden om de kwaliteit van het strafproces en in het 

bijzonder de bewijsbeslissing te bevorderen. Het gebruik van visueel 

materiaal kan daar in de potentie in belangrijke mate aan bijdragen 

(Dubelaar, 2011, p. 69). Echter, aan de inzet van visueel materiaal 

ten behoeve van de bewijsbeslissing zijn tevens risico’s verbonden 

die zijn gelegen in het gevaar van oneigenlijke beïnvloeding van de 

rechterlijke beslissing.

* Drs. mr. Jaitske Roosma heeft als projectmedewerker gewerkt bij de politie Rotterdam-
Rijnmond en bij de afdeling Digitale Technologie en Biometrie van het Nederlands 
Forensisch Instituut. Zij start in oktober 2012 met de RAIO-opleiding. Mr. Marieke 
Dubelaar is werkzaam als docent en onderzoeker bij de Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid van de Universiteit Leiden.
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In Nederland is het gebruik van visueel materiaal op dit moment 

nauwelijks juridisch genormeerd. Rechters hebben veel vrijheid 

in hoe zij omgaan met visueel materiaal. Dit hangt samen met het 

gegeven dat de bewijsbeslissing in het Nederlandse strafproces 

maar in zeer beperkte mate aan regels is gebonden en de rechter 

vrij is in de selectie en waardering van de in het dossier aanwezige 

bewijsmiddelen. Ook ten aanzien van de presentatie en totstand‑

koming van visueel materiaal ontbreken nadere regels. Zo hanteren 

forensisch fotografen ieder hun eigen werkwijze bij de vastlegging 

van de plaats delict of verwondingen van het slachtoffer, hetgeen 

leidt tot verschillen in de manier waarop het materiaal wordt aange‑

boden. Dit is in potentie van invloed op de wijze waarop dat mate‑

riaal door de rechter en procesdeelnemers wordt geïnterpreteerd.

In de Verenigde Staten daarentegen is deze materie wel nader 

geregeld. Het gebruik van visuele materialen en technieken is ook al 

meer ingeburgerd dan in Nederland (Hoogwater, 2007, p. 178). In de 

jaren vijftig van de vorige eeuw werd het gebruik van levendige, dra‑

matische modellen om de jury mee te overtuigen al bejubeld door 

advocaten (Brain en Broderick, 1991). Sinds die tijd is het gebruik 

van visueel materiaal alleen maar toegenomen. In dit artikel zal 

nader worden ingegaan op de regeling omtrent visueel bewijs in de 

Verenigde Staten met als doel inzichtelijk te maken hoe het gebruik 

van visueel materiaal nader kan worden genormeerd en daarmee 

aanknopingspunten te bieden voor normering in het Nederlandse 

strafproces. De analyse in dit artikel beperkt zich tot het gebruik 

van visueel materiaal ten behoeve van de vaststelling van de feiten 

en visueel materiaal dat de rechter kan helpen bij het nemen van 

een accurate bewijsbeslissing. Visuele materialen en technieken die 

worden ingezet ten behoeve van de opsporing of primair tot doel 

hebben de interne dan wel externe communicatie op het onderzoek 

ter terechtzitting te bevorderen, zoals de videoconferentie en court-

tv, worden daarbij verder buiten beschouwing gelaten.

De opbouw van deze bijdrage is als volgt. Allereerst wordt ingegaan 

op de functies van visueel materiaal en de (potentiële) effecten 

daarvan op het rechterlijk beslisproces. Daarna wordt de situatie in 

de Verenigde Staten uiteengezet, waarbij eerst een algemene bespie‑

geling zal worden gegeven van de kenmerken van het Amerikaanse 

strafproces en het daarin gehanteerde bewijsrecht. Vervolgens zal 

meer in detail worden ingegaan op de specifieke regels ten aanzien 

van het gebruik van visueel materiaal voor het bewijs. Er wordt 

JV_07_11_01.indd   78 17-11-2011   12:30:50



79Visueel bewijs in het Amerikaanse strafproces 

afgesloten met enkele opmerkingen over de relevantie hiervan voor 

het Nederlandse strafproces.

Functies en effecten van visueel materiaal in de strafrechtelijke 
context

Visueel materiaal kan in verschillende vormen en met verschillende 

doeleinden worden ingezet in het strafproces. Als het gaat om de 

inzet van visueel bewijs ten behoeve van de bewijsbeslissing, kun‑

nen grofweg twee functies worden onderscheiden. Visueel materiaal 

kan worden ingebracht in het strafproces als stuk van overtuiging 

en op die manier als bewijs worden gehanteerd. In dit verband valt 

onder meer te denken aan (panorama)foto’s van de plaats delict 

of het slachtoffer, opnamen van het misdrijf gemaakt door bewa‑

kingscamera’s, maar ook aan de verklaringen van verdachten en 

getuigen die op video zijn vastgelegd. Visueel materiaal kan tevens 

worden gebruikt om bewijs te presenteren, visualiseren, categori‑

seren en contextualiseren (vergelijk Dubelaar en Vanderveen, 2009, 

p. 1955). Een sprekend voorbeeld van deze functie is het gebruik van 

driedimensionale computerreconstructies van onder meer dode‑

lijke verkeersongevallen of schotbanen, evenals het gebruik van 

een PowerPoint‑presentatie voor het presenteren van informatie. 

Zo heeft de verdediging in de zaak tegen een Nederlandse zaken‑

man die terechtstond voor het medeplegen van oorlogsmisdrijven, 

gebruik gemaakt van een PowerPoint‑presentatie om haar bezwaren 

tegen de inhoud van getuigenverklaringen uiteen te zetten.1 In het 

eerste geval, als stuk van overtuiging, fungeert visueel materiaal 

als min of meer rechtstreekse representatie van (een aspect van) de 

rechtens relevante werkelijkheid. In het tweede geval heeft visueel 

materiaal vooral de functie de gebruikers daarvan, in het bijzonder 

de rechter of jury, in staat te stellen voorhanden zijnde bewijsbron‑

nen (in de vorm van fysieke sporen of verklaringen afkomstig van 

getuigen en verdachten) te interpreteren en te waarderen. Het is 

dan vooral een instrument om het beschikbare bewijsmateriaal 

beter inzichtelijk te maken en is in die zin geen zelfstandige kenbron 

van de werkelijkheid. De visuele techniek kan ook worden gebruikt 

om een bepaald standpunt ten aanzien van de interpretatie van 

1 Hof Den Haag 10 maart 2003, LJN BC6068.
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het beschikbare bewijs op overtuigende wijze voor het voetlicht te 

 brengen.

Uit rechtspsychologisch onderzoek blijkt dat visueel materiaal effect 

kan hebben op het juridisch beslisproces.2 In positieve zin kan 

het het vermogen vergroten van de rechter en de overige proces‑

deelnemers om het bewijs op juiste wijze te interpreteren. Zo kan 

bijvoorbeeld de complexe werking van bepaalde apparatuur visueel 

worden gepresenteerd of kan door middel van foto’s of een compu‑

terreconstructie de plaats delict in kaart worden gebracht. Onder‑

zoek laat zien dat informatie verschaft door een deskundige beter 

wordt onthouden en begrepen wanneer de deskundige gebruik 

maakt van een computeranimatie dan wanneer hij zijn bevindin‑

gen uitsluitend mondeling toelicht (Morell, 1999; Kassin en Dunn, 

1997). Het vergroten van het begrip is onder meer daarin gelegen dat 

visueel materiaal, zoals grafieken en diagrammen, relaties kan laten 

zien tussen bepaalde informatie die anders onopgemerkt of onder‑

belicht blijft. Tevens kan de techniek helpen bepaalde kleine, maar 

juridisch relevante veranderingen te laten zien (zoals de posities 

en snelheden voorafgaand aan een aanrijding in geval van recon‑

structie) of om processen zichtbaar te maken die te klein of te groot 

zijn voor het menselijk oog (Sherwin e.a., 2006, p. 19). De te behalen 

winst lijkt vooral te zijn gelegen in complexe zaken, waarin het voor 

betrokkenen lastig is het bewijs te visualiseren en te begrijpen op 

basis van verbale beschrijvingen alleen (Dunn e.a., 2006, p. 242).

Ter bekrachtiging van een standpunt of als representatie van de 

werkelijkheid heeft visueel materiaal echter ook de potentie tot 

oneigenlijke beïnvloeding van het beslisproces, waardoor het 

positieve effect op het leervermogen van de beslisser teniet kan 

worden gedaan. Zo werd in de jaren negentig al geconstateerd dat 

de juridische beslissing minder accuraat is wanneer informatie 

visueel wordt gepresenteerd, aangezien de beslissers zich niet meer 

richten op de inhoud van de boodschap, maar zich laten afleiden 

door minder relevante informatie (Petty en Capiocco, 1986). Bij het 

tonen van gruwelijke foto’s van autopsies of van de plaats delict 

aan mock jurors hebben onderzoekers hogere waarden van angst, 

2 Hoewel onderzoek met betrekking tot het effect van visueel materiaal op de bewijs-
beslissing met name Angelsaksisch onderzoek betreft, bestaat de verwachting dat 
deze effecten zich in meer of mindere mate ook in het Nederlandse strafproces mani-
festeren (Dubelaar en Vanderveen, 2009, p. 1956).
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kwelling, verstoring en shock geregistreerd (Douglas e.a., 1997, 

p. 497). Deze gevoelens hebben tot gevolg dat de juryleden eerder 

tot een schuldigverklaring komen (Dunn e.a., 2006, p. 242). Uit een 

onderzoek naar computeranimaties is voorts gebleken dat wanneer 

de animatie een ongeval zeer helder weergeeft, dit onderliggende 

onzekerheden kan verbloemen waarmee een vals gevoel van begrip 

van de weergegeven materie wordt gecreëerd (Roese e.a., 2006, 

p. 308). Beïnvloeding van de beslissing is het meest waarschijnlijk 

wanneer slechts één partij gebruik maakt van het visuele materiaal 

(Dunn e.a., 2006, p. 242). Voor een uitgebreidere bespreking van 

effecten van (audio)visueel materiaal op het strafproces wordt 

verwezen naar het artikel van Vanderveen in dit themanummer.

