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HOOFDSTUK 1 – INTRODUCTIE 
 
Dit boek gaat over twintig jaar forensisch DNA-onderzoek in Nederland. In 
die twintig jaar zijn vier verschillende forensische DNA-wetgevingen inwerking 
getreden, is de Nederlandse forensische DNA-databank door EU-wetgeving 
digitaal gekoppeld aan DNA-databanken van andere EU-landen, en heeft de 
minister van justitie recent een nieuw forensisch DNA-wetsvoorstel naar de 
Tweede Kamer verstuurd. Op technisch-wetenschappelijke vlak kan inmiddels 
van minimale hoeveelheden celmateriaal het DNA-profiel snel, efficiënt en 
goedkoop worden vastgesteld en kunnen genetici statistisch onderbouwde 
uitspraken doen over uiterlijk waarneembare persoonskenmerken zoals 
geslacht, de geografische afkomst en oogkleur van onbekende verdachten. De 
DNA-databank, waarin halverwege 2010 ruim 140.000 DNA-profielen zijn 
opgeslagen, wordt steeds belangrijker voor opsporing. De hoeveelheid jaarlijks 
aantal vast te stellen DNA-profielen heeft forensisch DNA-onderzoek tot een 
aantrekkelijke markt gemaakt; sinds 2008 zijn er drie nieuwe bedrijven 
bijgekomen waar forensisch DNA-onderzoek kan worden uitgevoerd. Daarmee 
is, in amper twee jaar, het aantal forensische DNA-laboratoria meer dan 
verdubbeld. Politici, politie en justitie tonen zich massaal enthousiast voor 
verdere verruimingen en uitbreidingen van de mogelijkheden voor het doen van 
forensisch DNA-onderzoek; het Nederlandse volk blijft niet achter bij dat 
enthousiasme: 70 procent van de Nederlandse bevolking vindt het acceptabel 
dat alle Nederlanders DNA moeten afstaan voor de DNA-databank. 
Forensisch onderzoek is populair. Inmiddels is er een ruim aanbod van 
bachelor- en masteropleidingen voor forensisch onderzoeker. Kinderen spelen 
niet langer tikkertje op straat, maar crime sientje; en het genre true crime tezamen 
met hit-series als CSI: crime scene investigation mogen zich nog steeds verheugen 
over een toenemend lees- en kijkpubliek. Kortom, forensisch (DNA) 
onderzoek rukt op – forensisch DNA-onderzoek en de daarmee 
samenhangende domeinen zijn als gevolg van dat oprukken grotendeels 
onderhevig aan een beweging die tegengesteld is aan de hedendaagse 
‘terugtredende’ overheid.  
 
1.1 Een ‘oprukkende’ overheid 
De afgelopen decennia is een tendens waar te nemen van een terugtredende 
overheid ten gunste van zelfregulatie en marktwerking. Voorbeelden zijn de 
zorg, nutsvoorzieningen en beveiliging. Ook het forensische domein – 
waarover het in dit boek gaat – bevindt zich thans in een transitieperiode: 
forensische expertise is als handelswaar te koop op de forensische markt.10 De 

 
10 Tot 2008 zijn er twee Nederlandse laboratoria waar forensisch DNA-onderzoek kan 
en mag worden uitgevoerd: het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag, en 
het Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek (FLDO) in Leiden. Sinds 2008 
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‘persoonlijke levenssfeer’ (privacy) is een domein waar geenszins sprake is van 
een terugtredende overheid. Privacy is een grondrecht dat vastgelegd is in 
artikel 10 van de Nederlandse Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag 
ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM). De doelstelling van het concept van privacy is individuen te vrijwaren 
van al te veel bemoeienis door derden, zoals de overheid, 
opsporingsautoriteiten, werkgever of bedrijven. De invoering van het 
elektronisch patiënten- en kinddossier of de OV-chipkaart, de opslag van 
dataverkeergegevens en het zogenaamde kentekenparkeren zijn maatregelen 
waarbij persoonlijke informatie wordt vastgelegd in elektronische databanken. 
In dat proces worden digitale data doubles geconstrueerd van individuen.11 Data 
doubles worden, deels buiten onze invloedssfeer om, volautomatisch 
uitgewisseld, gecombineerd en geëvalueerd met complexe algoritmes via 
elektronische netwerken. Vaak wordt gesproken over data mining of data profiling.  

Data mining leidt tot ‘normale’ en ‘afwijkende’ profielen – data doubles die 
afwijken van het ‘normale’ profiel kunnen een risico vormen en maken bij 
voorbaat verdacht in de ‘echte’ wereld.12 Politiek filosoof Herman van 
Gunsteren heeft, in navolging van de in Engeland werkzame socioloog Nikolas 
Rose, beargumenteerd dat afwijkende personen tot ‘risico-burgers’ worden 
gemaakt: “We weten dat wie in een risicoprofiel past een grotere kans maakt 
iets verkeerd te doen. Voor uw en mijn veiligheid, de veiligheid van ‘ons’, is het 
daarom nodig ze te observeren, te classificeren en eventueel in te grijpen 
voordat het kwaad is geschied. Preventie, voorkomen is beter dan genezen.”13 
Het verminderen van risico’s leidt aldus tot een opmars van de overheid in de 
privésfeer. 

Pro-actieve opsporing van factoren die zijn gekenmerkt als individueel 
of collectief veiligheidsrisico is een interventie-strategie die exemplarisch is voor 
een ‘oprukkende’ overheid. In dit boek wordt de oprukkende overheid 
beschouwd door de voortdurende verruiming van de juridische mogelijkheden 
forensisch DNA-onderzoek te verrichten over het voetlicht te brengen. Het 
gaat mij in dit boek niet om het verklaren van de oprukkende overheid, maar 
om het articuleren van de politieke en normatieve gevolgen daarvan voor het 
collectief en individu. Ik verwijs met de termen politiek en normativiteit niet 
naar ‘politiek’ zoals politieke partijen, de regering en Tweede Kamer of 
ministeries, maar naar de politiek-normatief geladen vraag hoe, in het licht van 
ontwikkelingen rondom forensisch DNA, het alledaagse leven, rechten en de 

 
zijn drie nieuwe instituten waar forensisch DNA-onderzoek kan worden uitgevoerd tot 
de ‘markt’ toegetreden: Verilabs (Leiden), Independent Forensic Services (IFS, 
Hulshorst) en The Maastricht Forensic Institute (TMFI, Maastricht). 
11 Haggerty & Ericson 2000: 606 
12 Zie: Van der Ploeg 2007a: 20; Vedder et al 2007: 68. 
13 Van Gunsteren 2008: 174; zie ook: Rose 2000: 333, 2007: hoofdstuk 8. 
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relatie tussen burger en rechtsstaat wordt georganiseerd. Ik ben in dit boek dus 
geïnteresseerd in de vraag hoe de oprukkende overheid, door middel van 
forensische genetica, zeggenschap krijgt over individuen en de collectieven 
waarin zij zich bewegen of waarvan zij tot onderdeel worden gemaakt. Dat 
roept de vraag op ‘wat’ die collectieven van forensische genetica zijn.  
 
1.2 Forensische genetica: een hybride praktijk 
Forensische genetica wordt gebruikt bij opsporingsonderzoek, gerechtelijk 
vooronderzoek en rechtszaken (hierna: processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding); maar zij wortelt in twee verschillende domeinen: genetica én 
wetgeving. Beide domeinen definiëren forensisch DNA-onderzoek 
verschillend. Artikel 138a van het Wetboek van Strafvordering – waarin de 
regels omtrent processen van strafrechtelijke waarheidsvinding zijn vastgelegd – 
omschrijft DNA-onderzoek als “het onderzoek van celmateriaal dat slechts 
gericht is op het vergelijken van DNA-profielen of het vaststellen van uiterlijk 
waarneembare persoonskenmerken van de onbekende verdachte.” De 
genetische component van forensisch DNA-onderzoek wordt door het 
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) – de hofleverancier van forensisch-
technische onderzoeken en rapportages – beschreven als “onderzoek van het 
DNA van de autosomale chromosomen (de niet-geslachtscellen). Het NFI 
gebruikt het SGM-Plus analysesysteem voor het verkrijgen van DNA-profielen 
uit autosomaal DNA.”14 Voor de wet is forensisch DNA-onderzoek het 
vergelijken van DNA-profielen of het vaststellen van uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken, terwijl het NFI forensisch DNA-onderzoek voorstelt als 
een analysesysteem geschikt voor het profileren van autosomaal DNA. 
Gegeven de twee verschillende definities, kan worden gesteld dat forensische 
genetica een dubbele identiteit heeft.15 Beide identiteiten mobiliseren – of 
stoelen in – andere registers.  

