
crete context van het juridiseringsdebat. Hij heeft de partijen en het publiek
in het debat geïdentificeerd (de bestuurders, de rechtsgeleerden en het kabi-
net). Ook de andere eisen voor een goed politiek debat lijken hanteerbaar en
wel op zulke wijze dat Wolthuis van oordeel is dat het juridiseringsdebat
niet voldoet aan eender welk van deze criteria. De partijen beredeneren niet
deugdelijk dat hun oordeel over het wetsvoorstel beter is dan dat van de
andere partij (enkel de rechtsgeleerden kunnen in deze op een positieve eva-
luatie van Wolthuis rekenen), en het publiek laat niet zien dat het de retoriek
van de partijen herkent en de redeneringen van de partijen afweegt.
Wat Wolthuis uiteindelijk voorstelt, is om politieke debatten meer te forma-
liseren, zodat er beter gewaakt wordt over de rolverdeling, de deugdzaam-
heid van de argumentaties, de algemene helderheid van het debat, enzo-
voort. Dit lijkt een plausibele aanbeveling. Toch dient men zich ervoor te
hoeden niet al te driest aan het ‘proceduraliseren’ te gaan. Wolthuis maakt
zelf de bedenking ‘of debat wel het meest geschikte model is om politieke
communicatie te bestuderen’(p. 166). De vraag is dan of het formaliseren
van het debat niet antiproductief zou kunnen werken voor datgene van de
politieke communicatie wat aan het model van het debat ontsnapt. Men zou
wel eens de communicatie in zijn geheel kunnen verstoren door een deel
van deze communicatie te gaan formaliseren.
Deze bemerking doet echter niets af aan de verdienste van het onderzoek
van Wolthuis, dat op een eerlijke wijze wil aangeven wat er formeel is mis-
gegaan in het juridiseringsdebat en ook niet de voortvarende pretentie
heeft op verregaande wijze te dicteren hoe het wel moet. Wolthuis’ studie
wil een kader schetsen dat het mogelijk maakt op een zuiver formele manier
over het politieke debat te denken. Hoewel Wolthuis naar mijn mening
bepaalde belangrijke elementen onderbeargumenteerd laat, sta ik sympa-
thiek tegenover de theoretische mogelijkheden die hij wil openen. De wen-
selijkheid van deze mogelijkheden voor concrete debatten zal, als het goed
is, worden aangetoond door het toekomstige politieke verloop van debatten
zoals het juridiseringsdebat.

Sven Braspenning (Antwerpen)

T. Derksen, Lucia de B. Reconstructie van een gerechtelijke dwaling, Diemen:
Veen Magazines 2006, 308 p.

De zaak waarover deze reconstructie gaat, heeft veel stof doen opwaaien.
Lucia de B., verpleegster in verschillende ziekenhuizen, is op 18 juni 2004
door het hof in Den Haag veroordeeld voor zeven moorden en drie pogingen
tot moord. Dit vonnis is in cassatie bevestigd, met uitzondering van de straf-

R&R 2007 / 1

107

Dit artikel uit Netherlands Journal of Legal Philosophy is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



maat. Momenteel loopt nog een verzoek tot herziening van de zaak. Zowel in
de media als in wetenschappelijke kringen is de zaak uitgebreid besproken,
onder meer vanwege het controversieel gebruik van de statistiek bij de ver-
oordeling. Traditioneel houden wetenschapsfilosofen in Nederland zich
afzijdig van al te concrete toepassingen van hun vakgebied en beperken zij
zich tot de theorie. Dit boek is een uitzondering op deze regel. Ton Derksen
(nu emeritus hoogleraar) is een gerespecteerd wetenschapsfilosoof in
Nederland met tal van vaktechnische publicaties op zijn naam. Hij heeft
zich de zaak tegen Lucia de B. aangetrokken en heeft de aanwezige gegevens
uitgeplozen om zijn eigen oordeel te vellen:

‘Nu duidelijk is dat Lucia geen moordenares is maar een onschuldig
slachtoffer van een oververhit systeem dringt zich een andere conclusie
op: met de behandeling van de zaak Lucia de B. heeft het hof het vertrou-
wen in het Nederlandse rechtssysteem geschokt.’ (p. 303)

