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WOORD VOORAF 
 
In 1987 werd de zogenaamde Amsterdamse World Trade Centre (WTC) 
verkrachter veroordeeld. Tenminste, daar was men van overtuigd, totdat een 
jaar later diezelfde ‘verkrachter’ door de rechter werd vrijgesproken. DNA-
bewijs toonde namelijk aan dat de man de verkrachtingen niet gepleegd kon 
hebben. De WTC-verkrachtingszaak is een unieke casus, omdat een DNA-
profiel voor het eerst in de Nederlandse strafrechtsgeschiedenis werd toegelaten 
als wettig en overtuigend bewijs. Maar de WTC-verkrachtingszaak was ook 
belangrijk voor de man; DNA-bewijs pleitte hem tenslotte vrij een misdrijf 
waarvoor hij eerder werd veroordeeld. Alhoewel het belang van het ontlasten 
van een verdenking van een verdachte of veroordeelde niet onderschat mag 
worden, is DNA-bewijs de laatste jaren met name belangrijk geweest voor het 
incrimineren van verdachten. De recente veroordeling van de moordenaar van 
Christel Ambrosius – de jonge vrouw die in 1994 in het huis van haar oma in 
Putten vermoord is – is daar een voorbeeld van. Beide voorbeelden illustreren 
hoe forensisch DNA-onderzoek kan bijdragen aan strafrechtelijke 
waarheidsvinding. 

De forensische genetica is wellicht de belangrijkste ontwikkeling voor 
wat betreft waarheidsvinding bij opsporingsonderzoeken, gerechtelijke 
vooronderzoeken of rechtszaken (hierna: processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding) sinds de introductie van de vingerafdruk ruim een eeuw 
geleden.1 Het is een techniek die niet onopgemerkt is gebleven. Zo zien we 
bijna wekelijks op televisie, of lezen we in de krant en op internet, dat een 
moordzaak of serie inbraken is opgelost dankzij DNA-onderzoek. Ook in de 
populaire cultuur is forensische kennis, en in het bijzonder de forensische 
genetica, bezig aan een opmars. In series als Crime scene investigation (CSI) en 
Forensic detectives worden misdrijven in een tijdsbestek van een uur opgelost 
dankzij de inzet van forensische technieken. Het favoriete motto van CSI-
protagonist Gil Grissom luidt tenslotte: “The evidence doesn’t lie.”2  

Vergelijkbare uitspraken van een minder fictief karakter dan Gil 
Grissom zijn afkomstig van hoofdcommissaris Bernard Welten van de 
Amsterdamse politie: “Mensen maken fouten, verdachten beroepen zich op 
hun zwijgrecht, maar de verklaring van technische sporen zijn veel zo niet alles 
zeggend.”3 Je zou kunnen stellen dat het hedendaagse dominante beeld of 
vertoog benadrukt dat het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding in hoge 
mate afhankelijk is van forensisch onderzoek.4 

 
1 Zie: Cole 2001: 292; Hindmarsh & Prainsack 2010b; Jasanoff 2010; Lazer & Meyer 
2004: 357; Lynch et al 2008: xi. 
2 Overgenomen uit: Lynch et al 2008: ix. 
3 Welten 2004: 4 
4 Roux & Robertson 2009: 574 



 

Figuur 1. Foto: Victor Toom 

 
 

In een boek over twintig jaar forensisch DNA-onderzoek is een foto 
van een koffiemok tenminste een onregelmatigheid te noemen. Tenzij een 
dergelijke foto een verhaal te vertellen heeft over de forensische genetica 
(figuur 1). De afgebeelde koffiemok is merchandise van bio-tech-bedrijf ReliaGene 
waarmee een DNA-typeringssysteem aan de man wordt gebracht om Y-
chromosomale DNA-profielen vast te stellen.5 Het dominante forensische 
DNA-vertoog wordt gearticuleerd door de teksten ReliaGene en We know Y. We 
know Y betekent niet ‘wij kennen je’, maar ‘wij weten waarom’. Maar best kans 
dat u, als Nederlandse lezer, aanvankelijk de eerste betekenis las. ReliaGene 
koppelt ‘betrouwbaarheid’ aan ‘genen’ en ‘genetica’. De boodschap die de 
koffiemok overbrengt, is dat de waarheid betrouwbaar via de genen en genetica 
achterhaald kan worden.6 Aan deze boodschap zal ik in dit boek refereren als het 
dominante contemporaine vertoog van de forensische genetica. 