De eerste identiteit van forensisch DNA-onderzoek hangt samen met 
het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding. Het zijn processen die nauw 
omschreven staan in de verschillende wetboeken en waarover jurisprudentie is 
gevormd. Een van de taken waarvoor professionals betrokken bij processen 
van strafrechtelijke waarheidvinding gesteld staan, is het achterhalen van de 
waarheid. Daarbij doet zich een probleem voor: zij – rechercheurs, officieren 
van justitie, rechters, advocaten – zijn zelf niet aanwezig geweest bij het misdrijf 
dat zij onderzoeken; een eventueel slachtoffer is niet altijd in staat om een 
verklaring af te geven; een eventuele verdachte heeft er belang bij zijn eigen rol 
te bagatelliseren. De waarheid ligt niet vast, maar moet worden gevonden. In 
het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding wordt de waarheid benaderd – 

 
14 NFI 2006: 10-3 
15 M’charek 2005b 
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waarheid in het proces van opsporing moet ‘goed genoeg’ zijn of ‘voldoen’.16 
De rechter toetst de geconstrueerde waarheid op twee criteria. Ten eerst: zijn 
het opsporingsonderzoek en gerechtelijk vooronderzoek rechtmatig 
uitgevoerd? Zijn, met andere woorden, de bewijzen in overeenstemming met 
het geldende recht verzameld en verkregen. Ten tweede: is de naar voren 
gebrachte waarheid overtuigend? Anders geformuleerd moet de rechter zich 
tijdens de zitting door de rechtmatige feiten dusdanig laten overtuigen dat z/hij 
het aannemelijk acht dat verdachte A misdrijf X heeft gepleegd. Voordat de 
rechter recht spreekt, ligt de waarheid niet vast, maar is ze ‘vloeibaar’. Die 
‘vloeibaarheid’ draagt bij aan een zorgvuldige afweging: ruimte voor twijfel, 
nader onderzoek en een afgewogen analyse zijn daarvoor essentiële 
instrumenten.17 Na een veroordeling worden de feiten vastgelegd, de bewijzen 
voor waar aangenomen en de verdachte tot schuldige aangewezen. Na een 
vonnis is er voorlopig geen sprake meer van een ‘vloeibare’ waarheid juist 
omdat ze is gestold.18 Het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding is dan 
afgesloten; daarmee is een van de taken van strafrechtelijke waarheidsvinding – 
rechtvaardigheid door straffen en herstellen/bewaren van de rechtsorde – 
voltooid.  

De tweede identiteit van forensische genetica stoelt in de wetenschap 
of genetica. Genetisch onderzoek is afhankelijk van biologisch materiaal, 
gevalideerde wetenschappelijke methoden, chemische stoffen, dure 
analyseapparatuur, laboratoria en het principe van reproduceerbaarheid van 
resultaten. Een ander belangrijk aspect van wetenschap is dat er voortdurend 
nieuwe ontdekkingen worden gedaan die nieuwe toepassingen mogelijk 
maken.19 Daarmee wordt op twee verschillende manieren getornd aan de 
juridische orde. Ten eerste kan nieuw forensisch bewijs een inmiddels afgedane 
zaak in een ander daglicht stellen. Een voorbeeld is dat een stuk van overtuiging 
tijdens een opsporingsonderzoek niet kan worden onderzocht, maar nadat de 
zaak is afgedaan door nieuwe wetenschappelijke inzichten wel kan worden 

 
16 Innes 2002: 685 
17 Boonen 2000: 94. Voor een analyse met betrekking tot het belang van wegen, 
twijfelen en onverschilligheid/onpartijdigheid voor een rechtvaardige rechtspraak, zie: 
Latour 2010: 37, 95.  
18 Slechts onder uitzonderlijke omstandigheden worden afgedane zaken in Nederland 
weer geopend. Voorbeelden zijn de Puttense moordzaak, de Schiedammer parkmoord 
en de zaak Ina Post. Naar aanleiding van Schiedammer parkmoord is de Commissie 
Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) geïnstalleerd, zie: Knoops 2007. 
19 Zo testen genetici van het Forensic Genomic Consortium Netherlands (FGCN) momenteel 
een nieuw DNA-analyseapparaat waarmee celmateriaal van zeer slechte kwaliteit toch 
getypeerd kan worden (De Knijff 2010). Het apparaat maakt het vermeerderen van 
DNA door middel van polymerase chain reaction (PCR) overbodig. Een dergelijke techniek 
kan ook van groot belang zijn bij de identificatie van slachtoffers van rampen en 
oorlogsslachtoffers.  
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onderzocht.20 Een tweede wijze waarop de genetica – of wetenschap in het 
algemeen – tornt aan de juridische orde is dat genetici doorgaans vooruit kijken, 
terwijl juristen juist teruggrijpen op teksten geschreven in het verleden. Dat 
leidt ertoe, aldus de Amerikaanse wetenschapssocioloog Sheila Jasanoff, dat 
wetgeving en wetenschap niet gelijk ontwikkelen; wetgeving loopt meestal 
achter de wetenschappelijke ontwikkelingen en feiten aan, hetgeen zij een law 
lag noemt.21 Het niet synchroon lopen van de wettelijke mogelijkheden met 
ontwikkelingen in de forensische genetica noem ik in dit boek wet/genetica-
diachronie, waarmee de omgekeerde situatie – wetgeving loopt voor op de 
genetische ontwikkelingen – eveneens gevangen kan worden.  

Forensisch DNA-onderzoek kent, zo blijkt uit het bovenstaande, 
verschillende definiëringen die andere registers mobiliseren en op verschillende 
manieren met elkaar interacteren. Die verschillende registers en hun interacties 
komen samen in de hybride praktijk(en) van forensisch DNA-onderzoek. In de 
rest van dit boek spreek ik daarom over ‘forensische DNA-praktijk(en)’ of 
‘forensisch-genetische praktijk(en)’ om (interacties tussen) de diverse registers 
te kunnen beschrijven. Hieruit volgt een volgende vraag: hoe kan een dergelijke 
hybride praktijk worden beschreven als wetenschappen doorgaans disciplinair 
zijn ingericht? Of, om het scherper te stellen: hoe kan een sociale 
wetenschapper over genetica schrijven, want genetica is tenslotte het domein 
van genetici; en hoe kan een sociale wetenschapper over processen van 
strafrechtelijke waarheidsvinding schrijven als hij geen criminoloog laat staan 
jurist is?22 
 
1.3 Sociaal-wetenschappelijke kader 
Een disciplinaire aanpak betekent dat òf de forensische genetica, òf de 
forensische DNA-wetgeving centraal staat, òf de criminalistiek, òf de 

 
20 Iets dergelijks is gebeurd in de zaak rondom de vermoorde Christel Ambrosius. Van 
haar lichaam werd een tand veiliggesteld. Vermoed werd dat de tand afkomstig was van 
de onbekende verdachte. Op het moment dat de zaak voor het eerst voor de rechter 
kwam, konden tanden nog niet genetisch worden onderzocht. Later was dat wel het 
geval. Uit dat onderzoek bleek dat het mitochondriale DNA-profiel niet overeenkwam 
met dat van Viets en Du Bois, die later zijn vrijgesproken, zie: Eikelenboom 2000.  
21 Jasanoff 2008: 768. Dat er niet altijd sprake hoeft te zijn van een law lag is beschreven 
door: M’charek 2008a, b. 
22 Ik heb een ruime ervaring met situaties waarbij verwarring ontstaat over mijn 
disciplinaire achtergrond. Als ik mensen vertel dat ik geïnteresseerd ben in forensische 
genetica, zeggen zij vaak: “O, maar dan ben je een bioloog.” Als ik dat ontken, is de 
volgende vaststelling: “Ah, ik snap het, je bent jurist!” Als ik ook dat ontken, verliezen 
mensen soms hun geduld, soms beginnen ze te lachen, maar vaak kijken ze mij 
meewarig aan. Ik leg dan meestal uit dat ik een sociale wetenschapper ben met een 
interesse in wetenschap en technologie. Voor zowel een humoristische als scherpe 
analyse van wat het betekent ‘om modern te zijn’, zie: Latour 1993. 
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criminologie. Daarom is het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het huidige 
boek geënt op een interdisciplinair perspectief, waarin zowel genetica als 
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding aan bod komen. Dergelijk 
onderzoek verlangt een gemixte blik en taal, zodat forensisch-genetische 
praktijken het sociaal-wetenschappelijke domein binnengehaald kunnen 
worden.  
 
