
Een dodelijke pen? 
Expertise ïn het Nederlands strafrecht: 

de balpenzaak1 

R o l a n d Bal 

zet mei 1.991,18.10 uur. De Leidse politie krijgt een telefoontje van een enigszins ver
warde jongeman, J X Hij vertelt dat hij zojuist het dode lichaam van zijn moeder 
heeft gevonden. Binnen een paar minuten is de politie ter plekke. Het stoffelijk 
overschot ligt voorover in de huiskamer. Bij inspectie worden kleine bloedvlekjes 
gevonden op de kleren van de vrouw en op het tapijt, Mede vanwege de onverwachte 
aard van het overlijden wordt besloten de volgende dag sectie te laten verrichten op 
het lichaam. Tijdens deze sectie wordt in het hoofd van de vrouw een Bk^ balpen ge
vonden, geheel intact, die via het rechteroog het hoofd is binnengedrongen. Van de 
buitenkant is de pen niet zichtbaar. De vraag die de Leidse politie, de familie T., de 
media en de Nederlandse samenleving nog jaren in zijn greep zal houden luidt: hoe 
is de pen daar gekomen? 

In dit artikel ga ik, aan de hand van de 'balpenzaak', in op de verhouding tussen 
wetenschap en recht. Deze verhouding is de afgelopen jaren binnen het weten-
schaps- en techniekonderzoek in toenemende mate in de belangstelling komen te 
staan. Na bijna twee decennia aandacht voor de relatie tussen wetenschap en beleid, 
lijkt het recht als nieuwe plek voor onderzoek naar expertise te zijn ontdekt Dit on
derzoek heeft zich tot op heden vooral op de Verenigde Staten en het Verenigd Ko
ninkrijk toegespitst.2 Beide rechtsstelsels laten zich als adversarial typeren: informatie 
wordt de rechtbank binnengebracht via de partijen en de rechter treedt op ais Voor
zitter1 van de zitting, terwijl het juridisch oordeel wordt geveld door een jury. Bin
nen dergelijke rechtsstelsels doen zich vele controversen voor met betrekking tot ju
ridische besluitvorming waarin gebruik wordt gemaakt van (wetenschappelijke) 
expertise. Waar controverses door wetenschapsonderzoekers vaak zijn gebruikt als 
methodologische ingang voor onderzoek naar ontwikkelingen in en grenzen van 
wetenschap, is de keuze voor deze 'twee landen daarom niet toevallig. Tegelijkertijd 
roept dit de vraag op in hoeverre bevindingen in deze landen ook gebruikt kunnen 
worden voor het verwerven van inzicht in de rol van wetenschappelijke expertise in 
andere - bijvoorbeeld continentale - rechtsstelsels, waarin juridische procedures op 
een geheel andere wijze zijn vormgegeven. Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
lijkt comparatief onderzoek naar de manier waarop binnen verschillende rechtsstel
sels met (wetenschappelijke) expertise wordt omgegaan onontbeerlijk-3 Omdat der
gelijk onderzoek niet alleen veel voorbereidingstijd vergt maar bovendien pas zin
vol is wanneer voldoende kennis van de relatie tussen wetenschap en recht in 
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continentale rechtsstelsels voorhanden is, wordt in het navolgende een eerste, ver
kennend onderzoek gepresenteerd met betrekking tot het Nederlands strafrecht. 
Nadrukkelijk dient dit te worden gelezen tegen de achtergrond van de bredere 
vraagstelling van het comparatief onderzoek, dat overigens zowel tussen landen ais 
tussen verschillende rechtssystemen in één land kan worden opgezet (bijvoorbeeld 
tussen het Nederlands straf- en civiel recht). 

E x p e r t i s e in het N e d e r l a n d s s t r a f r e c h t 

Wanneer we het Nederlandse strafrecht met het Amerikaanse vergelijken met be
trekking tot de positie van experts en expertise in de rechtszaal valt een aantal zaken 
op. In de eerste plaats worden deskundigen in Nederland in beginsel door of via de 
rechter benoemd/ waar ze in de Verenigde Staten de rechtszaal betreden in het ge
volg van de strijdende partijen. Ais gevolg daarvan worden rechtszaken in de Ver
enigde Staten veelal gekenmerkt door een battle of the experts, ofwel, in termen van de 
wetenschapsonderzoeker, als een 'deconstructiemachine'. In het Amerikaans 
(strafrecht is dit geen bijzonderheid: juist omdat experts spreken namens een van 
de partijen worden hun uitspraken bij voorbaat verondersteld gekleurd te zijn. 
Hoewel strijd tussen deskundigen in Nederland geen onbekend fenomeen is - de 
zaak die hieronder wordt besproken is daar een voorbeeld van - wordt in het Neder
lands strafrecht doorgaans aangenomen dat deskundigen met één stem spreken, die 
van de waarheid. 

Ten tweede zijn, in tegenstelling tot het Nederlands strafrecht, in de Verenigde 
Staten een groot aantal regels ontwikkeld waaraan getuigen, dan wel de kennis die 
zij inbrengen of de methoden die zij hanteren, dienen te voldoen willen zij als 'we
tenschappelijk' worden gekwalificeerd.5 Deze regels komen mede voort uit het jury
systeem. Omdat van leden van een jury verondersteld wordt dat zij niet in de weten
schappen zijn ingevoerd, mag alleen die kennis die, volgens de geldende regels, als 
'wetenschappelijk1 kan worden aangemerkt aan de jury worden voorgelegd. In an
dere gevallen zou sprake kunnen zijn van onterechte beïnvloeding van.de jury. Be
paling van de "wetenschappelijkheid" van de ingebrachte kennis vindt dan ook 
plaats in de pre-trial hearings, dan wel tijdens de zitting in afwezigheid van de jury en 
wordt afgehandeld door een rechter. Naast een aantal meer algemene regels - ie
mand kan zich ais expert kwalificeren blijkend uit ervaring en kennis - zijn een aan
tal meer specifieke regels ontwikkeld. Meer belang moet bijvoorbeeld worden ge
hecht aan resultaten van onderzoek die met methoden zijn bereikt die 'algemeen 
geaccepteerd" zijn in de wetenschappelijke gemeenschap (de zogeheten Frey Rule) of 
aan studies die gepubliceerd zijn in peer-revicwed tijdschriften. 

Binnen het Nederlands strafrecht is het tot op heden niet noodzakelijk gevon
den een dergelijk stelsel van regels te ontwikkeien. Zoals de minister van Justitie het 
in 1997 stelde in antwoord op Kamervragen: 
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? "Een wettelijke verplichting voor rechters-commissarissen om zich op de hoogte 
g te stellen van de kwaliteiten van een. deskundige komt niet noodzakelijk voor. 
m Niet aannemelijk is, dat het ontbreken van een dergelijke verplichting ertoe 
-Ë heeft geleid dat deskundigen met onvoldoende kwaliteiten zijn benoemd' (TK 

1996-1997* ^3 251» nr.itf, p. 3). 

Blijkbaar bestaat binnen het Nederlands recht een groot vertrouwen in het vermo
gen van rechtersf-commissarissen) om 'echte' experts te kunnen onderscheiden van 
'niet echte'. Een uitgebreid stelsel van regels, zoals dat in de Verenigde Staten be
staat, is daarvoor niet nodig. 