Visueel materiaal in het Amerikaanse strafproces

Als gezegd heeft visueel materiaal in de Verenigde Staten reeds een 

prominente plaats verworven in de procesvoering. Een mo gelijke 

verklaring hiervoor kan worden gevonden in de aard van de 

proce dure. Het Amerikaanse strafproces kenmerkt zich door een 

adversaire procesvoering, waarbij aanklager en verdediger als 

twee gelijkwaardige procespartijen tegenover elkaar staan. Het 

onderzoek naar de feiten wordt niet eenzijdig van overheidswege 

gedomineerd zoals dat in Nederland het geval is, maar de verde‑

diging heeft een belangrijke rol in het aandragen en betwisten 

van bewijs. Men ziet in het tegensprekelijke debat een belangrijke 

waarborg voor een deugdelijke feitenvaststelling. Ook de vorm van 

de informatieoverdracht ter terechtzitting verschilt wezenlijk van 

de wijze van procederen in Nederland, die wordt gedomineerd door 

het schriftelijk procesdossier. Als gevolg van het verbod op hearsay 

en het in de Grondwet verankerde recht op confrontatie, dient al 

het bewijs ter zitting te worden geproduceerd of getoond en kan in 

beginsel geen gebruik worden gemaakt van de schriftelijke stukken 

opgesteld in het vooronderzoek (Blond, 2009, p. 99 e.v.). Dit hangt 

samen met het feit dat in zaken op tegenspraak vaststelling van de 

feiten doorgaans geschiedt door de jury, die anders dan de rechter 

veelal geen juridische opleiding heeft genoten en voor het eerst in 

aanraking komt met het strafproces. Mede gelet hierop is er de aan‑

klager en de verdediging in het accusatoire proces dan ook veel aan 

gelegen het eigen standpunt zo overtuigend mogelijk naar voren te 
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brengen. De visuele techniek wordt ingezet om een  partijstandpunt 

zo geloofwaardig en succesvol mogelijk neer te zetten. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van de wetenschap dat visueel materiaal de 

autoriteit van de persoon die het gebruikt bekrachtigt (Mnookin, 

2007, p. 2), de presentatie levendiger maakt, inzicht en overzicht 

biedt en dat men langer de aandacht vasthoudt bij het zien van 

visueel materiaal (Cate en Minow, 1993). Met visueel materiaal kan 

voorts worden ingespeeld op emoties van de juryleden, die hiervoor 

mo gelijk meer vatbaar zijn dan ervaren beroepsrechters.

Het Amerikaanse bewijsrecht

De beslissing omtrent de vraag of de verdachte het strafbare feit 

heeft begaan, wordt – als gezegd – genomen door de jury, die 

optreedt als ‘factfinder’. De rechter beslist echter welke informatie 

de jury onder ogen krijgt. De juridische normering heeft dan ook 

vooral betrekking op de admissibility, ofwel de toelaatbaarheid, van 

bewijs. De kwaliteit van het bewijs wordt getoetst op het moment 

dat het wordt ingebracht in het strafproces. Bewijsmateriaal dat in 

potentie onbetrouwbaar of inaccuraat is, kan op voorhand worden 

uitgesloten (Lorraine v. Markel American Insurance Company, 

2007; Feigenson, 2010, p. 151; Frieden en Murray, 2011, p. 6‑7). In de 

Anglo‑Amerikaanse literatuur wordt wel aangevoerd dat de toe‑

laatbaarheidsregels het product zijn van het jurysysteem en het 

diepgewortelde wantrouwen jegens de daarin optredende leken, 

die de bewijskracht van een bepaald type informatie zouden kun‑

nen overschatten (Damaska, 1992). Indien in de rechtszaal door 

de rechter een beslissing over de toelaatbaarheid van een bepaald 

bewijsstuk moet worden gegeven, dan wordt de juryleden gevraagd 

zich af te zonderen. Het gaat in dit geval om een vorm van input‑

controle, waarbij selectie aan de poort plaatsvindt en bepaalde 

informatie de ‘factfinder’ niet bereikt. De toelaatbaarheid van 

bewijs wordt in de Verenigde Staten geregeld in de Federal Rules of 

Evidence. Er bestaan geen Federal Rules of Evidence die specifiek 

toezien op de toelaatbaarheid van visueel materiaal. Uit de jurispru‑

dentie volgt echter dat de bestaande regels voor traditionele vormen 

van bewijs eveneens van toepassing zijn op de toelaatbaarheid van 

visueel bewijs (Frieden en Murray, 2011, p. 3).

Bewijs wordt traditioneel onderverdeeld in testimonial, documen-

tary en real evidence. In deze onderscheiding staat de aard van het 
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materiaal centraal. Tezamen worden deze drie bewijscategorieën 

wel aangeduid als substantive evidence. Bij testimonial evidence gaat 

het om verklaringen van verdachten, getuigen en deskundigen. Bij 

documentary evidence moet worden gedacht aan bewijs in de vorm 

van documenten, zoals contracten en facturen. Onder real evidence 

moet ‘fysiek’ of tastbaar bewijsmateriaal worden verstaan, bijvoor‑

beeld het moordwapen. Visueel materiaal kan worden aangemerkt 

als substantive evidence indien het bewijsstuk direct verband heeft 

met het misdrijf en wordt gebruikt om het al dan niet bestaan van 

een feit te bewijzen (Brain en Broderick, 1992, p. 972). Gedacht kan 

worden aan foto’s of camerabeelden van het delict, die als documen-

tary of real evidence kunnen worden aangemerkt.

Niet alle vormen van visueel materiaal zijn als substantive evidence 

te rubriceren, omdat zij geen zelfstandige kenbron van de werke‑

lijkheid vormen, maar een meer illustratief karakter hebben. Een 

computeranimatie waarin een bepaald scenario wordt uitgebeeld, 

wordt om die reden niet aangemerkt als real evidence, maar als 

zogenoemd demonstrative evidence. Demonstrative evidence wordt 

in de literatuur geduid als een afzonderlijke categorie bewijs als 

tegenstelling voor substantive evidence. Demonstrative evidence 

neemt een aparte positie in nu de relatie van het object tot de zaak 

een andere is. Demonstrative evidence onderscheidt zich door een 

illustratief karakter en verheldert substantive evidence, waardoor 

de geperci pieerde bewijskracht van laatstgenoemde zou toenemen. 

Met andere woorden, demonstrative evidence biedt ondersteuning 

aan substantive evidence en heeft derhalve een daarvan afgeleide 

functie. In de praktijk worden aan demonstrative evidence andere 

regels verbonden dan aan substantive evidence (Brain en Brode‑

rick, 1992, p. 965‑966). Er is evenwel gepleit voor strengere eisen 

ten aanzien van de toelaatbaarheid van demonstrative evidence 

vanwege het feit dat het slechts een illustratief karakter heeft, maar 

toch veel overtuigingskracht kan hebben (Feigenson, 2010, p. 276; 

Federal Judicial Center en National Institute for Trial Advocacy, 

2001). Het onderscheid tussen visueel materiaal als substantive of 

demonstrative evidence is overigens niet altijd eenvoudig te maken. 

Zo blijkt wel uit het feit dat computersimulaties worden aangemerkt 

als substantive evidence (in de vorm van real evidence), terwijl 

computer animaties gelden als demonstrative evidence.3

3 De gedachte hierachter is dat een animatie niet meer behelst dan het tonen van een 
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De toelaatbaarheid van visueel materiaal

In zijn algemeenheid geldt dat al het bewijsmateriaal wordt getoetst 

op relevantie, betrouwbaarheid en bewijzende waarde (Anderson 

e.a., 2005, p. 60). Ook visueel bewijs moet derhalve aan deze ver‑

eisten voldoen. Voor de toelaatbaarheid van visueel materiaal als 

demonstrative evidence geldt voorts als extra eis dat het substantive 

evidence waarop het desbetreffende visuele materiaal is gebaseerd, 

toelaatbaar moet zijn (Branson, 2007, p. 4; Butera, 1998, p. 514). 

Indien dit laatste het geval is, heeft de rechter voor wat betreft de 

toelaatbaarheid van demonstrative evidence een grote mate van 

discretie (Robinson v. Missouri Pacific Railroad Company, 1994). 

Als het gaat om visueel bewijsmateriaal, dan is een aantal bewijs‑

regels uit de Federal Rules of Evidence in het bijzonder van belang: 

Authenticiteit en originaliteit, unfair prejudice en equality of arms.

Authenticiteit en originaliteit

In het Amerikaanse strafproces wordt bij de beoordeling van de 

toelaatbaarheid veel waarde gehecht aan de authenticiteit van het 

bewijsmateriaal, zoals verwoord in Rule 901(a):

‘The requirement of authentication or identification as a condition precedent 

to admissibility is satisfied by evidence sufficient to support a finding that 

the matter in question is what its proponent claims.’

Het is namelijk relatief eenvoudig om visueel materiaal te mani‑

puleren. Zo kan een foto met Photoshop worden bewerkt en kan in 

videomateriaal worden geknipt en geplakt, zodat een andere bood‑

schap wordt overgebracht dan welke werd vertolkt door het originele 

materiaal. Rule 901(a) eist dat het materiaal is wat het pretendeert te 

zijn. Om de authenticiteit te kunnen waarborgen van visueel mate‑

riaal in de vorm van real evidence, zoals bijvoorbeeld foto’s gemaakt 

op de plaats delict en videobeelden van bewakingscamera’s of 

mobiele telefoons, speelt de chain of custody een belangrijke rol 

aantal computergegenereerde beelden met illustratie van een verklaring als doel 
 (Imwinkelried, 2005), terwijl een computersimulatie is gebaseerd op wetenschappelijke 
en fysische principes, waarbij de data worden ingevoerd in een computer, die vervol-
gens de data analyseert en een conclusie trekt (Lorraine v. Markel American Insurance 
Company, 241 F.R.D., 2007; Galves, 2000, p. 180-185).