Science and technology studies 
Om interacties tussen genetica en processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding te kunnen beschrijven, waarbij recht wordt gedaan aan zowel 
de technische en de waarheidsvindende als de politieke en normatieve aspecten 
van forensisch-genetische praktijken, zal ik gebruik maken van theorieën, 
concepten en methodes die de laatste decennia zijn ontwikkeld in een 
subdiscipline die in het Nederlands ‘wetenschapsonderzoek’ en in het Engels 
vaak science and technology studies (STS) genoemd wordt.23  

STS-onderzoek laat zich maar moeilijk samenvatten in één les, aldus de 
in Canada werkzame filosoof Sergio Sismondo in het recent verschenen The 
Handbook of Science and Technology Studies: “STS in one lesson? Not really. 
However, one important feature of the field can be gained from one lesson: 
STS looks to how the things it studies are constructed.”24 Een leidende vraag 
van dit boek zou dan kunnen luiden hoe forensisch-genetische praktijken in 
Nederland ‘geconstrueerd’ zijn. Het onderzoek dat door een dergelijke vraag 
wordt geïnformeerd zal, afhankelijk van welke wetenschapsonderzoeker de 
vraag gesteld wordt, totaal anders worden uitgevoerd, met andere interesses, 
onderzoeksvragen en geproduceerde kennis. Het verschil zit hem in de 
gevoerde scholenstrijd binnen het mozaïek of amalgaam dat STS is. De 
scholenstrijd introduceer ik hieronder, zonder daarbij volledigheid na te streven, 
om twee STS-posities te introduceren: de sociology of scientific knowledge (SSK), en 
de actor-netwerk theorie (ANT).  
 
Sociology of scientific knowledge 
Representanten van SSK, waarvan de Engelse socioloog Harry Collins een 
boegbeeld is, maken onderscheid tussen de wereld (of: realiteit) en kennis over 
die wereld. SSK beschouwt de realiteit als enkelvoudig en eindig. 
Natuurwetenschappers maken gebruik van theorieën en methoden om de 
wereld te beschrijven. De geproduceerde wetenschappelijke data moet 
vervolgens geïnterpreteerd worden. Interpretatie is bij uitstek een ‘menselijke’ 
bezigheid. Mensen kunnen verschillen van mening, en dus kunnen 

 
23 Voor algemene introducties, zie bijvoorbeeld: Bauchspies et al 2006; Hess 1997, 
2001; Yearley 2005. Voor een overzicht van de diversiteit van STS, zie bijvoorbeeld: 
Biagioli 1998; Hackett et al 2008; Misa et al 2003. 
24 Sismondo 2008: 13  
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wetenschappers verschillen in hun interpretatie van de wetenschappelijke 
gegevens. Op die wijze wordt conflicterende kennis over dezelfde realiteit 
geproduceerd; er is ‘interpretatieve flexibiliteit’.25 Dat wil zeggen dat beide 
interpretaties in staat zijn de werkelijkheid te verklaren. Gegeven het dominante 
wereldbeeld dat de realiteit enkelvoudig en eindig is, moet de controverse 
worden gesloten (closure). Om closure te bereiken, en dus een wetenschappelijke 
waarheid te beklinken, zijn diverse strategieën beschikbaar die we zouden 
kunnen classificeren als sociale strategieën (retorica, presentatie, institutionele 
mechanismen) waarbij macht en politieke belangen (kunnen) prevaleren.26 
Closure is het resultaat van sociale interactie; natuurlijke fenomenen zijn, aldus 
Collins, wat mensen er van maken: “the phenomenon itself does not dictate the 
outcome of the debate.”27 De SSK-traditie bewerkstelligt een radicale 
metafysische omkering: wetenschappelijke waarheid is geen objectief gegeven, 
maar het gevolg van de sluiting van controverses door sociale interacties, macht 
en (politieke) belangen; wetenschappelijke waarheid over de realiteit is een 
sociaal construct.28 
 
Actor-netwerk theorie 
De Franse socioloog Michel Callon stelt halverwege de jaren ’80 voor het 
analytische onderscheid tussen mensen en niet-mensen bij sociologische studies 
naar wetenschap, technologie en kennis te laten vallen; beide soorten actoren 
doen ertoe, en komen samen in netwerken waarvoor Callon de term ‘actor-
netwerk’ introduceert:29 “The actor network is reducible neither to an actor 
alone nor to a network. Like networks it is composed of a series of 
heterogeneous elements, animate and inanimate, that have been linked to each 
other for a certain period of time.”30 Actor-netwerken gaan over relaties tussen 
verschillende – menselijke én niet-menslijke – actoren. In contrast met SSK, 
waarmee mensen en sociale interacties centraal worden gesteld, gaat ANT over 
verbanden die mensen en dingen samen aangaan; het gaat uit van een materieel-
semiotische organisatie van de wereld.31 ANT heeft een radicale consequentie: 
het zijn niet alleen mensen die handelen, ook niet-mensen handelen.  

 
25 Collins 1983: 95; Pinch & Bijker 1999 [1987] 
26 Collins 1983: 95-6; Zie ook: Collins 1981: 61-2, n. 17. 
27 Collins 1981: 54 
28 De Nederlandse hoogleraar technologie en maatschappij Wiebe Bijker (1990) heeft 
een sociaal-wetenschappelijke benadering geïntroduceerd, de social construction of technology 
(SCOT), waarmee de sociale constructie van technologie kan worden beschreven. 
Bijker maakt bij zijn benadering veel gebruik van SSK-concepten, waaronder interpretive 
flexilibility en closure. In plaats van wetenschappelijke (on)waarheid verklaren, is de 
SCOT-benadering erop gericht geslaagde en niet-geslaagde technologie te verklaren.  
29 Callon 1986a, b 
30 Callon 1999 [1987]: 93 
31 Zie: Haraway 1991a, 1997; Law 2009; Mol & Mesman 1996. 
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SSK vs ANT 
Het toekennen van activiteit aan objecten en het voortdurend door elkaar 
hutselen van categorieën is een van de aanleidingen voor de scholenstrijd. In 
een in 1992 gepubliceerde bundel bereikt het zogenaamde Epistemological chicken 
debat zijn hoogtepunt.32 In die bundel staan Harry Collins en Steven Yearley, 
beide SSK-representanten, tegenover de ANT-associanten Bruno Latour en Michel 
Callon. Collins en Yearley, die hebben laten zien dat wetenschappelijke kennis 
een sociaal construct is, beschuldigen Callon en Latour ervan geen positie te 
kiezen met hun actor-netwerkmodel, en beschouwen dat als een stap terug naar 
een realist position waarin wetenschappelijke feiten als neutraal en objectief 
worden aangenomen en technologische ontwikkeling altijd als vooruitgang en 
als onontkoombaar wordt beschouwd.33  

In hun respons op de beschuldiging geven Callon en Latour te kennen 
niet geïnteresseerd te zijn in een realist position, waarin ‘het sociale’ of ‘het 
natuurlijke’ wetenschappelijke kennis of de samenleving kan verklaren. In plaats 
daarvan beogen zij te beschrijven hoe natuur en cultuur, als categorieën zonder 
bepaalde grens of definiëring van wat zij zijn, beide het resultaat zijn van de 
hybride activiteiten die wetenschappers en technici ondernemen: “If engineers 
as well as scientists are crisscrossing the very boundaries that sociologists claim 
cannot be passed over, we prefer to abandon the sociologists and follow our 
informants.”34 ANT nodigt uit om het kantoor te verlaten en empirisch 
onderzoek te doen in de praktijk.35  

Het epistemological chicken debat maakt de verschillende posities van STS-
tradities inzichtelijk. SSK is meer gericht op het verklaren van 
wetenschappelijke kennis en waarheid; het richt zich op representaties van de 
wereld. In die zin stelt SSK epistemologie voorop. ANT is beschrijvend; het 
gaat over de vraag hoe wetenschap wordt gedaan; of, met andere woorden, hoe de 
wereld getransformeerd wordt naar woorden en grafieken.36 ANT volgt en beschrijft 
referenties of associaties; ANT houdt zich bezig met ontologische vragen. In de 
volgende paragraaf keren we weer terug naar forensische (DNA) praktijken om 
te zien hoe SSK en ANT andere aspecten van forensische genetica belichten en 
dus ook andere kennis produceren.  
 
