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Voor bewijsrecht moet je niet bij de jurist zijn 
 
Hendrik Gommer 
 
‘Wanneer we zoeken, zien, duiden of wegen, dan doen we dat onvermijdelijk vanuit een 
bepaald perspectief.’ (Derksen, p. 13) Het uitgangspunt van twee boeken over rechterlijke 
beslissingen: De ware toedracht van Ton Derksen en Overtuigend bewijs van Peter van 
Koppen. Voordat we deze boeken op waarde kunnen schatten moeten we dus ook weten wat 
het perspectief van beide schrijvers is. Ton Derksen is emeritus hoogleraar 
wetenschapsfilosofie en was nauw betrokken bij de zaak tegen Lucia de Berk. Peter van 
Koppen is hoogleraar rechtspsychologie en treedt regelmatig op als getuige-deskundige. Hun 
achtergrond is nadrukkelijk te herkennen in hun boeken. Van Koppen meent dat de 
belangrijkste handicap van veel rechters is dat ze denken dat de bewijsbeslissing een 
juridische kwestie is (p. 16). Het onderbrengen van een vaststaand feit onder een wetsregels is 
een juridische handeling, maar de bewijsbeslissing zou aan wetenschappelijke eisen moeten 
voldoen. De rechter moet twee hypothesen – Van Koppen spreekt van scenario’s – tegen 
elkaar afwegen en aan de hand van bewijsmiddelen bepalen wat het meest waarschijnlijke 
scenario is (p. 37). Daarbij mag de rechter niet naar bevestiging van zijn vooringenomen 
standpunt zoeken, maar moet hij proberen het schuldige scenario te falsificeren (p. 260). 
Houdt er rekening mee dat de verdachte onschuldig kan zijn, is het credo. (p. 264) Het is 
overigens interessant te lezen hoe Van Koppen zelf uit de bocht schiet als hij zijn afkeer van 
juryrechtspraak verdedigt (p. 264). ‘Rechters volgen cursussen en kennen het klappen van de 
zweep.’ Het collegiale overleg heeft volgens hem voordelen bij het opleggen van de straf. 
Maar de jury bepaalt die Angelsaksische landen niet. Dat is nu juist een juridische bezigheid. 
Doordat nagelaten wordt de voordelen van juryrechtspraak te noemen, slaat het zoeken naar 
bevestiging ook bij wetenschapper Van Koppen toe.  
Van Koppen spreekt rechters streng toe. Ze moeten minder nonchalant met de bewijsmiddelen 
omgaan en zich als echte wetenschappers gaan gedragen. Vervolgens legt Van Koppen uit 
hoe dat volgens hem moet doen. Het gevolg is een goed geschreven, maar relatief langdradig 
boek waarin de gemiddelde jurist mogelijk zal verzanden door de vele voorbeelden en vaak 
onnodige voorbeeldberekeningen. Een rechter zal meer gebaat zijn bij twee A4tjes waarop de 
belangrijkste lessen zijn genoteerd, waarna hij kan gaan trainen met Van Koppen als docent. 
Derksen toont zich meer een geërgerde kennistheoreticus die zich wanhopig afvraagt wanneer 
juristen het licht gaan zien. Ook hij gaat er van uit dat het vaststellen van de feiten geen 
juridische bezigheid is. Hij spreekt van het ‘verdenkingssyndroom’ (p. 148). Het Openbaar 
Ministerie lijdt daaraan omdat zij een zaak opbouwt tégen de verdachte. ‘Per definitie is de 
verdachte daarmee al op de weg de schuldige te worden.’ Zonder de onschuldpresumptie is de 
race al bijna gelopen (p. 27). We zien de feiten in het licht van de verwachting dat de 
verdachte schuldig is. ‘En vervolgens ontstaat de denkfout waarbij alles lijkt te passen en we 
denken dat we op het goede spoor zitten’ (p. 47). Geloofsvolharding noemt Derksen het en dat 
kan leiden tot horrorscenario’s voor een onschuldige verdachte. ‘Snelle beslissers maken alle 
fouten die in dit boek zijn aangestipt (p.143-145). 
De ware toedracht is moeilijker leesbaar. De samenvattingen aan het eind van elk hoofdstuk 
zijn dan ook een welkome aanvulling. Tegelijkertijd is de boodschap eenduidiger dan die van 
Van Koppen. Afgaand op de veelvoorkomende fouten, worden jaarlijks – onnodig - 
duizenden onschuldige verdachten in kleine en grote zaken veroordeeld. Ondertussen droomt 
de juridische wereld volgens Derksen verder. De meeste rechtenstudenten weten aan het eind 
van hun opleiding niet het verschil tussen een rechtsvraag en een hypothese. Terwijl het 
werken met hypothesen nodig blijkt om de feiten vast te kunnen stellen. Beide boeken 
benadrukken dat juristen niet hebben geleerd om het meeste juiste van twee scenario’s vast te 



stellen. Of zoals Van Koppen het stelt: ‘We moeten niet bij de rechtswetenschappen zijn als 
we iets willen weten over bewijzen.’ 
Als het aan mij zou liggen, zou geen lid van het Openbaar Ministerie of de rechtspraak de 
rechtszaal meer mogen betreden voordat ze hadden aangetoond dat ze de stof van De ware 
toedracht hadden begrepen en verwerkt. Overtuigend bewijs kan hen daarbij een handje 
helpen. 
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