JV_07_11_01.indd   84 17-11-2011   12:30:51



85Visueel bewijs in het Amerikaanse strafproces 

(Anderson e.a., 2005, p. 65; Lorraine v. Markel American Insurance 

Company, 2007). Vanaf het moment van ontdekking van een bewijs‑

stuk en de inbeslagname tot aan het moment dat het ter zitting 

wordt gepresen teerd, moet duidelijk zijn waar het bewijs zich heeft 

bevonden en wie welke (onderzoeks)handeling heeft uitgevoerd.

Voor authenticiteit van zowel substantive als demonstrative evidence 

geldt de regel dat het visuele materiaal accuraat en op eerlijke wijze 

de feiten dient weer te geven (Banhart v. Origoverken, 1995; Guillory 

v. Dotmar Indus. Inc., 1996; US v. Norris, 2000). Als het gaat om 

visueel materiaal in de vorm van demonstrative evidence, moet aan 

het onderliggende materiaal wel recht worden gedaan. Zo dient een 

computeranimatie bijvoorbeeld voldoende vergelijkbaar te zijn met 

de verklaring van de deskundige die aan de animatie ten grondslag 

ligt (Sommervold v. Grevlos, 1994). Overigens heeft de rechter een 

grote discretionaire bevoegdheid in het bepalen of verschillen al 

dan niet onoverkomelijk zijn en of deze mogelijk kunnen worden 

verhelderd op zodanige wijze dat het materiaal wel voldoet aan de 

toelaatbaarheidseisen (United States v. Norris, 2000; Guillory v. 

Dotmar Indus. Inc., 1996).

Uit de Federal Rules of Evidence volgt eveneens dat visueel materiaal 

in de vorm van substantive evidence moet voldoen aan de zogeheten 

original of best evidence rule (Rule 1002):

‘To prove the content of a writing, recording, or photograph, the original 

 writing, recording, or photograph is required, except as otherwise provided 

in these rules or by Act of Congress.’

Deze regel vereist in het kader van visueel materiaal dat de originele 

opname of foto moet worden getoond.

Unfair prejudice

Een belangrijke rol met betrekking tot de toelaatbaarheid van visu‑

eel materiaal als demonstrative evidence speelt voorts Rule 403 van 

de Federal Rules of Evidence:

‘Although relevant, evidence may be excluded if its probative value is substan-

tially outweighed by the danger of unfair prejudice, confusion of the issues, 

or misleading the jury, or by considerations of undue delay, waste of time, or 

needless presentation of cumulative evidence.’

JV_07_11_01.indd   85 17-11-2011   12:30:51



86 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 7, 2011

Het bewijs is niet toelaatbaar indien de bewijzende waarde van het 

materiaal wordt overschaduwd door het gevaar van misplaatste 

vooroordelen, verwarring of misleiding van de jury. Ook kan het zijn 

dat het bewijs op basis van Rule 403 wordt uitgesloten uit efficiency‑

overwegingen, zoals het voorkomen van onnodige vertragingen en 

tijdsverspilling. Visueel materiaal kan eveneens worden  uitgesloten 

wanneer het tot extreme emotionele reacties leidt (Lorraine v. 

Markel American Insurance Company; Feigenson, 2010, p. 151; 

Frieden en Murray, 2011, p. 6‑7), hetgeen overigens niet betekent dat 

al het materiaal dat emoties opwekt per definitie ontoelaatbaar is 

(Thomas v. C.G. Tate Construction Co. Inc., 1979; Grimes v. Mutual 

Liability Insurance Co., 1977). Gruwelijke foto’s van een slachtoffer 

wekken emoties op, maar het tonen ervan is doorgaans onvermijde‑

lijk in een strafzaak. Daarentegen ligt het voor de hand dat het 

tonen van dergelijke foto’s onder begeleiding van dramatische 

muziek ontoelaatbaar wordt geacht als bewijs. Visueel materiaal 

wordt voorts ontoelaatbaar geacht indien een aanmerkelijke kans 

bestaat dat het bewijs door de jury wordt verward met de werkelijke 

gebeurtenissen (Lorraine v. Markel American Insurance Company, 

2007; Feigenson, 2010, p. 151; Frieden en Murray, 2011, p. 6‑7). Zo is 

in de zaak Datskow v. Teledyne Continental Motors Aircraft Prods 

(1993) bepaald dat het voor de jury duidelijk moet zijn dat het visuele 

materiaal slechts een illustratie is van de lezing van de getuige of 

verdachte omtrent de gebeurtenissen. Overigens werd in diezelfde 

zaak door de rechter de aanbeveling gedaan een kijkwijzer mee te 

geven met het visuele materiaal.

Equality of arms

Met het oog op het waarborgen van de processuele gelijkheid 

(ofwel de equality of arms, de gelijkheid der wapenen) is in de 

jurisprudentie bepaald dat voldoende ruimte moet worden gege‑

ven voor onderzoek en ondervraging door de tegenpartij (Zurzulo 

v. General Motors Corp., 1975; Young v. Illinois Central, 1980). In 

de zaak Richardson v. State Highway and Transp. Comm’n (1993) 

bepaalde de rechter dat de animatie, die adequaat de verklaring 

van de deskundige weergaf, ontoelaatbaar was omdat de tegenpar‑

tij te weinig tijd had gehad om de animatie te onderzoeken. In de 

zaak Perma Research (1976) werd de gebruikte computersimulatie 

toelaatbaar geacht, maar overwoog de rechter wel dat het voor de 
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toelaatbaarheid van dergelijk materiaal aanbeveling verdiende de 

methodologie en achterliggende data en programma’s aan de tegen‑

partij te overhandigen voor aanvang van de terechtzitting.

Mogelijke betekenis voor Nederland

Ondanks de hoeveelheid bewijsregels en jurisprudentie is ook de 

normering in de Verenigde Staten niet geheel uitgekristalliseerd. 

De in de literatuur gehanteerde onderscheidingen voor wat betreft 

de soorten bewijs zijn niet altijd eenduidig en ook in de praktijk 

bestaat nog de nodige onduidelijkheid omtrent de status van 

bepaald visueel materiaal. Zo wordt bepaald visueel materiaal bij 

de ene rechtbank opgevat als zelfstandig bewijs en gelden dezelfde 

regels als bij substantive evidence, terwijl bij een andere rechtbank 

het visuele materiaal puur wordt gebruikt ter illustratie (Brain en 

Broderick, 1992, p. 965‑966). Niettemin zou de huidige stand van 

zaken in de Verenigde Staten een referentiekader kunnen vormen 

voor een discussie omtrent nadere normering in Nederland. Daarbij 

moet vanzelfsprekend wel rekening worden gehouden met het feit 

dat het Nederlandse strafproces op een aantal onderdelen wezenlijk 

verschilt van zijn Amerikaanse tegenhanger. Zo worden de feiten 

in Nederland vastgesteld door een beroepsrechter, die geacht wordt 

beter in staat te zijn zelfstandig bewijs op waarde te schatten. Dat 

betekent echter niet dat beroepsrechters geheel immuun zijn voor 

de beïnvloeding die van visueel materiaal kan uitgaan, temeer daar 

Nederlandse rechters vooral zijn getraind in het beoordelen van 

schriftelijk materiaal. Daarnaast kent het Nederlandse strafproces 

niet de – door de lekenrechtspraak ingegeven – toelaatbaarheids‑

regels. Veel van de normering geschiedt via het stellen van eisen aan 

de motivering van de rechter (een vorm van outputcontrole), maar 

de rechter is verder vrij in de waardering van het door de proces‑

partijen aangeleverde bewijs.

Ondanks deze verschillen biedt de voorgaande uiteenzetting wel 

een aantal aanknopingspunten voor nadere reflectie. Daarbij 

gaat het in hoofdzaak om het waarborgen van de authenticiteit en 

betrouwbaarheid van het materiaal, opdat de gebruiker in staat 

wordt gesteld het materiaal op de juiste te wijze te interpreteren 

en het waarborgen van de equality of arms, dat onder invloed van 

artikel 6 EVRM ook in Nederland steeds belangrijker is geworden. 
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Wij menen dat in Nederland vooral veel winst valt te behalen bij de 

totstandkoming van visueel materiaal. Nu bepalen de makers van 

het visuele materiaal nog in belangrijke mate zelf op welke wijze 

zij vorm en inhoud geven aan het proces waarmee het materiaal 

tot stand komt. Met name bij foto’s van de plaats delict en verwon‑

dingen bij het slachtoffer kan worden gewezen op het belang van 

contextualisering. Het ontbreken van de context doet afbreuk aan 

de betrouwbaarheid van het materiaal. Een close‑up van een ver‑

wonding op een arm van een slachtoffer geeft de kijker immers geen 

informatie over de exacte locatie van de verwonding op het lichaam. 

Bij visueel materiaal dat dient ter illustratie of verduidelijking van 

ander materiaal, zoals reconstructies en animaties, verdient het 

aanbeveling – in navolging van de Verenigde Staten – het onder‑

scheid tussen feit en aanname helder te visualiseren of in ieder 

geval de kijker hiervan op de hoogte te stellen door het leveren van 

een kijkwijzer. Ook het betrekken van beide partijen in de totstand‑

koming van een reconstructie kan bijdragen aan het voorkomen van 

oneigenlijke beïnvloeding (zie ook Dubelaar en Vanderveen, 2009). 

De verwachting is dat het visualiseren van twee alternatieve scena‑

rio’s tevens een meer kritische houding van de rechter afdwingt.
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Rechtspraak op televisie?

Een bespreking van het rapport van de commissie- 
Van Rooy

G. Kor*

De commissie‑Van Rooy1 heeft zich gebogen over de vraag of 

(integrale) audiovisuele registratie en uitzending van een proces 

wenselijk is, en zo ja, hoe dat moet worden aangepakt. Het onder‑

zoek door de commissie werd gedaan op verzoek van het bestuur 

van de Rechtbank Amsterdam, na afloop van de zaak Wilders. In dit 

artikel zal ik enkele opvallende punten bespreken, met name uit 

het tweede deel van het rapport, dat ingaat op de toekomst van de 

camera in de rechtszaal.