Het is naar mijn mening toe te juichen dat iemand van Derksens kaliber zich
over deze zaak heeft gebogen. Zowel in het vonnis als in Derksens bespre-
king komen vele wetenschappelijke en wetenschapsfilosofische elementen
aan bod die, onafhankelijk van het uiteindelijk gelijk, zeer leerzaam zijn
voor de geïnteresseerde leek en de vakwetenschapper. Voor de leek schrijft
hij helder en toegankelijk, terwijl hij voldoende diep op de stof ingaat om
het spannend te houden voor de wetenschappelijk meer geoefende lezer.
Vooral omdat hij zich de moeite heeft getroost om dieper onderzoek te doen
binnen een aantal uiteenlopende kennisterreinen is er veel te halen in dit
boek. Derksen documenteert zijn werk zeer goed, zonder dat dit in de weg
staat van een vlot lopend betoog.
Ik geef eerst een korte weergave van de structuur van het betoog van
Derksen. Vervolgens noem ik een aantal thema’s die een opvallende plaats
innemen in het boek en waarmee de auteur een belangrijk licht werpt op de
betoogwijze van het hof. Ik noem ook enige tekortkomingen in het betoog
van Derksen.
Derksen begint met een korte karakterisering van de structuur van de argu-
mentatie van het hof en twee hoofdstukken over de wijze waarop volgens
hem de veroordeling tot stand is gekomen. Met name sociale en psychologi-
sche omstandigheden speelden hierbij een rol, aldus Derksen.
Daarna volgt een gedetailleerde weerlegging van twee door het hof uitge-
breid (vermeend) bewezen zaken (hoofdstuk 3 en 4). Derksen volgt hiermee
de route van het hof om de gehele veroordeling voornamelijk aan deze twee
zaken op te hangen en de andere zaken meer summier te bewijzen aan de
hand van een schakel- of kettingbewijs. Na deze hoofdstukken bespreekt
Derksen enkele elementen uit het vonnis die niet gebonden zijn aan één
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specifiek onderdeel van het vonnis. Hij bespreekt het argument van de toe-
valligheid dat terugkeert in het schakelbewijs (hoofdstuk 5). Hij bespreekt
de zogenoemde ‘compulsie tot moorden’ van Lucia de B. (hoofdstuk 6). Hij
werpt het hof voor de voeten dat het meet met twee maten, zowel ten aan-
zien van het geloof dat het hof hecht aan deskundigen – deskundigen pro de
verdachte zijn al snel onbetrouwbaar en contra de verdachte zijn al snel
betrouwbaar, zonder nadere argumenten – als ten aanzien van Lucia de B. –
als zij een fout maakt in haar verklaring inzake de gebeurtenissen is zij ‘ken-
nelijk leugenachtig’, terwijl een duidelijk verkeerde verklaring van een
getuige een ‘menselijke vergissing’ is (hoofdstuk 7 en 8). Tot slot bespreekt
Derksen in hoofdstuk 9 in het kort de acht andere gevallen van (vermeende
pogingen tot) moord.
Wanneer ik mij beperk tot het exposé kan de kritische kanttekening
gemaakt worden dat de redactie van het boek vaak slordig is (voetnoten
sluiten niet altijd goed aan; Derksen herhaalt soms een zinsnede in een voet-
noot welke eerder in de hoofdtekst ter sprake is gekomen, en meer). De ver-
klaring hiervoor is waarschijnlijk dat het boek in grote haast geschreven en
geproduceerd is. Dat is jammer, want een extra redactieronde had deze
plooien glad kunnen strijken. Tegelijkertijd is het knap dat een boek dat in
zo’n grote haast is geschreven een zeer dwingende en tot op grote hoogte
deugdelijke argumentatie heeft. Voor zover deze recensent de feiten en rede-
neringen in detail is nagegaan, kloppen deze (op een paar uitzonderingen
na) en zijn zij zeer schadelijk voor het argument van het hof.
De volgende opvallende thema’s spelen een rol in het betoog van Derksen.
Deze thema’s kunnen als belangrijke rode draden van het boek gezien wor-
den en als een belangrijk onderdeel van Derksens kritiek op de betoogwijze
van het hof.
Derksen bespreekt in hoofdstuk 1 en 2 hoe volgens hem de veroordeling tot
stand is gekomen. Negen ‘veroordelaars’ zouden een rol hebben gespeeld:
‘negen factoren die Lucia ten onrechte schuldig verklaren’ (p. 15). Het gaat
hierbij vooral om sociale processen die een rol zouden hebben gespeeld. Een
aantal van deze ‘veroordelaars’ hangt samen met de statistische conclusie
van deskundige Elffers: de kans dat de reeks incidenten (doden en ‘verdach-
te reanimaties’ tijdens de diensten van Lucia de B.) toeval zou zijn geweest,
is 1 op de 342.000.000. Elffers: ‘Dit kan geen toeval zijn’, waarmee de veroor-
deling zo goed als rond is, aldus Derksen. Ook als dit getal niet meer gebruikt
wordt (het gerechtshof beweert immers dat het twee moorden gedetailleerd
bewijst), dan blijft dit grote getal rondzingen (het zogenoemde Ankereffect:
het grote getal, wanneer dit eenmaal bekend is, blijft als het ware plakken in
het geheugen, p. 17). Verder zou het hof bevooroordeeld zijn geweest, mede
door de negatieve beeldvorming.
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Wie het betoog van Derksen leest, kan er makkelijk van overtuigd raken dat
de genoemde factoren hebben geleid tot een onterechte veroordeling.
Althans, als de veroordeling onterecht is. Een bezwaar tegen de opbouw van
het boek op dit punt is dat Derksen nog niet heeft aangetoond dat de ver-
oordeling onterecht is. Dat betoogt hij pas uitgebreid in de volgende hoofd-
stukken. Tot op zekere hoogte maakt hij zichzelf schuldig aan datgene wat
hij het hof voor de voeten werpt: stemmingmakerij en bevooroordeeld zijn.
Hij wekt in ieder geval deze schijn, mede door zijn soms zeer verontwaardig-
de toon. Deze schijn wordt versterkt door het gegeven dat de argumenten in
deze hoofdstukken niet zeer feitelijk en precies zijn. Weliswaar is het
gevoelsmatig aannemelijk dat een mate van sociale druk kan helpen om het
oordeel van het hof te beïnvloeden, maar hoe deze beïnvloeding werkt,
wordt niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor het Ankereffect dat Derksen
opvoert.
Het tweede thema betreft het negeren (of verwerpen) van evidentie door
het hof zonder argumentatie. Op deze problematiek is door meer auteurs
gewezen. Het is vaste rechtspraak dat het zogenoemd impliciet verwerpen
van bewijsmiddelen een toegestane figuur is. Derksen plaatst hier vraagte-
kens bij. Hij betoogt dat op verschillende plaatsen de rechter onterecht een
aantal ontlastende bewijzen jegens Lucia de B. heeft verworpen zonder hier
een woord aan te wijden in het arrest. Derksen is deze ontlastende bewijzen
nagegaan en acht ze van groot belang.
Ik noem de (vermeende) moord op Amber (besproken in hoofdstuk 3). Het
hof negeert de zogenoemde trend graphs van de monitor van de patiënt ten
faveure van de minder precieze trend tables van diezelfde monitor. Deze
laatsten ondersteunen de reconstructie van het hof, doch de eersten zijn
ermee in strijd. Zonder deze tijdsreconstructie is er niet meer voldoende
bewijs voor een veroordeling. Voorts kunnen de hierna te bespreken keuzes
van de rechtbank voor en tegen bepaalde verklaringen van deskundigen en
getuigen onder dit verontrustende thema worden geschaard.
Als derde thema probeert Derksen de lezer te overtuigen dat getuigen tegen
de verdachte worden geloofd op punten die haar belasten, en worden geëx-
cuseerd als ze aantoonbare onjuistheden vertellen of zich iets niet herinne-
ren. Daarentegen wijzen onjuistheden van de verdachte op een ‘kennelijke
leugenachtigheid’ en vormen ze verdachte discrepanties. In hoofdstuk 4
komt dit contrast heel sterk naar voren met betrekking tot de geloof-
waardigheid van een verpleegkundige. Deze verpleegkundige ‘weet’ een
aantal dingen nog wel over de gebeurtenissen in het verleden, maar nog
veel meer niet. Dat is niet erg meent het hof, ze blijft een betrouwbare getui-
ge. Dat kan een aanvaardbaar standpunt zijn, maar als Lucia de B. ook niet
alles goed weet, is ze ‘kennelijk leugenachtig’. Voor dit verschil in behande-
ling wordt echter geen nadere rechtvaardiging gegeven. In hoofdstuk 8 the-