 

 
32 Pickering 1992 
33 Collins & Yearley 1992: 310-11; zie ook: Callon & Latour 1992: 345. 
34 Callon & Latour 1992: 361 
35 Dit is, zoals we straks zullen zien, geen noodzakelijkheid om ANT-onderzoek te 
doen; evenmin bedoel ik hier te zeggen dat SSK-onderzoek alleen vanuit een kantoor 
gedaan kan worden.  
36 Dit is een bijna letterlijke vertaling van een zin uit het werk van Latour (1999: 24): 
“how do we pack the world into words?” In paragraaf 1.8 kom ik hierop terug.  



 20

                                                

1.4 STS en forensische (DNA) praktijken 
Hoe zijn forensisch-genetische praktijken door verschillende STS’ers de laatste 
twee decennia beschreven? Dat is de vraag die in deze paragraaf centraal staat. 
Meer in het bijzonder gaat het over het soort van vragen en daaruit 
voortvloeiende kennis met betrekking tot forensische genetica. De paragraaf 
dient dus twee doelen: introductie van aspecten van de forensische genetica en 
verder inzicht in het soort van vragen en kennis die SSK en ANT analyseren. 
 
SSK en Amerikaanse rechtszalen 
De afgelopen 20 jaar zijn SSK-inzichten toegepast op het gebruik van 
forensisch bewijs in het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding.37 Met 
name het werk van de Amerikaanse wetenschapssocioloog Sheila Jasanoff is 
van belang. Haar boek Science at the Bar start vanuit de assumptie dat wet en 
wetenschap elkaar interactief construeren, haar normatieve vraag is hoe die 
interactieprocessen verbeterd kunnen worden. Voor het beantwoorden van die 
vraag, richt zij haar blik op het gebruik van expertise tijdens juridische 
processen, beschrijft zij hoe die processen functioneren als een vorm van 
publiekseducatie over wetenschap en technologie, en is zij geïnteresseerd in het 
proces van strafrechterlijke closure. Jasanoff stelt dat het juridische proces een 
vruchtbare bron is voor het transparant maken van “values, biases, and social 
assumptions that are embedded in many expert claims about physical and 
natural phenomena.”38 Het zijn vragen en interesses die we terugzien in de 
SSK-traditie. En dat is gegeven de wijze waarop het Amerikaanse common law 
systeem (vaak ook adversarial system genoemd) niet zo vreemd.  

Het Amerikaanse common law systeem is zo georganiseerd dat de beide 
procespartijen, aanklager en verdediging, (in principe) gelijk zijn. De rechter 
heeft een taak als ‘scheidsrechter’, de jury functioneert als fact-finder. Gegeven de 
(in principe) gelijke positie, worden beide partijen in staat gesteld hun versie 
over wat er ‘echt’ is gebeurd rondom een misdrijf voor de jury over het 
voetlicht te brengen. Als alles gezegd is, trekt de jury zich terug voor beraad. Zij 
beslist dan welk verhaal over wat er ‘echt’ gebeurd is het meest overtuigend 
wordt gevonden. Na de beraadslaging spreekt de jury haar oordeel uit. Als de 
verdachte schuldig wordt geacht, bepaalt de rechter de straf. De leest waarop 
het common law systeem is geschoeid, heeft consequenties voor de wijze waarop 
forensische expertise wordt gemobiliseerd. Gegeven de gelijkwaardigheid van 
beide procespartijen, kunnen zij hun eigen expert witness inhuren. De resultaten 
van hun forensisch onderzoek over de onderzochte feiten wordt tijdens de 
terechtzitting uitgelegd. Als de uitleg van beide experts verschilt, dan staan er 

 
37 Zie de bundel van Smith & Wynne (1989), waarin een verzameling case-studies is 
samengebracht waarin wetenschapssociologen reflecteren op het gebruik van 
wetenschappelijke kennis in het juridische domein.  
38 Jasanoff 1995: 20 



 21

                                                

twee verschillende interpretaties over dezelfde waarheid tegenover elkaar. 
Omdat het juridisch proces moet worden afgesloten, moet er een keuze worden 
gemaakt tussen de ene of de andere interpretatie.  

Het sluiten van technische en wetenschappelijke controverses over de 
juiste interpretatie van de feiten wordt bewerkstelligd door deelnemers aan het 
juridische proces die (vaak) weinig technisch-wetenschappelijke achtergrond 
hebben met betrekking tot de expertise die ter discussie staat. Er is, met andere 
woorden, een verschil tussen wie de interpretaties maakt en wie erover beslist.39 
Retorische strategieën, het zaaien van twijfel of het laten zien van plaatjes 
dragen allemaal bij aan het proces dat de ene interpretatie voor de rechter of 
jury aannemelijker wordt gemaakt dan de andere.40 Hoe dat in het common law 
systeem kan uitpakken voor waarheidsvinding wordt, aan de hand van de 
rechtszaak tegen de van moord verdachte American footballer OJ Simpson, door 
Jasanoff geanalyseerd: “a common-law trial is not purely and simply a search 
for the truth: it is, more accurately, a contest of credibility between two 
carefully packaged, competing accounts of the ‘same’ reality. Plausibility is what 
carries the day: by trial’s end, the winning story is the one that strikes the fact-
finder as the more believable.”41 Omdat forensisch bewijs in het (Amerikaanse) 
common law systeem tijdens cross examination gedeconstrueerd wordt, heeft de 
Amerikaanse wetenschapssocioloog Michael Lynch gesteld dat dat rechtsstelsel 
als een sociology of knowlegde machine functioneert.42 Het is daarom niet heel 
verrassend dat SSK-geïnspireerd onderzoek rondom het gebruik van forensisch 
bewijs in met name in het Amerikaanse rechtsstelsel is uitgevoerd. 
 
SSK en Nederlandse rechtszalen 
Het Nederlandse rechtssysteem is vormgegeven naar een (gematigd) 
inquisitoriaal model; de procespartijen – openbaar ministerie en de verdachte – 
zijn niet gelijk: een verdachte is primair het onderwerp van onderzoek, het 
openbaar ministerie is primair leidend. Er is geen jury. Tijdens de terechtzitting 
gaat de rechter actief op zoek naar ‘de waarheid’. Nadat z/hij kennis heeft 
genomen van het strafdossier en de daarin aanwezige documenten, en de 
aanklager en verdediging heeft gehoord, vonnist de rechter over schuld en 
onschuld en legt z/hij eventueel een sanctie op. Het is vervolgens aan het 
openbaar ministerie de sanctie te executeren. Gegeven de rol van de rechter als 
waarheidsvinder, is het van belang dat z/hij wordt voorzien van feitelijke – 
onpartijdige – informatie zodat de zaak goed beoordeeld kan worden. 

 
39 Jasanoff 1995: 9; zie ook: Wynne (1989: 31): “Thus, ‘expert authoritiy’ is very much 
determined by the court’s interpretation of the problem before it, and not by 
professional divisions of labour or hierarchies of skill or knowledge.” 
40 Zie: Cole 1998, 2001; Jasanoff 1998, 2002; Lynch 1998; Lynch & Cole 2005. 
41 Jasanoff 1998: 731 
42 Lynch 1998 
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Forensisch bewijs komt daardoor op andere wijze tot stand dan in het Anglo-
Amerikaanse rechtssysteem.  