Daar komt bij dat Nederlandse rechters - in tegenstelling tot hun Amerikaanse 
collega's, die soms uitgebreide essays schrijven ter ondersteuning van hun oordeel -
in hun uitspraken in beginsel niet behoeven te motiveren waarom een bepaalde ge
tuige als 'deskundige' kan optreden of niet, of zelfs waarom aan een bepaalde getui
genis al dan niet geloof wordt gehecht. Uitspraken van rechters zijn in Nederland 
feitelijk niet meer dan een weergave van een conclusie en bevatten slechts die ele
menten die de conclusie ondersteunen (zie Frijda 1992). 

Ook de sociale organisatie van de forensische expertise in Nederland verschilt 
met die in de Verenigde Staten. Hoewei rechters in Nederland vrij zijn deskundigen 
aan te wijzen, is er in de praktijk sprake van een de jacto monopolie van forensische 
expertise van het Nederlands Forensisch Instituut en het Pieter Baan Centrum.. 
Werknemers van beide instituten zijn 'voor het leven benoemd als gerechtelijk des
kundige en treden veelvuldig als zodanig op. Een dergelijk monopolie bestaat in de 
Verenigde Staten niet. Dit verschil in organisatie van forensische expertise brengt 
met zich mee dat met name experts afkomstig van het Nederlands Forensisch Insti
tuut en het Pieter Baan Centrum vanwege hun langdurige betrokkenheid een ver
trouwensrelatie kunnen opbouwen met het Openbaar Ministerie en de rechterlijke 
macht. In de Verenigde Staten is hiervan in veel mindere mate sprake. 

Toch is ook 'm het Nederlandse strafrecht wel enige verschuiving waar te nemen. 
Zo merkte de Hoge Raad onlangs in het zogeheten schoenmakersarrest (HR 27 janu
ari. 1998, NJ 1998, 404) op, dat rechters zich bij de bepaling van de deskundigheid 
van getuigen moeten laten leiden door vragen omtrent de aard en relevantie van 
diens beroep, opleiding en ervaring, omtrent de betrouwbaarheid van de gebruikte 
methoden en omtrent de vraag of de deskundige in staat mag worden, geacht de be
treffende methode ook. vakkundig toe te passen. Het betreft hier echter nog steeds 
zeer algemeen geformuleerde criteria, die bovendien niet aangeven hoe een dergelij
ke beoordeling dient te geschieden. 

De verschillen tussen beide landen geven niet alleen aan dat wetenschappelijke 
kennis- op geheel andere wijze de rechtszaal binnenkomt, ze wijzen bovendien op 
een andere vertrouwensrelatie tussen wetenschap en recht. Waar in Nederland een 
groot vertrouwen in de persoon van de deskundige lijkt te heersen (vergelijk Van 
Kampen 1999 en 2000), lijkt in het Amerikaanse systeem vooral vertrouwd te worden 
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op de regels die de inbreng van expertise dienen te begeleiden en, uiteindelijk, in de 
rechter die deze regels dient te interpreteren, (vergelijk Jasanoff 1995 en 1999). 

Hoewel beduidend minder dan in de Verenigde Staten - waar met name rond de 
termen junk-science en pathological science felle debatten zijn gevoerd 6 - staat ook in Ne
derland het gebruik van wetenschappelijke kennis in het recht steeds vaker ter dis
cussie. Deze discussie heeft zich de afgelopen jaren vooral toegespitst op het gebruik | 
van psychologische kennis (zie bijvoorbeeld Wagenaar e.a. 1993 e n Crombag en 
Merckelbach 1996) en is met name gericht geweest op incestzaken. Verschillende 
methoden - zoals de 'anatomisch correcte poppenm.eth.ode' - en psychologische 
theorieën - zoals die over 'hervonden herinneringen' en het 'meervoudig persoon
lij kheidssyndroom' - hebben het daarbij moeten ontgelden. Kenmerkend voor deze 
literatuur is een zoektocht naar regels die tot een goed gebruik van deskundigenbe-
wijs in het recht moeten leiden, in dit geval, naar een definitie van 'goede weten
schap'. Die goede wetenschap is dan bijvoorbeeld niet afkomstig van psychothera
peuten, maar van experimenteel psychologen (Rassin e.a. 1999). 

Deze zoektocht laat zich karakteriseren ais 'grenzenwerk', ofwel: 'de discursieve 
attributie van geselecteerde kwaliteiten aan wetenschappers, wetenschappelijke 
methoden en wetenschappelijke uitspraken met het doel. een retorische grens te 
trekken tussen wetenschap en een minder geautoriseerd residu niet-wetenschap' 
(Gietyn 1999,4-5). In dit artikel wordt het grenzenwerk dat zich in rechtszalen en in 
de publieke discussie daarover afspeelt tot onderwerp van onderzoek, gemaakt. De 
leidende vraag betreft de wijze waarop in Nederiand.se rechtszaken onderscheid 
wordt gemaakt tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke kennis en hoe 
dit onderscheid bijdraagt aan. de legitimiteit van juridische uitspraken. Die legiti
miteit van juridische uitspraken wordt traditioneel, beschouwd als een afgeleide van 
het waarheidsgehalte van die uitspraken: juridische uitspraken zijn legitiem voor
zover ze zijn gebaseerd op ware kennis. In het onderhavig onderzoek wordt dit uit
gangspunt geproblematiseerd doordat waarheidsvinding niet als primair wordt be
schouwd, maar als een afgeleide van de strijd om geloofwaardigheid tussen de 
partijen in de zaak. Zoals Jasanoff opmerkt over het Amerikaanse recht: 'A common-
law trial is not purely and simply a search for the truth; it is, more accurately, a con
test of credibility between two carefully packaged, competing accounts of the "sa
me" reality' (1998,731). 

In dit artikel ga ik aan de hand van. de zogeheten 'balpenzaak' in op deze strijd 
om geloofwaardigheid. Vindt een dergelijke strijd inderdaad plaats? En zo ja, hoe 
wordt die dan gevoerd? Op basis waarvan komen de in de balpenzaak betrokken 
rechters tot een oordeel over kwesties van geloofwaardigheid? En wat voor grenzen 
tussen wetenschap en niet-wetenschap worden daarbij aangelegd? Na een beschrij
ving van het verloop van de betreffende zaak richt ik me op twee episoden waarin de 
constructie van. een grens tussen 'wetenschap' en 'niet-wetenschap' nadmkkelijk 
aan de orde is. De eerste episode speelt zich af tijdens de zaak in eerste aanleg en be
treft de reconstructie van de wijze van overlijden van J.T.'s moeder aan de hand van 
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7 het sectierapport en de bijbehorende foto's. De tweede episode speelt zich afin de 
o aanloop naar het hoger beroep, en betreft de experimenten die werden uitgevoerd 
£ om vast te stellen of de balpen via een kruisboogschot in het hoofd van de vrouw tc-
z rechtgekomen kon zijn, dan wel of er sprake moest zijn van een val 

De ba lpenzaak 

Nadat de balpen in het hoofd van het slachtoffer, mevrouw ML, was gevonden, start
te de politie een onderzoek waarbij de familieleden van het slachtoffer als hoofdver
dachten werden aangemerkt/ Van het begin af aan ging de politie er vanuit dat er 
sprake was van een misdrijf en werd de alternatieve verklaring van een ongelukkige 
val tussen haakjes geplaatst. Aanwijzingen daarvoor waren, volgens de politie, bij
voorbeeld dat terwijl de balpen die in het hoofd van het slachtoffer was gevonden 
zwarte inkt bevatte, sporen van dergelijke inkt in het huis niet waren aangetroffen.8 