Voornaamste conclusies en aanbevelingen uit het rapport

De commissie acht het wenselijk om – met beleid – tegemoet te 

komen aan de toegenomen maatschappelijke behoefte aan open‑

baarheid en toegankelijkheid van de rechtspraak. Dat houdt in dat 

een welwillende opstelling tegenover ‘de camera in de rechtszaal’ 

geboden is. De privacy, vooral van niet‑professionele procesdeel‑

nemers, en de veiligheid en goede rechtspleging blijven daarbij 

altijd leidende beginsels in de keuze om al dan niet te kiezen voor 

registratie en uitzending. De persrichtlijn, waarin al veel geregeld is 

over het toelaten van camera’s, dient uniform te worden nageleefd 

en in een nieuwe richtlijn zal het beleid dienaangaande nog nader 

moeten worden uitgewerkt. Het filmen kan in eigen beheer of – met 

goede afspraken en waarborgen voor de regie – door een omroep 

worden verzorgd. Nieuwe gerechtsgebouwen kunnen van een 

* Dr. Gerben Kor is advocaat, mediaspecialist, programmamaker en onderzoeker aan de 
Vrije Universiteit. Hij is auteur van Medialisering van recht (Kluwer, 2008).

1 Het rapport Rechtspraak in beeld; Evaluatie Wilders II en aanbevelingen voor de toe-
komst is te vinden op  www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/
Nieuws/Pages/Commissie-Van-Rooy-onderzoekt-tweede-gedeelte-van-het-proces-
Wilders.aspx (laatst bezocht op 2 november 2011).
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rechtszaal met ingebouwde camera’s worden voorzien. Om ruimere 

toelating van camera’s en live‑uitzendingen goed te laten verlopen 

dient aan randvoorwaarden te worden voldaan, zoals het instellen 

van een projectteam binnen de rechtbank, en op landelijk niveau: 

het coördineren van de woordvoering, het bundelen en uitwisselen 

van kennis en ervaring en het inbedden van omgang met de media 

in de opleiding van rechters. Ook dient, zo stelt de commissie, te 

worden nagedacht over hoe de publieksvoorlichting aan de hand 

van het tonen van de behandeling van ‘gewone’ zaken verder kan 

worden ontwikkeld.

Openheid baart vertrouwen

Allereerst een caveat: in paragraaf 3.2.2 stelt de commissie‑Van 

Rooy (hierna: de commissie) heel terecht dat het raadzaam is om 

bij het denken over de toekomst van de camera in de rechtszaal te 

‘abstraheren van de strafzaak tegen Wilders’. Dit was een uitzon‑

derlijke zaak en zaken als deze zullen weinig voorkomen. Maar 

toch is de zaak Wilders wel een ijkpunt, want vrij naar de mantra 

van de filosoof Giorgio Agamben (1998) kunnen we stellen: in uit‑

zonderingssituaties wordt de ware aard van de routine zichtbaar. 

Zichtbaarheid, openbaarheid, is een kernwaarde van de recht‑

spraak. De commissie spreekt in paragraaf 3.2.4 de verwachting uit 

dat het vertrouwen in de rechtspraak met ruimere openheid zal wor‑

den vergroot. Dit is overigens geen nieuwe visie, Corstens schreef al 

in 2005, naar aanleiding van een prominente justitiële misser: ‘Meer 

openheid en helderheid zouden hebben bijgedragen aan een sneller 

herstel van het vertrouwen in politie en justitie.’2

De media

Wie de camera toelaat in de rechtszaal en vervolgens toestaat dat 

de beelden op enigerlei wijze uitgezonden worden, begeeft zich op 

het terrein van de media. Het is voor de rechterlijke macht van emi‑

nent belang dat men zich bewust is van de dynamiek van de media, 

ook en vooral als men zelf ‘zender’ wordt. De media hebben een 

2 G. Corstens, NJB 2005/33.
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eigen dynamiek, die niet altijd naadloos aansluit op de werkwijze 

van de juridische beroepsgroep, niet zonder meer congruent is met 

de inhoud en vooral timing van de informatievoorziening vanuit 

justitiële instanties en personen. De voornaamste criteria voor 

nieuwswaardigheid zijn onmiddellijkheid, dramatisering, persona‑

lisering, prikkeling en uitzonderlijkheid (Reiner, 2002). Daarmee zeg 

ik niets nieuws, maar het zijn niet meteen de vijf kernwaarden van 

de rechtspraak.

Televisie is niet zomaar een kastje met blauw licht dat ons even de 

werkdag doet vergeten, ons meeneemt naar een tropisch eiland of 

ons laat lachen om die stuurse boeren die een vrouw zoeken. De 

krant is niet zomaar een vehikel voor informatie over gebeurtenis‑

sen van Slotervaart tot Kathmandu. De radio is niet alleen dat ding 

in de hoek waaruit muziek komt. En het internet, dat is zeker meer 

dan die website met recepten voor lekkere borrelhapjes. Marshall 

McLuhan stelde dat de massamedia onze manier van denken 

vormen: ‘The medium is the message’.3 Ik denk, dus ik besta. 

Ik surf, dus ik besta weer net iets anders dan voordat ik de computer 

aanzette. Maar McLuhan staat ter discussie. De meest invloedrijke 

nieuwe denker over nieuwe media is Manuel Castells. Hij zegt in een 

interview in NRC over de beroemde soundbite ‘The medium is the 

message’:

‘Ik ben het nooit eens geweest met die uitspraak – hoewel die briljant gevonden 

is, en McLuhan een geniaal denker was. Ik denk dat onze manier van denken 

in toenemende mate zijn uitdrukking vindt in de massamedia. De media zijn 

geen manipulatoren, ze zijn culturele entrepreneurs, ze proberen te ontdekken 

wat werkt en wat niet. We zijn in de media, de media zijn in ons, ze zijn deel van 

onze werkelijkheid. Het is geen virtuele realiteit waarin we leven, maar eerder 

een reële virtualiteit.’4

Een rechter die uitspraak doet voor een camera, op televisie, op 

internet, dient hiermee rekening te houden. De uitspraak krijgt 

door het medium een andere context en conceptie, maar geeft zelf 

ook een nieuwe betekenis aan het medium. De ontvanger heeft 

zijn eigen set van (voor)oordelen en bevindt zich in zijn eigen 

universum, op een onvoorspelbare plek en in een onvoorspelbare 

3 Zie bijvoorbeeld McLuhan, 1964, p. 7 e.v.
4 Zie www.nrc.nl/W2/Lab/Castells/.
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gemoedstoestand. De radio staat aan, de televisie staat aan, de 

laptop staat op de keukentafel, de telefoon gaat, de kinderen janken, 

de man op de snelweg naast je probeert je af te snijden, de jongens in 

de trein tegenover je maken lawaai, de eerste zon breekt door in het 

Vondelpark, je bent blij, verdrietig, dronken, eenzaam of verliefd. 

Dit alles vormt voor de ontvanger de reële virtualiteit van de bood‑

schap van de rechter.

Snackjournalistiek?

Maar er is nog een andere mediadynamiek, die van de moderne 

journalist: we leven in een tijd van fastfood en van fast thinkers, 

onderzoeksjournalistiek is snackjournalistiek geworden, zo wordt 

vaak gezegd (Bourdieu, 1996, p. 31). Neil Postman schreef al in 1985: 

‘Pulp is nu juist het beste dat de televisie te bieden heeft en het 

minst kwalijk omdat niemand er grote schade van kan ondervinden. 

Het werkelijke gevaar van massamedia schuilt in de wijze waarop 

nieuws en actualiteiten in hapklare brokken worden gepresenteerd’ 

(Postman, 1985, p. 24). Ik ben het hier anno 2011 absoluut niet mee 

eens. Er is juist een enorm aanbod aan onderzoeksjournalistiek. 

Er worden jaarlijks vele prachtige en diepgravende documentaires 

gemaakt, onder andere omdat het productieproces van film en 

televisie goedkoper geworden is. De ‘wisdom of crowds’ maakt dat 

gezagsdragers steeds minder wegkomen met hele of halve leugens. 

De snelheid van informatie leidt deels tot de voornoemde snackjour‑

nalistiek, dat is waar. En snackjournalistiek zal altijd meer worden 

gelezen door een breed publiek dan ‘haute cuisine’‑journalistiek. 

Dat geldt nu, maar dat gold ook al in de negentiende eeuw. De alom‑

vattende aanwezigheid van massamedia geeft de indruk dat nieuws 

en informatie ‘platter’ zijn geworden, maar ik denk dat je vooral 

moet stellen dat we meer informatie via media op ons af krijgen dan 

voorheen. Het klakkeloos napraten, heruitzenden, retweeten van 

sensationalistische berichten maakt dat informatie een dikke brei 

wordt, dat is waar. Maar de brede beschikbaarheid van informatie 

maakt duiding en onderzoek ook eenvoudiger. Diepgang zal in de 

media van het komende decennium het nieuwe sleutelwoord zijn. 

Je ziet nu bijvoorbeeld al in dagbladen dat zij zich verhoudingsge‑

wijs minder richten op het brengen van nieuwsfeiten, die heeft de 

lezer immers waarschijnlijk al via andere, snellere kanalen tot zich 

gekregen. In de krant is nu meer plaats voor duiding, achtergronden 
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en  commentaren. Kortom, het cultuurpessimisme ten aanzien van 

media deel ik niet.

