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VOORWOORD

In het algemeen gesproken zijn Nederlandse juristen zeer tevreden over het
Nederlandse strafrechts systeem. Ons systeem werkt heel goed, zo is de teneur.
De fout in de Schiedammer Parkmoord was een schok die tot de CEAS heeft
geleid. Maar na een jaartje CEAS was het geschokte zelfvertrouwen reeds her-
wonnen. Het viel allemaal erg mee, met nauwelijks serieuze aanvragen en uit-
eindelijk twee nieuwe herzieningen, Lucia de Berk en Ina Post. Met de Puttense
moordzaak en de recentelijk herziene Hilver sumse showbizzmoord erbij, zijn
dat vijf, vijf serieuze dwalingen in iets meer dan dertig jaar.1 Dat is met 750.000
veroordelingen tot gevangenis  straf in de laatste dertig jaar 1 fout op 150.000
veroordelingen, of in percen tages minder dan 0,0007%.2 Ook als we de Vijf
van Justitie meer realistisch afzetten tegen de veroordelingen tot 8 jaar-en-
meer in de laatste dertig jaar (het gaat steeds om moorden) is het fouten -
 percentage nog steeds heel klein: ongeveer 1 op de 1.000 veroordelingen, of
0,1%.3

In dat licht kan een herzieningsaanvraag, met de implicatie van een foute
veroordeling, gemakkelijk als een belediging worden opgevat. Hoezo een fout?!
Wellicht is dit de verklaring voor de slakkengang bij de behandeling van een
herzieningsaanvraag en de schier onmogelijke condities voor succes die de
Hoge Raad heeft opgesteld. Indien er de laatste dertig jaar slechts vijf serieuze
foute veroordelingen zijn uitgesproken — die inmiddels ook nog eens hersteld
zijn — is veel voor deze gestreng heid te zeggen. Maar dit vooronderstelt wel
dat die Vijf bij benadering het juiste aantal onschuldig veroordeelden bij moor-
den is. Dat roept de kernvraag op: hoeveel mensen zitten er eigenlijk onschul-
dig vast?

Deze vraag lijkt op het eerste gezicht onmogelijk te beantwoorden, maar
het is wel een vraag waarop we een antwoord moeten hebben. Wanneer er bij
moorden veel meer mensen dan die Vijf van Justitie onschuldig zijn veroor-
deeld, is de stroeve herzienings procedure onrechtvaardig. Eerst wordt iemand
onschuldig door het systeem veroordeeld, vervolgens maakt datzelfde systeem
het nagenoeg onmogelijk dat de onschuldige zijn onschuld aantoont. Dat is
geruststellend voor het rechtssysteem, maar zo’n systeem doet geen recht. 

In dit boek geef ik eerst theoretische overwegingen — gebaseerd op waar-
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schijnlijkheid, cognitieve instincten en de structuur van de Nederlandse
rechtsstaat — waarom er bij moorden en dergelijke veel meer foute veroor -
delingen dan die Vijf van Justitie moeten zijn gemaakt. Ik besteed in die con-
text ook aandacht aan praktische krachten die een foute veroor deling in de
hand werken. Ook constateer ik dat Nederlandse rechters allergisch op het
woord ‘leugen’ reageren. Advocaten hebben hun les geleerd, met als gevolg dat
bedrog onderbelicht blijft, terwijl dat toch een van de belangrijkste oorzaken
van gerechtelijke dwalingen in Engeland en de VS is.

Na een vermelding van Engelse, Schotse en Noorse cijfers over dwalingen,
die op zichzelf al confronterend zijn voor de Nederlandse Vijf van Justitie, ana-
lyseer ik het Amerikaanse onderzoek naar judicial errors. Ik argumenteer dat
het foutenpercentage dat daar gevonden wordt (3% tot 10%), minimaal een
reden tot bezorgdheid aangaande het Neder landse fouten percentage zou moe-
ten zijn. In de twee volgende hoofdstukken doe ik verslag van mijn eigen em-
pirisch onderzoek naar het foutenpercentage bij veroordelingen tot onvoor-
 waardelijke gevangenisstraf in Nederland. Ik gebruik daarbij een aantal
verschil lende invalshoeken. Het is niet moeilijk om bij een deel daarvan de
betrouwbaarheid in twijfel te trekken. Omdat ik alleen werk en geen leiding
geef aan een team van vijftig man met een budget van 50 miljoen euro, is die
onbetrouwbaarheid onvermijdelijk. 

Gelukkig is er iets als consilience of dubious inductions: wanneer enkele
onbetrouw baar ogende maar van elkaar onafhankelijke methoden tot dezelfde
uitslag leiden, is dat een reden om waarde te hechten aan de gemeenschappe-
lijke uitkomst, ook al zal de uitkomst eerder een bandbreedte zijn dan een pre-
cies percentage. Op dit punt heb ik veel gehad aan discussies met prof. Peter
Grünwald (UVA, Leiden, statistiek, information-theoretical learning). De
range van grofweg 4% tot 7% voor diefstallen en drugs en die van 7% tot 15%
voor moorden lijken bizar onnauwkeu rig, maar gesteld tegenover de Vijf van
Justitie (0,001%) geven die percentages een duidelijke boodschap. Bij een
range van 4% tot 7% gaat het om 800 tot 1.400 onschuldigen die per jaar het
gevang ingaan; bij een range van 7% tot 15% zijn dat 1.400 tot 3.000 onschul-
digen per jaar. Zelfs bij een foutenpercentage van 1% zijn er nog 200 mensen
die jaarlijks onschuldig in de gevangenis zitten.

Ik onderstreep dat mijn werk op vele punten onbevredigend is. Ik had
graag veel meer gesprekspartners gehad. Ik had graag door eigen studie meer
zekerheid gekregen over de onschuld van een aantal levenslanggestraften. Ik
had graag van honderden veelplegers betrouwbare informatie gekregen over
het percentage verkeerde veroor delingen in hun eigen leven. Maar ook met de
gegevens die ik wel heb kunnen achterhalen, is al minimaal vast te stellen dat
er hoogstwaarschijnlijk veel meer mensen onschuldig vast zitten dan ons
wordt voorgespiegeld. Bovendien kan redelijk betrouw baar tot een waarschijn-
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