Bovendien zou M. volgens een getuige nooit met een balpen schrijven, maar de 
voorkeur geven aan een vulpen of een stift.9 Buurtonderzoek en onderzoek van ante
cedenten, alibi's etcetera, leverden echter onvoldoende op om tot een zaak te komen 
en werden in augustus 1992 afgesloten. Niet lang daarna echter kwam nieuw bewijs 
naar boven dat volgens de politie en het Openbaar Ministerie in de richting wees 
van de zoon van het slachtoffer, J.T. Centraal hierin was de getuigenis van J.T.'s voor
malige psychotherapeute, die tegen de politie verklaarde dat J.T. tijdens een van de 
therapeutische sessies had bekend zijn moeder vermoord te hebben door haar een 
balpen door het oog te schieten met een kruisboog. Omdat de therapeute ervan 
overtuigd was dat J.T. aan een persoonlijkheidsstoornis leed die herhaling van zijn 
daad niet uitsloot, had ze besloten het verhaal bekend te maken bij de politie. De ge
tuigenis van de therapeute werd ondersteund door een groot aantal getuigen. Deze 
getuigen verklaarden bijvoorbeeld dat J.T. tijdens zijn middelbareschooltijd met 
vrienden had gesproken over het plegen van een 'ideale moord' met gebruikmaking 
van een balpen en dat hij waarschijnlijk ervaring had opgedaan met het schieten 
met een kruisboog. Zo had hij volgens een getuige ooit pijlen voor een kruisboog 
gekocht, was hij volgens een ander lid geweest van een schietvereniging en had een 
kennis hem verteld hoe je met een kruisboog iemand kon doden (namelijk, door ie
mand in het oog te schieten). Bovendien bleek zijn alibi voor de avond dat zijn moe
der overleed (25 mei 1991) volgens de politie ondeugdelijk te zijn. 

De rechter in eerste aanleg veroordeelde J.T. tot een gevangenisstraf van twaalf 
jaar voor de moord op zijn moeder. De getuigenis van de therapeute (achter gesloten 
deuren) was doorslaggevend.10 De uitspraak ging daarmee in tegen verklaringen van 
ten minste twee door de verdediging opgevoerde deskundigen, die van mening wa
ren dat de dood van M. slechts verklaard kon worden door uit te gaan van een onge
lukkige val waarbij zij een balpen in haar hand had gehouden.11 

In hoger beroep werd een groot aantal nieuwe bewijsmiddelen opgevoerd. Deze 
bestonden hoofdzakelijk uit beschrijvingen van experimenten, waarbij gepoogd 
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was met behulp van. een kruisboog een balpen in een (model van een) menselijk, 
hoofd te schieten. Ook werd een video-opname getoond van experimenten, uitge
voerd door vader T., waarbij zowel valproeven als schietproeven waren verricht 
Daarnaast werden nieuwe getuigen opgevoerd, zowel door de verdediging als door 
het Openbaar Ministerie. Getuigen die namens de verdediging werden ingebracht 
richtten zich onder meer tegen de verklaring van de therapeute. Deze zou in de ver- | 
klaringen voor de politie en de rechter in eerste aanleg buiten haar boekje zijn ge- ^ 
gaan door opmerkingen die tijdens een therapeutische sessie waren gedaan naar "5 
buiten te brengen alsof het ware uitspraken betrof Niet alleen had de therapeute 
niet het recht haar geheimhoudingsplicht te breken, ook was zij er daarbij volgens 
de verdediging ten onrechte van uitgegaan dat de uitspaken van J.T. op waarheid 
berustten. 

Het hoger beroep in de zaak bestond uit drie ronden. De eerste ronde, de zoge
heten 'rolzitting' van 16januari 1996, was gericht op het bepalen van de getuigen die 
nog gehoord en het aanvullend onderzoek dat nog verricht zou moeten worden al
vorens de zaak afdoende kon worden behandeld. Hierin werd onder meer bepaald 
dat de schiet- en valproeven die inmiddels waren verricht, gerepliceerd zouden 
moeten worden door het Gerechtelijk Lab en het Laboratorium voor Gerechtelijke 
Pathologie - sindsdien verenigd in het Nederlands Forensisch Instituut. In de twee
de ronde, op 22 februari, vond de eerste inhoudelijke bespreking van de zaak plaats. 
Het Openbaar Ministerie was inmiddels, vooral op basis van de door het Gerechte
lijk Lab en het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie uitgevoerde onderzoek, 
zelf gaan twijfelen aan het tenlastegelegde en vroeg om vrijspraak op basis van deze 
twijfel. De verdediging vroeg op basis van dezelfde experimenten om een verklaring 
van onschuldigheid van de verdachte. 

Voordat het hof tot een uitspraak was gekomen, kwam het Openbaar Ministerie 
echter met nieuw bewijsmateriaal op basis waarvan het hof besloot het onderzoek 
op de zitting te hervatten. Het nieuwe bewijsmateriaal van het Openbaar Ministerie 
bestond vooral uit de getuigenis van een medegedetineerde van J.T. Deze verklaarde 
(zonder bekendmaking van zijn identiteit) dat J.T. tegen hem zou hebben gezegd 
dat hij zijn moeder had vermoord. Het schot met de balpen was, zo verhaalde de ge
tuige, niet in één keer dodelijk geweest. M. was na het schot voorover gevallen en 
J.T. had vervolgens 'krak' gehoord. Dit scenario - dat al eerder was gesuggereerd 
door het Gerechtelijk 'Lab (zie verderop) - was volgens het Openbaar Ministerie in. 
overeenstemming met het experimentele bewijs. Het Openbaar Ministerie vroeg 
dan ook in de derde ronde van het hoger beroep alsnog om veroordeling van de ver
dachte wegens moord. Inmiddels was de verdediging echter achter de identiteit van 
de medegedetineerde gekomen en had een hele serie getuigen aangevoerd die de be
trouwbaarheid van de medegedetineerde ter discussie stelden. Deze zou alleen op 
basis van mogelijke strafvermindering tot zijn verklaring zijn gekomen. 

Cruciaal in de laatste ronde van het hoger beroep, tenminste bekeken vanuit de 
uiteindelijke oordeelsvorming van het hof, was de hernieuwde getuigenis van de 
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7 therapeute. In haar verklaring (achter gedeeltelijk' gesloten deuren ditmaal ~~ de 
o identiteit van de therapeute werd niet bekendgemaakt, maar de verdediging en een 
2 door de verdediging aangevoerde getuige-deskundige mochten wel aanwezig zijn 
r bij het verhoor) benadrukte zij weliswaar opnieuw van mening te zijn dat hetgeen 

J.T. had verteld tijdens de sessie op waarheid berustte, maar gaf tevens aan het te
genovergestelde niet te kunnen uitsluiten. Dit gegeven werd door het hof met beide 
handen aangegrepen en vormde de voornaamste reden om te oordelen dat 'niet vol
doende buiten twijfel kan. worden vastgesteld dat de inhoud van die verklaring (van 
J.T. aan zijn therapeute) overeenstemt met hetgeen zich daadwerkelijk heeft voorge
daan (NJ 1.994 nr. 441). Omdat hierdoor "niet wettig en overtuigend bewezen' kon 
worden dat J.T. schuldig was aan. de dood van zijn moeder, volgde vrijspraak. 

Een f a l e n d r e c h t s s y s t e e m ? 