Forensisch bewijs is in Nederland meestal een rapport dat is opgesteld 
door een deskundige. De rol van een deskundige staat omschreven in artikel 
228 van het Wetboek van Strafvordering: “De deskundige wordt door den 
rechter-commissaris beëedigd dat hij zijne taak naar zijn geweten zal vervullen.” 
Veel forensische deskundigen zijn werkzaam bij het NFI. Het NFI ressorteert 
onder verantwoordelijkheid van de minister van justitie, en haar functie staat 
benoemd in Nederlandse regelgeving: “Met het oog op de waarheidsvinding in 
strafzaken staat het NFI op het terrein van de forensische wetenschap ten 
dienste van het openbaar ministerie, de politie, overige personen en instanties 
die zijn belast met de opsporing van strafbare feiten, de zittende magistratuur 
en het ministerie van Justitie.”43 Opvallend is het dat het NFI slechts 
onderzoek kan doen na een opdracht van de autoriteiten die betrokken zijn bij 
het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding; de verdediging is gegeven de 
wettelijke voorziening voor contra-onderzoek afhankelijk van het openbaar 
ministerie of de rechterlijke macht.44 Gegeven de rol van de rechter als 
waarheidsvinder en zijn afhankelijkheid van objectieve feiten, en de ongelijke 
positie van aanklager en aangeklaagde, zijn de verschillende bij het proces van 
strafrechtelijke waarheidsvinding betrokken partijen – politie, officieren van 
justitie, forensische deskundigen – in Nederland, aldus de Nederlandse 
rechtssocioloog Petra van Kampen, relatief onpartijdig en eerlijk.45 Een van de 
gevolgen van deze wijze van het organiseren van forensisch bewijs is dat het 
bijna nooit ter dis

Dat in Nederland weinig controverses rondom de interpretatie van 
forensisch bewijs voor de rechter worden uitgevochten, kan een reden zijn dat 
er relatief weinig SSK-onderzoek op het grensvlak van wet en wetenschap is 
gedaan in Nederland. Een uitzondering is de zogenaamde ‘Leidse balpenzaak.’ 
In mei 1991 wordt een vrouw dood aangetroffen in haar huis in Leiden. Bij 
sectie blijkt zij een balpen in haar oog te hebben; een misdrijf wordt vermoed. 
De zoon van de vrouw wordt de hoofdverdachte in de zaak: hij zou, aldus het 
openbaar ministerie, met een kruisboog de pen in het oog van zijn moeder 
hebben geschoten. De rechter acht het wettig en overtuigend bewezen dat de 
zoon de moord heeft gepleegd, en veroordeelt hem tot 12 jaar gevangenisstraf. 
Daarmee wordt de hypothese dat de vrouw is vermoord door met een 
kruisboog een pen in haar oog te schieten tot waarheid gehamerd.  

 
43 Staatscourant 2001 
44 Zie: Broeders 2003: 68. Op 1 januari 2010 is de Wet deskundige in strafzaken 
inwerking getreden, waarmee aan de bovenbeschreven situatie een einde is gekomen. 
45 Van Kampen 1998: 48 
46 Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals de zaak ‘Lucia de B.’ (zie: Derksen 2006) en 
de ‘Deventer moordzaak’.  
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Een aantal mensen, waaronder de vader van de veroordeelde man en 
echtgenoot van de dode vrouw, gelooft niet in moord. Wat volgt is een, door 
de vader geïnitieerde, serie tests waarin de hypothese van het openbaar 
ministerie – de vrouw is vermoord door met een kruisboog een pen haar oog in 
te schieten – wordt getest. Alle tests falsifiëren de hypothese; bovendien 
worden in de medisch-wetenschappelijk literatuur voorbeelden gevonden 
waarbij anderen komen te overlijden door met hun oog op een pen te vallen, 
waarbij de pen zich in het oog boort. Het blijkt erg moeilijk te zijn om de 
alternatieve hypothese – de vrouw is per ongeluk met haar oog op een pen 
gevallen, van een moord is dus geen sprake – over het voetlicht te brengen bij 
de rechter; de rechter volgt, zo stelt de Rotterdamse wetenschapsonderzoeker 
Roland Bal, de institutionele grenzen van het NFI, waarbij de rechter direct 
grenzen trekt rondom geldige kennis en niet-geldige kennis – dat proces is 
beschreven als boundary work of grenzenwerk.47 Grenzenwerk is, aldus Bal, in 
Nederland niet nodig: “in American courts, distinguishing science from 
nonscience actually entails work, within the Dutch criminal legal system, such 
boundaries have already been defined, enabling judges to just refer to 
preestablished, structural boundaries. This explains the relative lack of explicit 
demarcation criteria; that is, where science can be recognized as such, explicit 
criteria are unnecessary.”48 Het artikel van Bal problematiseert het gebrek aan 
grenzenwerk rondom forensisch bewijs in het Nederlandse rechtsstelsel; de 
rechter volgt de getrokken institutionele grenzen, daardoor is er minder ruimte 
voor kennis van buiten die grenzen.49  

Het besproken onderzoek van Jasanoff en Bal zijn voorbeelden van de 
wijze waarop SSK georiënteerd onderzoek inzichtelijk maakt hoe forensische 
kennis in rechtszalen wordt gebruikt, hoe erover wordt besloten, welke experts 
en expertises worden toegelaten, welke partij of kennis de meeste 
geloofwaardigheid of legitimteit bezit en hoe tijdens rechtszaken 

 
47 Gieryn 1983; Halffman 2003 
48 Bal 2005: 56 
49 De bovengemelde recente toetreding van drie nieuwe forensisch-genetische 
laboratoria brengt verandering in deze situatie, want er zullen vaker twee verschillende 
interpretaties over de feiten tijdens terechtzittingen naar voren worden gebracht; er zal 
dus meer grenzenwerk moeten worden verricht door Nederlandse rechters. Dit kan 
ertoe leiden dat de kloof tussen juristen en (forensische) wetenschappers kleiner zal 
worden. Voor een beschrijving van de kloof tussen wetenschappers en juristen, zie: 
Broeders 2002, 2005; Crombag 2000; De Knijff 2004, 2006; Nijboer 2004. Voor een 
analyse hoe DNA-rapportages bijdragen aan die kloof, zie Toom 2009. De juristen 
Raat, Heijnen en Malsch (2009) hebben onderzocht of juristen de rapporten van DNA-
deskundigen juist interpreteren. De onderzoekers hebben gevonden dat juristen, 
ondanks het feit dat zij aangeven de rapporten te begrijpen, vaak niet in staat zijn op 
juiste wijze de conclusie van het rapport weer te geven.  
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wetenschappelijke kennis wordt gedeconstrueerd. Maar hoe zit het met ANT 
en het gebruik van forensische kennis?  
 
ANT en forensisch-genetische praktijken  
Er is, in vergelijking met SSK, nog weinig ANT-onderzoek gedaan naar 
forensisch DNA-onderzoek. Het onderzoek dat wel is gedaan, biedt een andere 
kijk op forensische kennis. Een voorbeeld is het etnografische werk van de 
Amsterdamse wetenschapsonderzoeker Amâde M’charek. Zij beschrijft de 
ontwikkelingen rondom een DNA-match in een moordzaak. Het object van de 
analyse is de geformuleerde random match probability (RMP). Vandaag de dag luidt 
de standaardformulering als volgt: “De kans dat een willekeurig ander individu, 
welke geen bloedverwant is van de verdachte, hetzelfde DNA-profiel bezit als 
dat van bovengenoemd sporenmateriaal is minder dan 1 op de miljard.”50 Een 
volledig hedendaags DNA-profiel is dus bijna individu-specifiek. Om tot een 
dergelijke statistisch onderbouwde uitspraak te komen, is van 231 onverwante 
Nederlanders het DNA-profiel opgeslagen in een referentiedatabestand.51  