Camera’s in de rechtszaal

Hoe is de aanwezigheid van camera’s ter zitting nu geregeld? In de 

persrichtlijn5 staat hierover het volgende: rechtstreekse uitzending 

wordt in beginsel niet toegestaan. In verband met een ordelijk ver‑

loop van de zitting kan het gerecht bepalen dat een beperkt aantal 

cameraploegen wordt toegelaten en als voorwaarde stellen dat zij 

deelnemen aan een poolregeling. Filmopnamen worden gemaakt 

vanuit een vaste opstelling. De pers kan tijdens de zittingen in 

ieder geval beeld‑ en geluidsopnamen maken van de opkomst 

van de rechtbank, de opening van de zitting door de voorzitter, de 

voordracht van de tenlastelegging, het requisitoir in strafzaken, 

de pleidooien en het doen van de uitspraak, behoudens in uitzon‑

derlijke omstandigheden. De rechter bepaalt in hoeverre de pers 

opnamen kan maken van andere delen van de zitting. Tijdens de 

delen van de zitting waarvan opnamen gemaakt mogen worden, 

mogen van de professionele procesdeelnemers steeds beeld‑ en 

geluidsopnamen worden gemaakt, tenzij zij daartegen bezwaar 

hebben gemaakt. Van niet‑professionele procesdeelnemers mogen 

geen beeld‑ of geluidsopnamen worden gemaakt, tenzij zij daarvoor 

tevoren hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. In bijzon‑

dere omstandigheden kan de rechter toestemming weigeren.

Nu komen enkele hoofdpunten uit het rapport van de commissie 

aan de orde, te beginnen met een behoorlijk delicate kwestie.

Wie beslist?

In paragraaf 3.4.1 schrijft de commissie het volgende:

‘Bij de besluitvorming over ruimere audiovisuele registratie en (live-) 

 uitzending geldt dat de beslissing over de mate van openbaarheid ligt bij 

de voorzitter van de behandelende kamer. In Amsterdam is deze beslissing 

in de  geruchtmakende zaken, waar camera’s werden toegelaten, telkens 

5 Zie www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Persinformatie/Pages/default.aspx.
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 voorafgegaan door een overleg waarbij het bestuur (althans, de president) van 

de rechtbank, de persrechter en het hoofd communicatie waren betrokken. 

Naar het oordeel van de commissie is dit een goede gang van zaken die geen 

wijziging behoeft. Op deze wijze kan de president voldoende waken voor de 

eenheid van het mediabeleid van de rechtbank.’ 

Het lijkt mij vooralsnog imperatief dat de voorzitter van de behan‑

delende kamer beslist over de uitzending. Hetzelfde geldt voor een 

unusrechter. Zolang er geen wet of beleidsregel is die bepaalt of, 

hoe en wanneer camera’s worden toegelaten in de rechtszaal, valt 

deze kwestie onder de orde ter zitting. En die valt ter beoordeling 

aan de rechter of voorzitter. De Raad voor de rechtspraak kan hier 

zeker een faciliterende rol vervullen, de president kan zich ermee 

bemoeien, maar de hoofdregel moet gezien de huidige wetgeving en 

organisatie zijn dat de beslissing door de onafhankelijke rechter zelf 

genomen wordt. Hiervoor zijn vanzelfsprekend allerlei beleidsregels 

op te stellen, en er is ook al een heldere persrichtlijn die behoorlijk 

wat duidelijkheid geeft over het toelaten van camera’s, maar er 

blijft een flinke discretionaire bevoegdheid. Is dat goed? Ja, ik denk 

het wel. Niemand kan beter dan de zaaksrechter beoordelen waar 

de gevoeligheden van een rechtszaak liggen. Maar het is dan wel 

van belang dat deze rechter een goede ondersteuning krijgt, dat de 

‘voortgezette openbaarheid’ in het DNA van de rechterlijke macht 

komt. Ik denk dat iedere rechter over dertig jaar volledig media‑

bewust is. Maar tot die tijd is alertheid geboden, zeker voor de 

oudere generatie, die nu juist op sleutelplekken zit.

Wie heeft het beheer over de registratie en uitzending?

In paragraaf 3.6.1‑2 stelt de commissie het volgende:

‘Enige discussie bestaat over de vraag of gerechten de audiovisuele registratie 

en uitzending van zittingen in eigen beheer moeten laten plaatsvinden of door 

een omroep. Met beide varianten is al ervaring opgedaan, waarbij per zaak 

beslist is. Beeldregistratie in eigen beheer is kostbaar, maar biedt als voordeel 

dat er volledige regie is bij de rechtbank. Het is aan te bevelen om te onderzoe-

ken of de gerechten met het maken van goede afspraken met de  betreffende 

omroep(en) dezelfde waarborgen voor de regie kunnen bewerkstelligen. Voor 

dit onderzoek ziet de commissie een rol weggelegd voor de Raad voor de 
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rechtspraak. De Raad kan hierbij onder meer gebruik maken van de nog uit te 

brengen bevindingen van de werkgroep die zich buigt over “Decor en Deco-

rum” binnen het landelijk Programma Rechtspraak & Samenleving.’ 

Bij nieuw te ontwerpen en te bouwen gerechtsgebouwen kan een 

rechtszaal met ingebouwde camera’s worden ingericht met een 

optimale inrichting en cameraopstelling.

Vooruitlopend op de resultaten van de werkgroep ‘Decor en 

Decorum’ kan ik alvast mijn advies formuleren: doe het zelf! Wat er 

buiten een rechtszaal gebeurt, daar kun je slechts marginale invloed 

op hebben, maar de registratie binnen in de rechtszaal, die kan en 

moet je volledig in eigen hand houden. Dit heeft meerdere voor‑

delen. Ten eerste ben je meester over de beelden en kun je dus de 

eerste beslissing nemen over eventuele uitzending. Ten tweede kun 

je de wijze van vastleggen sturen. Deze moet zo neutraal mogelijk 

zijn. Iedereen die ooit in de media gewerkt heeft, weet dat kadrering, 

perspectief en camerastandpunten zeer beeldbepalend kunnen 

zijn (letterlijk en figuurlijk). Het is cruciaal voor rechtspraak dat het 

proces zo neutraal mogelijk in beeld gebracht wordt. Dat is mis‑

schien saai, maar behaagzucht mag en zal nooit een prioriteit van 

justitie zijn. Bij media ligt dat anders. Een derde voordeel is dat vaste 

camera’s in de rechtszaal de orde ter zitting niet verstoren. Een zit‑

ting heeft op zichzelf al een grote impact op de justitiabele, op elke 

niet‑professionele procespartij. Als er dan ook nog televisiemensen 

rondlopen, dan kan dat grote invloed hebben op de gemoeds‑

toestand van betrokkenen. En dat kan gevolgen hebben voor de 

behandeling ter zitting. Dat zou betreurenswaardig zijn.

Als zittingen eenmaal opgenomen zijn, zal de rechtspraak ook na 

moeten denken over de wijze waarop het opgenomen materiaal 

– uitgezonden en niet uitgezonden – al dan niet wordt bewaard en 

gearchiveerd. Ook met de omroep(en) zullen daarover mogelijk 

afspraken moeten worden gemaakt, zo stelt de commissie. Het 

eerste punt is inderdaad van groot belang: er moet worden nage‑

dacht over opslag en archivering. Hoe en door wie is het materiaal 

doorzoekbaar? Hoe lang worden beelden bewaard en wat zijn de 

veiligheidskleppen daaromheen? Ten aanzien van het tweede punt 

ben ik echter toch bang dat er bij de commissie sprake is van enige 

naïviteit. Het is vrijwel onmogelijk om afspraken te maken over 

beelden die – al dan niet via een omroep – uitgezonden zijn. Alles, 

maar dan ook alles, wat tegenwoordig de ether ingaat, wordt door 
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vele ontvangers opgeslagen en later weer verzonden. Wij zijn alle‑

maal ontvanger‑zender van digitale informatie geworden. Dus: als 

je iets uitzendt of vrijgeeft, ga er dan van uit dat het voor de eeuwig‑

heid in het publieke domein verkeert. En iedere ontvanger‑zender 

zal daarbij vallen onder de omschrijving die Ad van Liempt geeft van 

een moderne journalist, die wordt geleid door ‘gretigheid, de wens 

om een mooi verhaal te brengen’ (Van Liempt, 2005, p. 315‑316).

Hun verhaal, ons verhaal?

Er wordt hier in Nederland vooralsnog beschaafder en vakkundiger 

bericht over recht dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.6 Toch 

zijn ook in Nederland – steeds meer – voorbeelden te noemen van 

op zijn zachtst gezegd kwestieuze omgang met gevoelige straf‑

rechtelijke materie door de media. De Haarlemse hoofdofficier 

Bob Steensma vertelde mij in een interview een wrange anekdote 

uit zijn tijd als officier van justitie in Utrecht:

‘Een jong meisje verdween. Dankzij grote inzet van politie wisten we haar 

levenloze lichaam vijf dagen later te vinden, tussen het huisvuil van de buurt, 

verpakt in drie vuilniszakken. We hebben toen meteen een grootschalig buurt-

onderzoek gedaan, waarin onder andere de rollen met huisvuilzakken van 

alle buurtbewoners werden ingevorderd. Daar kwam uiteindelijk uit dat een 

buurjongen van vijftien de schuldige bleek. Dat was overigens nog een hele 

klap voor het onderzoeksteam, want je verwacht toch een vieze man of zoiets, 

niet een puber. Verder bleek al snel dat er “iets in de zedensfeer” aan de hand 

was. Rondom het proces stond heel Utrecht op z’n kop, er was erg veel media-

aandacht. Maar in de periode daaraan voorafgaand was op de een of andere 

wijze, we weten nog steeds niet met zekerheid hoe, het proces-verbaal bij het 

Utrechts Nieuwsblad terecht gekomen. Het UN citeerde in een prominent stuk 

hele stukken uit dat verbaal in de krant. Waaronder het zedenaspect. Dat was 

vertrouwelijke, en bovendien vooral voor de familie heel erg gevoelige informa-

tie. Korte tijd later sprak ik de betrokken redacteuren en ik legde hen voor: nu 

is er een familie, van wie de dochter om het leven gebracht is. Zij vonden het 

heel moeilijk dat er een zedenaspect bij was en het was voor hen heel pijnlijk 

om dat van ons te horen. Maar jullie komen langs onduidelijke weg aan de 

6 Voor een uitgebreide studie naar de berichtgeving over strafrecht in de Verenigde 
Staten, zie Fox e.a., 2007, met name p. 61-90.
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informatie en dan vertellen jullie dat aan de hele wereld. Dat is voor die familie 

echt erg en jullie doen het zelf louter voor de publiciteit en het effect. Heeft 

de hele wereld nou recht om dit te weten? En zo ja, weegt dat recht op tegen 

die ellende in dat gezin? Wat is dan precies je belangenafweging? Het schok-

kendst vond ik dat ze het daar nog op de redactie over gehad hadden ook. En 

toch hebben ze beslist om het stuk te plaatsen in die vorm. Dat snap ik dan 

echt niet.’