Tijdens de gehele looptijd, maar vooral in de aanloop naar het hoger beroep, is de 
balpenzaak - toen nog 'balpenmoord' geheten - onderwerp geweest van een stort
vloed aan media-aandacht. Alle kranten volgden de zaak op de voet en verschillende 
malen, verschenen uitvoerige analyses in bijlagen en opiniebladen. Ook vrijwel alle 
actualiteitenprogramma's en zelfs het journaal besteedden aandacht aan de zaak, 
waarbij onder meer stukken uit de eerder genoemde video-opnamen van vader T. 
werden vertoond. Het belang van de media-aandacht is ongetwijfeld groot geweest 
waar het de mobilisatie van allerlei deskundigen betreft ... van psychiaters tot oog
heelkundigen. Met name in de meer uitvoerige analyses van de zaak (bijvoorbeeld 
Leistra 1995a en 1995b) worden voortdurend nieuwe deskundigen opgevoerd, die op 
allerlei aspecten van de zaak commentaar geven. De algemene teneur die uit deze 
analyses voortvloeit is die van. een falend rechtsapparaat, met name waar het de om
gang met wetenschappelijke kennis betreft. 

Dezelfde toon wordt aangeslagen in de secundaire literatuur. Met name het 
Openbaar Ministerie en de rechter in eerste aanleg wordt verweten grove fouten te 
hebben gemaakt bij de interpretatie van de inbreng van experts in de zaak, dan wei 
dat zij onvoldoende rekening hebben gehouden, met de mogelijkheid dat er spake 
was van een ongeval Dit falen is weliswaar gerepareerd door het hof, dat J.T. dan wei 
niet expliciet, maar toch impliciet vrijsprak op basis van het experimenteel bewijs. 
Maar dat laat onverlet dat Openbaar Ministerie en rechter in eerste aanleg nooit tot 
vervolging/veroordeling over hadden mogen gaan. In de secundaire literatuur is de 
balpenzaak inmiddels synoniem geworden voor een falend rechtssysteem waar het 
de relatie tussen recht en wetenschap beteft. Zo meldt Crombag dat de zaak zich 
'goed leent voor een beschouwing over de eigenaardige wijze waarop de rechts-
spraak in ons land nogal eens met getuige-deskundigen in strafzaken omgaat' 
(Crombag 2000, 1660). Precies de bijzonderheden, van het Nederlands stelsel van 
strafrecht die ik hierboven heb beschreven - zoals het ontbreken van formele regels 
voor het herkennen van deskundigheid - worden in deze literatuur aangevoerd als 
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oorzaken voor de misrepresentatie en misinterpretatie van wetenschappelijke be
wijsvoering. 

Een nauwkeurige blik op de zaak laat zo'n conclusie echter niet zomaar toe. Ter
wijl de kritiek in pers en secundaire literatuur er stilzwijgend van uitgaat dat er een 
scherpe grens bestaat tussen 'echte' en 'onechte' wetenschap en dat dit onderscheid 
gemakkelijk kan. worden getransporteerd naar de rechtszaal, iaat de feitelijke pro- S 
cesgang iets anders zien. In plaats van uit te gaan van een a prion onderscheid tussen 
wetenschap en niet-wetenschap, werd de rechters in de balpenzaak feitelijk ge
vraagd zelf zo'n onderscheid te maken. Welke deskundige kon als geloofwaardig 
worden bestempeld? Welke methode van onderzoek was de meest betrouwbare? 
Een antwoord op deze en andere vragen kan in het recht niet vooraf worden gege
ven, maar wordt juist gedurende de procesgang geformuleerd: door middel van een 
selectie van geloofwaardige deskundigen en betrouwbare methoden kunnen rech
ters tot uitspraken komen. Juist omdat daar in complexe zaken als de balpenzaak -
waar meerdere typen deskundigen en wetenschapsgebieden tegenover elkaar staan 
~ g e e n gemakkelijk antwoord op is te geven, dienen rechters grenzenwerk te ver
richten en het Openbaar Ministerie tot uitspraken te komen. 

In het onderstaande werk. ik twee voorbeelden uit de balpenzaak uit om deze 
claim te onderbouwen. Het eerste voorbeeld betreft de uitspraken van deskundigen 
over de manier waarop de balpen in het hoofd van het slachtoffer is binnengedron
gen en de op basis daarvan gemaakte reconstructies van de oorzaak van overlijden. 
Het sectierapport en bijbehorende foto's figureren hier als belangrijkste bewijsma
teriaal, maar deskundigen verschillen van mening over wat deze bronnen te zeggen 
hebben en welke conclusies ze toelaten. Het tweede voorbeeld, betreft de interpreta- * 
tie van de schiet- en valexperimenten tijdens het hoger beroep. Hoewel de beschrij
vingen van de proeven zelf door alle betrokkenen werden onderschreven, bleken 
opnieuw interpretatieverschillen te bestaan over wat deze resultaten nu betekenden 
en wie daarover uitspraken mocht doen. Terwijl de verdediging hamerde op een 
'mechanistische' interpretatie van de proeven, waarbij 'iedereen kon zien' wat er aan 
de hand was, bleek dat voor het Openbaar Ministerie niet op te gaan en pleitte het 
voor een 'statistische' interpretatie. In beide gevallen was het aan de rechter om te 
bepalen welke deskundigheid het meest geloofwaardig was. 

M a n i e r e n van s t e r v e n 

In de uitspraak van de rechter in eerste aanleg werd het sectierapport opgevoerd als 
één van de bewijsmiddelen.. .Later, in het hoger beroep, werd door de verdediging 
aangevoerd dat dit feitelijk niet klopte: het sectierapport zegt alleen iets over de 
doodsoorzaak van het slachtoffer, maar heeft niets te melden, over de eventuele be
trokkenheid van j.T.ÏZ Toch vormde het sectierapport met begeleidende foto's een 
belangrijk strijdmiddel voor de verdediging tijdens de behandeling van de zaak in 
eerste aanleg en wel via de getuigenis van oogheelkundige Worst. 
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^ Worst had voor het eerst van de zaak gehoord via een bericht in een plaatselijke 
o krant in 1991. Omdat hij vanuit zijn ervaring als oogheelkundige van mening was 
™ dat van moord geen sprake kon zijn, nam hij eigener beweging contact op met de 
•c Leidse politie (interview met Worst, 29 juni 2000). Tijdens een bezoek van een dele

gatie van de Leidse politie aan zijn huis op 28 juni 1991 gaf hij een uitgebreide recon
structie van wat er volgens hem op de avond van 25 mei gebeurd moest zijn. Aan de 
hand van schedelpreparaten legde hij uit dat van moord geen sprake kon zijn.13 In 
plaats daarvan moest het slachtoffer zijn gevallen, waarbij zij waarschijnlijk was ge
struikeld over een hobbel in het tapijt nadat zij van de bank was opgestaan om. een 
aantekening te maken van iets dat ze op televisie had gezien. Worst gaf aan dat de 
meest waarschijnlijke doodsoorzaak verstikking moet zijn geweest, nadat de pen 
het ademhalingscentrum had geraakt.14 Dit betekende volgens hem onder meer dat 
er op de borst en rug van het slachtoffer bloeduitstortingen moeten zijn gevonden 
tijdens de sectie (Worst had voorafgaand aan het bezoek, nog geen inzage gehad in 
het sectierapport en kon hier dus alleen een vermoeden uitspreken). 

Het verslag van dit pnvatissimum van Worst is een van de stukken die door de poli
tie buiten het dossier van de zaak zijn gehouden. Door een toevallige ontmoeting 
van zijn zoon met kennissen van de familie T., waarbij de balpenzaak ter sprake was 
gekomen, was Worst echter in contact gekomen met de familie. Op 4 augustus 
bracht vader T. samen met twee van de kinderen, een bezoek, aan. Worst, die daarbij, 
het verhaal dat hij aan de politie had gedaan voor de familie herhaalde. Op verzoek 
van de familie heeft hij het verhaal later op schrift gesteld (Worst 1992), waarbij hij 
zijn bevindingen staafde met het sectierapport en bijbehorende foto's die hij inmid
dels via de familie T. had kunnen inzien. 