Terug naar de zaak die M’charek beschrijft. Het betreft een zaak die 
speelt in de jaren ’90. RMPs werden toen nog uitgedrukt in miljoen(en), de 
statistische onderbouwing is een referentiedatabestand bestaande uit 168 
Nederlandse onverwante mannen. De casus die M’charek beschrijft is 
problematisch omdat de verdachte een Turkse achtergrond heeft; dat roept bij 
de advocaat de vraag op of de berekende RMP van 1:10.000.000 dan opgeld 
doet. Nauwgezet reconstrueert M’charek hoe (populatie) genetici van het 
laboratorium waar zij haar onderzoek doet een RMP produceren voor een 
Turkse verdachte. Inzicht in wat een Turk en een Turkse populatie is, is 
daarvoor onontbeerlijk. Het is een vraag die op het eerste gezicht makkelijk te 
beantwoorden is, maar in de forensisch-genetische praktijk een weerbarstig 
object blijkt. Een populatie is geen eenduidige categorie, maar afhankelijk van 
familienamen, landsgrenzen, etniciteit, laboratoriumroutines en genetische 
markers. Categorieën, in dit geval populatie en individu, zijn dus niet het 
resultaat van de deliberaties tussen deskundigen in de rechtszaal en daarom geen 
(of: niet alleen) sociale constructies, maar ook het resultaat van de routines en 
technologieën in genetische praktijken: “In genetic practice, neither the individual 
nor the population is a natural category. Both are technology assisted and 
established in the diverse practices of laboratory and routines.”52 ANT maakt 
het mogelijk genaturaliseerde categorieën ter discussie te stellen doordat het 

 
50 LUMC 2005 
51 NFI 2006: 6, p. 8. Sinds 2009 heeft het NFI een DNA-typeringssysteem dat meer 
markers vaststelt dan de tien die het SGM+ systeem bepaalt. Het referentiedatabestand 
zal dientengevolge zijn uitgebreid.  
52 M’charek 2005a: 48-9. Zie ook M’charek 2001, 2005b. Jurisprudentie van de Hoge 
Raad (1998) over een gelijksoortige zaak, waarbij een verdachte het RMP aanvecht op 
grond van het feit dat hij Toeareg is, is beschikbaar. 
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inclusief is naar technieken en routines. Met ANT kan het 
natuurwetenschappelijke domein de sociale wetenschap worden binnengehaald.  

Een tweede voorbeeld waarin ANT wordt gebruikt om over forensisch 
DNA-onderzoek te schrijven is het recent verschenen boek Genetic Policing van 
de Engelse sociologen Robin Williams en Paul Johnson. Hun boek gaat over de 
nationale DNA-databank van Engeland en Wales (hierna: NDNAD). Ook 
Williams & Johnson zijn, net als M’charek, inclusief met betrekking tot routines 
en technologieën, maar hun interesse is anders. Zij zijn niet geïnteresseerd in de 
wijze waarop genaturaliseerde categorieën door technologie tot stand worden 
gebracht, maar hoe de DNA-databank, als gevolg van complexe interacties 
tussen onder andere de genetica, informatica, forensische praktijk, opsporing en 
rechtspraak, procedures en beleid, ingrijpende consequenties heeft voor 
wetenschap, beleid en politiewerk:  
 

“Our aim is to reveal the practical – rather than the 
theoretically stipulated – course and consequences of its 
[DNA profiling and databasing, VT] routine integration into 
criminal detection in a particular legal jurisdiction. However, 
unlike … Lynch & Jasanoff we are less interested in the 
contingencies surrounding the use of DNA evidence in 
criminal prosecutions and more interested in the use of DNA 
‘intelligence’ by the police in investigations. In the following 
chapters we will try to show the ways in which the scientific 
and technological character of DNA profiling and databasing 
in the United Kingdom was both shaped by, and continues to 
shape, the legislative and policing contexts in which it has 
been located.”53 

 
Williams & Johnson richten hun vizier op de praktijk. Zij beschrijven dat de 
DNA-databank geen computer is die ergens in een kantoor staat, maar ingebed 
is in een praktijk van (onder andere) opsporing, wetgeving, criminaliteit, 
lichamen en lichaamsmateriaal, en dat door die verbanden een nieuwe praktijk 
tot stand komt, bijvoorbeeld met betrekking tot opsporing. Opsporing begint 
vaak niet meer met misdrijven of een aangifte, maar met personen die door de 
DNA-databank automatisch, snel en bij voortduring in verband worden 
gebracht met een plaats delict.54 Zo laten Williams & Johnson, omdat de DNA-
databank bijdraagt aan het herorganiseren en herordenen van 
opsporingspraktijken en de domeinen die daartoe behoren, de politiek-
normatieve geladenheid van de DNA-databank zien. 
 

 
53 Williams & Johnson 2008: 17-8 (cursivering toegevoegd) 
54 Zie: Toom 2010b. 
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SSK, ANT en forensische genetica 
In essentie is SSK – omdat het zich richt op de wijze waarop mensen afspraken 
maken, controverses sluiten of door middel van grenzenwerk 
wetenschappelijke geloofwaardigheid, betrouwbaarheid of autoriteit verwerven 
– een benadering om sociale constructies te articuleren. Het bestuderen van 
forensische genetica in de rechtszaal of de wijze waarop wordt onderhandeld 
welke forensische kennis wordt toegelaten tot de rechtszaal, is een typische 
vraag die, zo blijkt uit de bovenstaande bespreking, met SSK kan worden 
bestudeerd. ANT is, gegeven haar materieel-semiotische benadering van 
heterogene of hybride praktijken, gericht op relaties die ontstaan tussen 
subjecten en objecten en is daarmee tegelijkertijd een methode om politiek en 
normativiteit besloten in die subjecten en objecten te articuleren – met ANT 
worden constructies beschreven. Hoe een forensisch-genetische praktijk is 
geconstrueerd, is afhankelijk van de wijze waarop de daartoe behorende 
subjecten en objecten zich tot elkaar verhouden. Om die verhouding te kunnen 
beschrijven, is ANT afhankelijk van de wijze waarop forensisch-genetische 
praktijken worden gedaan; ANT is dus gericht op de dagelijkse organisatie van 
die domeinen en praktijken die voor forensisch DNA-onderzoek ertoe doen. 
SSK en ANT toegepast op de forensische genetica in Nederland genereren 
andere inzichten en vragen om een andere onderzoeksbenadering.  
 
1.5 Situeren van theorie 
In het voorgaande heb ik al aangegeven dat mijn interesse gericht is op 
interacties tussen genetica en processen van strafrechtelijke waarheidsvinding 
én de wijze waarop politiek en normativiteit daardoor in forensisch-genetische 
praktijken zijn ingebouwd. ANT als methodologisch repertoire maakt het 
mogelijk om verbanden en associaties tussen wetgeving en genetica, 
opsporingsbevoegdheden en grondrechten én biologie en rechtsstaat te 
analyseren. Het is daarom ook ANT dat belangrijk heeft bijgedragen aan de 
analyse die in dit boek wordt gepresenteerd. Meer specifiek betreft het een door 
feministische filosofie geïnspireerde versie van ANT.  
 
Een door feministische filosofie geïnspireerde ANT 
ANT doet ‘politiek’ en normativiteit, zo laten de analyses van M’charek én 
Williams & Johnson zien, op twee manieren. Ten eerste worden genetische 
routines en technologieën – genetische markers, DNA-databanken, protocollen 
etc. – niet als op zichzelf staande objecten beschreven, maar gesitueerd in 
zogenaamde sociomateriële netwerken of collectieven die bestaan uit de verbanden 
tussen mensen en dingen, subjecten en objecten, cultuur en natuur. Ten tweede 
wordt politiek en normativiteit van mensen en hun instituties overgeheveld naar 
die sociomateriële netwerken. Het wordt daardoor mogelijk om, in plaats van 
het bereiken van wetenschappelijke waarheid als gevolg van sociale interacties, 
een politiek te articuleren die besloten ligt in de routines en technologieën van 
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genetische praktijken. Sociomateriële collectieven bestaande uit materialiteit, 
objecten en mensen, als actieve en prolifererende actoren met politiek en 
normativiteit zijn, in de woorden van M’charek, ‘gearticuleerde collectieven’:  
 

“First, that they articulate in the sense that such profiles are not 
neutral and docile objects, but normative and active ones. 
They make specific links between different sites and actors 
and order the relations between them (e.g. the relations 
between the different actors involved in the chain of custody, 
or, that between individuals identified). Second, as collective 
rather than singular objects – say a representation of the 
DNA of an individual – DNA profiles should be viewed as 
‘heterogeneous networks of relations’ that draw together a 
variety of humans and things in rather fluid configurations.”55 

 
In ANT gaat het dus om handelen, om het maken van verschil, over het tot 
stand brengen van koppelingen en het maken van associaties – om het even 
‘wie’ of ‘wat’ die actie, koppeling of associatie in praktijk brengt. De Nederlandse 
empirisch filosoof Annemarie Mol gebruikt in haar boek The Body Multiple voor 
‘in praktijk brengen/komen’ het concept to enact/ed: “This suggests that 
activities take place – but leaves the actors vague. It also suggests that in the act, 
and only then and there, something is – being enacted.”56 In het boek dat voor 
u ligt gebruik ik de woorden ‘bewerkstelligen’, ‘tot stand brengen/komen’ en ‘in 
praktijk brengen/komen’ voor wat Mol als to enact/ed beschrijft.  