                                                 
5 We komen daarmee meteen tot een kern van forensisch DNA-onderzoek, want forensis 
betekent ‘tot de markt behorend’. Dat er tegenwoordig sprake is van concurrentie op de 
forensische DNA-onderzoeksmarkt wordt verder niet besproken in dit boek.  
6 Dit contemporaine vertoog van forensisch DNA-onderzoek is door wetenschappers 
met diverse disciplinaire achtergronden al beschreven en bekritiseerd, zie: Fraser & 
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Een vertoog is nooit onschuldig, want het ordent onze werkelijkheid en 
geeft meer ruimte aan verhalen die corresponderen met het dominante vertoog. 
Het is de vraag in tot hoeverre het dominante forensische DNA-vertoog 
correspondeert met de alledaagse praktijk van de forensische genetica tijdens 
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding. Met andere woorden: welke 
andere realiteit van forensische genetica komt in beeld als we – in plaats van 
ons te laten informeren door het nieuws, populaire cultuur en 
hoofdcommissarissen van politie – ons richten op de wijze waarop forensisch 
DNA-onderzoek wordt gedaan voor, tijdens en na processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding? En als forensisch DNA-onderzoek als activiteit wordt 
beschouwd, waar vindt die activiteit dan plaats? En door wie? En tenslotte: hoe 
wordt forensisch DNA-onderzoek gedaan?  

Door het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit boek naar analogie 
van deze vragen te modelleren, wordt een andere forensische genetica over het 
voetlicht gebracht. Deze versie van forensische genetica plaatst kwesties op de 
voorgrond die niet door het dominante vertoog gearticuleerd worden, maar wel 
belangrijk zijn – grondrechten, rechtsprincipes, betrouwbaarheid, identiteit, 
genetische technieken, verantwoordelijkheden en competenties, algoritmes, 
wettelijke regels, verdachtmakingen etc. horen daar zeker bij.  

Een ander aspect dat in dit boek aan de orde wordt gesteld is ‘het 
lichaam’. Het is een gewoon lichaam dat iedereen heeft en als het zijne of hare 
beschouwt. Het is ook een lichaam dat beschermd wordt door grondrechten, 
bijvoorbeeld het recht op onaantastbaarheid. Eind jaren ’80 van de vorige eeuw 
was het, gegeven het recht op een onaantastbaar lichaam, juridisch nog 
onmogelijk om met dwang celmateriaal uit lichamen weg te halen voor een 
DNA-test. Vandaag de dag is iedereen die wordt veroordeeld door een 
Nederlandse rechter in verband met een misdrijf met een gevangenisstraf van 
vier jaar of meer verplicht lichaamsmateriaal voor DNA-onderzoek af te staan. 
Een lichaam kan daarom niet meer onder alle omstandigheden worden 
beschouwd als iets dat van hemzelf of haarzelf is – onder een toenemend aantal 
omstandigheden is het niet langer een privé maar juist publiek object.7 Het zijn 
deze van privé naar publiek getransformeerde lichamen waarnaar wordt 
verwezen met Dragers van Waarheid. Bovendien wordt steeds vaker een beroep 
gedaan op burgers om celmateriaal af te staan voor DNA-onderzoek, zodat zij 
kunnen worden uitgesloten als mogelijke dader van een zwaar geweldsmisdrijf. 
Dat lichamen steeds meer als dragers van strafrechtelijke waarheid worden 
gezien is dus zowel een empirische observatie als sociaal wetenschappelijke 
analyse. Maar Dragers van Waarheid is ook een kritiek, want met het toenemen 
van het aantal dragers van waarheid, komt ook – en in toenemende mate – een 

 
Williams 2009: 8; Hindmarsh & Prainsack 2010b; Jasanoff 2006; Van Koppen & Elffers 
2006a; Lynch et al 2008; Toom 2009. 
7 Zie: Mol & Law 2004: 43. 
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aantal grondrechten en rechtsprincipes in de verdrukking. De ondertitel van dit 
boek – Normatieve Aspecten van Forensisch DNA-onderzoek – probeert die kritiek te 
vatten. Daarmee sluit ik aan bij analyses zoals die van de Amerikaanse filosoof 
Donna Haraway. Zij stelt dat “bodies are maps of power and identity.”8 Ten 
derde resoneert, omdat mensen ‘drager’ zijn van een bepaald gen, Dragers van 
Waarheid met de medisch-biologische praktijk. Waarheid is geen vaststaande 
categorie, maar wordt altijd gedragen – waarheid is belichaamd.9 

Dit boek gaat over twintig jaar forensisch DNA-onderzoek in 
Nederland. Aan de hand van een drietal casus wordt licht geworpen op 
ontwikkelingen in genetica en wetgeving en hoe processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding als gevolg van beide ontwikkelingen veranderen. De 
hoofdvraag is hoe opsporingsbevoegdheden, de mogelijkheden van de 
forensische genetica, individuele grondrechten en meer algemene 
rechtsprincipes elkaar wederzijds tot stand brengen. Daarmee wil ik zichtbaar 
maken dat de spanning tussen enerzijds het belang van strafrechtelijke 
waarheidsvinding en anderzijds de relatie tussen burgers en Nederlandse 
rechtsstaat steeds prangender wordt.  
 
 

 
8 Haraway 1991b: 180 
9 Haraway 1991a 