Het sectierapport en met name de foto's die tijdens de sectie gemaakt waren, be
vestigden volgens Worst zijn eerdere gedachten over de toedracht van het overlijden 
van M. Zo zijn op borst en rug van het slachtoffer inderdaad bloeduitstortingen 
zichtbaar die op verstikking zouden wijzen. Ook zou aan de beschadiging van oog
lid en oogbal, aan het dak van de orbita en aan de zijkant van de neus te zien zijn dat 
de hoek waaronder de pen het oog heeft geraakt circa 45 graden was, hetgeen vol
gens Worst wees op een val Ook de kracht en snelheid die nodig zijn geweest voor 
het doorboren van de orbita wezen volgens Worst op een val Wanneer opzet in het 
spel was geweest, is het volgens Worst zeer onwaarschijnlijk dat de orbita doorboord 
had kunnen worden. Bovendien zou in dat geval de oogbol zijn geweken in plaats 
van gescheurd, zoals op de foto's van de sectie zichtbaar is. 

Wat wei en niet op de foto's van de sectie te zien is, is echter geen gegeven. Zoals 
JasanofFopmerkt naar aanleiding van de O.J. Simpson-zaak: '...for scientific evidence 
to carry weight in the courtroom, not only the inscriptions shown to the jury, but 
the eye that frames them, must be certified as authoritative'' (Jasanoff 1998,714}. Ook 
voor het Nederlands strafrecht geldt dat, hoewel dit in hoge mate gebaseerd is op 
geschreven informatie (Van Kampen 1998), visueel materiaal wei degelijk aanwezig 
is. Maar het recht om te zien is niet gelijk verdeeld. Het presenteren van visueel be-
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wijsmateriaal - of het nu in de rechtszaal geschiedt of op andere locaties (Latour 
1995) - voltrekt zich gelijktijdig met het trainen van de blik: alleen de echte deskun
dige ziet de juiste zaken op de juiste manier. Ook hierbij speek zich een strijd om 
geloofwaardigheid af, vooral omdat verschillende manieren van kijken kunnen lei
den tot andere interpretaties van hetgeen zichtbaar wordt gemaakt. 

In het geval van de foto's van de sectie is het vooral gerechtelijk patholoog Visser < j | 
die ten strijde trekt tegen de interpretatie van Worst. In zijn commentaar op het 
rapport van Worst (Visser 1994) en in zijn verklaring voor de rechter-commissaris 
stelt Visser bijvoorbeeld dat de bloeduitstortingen die op het lichaam van het 
slachtoffer zijn gevonden geenszins hoeven te wijzen op een verstikkingsdood. Ver
wijzend naar een handboek over forensische pathologie, stek Visser dat de gevon
den bloeduitstortingen a-specifieke bevindingen tijdens een sectie zijn, die meestal 
ontstaan nadat de dood is ingetreden. Terwijl Worst stelde dat de achterkant van de 
balpen direct na de val nog zichtbaar had moeten zijn vanaf de buitenkant - om 
daarna te verdwijnen achter een opzwellend ooglid - was de pen volgens Visser ver
der doorgedrongen in het oog, ten minste tot in de eerste oogkamer. Had de pen di
rect achter het gezwollen ooglid gezeten, dan had dit gevonden moeten worden bij 
het oplichten van het ooglid tijdens de sectie en zichtbaar moeten zijn op de foto's. 
Dat is volgens Visser niet het geval: de haivemaanvormige schittering die op een van 
de foto's zichtbaar is, is niet de achterkant van de pen, maar een scheuring van de 
oogbal. 

Hoewel sommige van de details waarover Visser en Worst van mening verschil
len op zichzelf niet belangrijk lijken voor de bepaling van de doodsoorzaak van het 
slachtoffer, wijzen ze volgens Visser wel in. dezelfde richting, namelijk dat Worst 
zijn mening over de toedracht van het overlijden probeert te ondersteunen met ver
onderstellingen die niet op te maken zijn uit het dossier. Worst overschrijdt daarbij 
volgens Visser herhaaldelijk zijn competentie als oogheelkundige, bijvoorbeeld 
door opmerkingen te maken over de kwaliteit van het tapijt van het slachtoffer (ver
hoor Visser, § 20). De voorbarige gevolgtrekkingen die Worst maakt staan daarbij 
bovendien steeds in het teken van het vrijpleiten van de verdachte. De conclusie van 
Visser, dat Worst niet beschouwd kon worden als een onafhankelijk deskundige, 
werd ondersteund door een brief die Worst aan de familie T. had geschreven ais be
geleidend schrijven bij zijn deskundigenrapport uit 1992. In deze briefstelt Worst 
dat hij de sterke behoefte heeft de familie te ondersteunen. 

In zijn commentaar maakt Visser een scherp onderscheid tussen 'doodsoorza
ken' {causes of death) aan de ene kant en 'manieren van sterven' (manners of death) aan de 
andere. Doodsoorzaken hebben daarbij betrekking op die fysische, chemische of 
biologische processen die de directe oorzaak, zijn van het overlijden van een persoon. 
Uitspraken over de manier van sterven hebben betrekking op de omstandigheden 
waaronder het overlijden plaats heeft gehad, ofwel op de toedracht van het overlij
den. Visser merkt daarbij op dat op basis van anatomische observaties, zoals in het 
sectierapport, alleen uitspraken zijn te doen over de directe doodsoorzaak, namelijk 
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? het binnendringen van de pen in de hersenen... Over de toedracht van dat binnen-
g dringen - of daarbij sprake was van een. val, van zelfmoord, of van opzet - vak vol-
£ gens hem niets te zeggen.. Ook op dit punt gaat Worst volgens Visser buiten zijn 
-Ë boekje door op basis van anatomische observaties uitspraken, te willen doen over de 

'manier van sterven'. Visser beëindigt zijn commentaar dan ook met de opmerking 
dat 'het door professor Worst opgestelde rapport kwalitatief onvoldoende is, om als 
"deskundige verklaring" bij de besluitvorming in het onderzoek naar de omstandig
heden, waaronder (het slachtoffer) is overleden, te worden betrokken' (Visser 1994,3}. 

In de context van het Nederlands strafrecht is de beschuldiging van partijdig
heid aan het adres van een deskundige zeer schadelijk. Deskundigen worden'im
mers geacht onafhankelijk te zijn van de partijen in de zaak. Door een schijnbaar 
neutraal onderscheid aan te brengen tussen 'oorzaken' en 'manieren' van overlijden 
en door te stellen dat op basis van een sectie alleen over het eerste uitspraken te doen 
zijn, slaagt Visser erin Worst verder te marginaliseren: wie de grens tussen oorzaken 
en manieren van overlijden overschrijdt, heeft zijn deskundigheid verspeeld.15 Het 
feit dat de rechter in eerste aanleg in diens uitspraak niet ingaat op de verklaring van 
Worst - Nederlandse rechters hoeven, zoals ik. ai heb gemeld, in hun vonnis alleen 
die elementen aan te dragen die hun conclusie ondersteunen - laat zien dat de rech
ter diens geloofwaardigheid niet hoog genoeg acht. Welke rol de getuigenis van Vis
ser in dit oordeel heeft gespeeld, valt hieruit niet op te maken. 

Hoe te doden met een ba lpen? 