Het citaat van Mol zegt meer: plaats (there) en tijd (then) zijn belangrijk 
als het gaat om het beschrijven van sociomateriële praktijken: wie beschrijft en 
wat wordt beschreven? Hoe zijn menselijke subjecten en materiële objecten én 
onderzoeker en onderzoeksmateriaal ten opzichte van elkaar gesitueerd?57 Is 
het mogelijk forensisch DNA-onderzoek als praktijk ‘authentiek’ en ‘loyaal’ te 
beschrijven en tegelijkertijd de objectiviteit en rationaliteit ervan te bevragen? 
De Amerikaanse filosoof Donna Haraway heeft daarover een inmiddels klassiek 
stuk geschreven: Situated knowledges.58 In dat stuk beargumenteert Haraway op 
eloquente wijze dat wetenschappelijke kennis niet objectief, rationeel en af is, 
maar altijd belichaamd, gesitueerd, partieel en contradictoir is: “We seek … 
knowledges … ruled by partial sight and limited voice. We do not seek partiality 
for its own sake, but for the sake of the connections and unexpected openings 
situated knowledges make possible. The only way to find a larger vision is to be 

 
55 M’charek 2008a: 521 (cursivering in orgineel) 
56 Mol 2002: 33 (cursivering in orgineel) 
57 Mol 2002: 33-50; zie ook: Law 2002: hoofdstuk 2. 
58 Haraway 1991a; zie ook: Haraway 1997; Law 2002: 41-2; Strathern 2004: 32. 
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somewhere in particular … i.e., of views from somewhere.”59 Haraway 
suggereert dat kennis nooit volledig en vaak inherent tegenstrijdig is; een 
kritische (lees: feministische) sociale wetenschap zou zich dáárop, door heel 
specifiek (lees: gesitueerd) kennis en haar materieel-semiotisch praktijken te 
beschrijven, moeten richten. Het zijn de door feministische filosofie ingegeven 
versies van ANT, zoals van Haraway, Mol en M’charek, die dit boek hebben 
geïnspireerd.  
 
1.6 Casus en vraagstelling  
De forensisch-genetische praktijken die in dit boek door middel van een ANT-
benadering worden beschreven, beslaan drie verschillende periodes. Meer 
specifiek gaat het in dit boek over het gebruik van genetische technieken tijdens 
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding in Nederland. Die keuze is niet 
alleen voortgekomen uit praktische overwegingen. Nederland is een 
interessante casus of model voor andere Europese landen op het continent, 
want het rechtsstatelijke model – in het bijzonder met betrekking tot het 
(gematigd) inquisitoriaal rechtssysteem – van veel van die landen is vergelijkbaar 
met het Nederlandse. Bijzonder aan Nederland is echter dat het internationaal 
vooroploopt met de regulering van forensisch-genetische technieken.60 Zo was 
Nederland het eerste land dat specifieke forensische DNA-wetgeving had, heeft 
het als eerste (en totnogtoe enige) land ter wereld uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken wettelijk geregeld, en heeft de Tweede Kamer thans 
nieuwe wet- en regelgeving in behandeling met betrekking tot DNA-
verwantschapsonderzoek.61 De beschreven forensisch-genetische praktijken 
zijn dus zowel Nederlandse casus, maar, zo is de ambitie van dit boek, werpen 
eveneens licht op interacties tussen genetica en processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding in Europese landen met eveneens een (gematigd) 
inquisitoriaal rechtssysteem. 

Er zijn drie zaken (hierna: casus) geselecteerd waarmee interacties 
tussen genetica en processen van strafrechtelijke waarheidsvinding worden 
beschreven. Dergelijke casus worden in dit boek om drie redenen mijlpaalcasus 
genoemd.62 Ten eerste bieden ze inkijkjes in de wijze waarop forensisch DNA-

 
59 Haraway 1991a: 196 
60 Ter vergelijking: in Oostenrijk is in 1997 forensische DNA-wetgeving inwerking 
getreden, Zweden en België volgen in 1999; Portugal heeft sinds februari 2008 
dergelijke wetgeving, zie respectievelijk: Prainsack 2010; Dierickx 2008; Ansell & 
Rasmusson 2008; Machado & Silva 2010. 
61 Zie: M’charek 2005b, 2008a, b; Kayser & Schneider 2009; Tak 1990; Toom 2010a. 
Voor het wetsvoorstel DNA-verwantschapsonderzoek: Tweede Kamer, vergaderjaar 
2009–2010, 32 168, nrs. 1-5. 
62 De mijlpaalcasusmethode is vergelijkbaar met de film-analogie die Annemiek Nelis 
(1998) gebruikt. Zij onderzoekt het ‘regime’ van 25 jaar klinische genetica. In plaats van 
de hele film, beschrijft zij episodes. Haar stelling is dat je niet de hele film hoeft te zien 
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onderzoek in Nederland in verschillende perioden wordt gepraktiseerd. 
Daardoor wordt, ten tweede, inzicht verworven op de omstandigheden en 
rationalisering van de verschillende forensische DNA-wetgeving, zodat, ten 
derde, het verloop van interactieprocessen tussen genetica en processen van 
strafrechtelijke waarheidsvinding kan worden geanalyseerd.  

Voor de selectie van de drie mijlpaalcasus ben ik begonnen met het 
bestuderen van de wetsgeschiedenissen van de drie forensische DNA-
wetgevingen. Het betreft achtereenvolgens de Wet DNA-onderzoeken uit 
1994,63 de Wet DNA-onderzoek in strafzaken uit 200164 en de Wet uiterlijk 
waarneembare persoonskenmerken uit 2003.65 Bij het bestuderen van de 
wetsgeschiedenissen en gesprekken die ik voerde met verschillende 
beleidsmedewerkers en andere experts werd duidelijk dat aan iedere wetgeving 
een problematische casus voorafging. Die casus maakten namelijk duidelijk dat 
de forensische genetica meer mogelijkheden bood voor processen van 
strafrechtelijke waarheidsvinding dan dat de (forensische DNA-) wetgeving 
toestond – het zijn die zaken die in hoofdstukken 2, 3 en 4 worden beschreven 
en hebben achtereenvolgens betrekking op een verkrachtingszaak, een 
inbrakenzaak en een moordzaak.  
 
Een bewijspraktijk voor zware geweldsdelicten 
De wetsgeschiedenis van de wetgeving van 1994 begint met een vraag in de 
Tweede Kamer van Gert Jan Wolffensperger (D66) aan de minister van justitie 
Frits Korthals Altes (VVD) in 1989: “Heb u kennis genomen van de uitspraak 
van de rechtbank in Maastricht, dat een verdachte in een strafzaak niet 
gedwongen mag worden een DNA-proef te ondergaan wegens strijd met artikel 