R&R 2007 / 1

110

Dit artikel uit Netherlands Journal of Legal Philosophy is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



matiseert Derksen dit onderwerp met betrekking tot de gehele veroordeling.
Vergissingen en fouten van Lucia worden systematisch tegen Lucia
gebruikt, terwijl vergissingen en fouten van anderen óók worden gebruikt
tegen Lucia, of worden genegeerd. Zoals eerder gezegd, gebeurt iets derge-
lijks in hoofdstuk 7 met betrekking tot de verklaringen van deskundigen.
Deze hoofdstukken maken een zeer sterke indruk en pleiten tegen de uit-
spraak van het hof.
Helaas ontsiert Derksen hoofdstuk 7 wel met een grove non sequitur. Een
van de stellingen waarmee hij de dubbelhartige houding van het hof jegens
deskundigen onderbouwt, is dat het hof geen objectieve basis heeft om de
ene deskundige boven de andere te stellen, omdat het hof geen medische
expertise, doch slechts juridische expertise heeft. In het geval van elkaar
tegensprekende deskundigen kan het hof niet redelijkerwijs een voor Lucia
de B. schadelijke verklaring gebruiken, stelt Derksen. Dit is onjuist. Ten eer-
ste kan een leek heel goed een redenering beoordelen op zijn geldigheid, dus
een rechter kan ten minste een deel van het advies van een deskundige
beoordelen en zijn (on)geloof op deze analyse baseren. Ten tweede stelt
Derksen dat het hof iets niet zou kunnen, wat hij zelf, als niet-medisch des-
kundige wel uitgebreid doet, namelijk de beoordelingen van deskundigen
analyseren en tegenspreken; dit doet hij, op zinnige wijze overigens, door
het gehele boek heen. Hier meet Derksen dus met twee maten; iets wat hij
het hof regelmatig voor de voeten werpt.
Als laatste thema noem ik kort het (vermeende) statistische bewijs. Dit is
eerder uitgebreid in het nieuws geweest. Daarom noem ik alleen drie aspec-
ten aangaande dit onderwerp die centraal staan in het boek. Ten eerste
erkent Derksen dat het hof niet meer het ‘algemene’ statistische bewijs han-
teert zoals dit door de rechtbank was gebruikt, althans niet expliciet. De
coïncidentie van de aanwezigheid van Lucia de B. bij de ‘incidenten’ speelt
geen rol meer; de hoofdrol is gereserveerd voor de bewijsvoering in twee
gevallen van (vermeende pogingen tot) moord die hij in hoofdstuk 3 en 4
bespreekt; deze dienen als ‘locomotieven’ die de andere gevallen van (ver-
meende pogingen tot) moord helpen voorttrekken als ‘wagonnetjes’ (sic).
Derksen laat echter wel indringend zien dat het argument op de achter-
grond een rol blijft spelen (hoofdstuk 5).
Ten tweede bespreekt Derksen het argument vanuit het gezichtspunt van
twee concurrerende benaderingen. Aan de ene kant staat de klassieke sta-
tistiek, via welke een kans wordt berekend aan de hand van relatieve fre-
quenties; deze levert de zeer kleine kans op dat de incidentenreeks toeval
zou zijn. Aan de andere kant staat de Bayesiaanse benadering die niet de
kans op een gebeurtenis op zichzelf levert, maar de mate van overtuiging
bepaalt die men zou moeten hebben met betrekking tot een bepaalde
gebeurtenis, gegeven een startovertuiging (de a priori-kans) en de bijstel-
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ling van die overtuiging door aangedragen bewijsmateriaal (de zogenoem-
de conditionering). Derksen betoogt dat de a priori-kans is genegeerd, zodat
Lucia de B. onterecht verdacht is gemaakt (hoofdstuk 2).
Tot slot bespreekt Derksen de berekening van de klassieke statisticus binnen
het klassieke kader. Hij komt dan op verrassende uitkomsten (de kans dat
het toeval is zou wel eens slechts 1 op de 44 kunnen zijn), maar voornamelijk
tracht hij aan te tonen dat de berekening niet serieus genomen mag worden,
omdat er veel te weinig betrouwbare gegevens voorhanden zijn: zowel
kwantitatief – er zijn te weinig gegevens – als kwalitatief – er is bevooroor-
deeld gezocht naar belastend materiaal, welke niet kritiekloos in een sta-
tistische berekening gestopt zou mogen worden (hoofdstuk 5).
Dit boek is aan te raden voor iedereen die geïnteresseerd is in een gedetail-
leerde analyse van een spraakmakende strafzaak met wetenschappelijke
meerwaarde. Het boek is zeer leesbaar en analyseert de zaak zeer diep.
Hoewel het boek op een aantal specifieke onderdelen onjuistheden bevat
(hier ontbreekt mij de ruimte deze gedetailleerd uit te werken), is het een
uitstekend geslaagd werk dat de aandacht verdient.

Marcel Scheele (Leiden)

M.A. Loth & A.M.P. Gaakeer, Ethiek en het juridisch beroep, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2007, 115 p.

In de inleiding (p. 7-8) van hun recent verschenen boek over de beroeps-
ethiek van juristen schrijven Loth en Gaakeer:

‘Toen die beroepsuitoefening nog vanzelfsprekend was (…), was de juri-
dische beroepsethiek praktisch een niet-bestaand vak. Iedereen ging
ervan uit dat alles vanzelf wel goed zou gaan. Maar nu de juristerij steeds
vaker in het geding is, wordt de beroepsethiek steeds belangrijker en
interessanter. Juristen worden in beroepspraktijk steeds vaker gecon-
fronteerd met echte dilemma’s waarvoor geen pasklare oplossingen
bestaan.’

In het licht van deze – terechte – constateringen is het zonder meer toe te jui-
chen dat er nu eindelijk een boek is verschenen dat geheel is gewijd aan de
professionele ethiek van juristen en dit boek had dan ook zonder meer een
gat in de markt kunnen zijn. Ik schrijf ‘had’, want – om maar met de deur in
huis te vallen – dat is dit boek helaas niet geworden. Dat ligt niet aan het
handzame formaat (115 pagina’s) en ook niet aan de schrijfstijl, die is helder
en plezierig.
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