Na de uitspraak van de rechter in eerste aanleg, waarin J.T. werd veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van twaalf jaar wegens moord op zijn moeder, bezon de verdediging 
zich op nieuwe middelen om het hof te overtuigen van diens onschuld. Opnieuw 
deskundigen oproepen die op basis van het bestaande dossier en op basis van hun 
ervaring en deskundigheid zouden getuigen dat een val de meest waarschijnlijke 
verklaring voor het overlijden was, leek niet -meer voldoende. Experimenteel bewijs 
leek uitkomst te kunnen bieden. 

De eerste die deze stap maakte was Van Andel, een freelance onderzoeker die bij 
de zaak betrokken was geraakt vanwege zijn contacten met Worst. Van Andel had al 
eerder experimenten willen doen, maar had daar nooit toestemming voor 
gekregen.16 Na de uitspraak vroeg hij opnieuw toestemming een menselijk prepa
raat voor proeven te gebruiken, maar toen deze hem. opnieuw werd geweigerd be
sloot hij het met een varkenskop te proberen (Van Andel 199e). Verschillende pogin
gen om met een kleine kruisboog het orbitadak van het varken te penetreren, 
mislukten. Van Andel vond echter al snel uit dat het varken geen goed model was 
voor een menselijk hoofd, omdat de orbita van het varken veel dikker is dan die van 
de mens. Hij had echter wel de verdediging kunnen overtuigen dat op deze manier 
nieuwe gegevens konden worden geproduceerd, die mogelijk een rol zouden kun
nen spelen bij de bepaling van J.T/s onschuld. 
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De eerste die wel gebruik, kon maken van een menselijk preparaat voor schietex-
peri.menten was Van der Pol, een oogarts van het Amsterdams Medisch Centrum. In 
zijn experimenten gebruikte hij twee hoofden, die waren geprepareerd voor onder
wijsdoeleinden en waarvan de bovenkant van de schedel, de hersenen en de centrale 
membranen waren verwijderd, zodat het oogdak direct zichtbaar was,lJ Zes contact-
schoten werden uitgevoerd met balpennen waarvan de doppen aan voor- en achter
zijde waren verwijderd, waarbij twee verschillende kruisbogen werden gebruikt: de 
Phantom (een schot) en een sterkere Defender kruisboog (vijf schoten). 

De resultaten van de schoten toonden volgens Van der Pol opvallende overeen
komsten (Van der Pol 1996). Bij geen enkel schot penetreerde de balpen het oog vol
ledig. In plaats daarvan bleef 6 tot 9,3 centimeter van de pen (met een totale lengte 
van 14,5 centimeter) zichtbaar aan de buitenkant. Alle gebruikte balpennen toon
den beschadigingen aan de achterzijde, hetgeen volgens Van der Pol veroorzaakt 
werd door de spandraad van de kruisboog. De balpennen die waren afgeschoten met 
de zwaardere Defender toonden bovendien beschadigingen aan de houder of aan de 
punt, de houder was losgekomen van de stift en ook was bij deze pennen een inkt-
spoor zichtbaar in de houder. 

Al deze bevindingen over de pennen die in de eperimenten waren gebruikt, ver
schilden van die over de pen die gevonden was in het hoofd van het slachtoffer. Deze 
laatste pen was onbeschadigd en in zijn geheel het hoofd binnengedrongen. Van der 
Pol concludeerde dat de pen die in het hoofd van het slachtoffer was aangetroffen 
niet met een kruisboog afgeschoten kon zijn. Alleen als een veel sterkere kruisboog 
gebruikt was, zou de pen het hoofd in zijn geheel hebben kunnen penetreren, maar 
dan zou de schade aan de pen nog veel groter zijn geweest. Als een lichtere boog was 
gebruikt, was de pen wellicht intact gebleven, maar had hij het hoofd nauwelijks 
kunnen binnendringen. 

Verdere experimenten werden alsnog uitgevoerd door Van Andel (Van Andel e.a. 
1995). Hij gebruikte daarvoor de bovenste linkerhelft van een hoofd uit de 'snijzaal', 
waarvan de bovenzijde van de schedel en de hersenen waren verwijderd. Geen van de 
drie contactschoten die werden verricht penetreerden volledig (1,5 tot 9,7 centime
ter bleef zichtbaar) en alle balpennen vertoonden inktsporen en beschadigingen aan 
achter- en voorzijde. Ook nu was bij alle pennen de stift losgekomen van de houder, 
een fenomeen dat Van Andel aanduidde ais het 'telescoopeffect', een term die zowel 
in de media als in de rechtszaal nog een grote rol zou spelen. Het telescoopeffect kon 
worden verklaard door het verschil in wrijving dat de houder en de stift ondervin
den bij het binnendringen van de orbita in het geval van een schot: terwijl de stift 
vrijwel geen wrijving ondervindt is dit voor de houder wel het geval, waardoor de 
stift vrijkomt van de houder. Eenzelfde soort verklaring werd gebruikt voor het ont
staan van de inktsporen onder verwijzing naar het verschil in wrijving tussen de srifr 
en de 'bal' van de pen. 

Nu aangetoond leek dat de pen die in het hoofd van het slachtoffer was gevon
den niet met een kruisboog geschoten kon zijn, kwam het er opaan. te laten zien dat 
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een val wel tot de mogelijkheden behoorde. Daartoe werden door vader T. proeven 
verricht met een modelhoofd, dat hij liet vallen op een rechtopstaande pen. Video
beelden van deze experimenten (naast valproeven werden ook schietproeven ge
daan) werden later op televisie en in de rechtszaal getoond en lieten zien dat in het 
geval van de valproeven de pen volledig, onbeschadigd en zonder 'telescoopeffect' 
het modelhoofd binnendrong. Ook hiervoor werd een natuurkundige verklaring 
gegeven: in de valexperimenten ondervinden de verschillende onderdelen van de 
pen geen verschil in wrijving. Omdat de pen tijdens een val stilstaat, worden geen 
krachten uitgeoefend die tot schade aan de pen kunnen leiden. 

Volgens de uitvoerders toonden de experimenten, vooral ais ze tezamen werden 
genomen, overtuigend aan dat het slachtoffer op de pen gevallen moest zijn en dat 
J.T. dus niet schuldig kon zijn aan het overlijden van zijn moeder. Berekeningen aan 
de krachten die op de pen werden uitgeoefend tijdens het schieten en het binnen
dringen van het hoofd toonden dit onomstotelijk aan. De wetten van de fysica, stel
den zij, maakten elke andere verklaring onmogelijk (Van Andei e.a. 1995,16-17). 

De experts van het Gerechtelijk 'Laboratorium en het Laboratorium voor Gerech
telijke Pathologie waren het hier niet mee eens. Hoewel zij in de door hen uitge
voerde schietexperimenten de inmiddels bekende beschadigingen aan de pennen 
aantroffen, vonden zij het onjuist daaruit te concluderen dat de balpen die in het 
hoofd van het slachtoffer was aangetroffen niet met een kruisboog was- afgescho
ten.18 In plaats van uit te gaan van de wetten van de fysica en van. daaruit de bevin
dingen tijdens de experimenten te deduceren, waren zij van mening dat een statisti
sche interpretatie moest worden gevolgd.19 Om dit te onderbouwen wezen ze op de 
vele onzekerheden die in de experimenten aan de orde waren, zoals de precieze hoek 
waaronder geschoten moest worden en de precieze karakteristieken van de pen en 
kruisboog die gebruikt moesten worden. Bovendien was tot nu toe in alle experi
menten verondersteld dat de pen het hoofd in een enkele beweging had gepene
treerd en waren andere scenario's - waarin bijvoorbeeld de pen eerst gedeeltelijk het 
hoofd was binnengedrongen om pas nadat het slachtoffer was gevallen, of de pen 
verder was geduwd, volledig te penetreren - buiten beschouwing gelaten. Een com
binatie van. deze elementen maakte een deductieve, mechanistische redenering on
mogelijk en maakte zelfs een adequate statistische analyse ondoenlijk, gezien het 
grote aantal onzekerheden dat daarin zou moeten worden meegenomen en het ge
ringe aantal experimenten dat was uitgevoerd. De experts van het Gerechtelijk Labo
ratorium en het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie weerhielden zich daar
om van een interpretatie van de experimenten (Geradts e.a. 1996). 