Waarom heb ik deze anekdote opgenomen in dit artikel? Omdat dit 

verhaal raakt aan de kern van mediaberichtgeving. De mens, u, ik, 

wil een verhaal horen, of vertellen. En zo’n verhaal zal bijna altijd 

gaan over mensen. Hoe persoonlijker een narratief, hoe boeiender. 

En daar ligt altijd een gevaar bij de openbaarheid van rechtspraak. 

Dat is geen reden om de luiken te sluiten, maar wel een reden voor 

voortdurende alertheid en bewustheid van de narratieve en in het 

vervolg daarvan emotionele implicaties van een juridische kwestie.

Opleiding

In paragraaf 3.7.4 gaat de commissie in op de opleiding van rechters. 

Ik citeer hun woorden hier met volle instemming:

‘Optreden voor de camera en omgaan met de media zal zijn inbedding  moeten 

vinden in de opleiding rechterlijke macht. Daarbij dient het zwaartepunt niet 

zozeer te liggen op de initiële opleiding tot rechter, maar veeleer in de “éduca-

tion permanente”, aangezien juist ervaren rechters, die hun rio- of raio op-

leiding alweer lang geleden hebben voltooid, zullen worden ingezet in zaken 

waarbij de camera een belangrijke rol speelt. De (permanente) opleiding voor 

rechters met bestuurlijke en organisatorische verantwoordelijkheid binnen de 

gerechten dient deze aspecten ook, meer toegespitst op de leidinggevende 

functie, te omvatten. Het ligt voor de hand dat het opleidingscentrum voor de 

rechterlijke macht, de SSR, deze opleidingen aanbiedt.’

Medialisering

Medialisering is hier. En medialisering is gelaagd; elk medium 

 herbergt één of meer media in zich. Het medium van internet omvat 

geschreven tekst en beeld. Tekst omvat taal. Beeld omvat zicht. 
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Taal omvat cognitieve processen. Zicht omvat zintuiglijke proces‑

sen. Iedere professional in openbare dienst dient zich ervan bewust 

te zijn dat de media altijd over de schouder meekijken, van dichtbij, 

van veraf, via een intermediair. Het beeld van de rechtspraak, van 

het Openbaar Ministerie, politie, de gehele justitiële keten, wordt 

bepaald langs de weg van de massamedia. Dat geldt voor indivi‑

duele zaken, maar ook voor algemene kwesties. In welke mate het 

juridisch discours ook door medialisering is en wordt veranderd, 

de basis blijft de professionaliteit van de jurist. Het is helaas niet zo 

simpel om die professionaliteit ook op juiste wijze over het voetlicht 

te brengen, maar met een constant mediabewustzijn op institu‑

tioneel niveau kom je een heel eind.

Mediabeleid dient een integraal onderdeel uit te maken van de 

werkprocessen van de rechtspraak. Geen groot deel, de kern blijft 

natuurlijk het doen van goede uitspraken en het schrijven van 

juridisch en feitelijk goed onderbouwde vonnissen. Maar een goed 

begrip van de mediadynamiek zal leiden tot een adequate omgang 

met de medialisering van de maatschappij in het algemeen en de 

rechtspraktijk in het bijzonder. Wie het beest kent, kan het beest 

kunstjes laten doen. Massamedia vragen bovendien, enigermate 

paradoxaal, om personalisering. Alle denken is antropomorf, alle 

communicatie moet uiteindelijk teruggevoerd worden tot mense‑

lijke proporties.

De mens balanceert altijd tussen het cerebrale en het emotionele, 

of zoals Nietzsche het noemde, het apollinische en het dionysische, 

het doordachte en het extatische. De grote truc spécial van audio‑

visuele en nieuwe media is dat zij het apollinische presenteren 

door een dionysische caleidoscoop. Een rechter kan nog zolang 

nadenken over de exacte formulering van zijn uitspraak, de pers 

zal schrijven: A wint. Het journaal zal samenvatten: B voor acht‑

tien jaar de cel in. De website zal schreeuwen: verkrachter krijgt 

flutstraf. En misschien is die extatische formulering wel net zo waar 

als de doordachte. De rechtspraak moet de beelden en de taal van de 

openbaarheid omarmen en niet te bang zijn. Ik sluit graag af met de 

woorden van Corstens: ‘De taak van rechters is te belangrijk om die 

met een misplaatst beroep op de adagia van onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid af te schermen voor alle kritiek.’7

7 G. Corstens, NJB 2007/12.
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Richard K. Sherwin is hoogleraar Recht aan de New York Law 

School. Zijn nieuwste boek is in zekere zin een natuurlijke voortzet‑

ting van zijn eerdere When law goes pop, waarin hij waarschuwde 

voor de wijze waarop de popcultuur allerlei gedaanten van justitie 

omarmde en haar gebruikt als entertainment. Het gevaar van 

programma’s zoals De rijdende rechter is dat zij het recht en de 

waarden waarvoor het staat, demystificeren en transformeren in 

een spektakel. Hierdoor, zo beweert Sherwin, tasten zij het publieke 

vertrouwen in justitie aan.

In zijn nieuwste boek Visualizing law in the age of the digital baroque 

onderzoekt hij de impact die visuele digitale technieken hebben op 

de alledaagse rechtspraktijk en rechtstheorie. Recent verwonderden 

Belgische journalisten zich nog over het feit dat de experts bij hun 

uiteenzettingen in het Assisenproces tegen Ronald Janssen gebruik 

maakten van PowerPoint‑presentaties. De Verenigde Staten zijn 

dit stadium al ontgroeid; Richard Sherwin heeft het over beeld‑

materiaal dat verzameld wordt door politie tijdens achtervolgingen 

en gebruikt wordt in de rechtszaal, reconstructies die voor jury’s 

worden geprojecteerd... Met dit als uitgangspunt stelt Sherwin zich 

de vraag wat er gebeurt wanneer een zich‑op‑feiten‑baserende‑

justitie significant gebruik maakt van visueel bewijs en visuele 

* Prof. dr. Patrick van Calster is als hoogleraar Criminologie verbonden aan de Rijksuni-
versiteit Groningen en als universitair hoofddocent aan de Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid van de Universiteit Leiden.
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argumentatie. Meteen bij aanvang van het boek geeft Sherwin aan 

dat het hem met het boek niet alleen te doen is om allerlei praktische 

problemen te bespreken die advocaten en rechters te wachten staan, 

zoals de manipulatiegevoelige waarde van visueel bewijs. Sherwin 

wil verder, hij wil een bijdrage leveren aan het begrijpen van de 

radicale veranderingen van begrippen zoals ‘waarheid’ en ‘recht‑

vaardigheid’. Immers, beelden produceren op een totaal andere 

wijze betekenis en zingeving dan woorden dat doen. Zo benadrukt 

Sherwin dat visuele cultuur in belangrijke mate een beroep doet op 

het lichaam. Op beelden reageren we immers snel en emotioneel. 

Beelden activeren patronen van zien en voelen die we hebben geïn‑

ternaliseerd door een leven lang van kijken en ervaren. Dus wan‑

neer justitie verweven geraakt met een visuele cultuur (zoals onder 

meer de talrijke rechtbankseries op tv), verwordt justitie zelf tot een 

van de vele beelden in onze interne databank en in de samenleving. 

Sherwin heeft het over een iconoclash, de interacties van en tussen 

de vele verschillende beelden (‘images’) over de representatie van 

de werkelijkheid. Daarom pleit Sherwin voor een visual literacy, 

het doorgronden en begrijpen van de visuele cultuur.

Sherwin benadrukt dat er bij het begrijpen, interpreteren en analy‑

seren van de nieuw ontstane visuele cultuur een belangrijke taak 

is weggelegd in het begrijpen van de logica van de visuele cultuur. 

Daarom, zo meent hij, kan de studie van het recht en zijn functio‑

neren niet langer worden overgelaten aan uitsluitend juristen, 

maar dienen er eveneens inzichten uit de media, cultural studies, 

cognitieve psychologie, psychoanalyse en neurowetenschappen 

mee gepaard te gaan. Het boek illustreert daarmee geregeld de 

belezenheid van zijn auteur, die voor zijn argumentatie gulzig 

gebruik maakt van de wereldliteratuur, de popcultuur, filosofie en 

kunstgeschiedenis.

Wat voortdurend meeloopt in het boek is dat Sherwin zich er maar 

al te goed van bewust is dat het lineaire denken definitief tot het 

verleden behoort. Sherwin geeft het in de westerse wereld domi‑

nante rationele wereldbeeld op, dat teruggaat tot Plato, en ervan 

uitgaat dat er onafhankelijk van onze subjectieve ervaringen een 

objectieve realiteit bestaat. Hoewel dit rationele wereldbeeld onze 

huidige westerse wereld heeft voortgebracht en erg succesvol was 

(een wereld waarin rechtvaardigheid, gelijkheid en broederschap, 

de verlichtingsidealen, centraal staan), is zijn houdbaarheidsdatum, 

aldus Sherwin, overschreden. Volgens Sherwin is de visuele cultuur, 
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en de mate waarin de rechtswetenschappen er steeds vaker beroep 

op doen, niet langer een wereld waarin lineaire logica, deductief 

redeneren en rationele vrije wil actief zijn en waarvan positivisten, 

juristen, ‘rationele keuze’‑theoretici en economen zo graag en 

gretig gebruik maken. Het incorporeren van de visuele cultuur in 

de rechtswetenschap en haar praktijken zet de juridische wereld 

daarom op zijn kop. De legitimiteit van het recht hangt bijgevolg af 

van de mate waarin we erin slagen om de visuele cultuur te onder‑

zoeken en te begrijpen.

Wat dat betreft staat de auteur niet alleen: de Europese Organisatie 

voor Kernonderzoek (CERN) bij Genève maakte einde september 

bekend dat bij een meting een minuscuul deeltje, een neutrino, 

sneller ging dan het licht. Mocht de meting kunnen worden her‑

haald en bevestigd, dan zou dit betekenen dat tijdreizen mogelijk is. 

Kortom, onze opvattingen over de relatie tussen oorzaak en gevolg 

komen onder druk te staan. Immers, de non‑lineariteit die door 

Sherwin zo duidelijk in het boek wordt verbeeld, en in wezen radi‑

caal nieuw is, maakt het erg ingewikkeld om te zeggen wat precies 

wat veroorzaakt. Ook Stuart Kauffman, die onderzoek doet naar 

non‑lineariteit en complexiteit, toonde met computersimulaties aan 

dat een systeem dat uit een groot aantal eenheden bestaat, die wil‑

lekeurig met elkaar interageren, in relatief korte tijd evolueert in een 

verbonden, autokatalytisch netwerk. Met andere woorden, wanneer 

eenheden met elkaar willekeurig interageren, zullen sommige een 

rol beginnen te spelen in de constructie van de andere. Vroeg of laat 

zullen de producten van deze constructies die ontstaan, op zichzelf 

terugplooien en autokatalytische netwerken vormen. Concreet 

betekent dit dat entiteit A een rol speelt in de constructie van B, die 

een rol speelt in de constructie van C, die een rol speelt in de con‑

structie van A. Er is geen ontwerp of blauwdruk voor dit netwerk. 

Het emergeert en houdt zichzelf op een zelf‑referentiële manier in 

stand. Het probleem wordt nog erger door de vele toevalligheden 

die op oorzaken lijken, maar eigenlijk relationeel van aard zijn. Dit 

betekent dat het erg lastig is om specifieke voorspellingen te doen 

over wat er zal gebeuren in een specifieke plaats over een specifieke 

tijdsperiode.

Het is precies deze nadruk op onzekerheid die van het lezen van het 

boek een ware ontdekkingstocht maakt en waarmee Sherwin mijns 

inziens een van de fundamentele consequenties van de heden‑

daagse complexe, non‑lineaire netwerksamenleving raakt, waarin 
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er niet langer één centrum is van waaruit controle kan worden 

uitgeoefend. In een door non‑lineariteit gedomineerde wereld is 

er geen hiërarchie van/in kennis meer. De vraag wat echt is en wat 

schijn, is zelfs irrelevant geworden.

Echter, daarmee zijn we er nog niet. De technologische ontwikke‑

lingen hebben immers significante veranderingen in onze com‑

municatievormen teweeggebracht. Deze veranderingen hebben 

onvermijdelijk een impact op ons denken, handelen en onze manier 

van leven; een terugkeer naar het rationele wereldbeeld is daarom 

uitgesloten, aldus Sherwin. Het recht is nog slechts een van de 

vele beelden, wat weliswaar impliceert dat het recht niet ophoudt 

te bestaan en dat het zijn geldigheid blijft behouden, maar het 

ontbreekt het recht wel aan belang. Is het misschien daarom dat de 

westerse overheden krampachtig nieuwe controlesystemen opwer‑

pen en de permanente noodtoestand afkondigen; elektroshocks om 

de dood van de oude wereld zo lang mogelijk uit te stellen?

Maar hoe moet het dan wel? Sherwin argumenteert dat onze wereld 

radicaal veranderd is en daarom behoefte heeft aan een nieuwe 

metafysica. Hoe deze nieuwe metafysica eruit dient te zien, laat ik 

over aan de lezer om te ontdekken. Want ook al is men het niet altijd 

eens met Sherwin, toch zal men moeten toegeven dat zijn ideeën en 

de wijze waarop hij ze uitwerkt stimulerend, uitdagend en inspire‑

rend zijn. Precies zoals wetenschap moet zijn.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Security and Justice in cooperation with Boom 

Juridische uitgevers. Each issue focuses on a central theme related 

to judicial policy. The section Summaries contains abstracts of the 

internationally most relevant articles of each issue. The central 

theme of this issue (no. 7, 2011) is Audio visual technology in criminal 

justice.

Images in the Dutch criminal justice system
G. Vanderveen

The use of images is burgeoning in the criminal justice system 

and will continue to do so, mainly because of the introduction of 

the electronic file. Digital technologies and images have become 

more important in every phase of the system: images are collected 

and created to gather, analyze and present evidence. Besides mug 

shots and fingerprints, current images range from CCTV footage to 

3D reconstructions and MRI scans. The question is whether these 

technological advancements and the increasing use and presence 

of image in the Dutch criminal justice system is revolutionary. This 

article discusses differences between the ‘old’ and ‘new’ images, 

focusing on form and content. The increase in types of formats and 

the highly specialized contents of today raises many empirical 

 questions about the influence of images. Most of these  questions 

have not been conclusively answered so far. The three most convinc‑

ing findings underline the possible far‑stretching, perhaps even 

revolutionary, consequences.

Visual information in forensic research: new developments calling 
for attention
J. Bijhold

With the introduction of new technology for crime scene recording 

and image capture, a new field of expertise has been created that 

is referred to as forensic visualization. In this paper an overview 

is given of the possibilities and limitations of the new technology 

in the different stages of a full forensic investigation. Many of 

these techniques will have an impact on investigation procedures. 
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Research is needed to find out what the impact will be and how we 

can take advantage of new technology.    

Using videoconference in criminal proceedings
P.A.M. Verrest

In 2007 the option of videoconferencing for the hearing of witness‑

es and the questioning of accused persons in criminal proceedings 

was introduced in the Dutch Code of Criminal Procedure. So far 

videoconferencing has only scarcely been used in criminal procee‑

dings, mostly because of a lack of technical means. This however 

should change rapidly, because of the installation of videoconfe‑

rencing facilities in all criminal courts and prisons. It remains to be 

seen whether judges will be convinced that scrutinizing witness‑

es and accused persons through an audiovisual connection is an 

acceptable alternative to face‑to‑face proceedings. If so, the use 

of videoconferencing can be applied in a wide range of situations, 

varying from decisions on the pre‑trial detention of accused persons 

to the hearing of witnesses in a criminal trial.  

Revolution in court; the visual and digital transformation of law 
N.R. Feigenson and Ch.O. Spiesel

The variety and importance of visual displays in American 

courtrooms has exploded. This visual and digital transformation of 

law practice heralds nothing less than a revolution in the ways that 

lawyers argue, jurors and judges decide, and the public thinks about 

the law. This article offers essential background for understanding 

law’s visual and digital transformation. Also the ubiquity of digital 

technologies is discussed. The authors conclude by outlining the 

challenges that these features of digital culture pose for the law.

Visual evidence in US criminal proceedings
J. Roosma and M. Dubelaar

The use of visual material in Dutch criminal proceedings has 

become more prominent in recent years. This development has 

important consequences in regard to the trial procedure and 

judicial decision‑making. Despite the possible influence on our 

criminal procedure, Dutch criminal law lacks specific standards 

for the use of visual material in court. In the United States the use 

of visual technology is more established and better regulated. This 

article sets out the standards applicable to the use of visual evidence 
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in the American criminal law system by exploring the Federal Rules 

of Evidence and relevant case law. These standards can be used as 

frame of reference when putting forward recommendations for pos‑

sible standards in the Dutch criminal justice system.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raadple‑

gen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken op 

‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

http://identinet.org.uk
Website over identificatie van personen in historisch perspectief. 

Er is een speciale link naar een bibliografie over crime,  forensics, 

bio metrics. Een deel van de genoemde literatuur is direct te 

downloaden.

www.nlm.nih.gov/visibleproofs/index.html 
Website over de geschiedenis van het forensisch onderzoek, met o.a. 

beschrijvingen van beroemde strafzaken.

www.nederlandsforensischinstituut.nl
De site van het NFI geeft uitgebreide uitleg over de werkwijze op 

de plaats delict. Onder de knop DNA‑Databank zit een schat aan 

informatie over DNA‑onderzoek, met links naar andere websites, 

literatuur en een faq‑lijst.

www.verilabs.nl/forensisch/index.php 
Verilabs is een ‘concurrent’ van het NFI en is actief op het terrein 

van forensische contra‑expertise en second opinions. Tevens infor‑

matie over (c)old cases waaraan wordt gewerkt.  

www.tmfi.nl
Nog een aanbieder van forensisch onderzoek: het onafhankelijke 

The Maastricht Forensic Institute. 

http://lawneuro.typepad.com
Alles over recht en hersenwetenschap.

www.isa-sociology.org/tg05.htm
Pagina over visuele sociologie op de website van de International 

Sociological Association.
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www.nyls.edu/centers/projects/visual_persuasion
Informatie over een visual persuasion project van de New York Law 

School.

http://lawondisplay.fromthesquare.org
De Amerikaanse onderzoekers Neil Feigenson en Christina Spiesel, 

die ook een bijdrage aan dit themanummer leverden, bieden op 

deze website achtergrondinformatie bij hun boek Law on display. 

Ook beeldmateriaal en links naar andere publicaties op dit terrein.

Voorbeelden van bedrijven die beeldmateriaal aanbieden:

www.legalvisualservices.com

www.visual‑advantage.com

www.courtroomsciences.com/Default.aspx

www.courtroomgraphics.com

www.nvj.nl/meldpunt/persrichtlijn-2008
De site van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten biedt 

toegang tot de tekst van de persrichtlijn 2008 die de rechtbanken en 

gerechtshoven hanteren, plus een toelichting daarop. 

www.telehoren.info
Praktische informatie over telehoren/videoconferentie in een 

justitiële context is te vinden op deze site, die deels toegankelijk is 

voor iedereen. Speciaal gericht op procespartijen, zoals advocaten, 

OM en tolken.

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/richtlij‑
nen/2010/01/01/handboek-telehoren.html
Het Handboek telehoren is hier als pdf te downloaden en is bestemd 

voor diegenen die gebruik (gaan) maken van telehoren in vreemde‑

lingenbewaring of bij rogatoire commissies.  

www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/
Nieuws/Pages/Commissie-Van-Rooy-onderzoekt-tweede-gedeel‑
te-van-het-proces-Wilders.aspx
Het rapport Rechtspraak in beeld van de Commissie Van Rooy 

over het toelaten van camera’s in de rechtszaal kan hier worden 

gedownload.
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Congresagenda

1 december  Witwassen

1 december  Ethiek en inlichtingen: oxymoron?