Hoewei met name door de Groningse natuurkundige Lubbers in zijn verhoor 
kritiek werd geuit op deze redenering van het Gerechtelijk Laboratorium en het La
boratorium voor Gerechtelijke Pathologie - de wetten van de fysica geven wel dege
lijk aan dat er sprake moet zijn van beschadigingen en telescoopeffect, terwijl statis
tische redeneringen pas aan de orde komen wanneer het gaat om de vraag in welke 
mate deze effecten optreden - nam het hof de redenering toch over. In zijn uitspraak 



stek het hof dat 'onder de gegeven omstandigheden (...) een groter aantal proefne
mingen benodigd zijn dan thans zijn gedaan, om op statistisch verantwoordt wijze ieder 
mogelijk scenario te bevestigen of uit te sluiten' (NJ 1996", 441, cursivering toege
voegd). Dit gegeven maakt het volgens het hof onmogelijk te concluderen dat het 
slachtoffer niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Hoewel het hof uiteinde
lijk besluit tot vrijspraak, doet het dit niet op basis van de experimenten, maar op 
basis van de verklaring van de therapeute, die niet langer kan tegenspreken dat J.T. 
mogelijk niet de waarheid sprak toen hij vertelde zijn moeder te hebben vermoord. 

C o n c l u s i e s 

Waar in de juridische literatuur en in de media omtrent de balpenzaak veelal veron
dersteld wordt dat er een scherpe grens bestaat tussen, 'echte' en 'onechte' expertise 
en deze grens eenvoudig getransporteerd kan worden naar de rechtszaal, laat een 
nauwkeurige analyse van de zaak zien dat dit niet het geval is. In de twee voorbeel
den die ik hierboven heb beschreven bleken niet alleen verschillende deskundigen 
tegenover elkaar te staan, maar werden bovendien zowel door deze deskundigen ais 
door de partijen in de zaak andere grenzen getrokken rond expertise. Welke uitspra
ken op basis van welk bewijsmateriaal door wie en op welk moment gedaan kunnen 
worden is geen vooraf uitgemaakte zaak, maar is onderdeel van de juridische be
sluitvorming. De grenzen die partijen aanbrengen, hangen samen met het verhaal 
dat ze te vertellen hadden over hetgeen op de avond van 25 mei 1991 was gebeurd. 
De rechtszaal vormt daarbij de arena waarin de geloofwaardigheid van deze verschil
lende verhalen op het spel staat, tezamen met de geloofwaardigheid van de deskun
digheid die ingebracht wordt om de verhalen te ondersteunen. Aan de rechter wordt 
daarmee niet alleen de vraag voorgelegd een uitspraak te doen. over welk verhaal het 
meest overtuigend is, maar bovendien om tegelijkertijd de grenzen van wetenschap 
te definiëren. 

Voorzover er een constante in het grenzen werk van de verschillende rechters in 
de balpenzaak is te ontdekken, is dit dat in beide beschreven gevallen de positie van 
het Gerechtelijk Lab en het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie (thans sa
mengevoegd tot Nederlands Forensisch Instituut) wordt gevolgd. Deze bevinding 
komt overeen met de eerder gemaakte constatering dat het Nederlands Forensisch 
Instituut de facto over een monopolie beschikt waar het gaat om de inbreng van (na
tuurwetenschappelijke) expertise in het Nederlands strafrecht. Waar het gaat om 
een vergelijking tussen het Nederlands strafrecht en andere rechtsstelsels, is dit 
waarschijnlijk een belangrijk verschil. Voor andere aspecten lijkt dit veel minder het 
geval. 

In een vergelijking tussen verschillende rechtsstelsels, merkt Jasanoff over het 
inquisitoire stelsel (zoals dat ook in Nederland bestaat) op dat 
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'... its chief virtues are efficiency and the removal of particular kinds of bias that 
characterize scientific evidence produced by the parties, such as preference for 
extreme positions and repeat witnesses. Its major drawbacks are the uncritical 
acceptance of mainstream views, both judicial and scientific, and the failure to 
acknowledge or question the socially constructed aspects of scientific testimony 
[*997,9)-

Mijn analyse laat zien dat aan deze constatering tenminste in het geval van de bal
penzaak wel wat vak af te doen. De partijen in deze zaak hebben werkelijk alles uit 
de kast gehaald om hun verhaal te ondersteunen en kritiek op de verschillende des
kundigen - inclusief het sociaal geconstrueerde karakter van hun bijdragen - werd 
daarbij zeker niet geschuwd. Hoewel het hier gaat om een complexe, hyh-profilc 
zaak, laat de balpenzaak zien dat ook continentale, inquisitoire rechtsstelsels niet 
ontsnappen aan de noodzaak grenzenwerk te verrichten.20 Het geweld dat soms 
wordt ontketend, door psychologen en juristen om tot definities van 'echte' weten
schap te komen en de recente verschuivingen in de posirie van de Hoge Raad in het 
hiervoor genoemde schoenmakersarrest zullen hier niets aan afdoen, Tegelijkertijd 
maakt die nieuwe jurisprudentie wel een mogelijke verschuiving zichtbaar in de 
vertrouwensrelatie tussen rechters en experts, waarbij minder vertrouwen in de per
soon van de expert wordt gelegd en meer in de regels die een onderscheid tussen we
tenschap en niet-wetenschap moeten aanbrengen, 

In zijn eerder aangehaalde afscheidsrede van de Universiteit Maastricht merkt 
Crombag (2000) op dat de toepassing van dit type regels over de persoon van de ex
pert en de gebruikte onderzoeksmethoden op zichzelf geen reden zijn om. aan te ne
men dat rechters tot betere uitspraken kunnen komen over de kwaliteit van een des
kundige getuigenis. Volgens Crombag kunnen feitelijk alleen deskundigen zelf 
hierover oordelen. De 'oplossingen' die hij voor dit probleem presenteert zijn dan 
ook dat juristen meer onderwijs zouden moeten krijgen in de (experimentele) we
tenschappen en dat rechters meer en meer intensief overleg moeten voeren met des
kundigen. Hoewel de eerste suggestie zeker niet slecht zou zijn, is het maar de vraag 
of rechters inderdaad meer zouden moeten luisteren naar deskundigen dan ze nu al. 
doen. Zoals al eerder gezegd gaat het in het recht weliswaar om 'waarheidsvinding', 
maar speek dit altijd tegen de achtergrond van het toekennen van geloofwaardig
heid aan een specifiek verhaal over een gebeurtenis. Welke deskundigheid daarin als 
'echt' naar voren komt, is daarmee secundair aan een strijd om geloofwaardigheid. 
En dat geldt dus ook voor de vraag welke deskundige de rechter daarover kan advise

ren. 
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i. Titel naar Van Andcl 1996. Eerdere versies van dit artikel zijn gepresenteerd op de work

shop Demarcation Socialized in Cardiff, augustus 2000 en op de BOTS-zomeroogst. Dank aan de aan

wezigen voor kritisch, commentaar, met name aan Anique Hommels, Mike Lynch en Sheiia Ja- 5| 

sanoff. Dank ook aan Juulkc Broskij voor het verzamelen van documentatie en aan Petra van 

Kampen, voor juridisch commentaar» 

2. Zie bijvoorbeeld Jasanoffi995 en Lynch en McNalIy 1999. De grote aandacht die er momen» 

teel binnen STS voor de relatie tussen wetenschap en recht bestaat, blijkt bijvoorbeeld uit drie 

themanummers die hieraan, de afgelopen paar jaar zijn gewijd: Social Studies of Science 18 (199$} 5/6, 

Social Epistanohgy 13 (1999) 2 en Science in Culture 12 {1999) 1. Zie voor een vroege verkenning van het 

thema Smith en Wynne 1989. 