6 december  Actualiteiten jeugdstraf(proces)recht en 

jeugdbescherming

8 december  Meisjes met ernstige gedragsproblemen

9 december   Gestraft na de straf

14 december  Rondtrekkende criminele bendes

14 december  Forensische psychologie en psychiatrie

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Witwassen
Om witwassen effectief te kunnen opsporen is specifieke ken‑

nis nodig van en ervaring met het witwasproces en de gebruikte 

witwasmethoden. Tijdens deze jaarlijkse praktijkdag komen de 

relevante en actuele ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, 

opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Dit jaar is er aan‑

dacht voor de actuele ontwikkelingen WWFT en toezicht, casuïstiek 

en actuele jurisprudentie witwassen en het witwasartikel als recher‑

chestrategie. Ook wordt stilgestaan bij het tienjarig jubileum van de 

strafbaarstelling van het witwassen. Wat heeft die strafbaarstelling 

gebracht? Zijn de verwachtingen uitgekomen en heeft de strafbaar‑

stelling de misdaadbestrijding gediend?

Datum: 1 december 2011

Locatie: Leiden, Holiday Inn

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Ethiek en inlichtingen: oxymoron?
Sinds de aanslagen van 11 september 2001 zijn inlichtingendiensten 

sterk op de voorgrond getreden. In hoeverre laten zij zich in hun 

werk iets gelegen lagen liggen aan ethiek? Tot waar kan men gaan 

bij het verzamelen van informatie? Heiligt het doel de middelen? 

Dergelijke ethische vragen, zowel op politiek als op economisch, 

diplomatiek en militair vlak staan centraal op deze studiemiddag, 

georganiseerd door Belgian Intelligence Studies Centre in samen‑

werking met het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) te 

Brussel.

Datum: 1 december 2011
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Locatie: Brussel

Informatie en aanmelding: secretariaat@politiestudies.be

Actualiteiten jeugdstraf(proces)recht en jeugdbescherming
In het afgelopen jaar zijn diverse nieuwe wettelijke regelingen op 

het gebied van het jeugdstraf(proces)recht en de jeugdbescherming 

in werking getreden. Tevens zijn enkele voor de rechtspraktijk in 

jeugdzaken belangrijke arresten gewezen. De verschillende sprekers 

op deze praktijkdag geven een overzicht van de belangrijkste 

ontwikkelingen, zoals de Wet versterking positie van het slachtoffer 

in het strafproces (op 1 januari 2011 in werking getreden), rechtsbij‑

stand bij het politieverhoor, de Wet aanpassing tenuitvoerlegging 

vrijheidsbenemende jeugdsancties en voetbalvandalisme (wijziging 

Gemeentewet, Wetboek van Strafrecht en Strafvordering).

Datum: 6 december 2011

Locatie: Nieuwegein, Congrescentrum NBC

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Meisjes met ernstige gedragsproblemen
Meisjes uiten emotionele problemen vaker dan jongens door zelfbe‑

schadigend gedrag. Maar ook bij gewelddadig of ander grensover‑

schrijdend gedrag is een seksespecifieke benadering, die rekening 

houdt met onderliggende psychosociale problematiek, belangrijk. 

Deze studiedag gaat over achtergronden, signaleren van en omgaan 

met diverse vormen van ernstig probleemgedrag bij adolescente 

meisjes. In de ochtend zijn er twee plenaire lezingen, over risico‑ 

en beschermingsfactoren bij het ontstaan van probleemgedrag 

bij meisje en over de ervaringen van jeugdzorg met deze groep. 

’s Middags vinden parallelsessies plaats over gedragsstoornis en 

 middelenmisbruik, loverboys en jeugdprostitutie, meisjes met een 

licht verstandelijke beperking en probleemgedrag en delinquent 

gedrag bij meisjes.

Datum: 8 december 2011

Locatie: Amsterdam, Aristo

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl

Gestraft na de straf
Een belangrijk uitgangspunt bij het toepassen van straffen is dat 

de negatieve effecten beperkt blijven tot de inhoud van de straf 

die door de rechter wordt opgelegd. In de praktijk hebben straffen 
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allerlei negatieve en vaak onbedoelde bijeffecten. De registratie van 

strafbare feiten is waarschijnlijk een van de meest ingrijpende daar‑

van. Het gevolg kan immers zijn dat mensen ook na het ondergaan 

van hun straf nog worden uitgesloten van allerlei maatschappelijke 

posities, zoals werk, verzekering, migratie en adoptie. Een dienst 

van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist over de verkla‑

ring omtrent gedrag (VOG). Bij die beslissing worden niet alleen 

onherroepelijke veroordelingen, maar ook transacties, sepots en 

nog openstaande zaken betrokken. Zowel voor jeugdigen als voor 

volwassenen worden antecedenten tot ten minste vier jaar terug 

meegewogen en voor sommige delicten is die termijn veel langer. 

Sinds 2004 is ook het aantal beroepen en functies waarvoor een VOG 

wettelijk verplicht is, aanzienlijk toegenomen. Wat legitimeert het 

uitsluiten van mensen van bepaalde beroepen en maatschappelijke 

posities op basis van hun justitiële verleden? Hoe vindt de besluit‑

vorming plaats? Wat zijn de consequenties voor de betrokkenen? 

Hoe wordt met deze problematiek in het buitenland omgegaan? 

Deze en andere vragen zullen aan de orde worden gesteld op de 

studiedag van PROCES.

Datum: 9 december 2011

Locatie: Leiden, KOG

Informatie en aanmelding: http://law.leidenuniv.nl/org/ 

strafrechtencriminologie/nieuws/studiedagproces.html# 

informatie‑en‑aanmelding

Rondtrekkende criminele bendes
Het fenomeen mobiel banditisme bestaat al eeuwen. De afgelopen 

jaren werden de Nederlandse en Belgische politie echter gecon‑

fronteerd met toenemende aantallen rondtrekkende Oost‑Europese 

bendes die verschillende typen vermogensdelicten plegen. Tijdens 

dit CIROC‑seminar zullen verschillende deskundigen uit de praktijk 

en de wetenschap discussiëren over motieven, modus operandi, 

criminele structuren en internationale netwerken bij deze vorm 

van criminaliteit. De vraag is: wat doen de Oost‑Europeanen 

precies in Nederland en België? Wat zijn de omstandigheden in de 

landen van herkomst, zijn het naïeve jonge avonturiers die snel geld 

willen verdienen, of juist leden van grote criminele groepen? Ook 

de betrokkenheid van etnische minderheden staat in dit seminar 

centraal, onder andere criminele activiteiten door Roma‑groepen en 

door Poolse en Baltische bendes. Sprekers zijn onder anderen Dina 
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Siegel (Willem Pompe Instituut), Stijn van Daele (Universiteit Gent), 

F. van den Heuvel (Politie Rotterdam‑Rijnmond) en W. Hilhorst 

(Politieacademie).

Datum: 14 december 2011

Locatie: Utrecht, Raadzaal universiteit

Informatie en aanmelding: www.ciroc.nl, ciroc@uu.nl en 

030‑2537125/7137

Forensische psychologie en psychiatrie
De (juridische) strijd tussen risicotaxatie en het bepalen van een 

stoornis door professionals staat centraal op deze studiedag. Deze 

is van groot belang aangezien de (straf)rechter niet zonder de steun 

van professionals kan uit de gespecialiseerde gedragskundige disci‑

plines bij vragen over toerekeningsvatbaarheid, over het geïndiceerd 

zijn van bepaalde sancties en/of behandelingen.  

Maar wat als er twee stromingen zijn die van grote invloed zijn op de 

beslissing van de rechter? En die de advocaat en officier van justitie 

wisselend kunnen inzetten voor hun zaak? Waar zijn de maatschap‑

pij en de rechterlijke macht nu het meest bij gebaat? Dagvoorzitter 

is hoogleraar Forensische psychiatrie H. van Marle. Sprekers zijn 

onder anderen D. van Beek (Van der Hoevenkliniek), Pieter van der 

Kruijs (strafrechtsadvocaat Den Bosch), Y. van Kuijck (Gerechtshof 

Arnhem) en Th. Rinne (Pieter Baan Centrum).

Datum: 14 december 2011

Locatie: Utrecht‑Bunnik

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl
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WODC: website en rapporten

WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en 

 Justitiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) 

 beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief 

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde 

criminaliteit, Prognoses justitiële ketens);

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures, 

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen 

en opmerkelijk op tv).

De Justitiethesaurus wordt op de website gebruikt voor de 

 standaardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende  terreinen: 

 criminologie, criminaliteitspreventie, veiligheid, delicten/

crimi naliteits vormen, justitiële organisatie, politie, slachtoffers, 

strafrechts pleging, strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, 

vreemde lingen, burgerlijk en administratief recht, staatsrecht en 

internationaal recht. Een geografische thesaurus maakt ook deel uit 
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van de  Justitie‑thesaurus. De digitale versie (pdf) van de Justitie‑

thesaurus is te vinden op de WODC‑website (www.wodc.nl). De 

gedrukte versie is gratis aan te vragen.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑370 69 19

fax: 070‑370 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minvenj.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@ 

minjus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Hieronder zijn de titelbeschrijvingen van de Onderzoek en Beleid‑

rapporten en de rapporten in de serie Cahiers, Memorandum en 

Factsheets sinds 2010 te vinden. Voor rapporten die eerder zijn ver‑

schenen (terugggaand tot 1997), kunnen belangstellenden terecht 

op www.wodc.nl/publicaties. Alle WODC‑rapporten kunnen daar 

kosteloos worden gedownload. Geïnteresseerden in een gedrukte 

versie van de O&B‑rapporten kunnen deze tegen betaling bestellen 

bij Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, e‑mail 

budh@boomdistributiecentrum.nl.
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