3. Comparatief onderzoek is wel voorhanden binnen de juridische literatuur, zie bijvoorbeeld 

Van Kampen 1998. 

4. I n beginsel' omdat sinds 1 februari. 2000 de officier van justitie op voet van art. 151 Wet

boek van Strafvordering een zelfstandige bevoegdheid heeft om deskundigen te benoemen. 

5. De Federal Rules of Evidence uk 1975 bepalen dat wanneer wetenschappelijke kennis in de 

rechtszaal wordt gebracht, dit alleen kan worden gedaan door een getuige die gekwalificeerd is 

door zijn of haar 'knowledge, skill, experience etc.'. Mede op basis van deze federale wetgeving 

heeft: de Supreme Court de afgelopen jaren in een aantal geruchtmakende zaken nieuwe criteria ont

wikkeld waarin met name de uitspraak in Daubcrt vs. Merrcll Dow van belang is geweest Zie Ed~ 

mond & Mercer 2000, JasanofF 1995 en 1999 en Sanders 1998. 

6. Zie bijvoorbeeld Huber 1990. De term pathological science refereert hier aan door de belangen 

van partijen verstoorde wetenschap. Huber is van mening dat dergelijke wetenschap te veel 

wordt toegelaten in Amerikaanse rechtszalen en pleit voor striktere regels. 

7. Dit gebeurde overigens zonder medeweten van de familie. Deze omissie van de kant van de 

politie en het Openbaar Ministerie zou de voorbode zijn van een lange reeks slordigheden in de 

zaak Een groot aantal, van deze 'slordigheden' (tussen aanhalingstekens omdat er volgens de fa

milie T. sprake zou zijn van opzet) is gerapporteerd in het verslag van de Ombudsman dat naar 

•aanleiding van een klacht van de familie is opgesteld (Ombudsman 1993). 

8. Details over de zaak komen, naast het al. genoemde rapport van de Ombudsman, uit een 

groot aantal krantenberichten, uit interviews met een aantal betrokkenen, uit primaire bronnen 

(requisitoirs, pleitnota's, processen-verbaal van de rechtszitting, uitspraken van de rechter) en uit 

de secundaire (meest juridische) literatuur over de zaak (Henket 1997, Kaptein 1997, Nijboer 1997, 

Dingley 1999, Feteris 1999 en Crombag 2000). 

9. Zoals vrijwel alles in de zaak werden ook de redenen waarom de politie uitging van een 

misdrijf tegengesproken, Zo wordt in een artikel van Leistra 1995a vader T. aangehaald die be

weert dat de politie wel degelijk een balpen en notities die met een balpen waren gemaakt in het 

huis had aangetroffen, Leistra suggereert dat het in de balpenzaak feitelijk gaat om 'omgekeerde 

klassenjustitie' en dat de vasthoudendheid van de Leidse politie daaruit verklaard kan worden. 
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™ io. Overige 'bewijsmiddelen* die werden, opgevoerd betroffen het rapport van de Leidse lijk-

o schouwer, het sectierapport van het Gerechtelijk Laboratorium en de verklaring van J.T. dat hij 

m zijn moeder dood had aangetroffen, 

*w 11. De verklaring vin deze deskundigen was door de politie en het Openbaar Ministerie bui

ten het 'dossier* voor de rechtszitting gehouden. Pogingen van de familie T. en de verdediging de

ze en vele andere stukken over de zaak in handen te krijgen vormen een constante gedurende de 

hele zaak en hebben uiteindelijk slechts ten dele succes gehad, mede omdat een aantal van de 

dossierstukken in april 1995 zijn vernietigd (TK 1996-1997, 25000 VI, nr. 50), 

iz. Hetzelfde gold volgens de verdediging voor twee van de andere bewijsmiddelen, te weten 

, de verklaring van J.T. dat: hij zijn moeder had gevonden en het rapport van de lijkschouwer. Hier

door bleef de verklaring van de therapeute als enig bewijsmiddel over, hetgeen volgens de verde

diging had moeten leiden tot vrijspraak. Immers: unus testis nullus testis (één. getuige is géén getui-

ge)- • ' 

13. Van het kruisboogsecnario was op dat moment geen sprake. Toen Worst in 1995 niet deze 

mogelijkheid werd geconfronteerd tijdens een verhoor meldde hij hieraan niet gedacht te heb

ben. Hij hield echter vol dat de pen volgens hem niet met opzet ie het hoofd, van het slachtoffer 

gebracht kon zijn, hoewel hij hier minder stellig in was dan in zijn eerdere verklaringen (verhoor 

Worst, 25 augustus 1995). 

14. De aanwezigheid van een pen of welk ander voorwerp ook in de hersenen hoeft op zich 

niet schadelijk te zijn. Dit is pas het geval als vitale delen van de hersenen zijn geraakt. 

1.5. In de requisitoiraantekeningen van de procureur-generaal van 22 februari 1996 wordt 

Worst verder buitenspel, gezet door te verwijzen naar diens uitspraak, dat hij zich bij het schrijven 

van zijn rapport uit 1992, en met name van de stellige schrijfstijl die hij daarin aanneemt, had la

ten leiden door de voormalige eigenaar van zijn huis in Haren, W.F. Hermans. 

16. Volgens Crombag 2000 had Van Andel zijn eerste proeven al. gedaan toen de zaak nog bij 

de rechter in eerste aanleg lag. Dat is niet juist. Weliswaar was Van. Andel door Worst op de hoogte 

gehouden van verwikkelingen in de zaak en was hij ook bij de uitspraak aanwezig geweest, zijn 

actieve betrokkenheid stamt pas van na die uitspraak (interview Van Andel, 25 juni 2000). 

17. Zoals over vrijwel elk detail van de balpenzaak ontstond ook over het gebruik van mense

lijke hoofden voor de schietproeven een. discussie in de media, waarbij verschillende ethische po

sities werden uitgewisseld. Deze discussie valt echter buiten het bestek van dit artikel. 

18. Valexpcrimenten werden door de experts van de gerechtelijke laboratoria niet uitgevoerd 

omdat deze volgens hen afdoende waren gedemonstreerd op de video van T. 

19. Een soortgelijke redenering werd in de Volkskrant gevolgd door Van Calmthout 1996 en te

gengesproken, door onder andere Te Meerman. 1996, 

20. Hetgeen overigens ook gezegd kan worden, van. veel onderzoek dat in de Verenigde Staten 

of in Engeland is verricht, waar vooral wordt gekeken naar zaken als O.J. Simpson en de zogehe

ten moss toxic torts, zoals die rond asbest en de siliconen borstimplantaten. 
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