 
om de plot ervan te begrijpen. Een soortgelijke methode is gehanteerd door Kirejczyk 
et al (2003), die spreken over ‘kritische periodes’ om decennia-lange beleidsprocessen 
rondom problematische medische interventies over het voetlicht te brengen.  
63 Staatsblad 1993, 1994; Staatscourant 1994. Het voorbereidende werk is uitgevoerd 
door de Commissie Moons (1991). Reijntjes (1991) becommentarieert het voornemen 
van de minister van justitie een speciale DNA-wetgeving bespreekt. Mul (1999) gaat in 
op de Wet DNA-onderzoeken en de veranderingen die dan op stapel staan; het 
proefschrift van Prinsen (2008a) verkent de balans tussen de ruimte die wordt gegeven 
aan forensisch DNA-onderzoek en fundamentele rechten. 
64 Staatsblad 2001a, 2001b. Voor technisch-inhoudelijke besprekingen van de 
wetgeving, zie de ‘nulmeting’ van Buiter, Dubelaar et al (2003) en het artikel van Van 
Deudekom & Van der Zwaag (2003). De wet wordt in een kritisch daglicht gesteld in 
een hoofdstuk van M’charek (2005b) en een artikel van Toom (2006). Het proefschrift 
van Prinsen (2008a) verkent de balans tussen de ruimte die wordt gegeven aan 
forensisch DNA-onderzoek en fundamentele rechten 
65 Staatsblad 2003. Zie het artikel van Van Deudekom & Van der Zwaag (2003). Voor 
kritische beschouwingen, zie: Koops & Prinsen 2005; M’charek 2005b, 2008a, b; 
Prinsen 2008a. 
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11 van de Grondwet?”66 Gegeven het feit dat de verdachte recht heeft op 
onaantastbaarheid van het lichaam, kunnen lichaamscellen (bloed, wangslijm) 
niet zonder zijn toestemming worden afgenomen. Aanleiding voor de vraag is 
een verkrachtingszaak waarbij, dusgezegd, een verdachte weigert bloed voor 
DNA-onderzoek af te staan. Het is deze zaak waarin de mogelijkheid van het 
gebruik van forensisch DNA-onderzoek voor het eerst tot een juridisch 
probleem leidt, en is daarom een eerste mijlpaalcasus voor Nederlandse 
forensisch-genetische praktijken. In hoofdstuk 2 staat deze mijlpaalcasus en de 
wetgeving die daarop volgt centraal. Daarmee zal worden beschreven hoe de 
forensisch-genetische praktijk vanaf 1994 tot stand wordt gebracht als 
bewijspraktijk voor ernstige geweldsdelicten.  
 
Volumecriminaliteit en opsporing 
De tweede mijlpaalcasus is een georganiseerd pilot-project ‘DNA bij inbraken’ 
en biedt zicht op de wetgeving van 2001. Het project wordt uitgevoerd in 1998 
en is een samenwerkingsverband van het Gerechtelijk Laboratorium (nu het 
NFI), twee politieregio’s en twee arrondissementsparketten. Tijdens het project 
worden voor het eerst door inbrekers achtergelaten biologische sporen op 
plaatsen delict veiliggesteld met het oog op DNA-onderzoek. Vastgestelde 
DNA-sporen worden opgeslagen in de Nederlandse DNA-databank. In een 
geval worden zestien verschillende plaatsen delict forensisch-genetisch aan 
elkaar gekoppeld. Als later een verdachte wordt aangehouden, en ook zijn 
DNA-profiel wordt toegevoegd aan de DNA-databank, matcht het met die 
zestien DNA-sporen. Voor de minister van justitie Benk Korthals (VVD) 
vormen deze resultaten mede de aanleiding forensisch DNA-onderzoek 
mogelijk te maken bij volumecriminaliteit.67 Het uitbreiden van de forensisch-
genetische praktijk naar volumecriminaliteit heeft, zo wordt in hoofdstuk 3 
beschreven, consequenties voor de distributie van verantwoordelijkheden en 
competenties van betrokken professionals. Een van de consequenties is dat 
forensisch-genetische praktijken een opsporingstoepassing krijgen.  
 
Rechercheren op populaties 
De wetsgeschiedenis van de Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken 
uit 2003 noemt geen mijlpaalcasus. Toch is er wel degelijk een aan te wijzen. 
Op 1 mei 1999 wordt de zestien jarige Marianne Vaatstra vermoord 
aangetroffen in een weiland nabij het Friese Veenklooster. Al snel circuleren er 
geruchten dat een bewoner van het nabij het plaats delict gelegen 
asielzoekerscentrum betrokken zou zijn bij de moord. Als na een half jaar de 

 
66 Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 – 1990, aanhangsel, 173-4; Wolffensperger baseert 
zich op een artikel uit de Volkskrant van 5 oktober 1989 met de titel “Rechtbank 
verbiedt gedwongen DNA-test vermeende verkrachter”. 
67 Persbericht ministerie van justitie, 21 juni 1999 
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zaak nog niet is opgelost en er veel sociaal-maatschappelijke onrust is in de 
regio, zoekt de Friese recherche contact met het Forensisch laboratorium voor 
DNA-onderzoek (FLDO) in Leiden. De recherche wil weten of het mogelijk is 
om door middel van genetisch onderzoek kennis te verkrijgen over de uiterlijk 
waarneembare persoonskenmerken van de onbekende verdachte. Een 
dergelijke techniek is dan beschikbaar, maar het uitvoeren van zo’n test is bij 
wet verboden. Desondanks wordt het onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 
de onbekende verdachte vermoedelijk van Noordwest-Europese origine is. De 
gebeurtenissen die volgen op de moord op Marianne Vaatstra, en leiden tot het 
inwerkingtreden van de Wet uiterlijk waarneembare persoonskenmerken, 
worden besproken in hoofdstuk 4. Onderdeel van de analyse is de 
veranderende logica van opsporingsonderzoeken als uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken bijdragen aan het onderzoek. Een gevolg daarvan is dat 
gerechercheerd zal worden op populaties met het oog op het uitsluiten van 
‘interessante’ personen.  
 
Onderzoeksvragen 
De drie mijlpaalcasus tezamen maken een ontwikkeling van forensisch-
genetische praktijken inzichtelijk, waarbij forensisch DNA-onderzoek eerst bij 
zware geweldsdelicten wordt gebruikt en later bij volumecriminaliteit, en 
waarbij de toepassing van bewijs uitbreidt naar opsporing. Williams & Johnson 
benoemen een dergelijke ontwikkeling, omdat het is waargenomen in veel 
verschillende jurisdicties, het common trajectory van de forensische genetica.68 In 
dit boek maak ik inzichtelijk hoe die ontwikkeling in Nederland is verlopen. 
Mijn aandacht is daarbij gericht op de wijze waarop mensen, kennis, lichamen, 
databanken, bevoegdheden, misdrijven, competenties, grondrechten, 
verantwoordelijkheden, genen, informatie, recherchewerk, wetgeving, 
lichaamsmateriaal, de Nederlandse rechtsstaat, biologie enzovoort onderdeel 
worden van forensisch-genetische praktijken. Op deze wijze kan ik de eerder 
geformuleerde vraagstelling – hoe zijn forensisch-genetische praktijken in 
Nederland tot stand gekomen? – onderzoeken.  

Het doel van de analyse is, om met M’charek te spreken, een 
normativiteit en politiek te identificeren die tot stand wordt gebracht in de 
sociomateriële verbanden van forensisch-genetische praktijken: “This adds to 
the complexity of politics, because normativity is not given in advance but 
performed in practices. It thus differs from practice to practice.”69 Gegeven dat 
de drie mijlpaalcasus gesitueerd zijn in diverse forensisch-genetische praktijken, 
bijvoorbeeld als bewijs in zware geweldsmisdrijven of als opsporingsmiddel, 
verschilt de ingebouwde politiek en normativiteit van díe praktijken. Daarmee 
komt de tweede geformuleerde vraag in beeld: hoe is normativiteit ingebouwd 

 
68 Williams & Johnson 2008: 1 
69 M’charek 2008a: 527 
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in forensisch-genetische praktijken, en wat behelst het? Deze tweede 
onderzoeksvraag maakt zichtbaar dat forensisch DNA-onderzoek niet 
gereduceerd kan worden tot een juridische of wettelijke dan wel 
wetenschappelijke bezigheid, maar een sociomateriële praktijk is; dat het geen 
objectief en neutraal middel is, maar diep ingrijpt op onze rechtsorde; dat een 
DNA-profiel geen kant-en-klaar product is, maar een verleden, heden en 
toekomst heeft; en dat de ene forensisch-genetische praktijk niet de andere is en 
daardoor op andere wijze politiek en normativiteit doen. Dergelijke aspecten 
van forensisch-genetische praktijken worden in dit boek aan de orde gesteld. 
Daarmee beoog ik bij te dragen aan de kennis en inzichten van forensisch 
DNA-onderzoek en processen van strafrechtelijke waarheidsvinding in 
Nederland en andere landen met een gematigd inquisitoriaal rechtssysteem. 
Bovendien probeer ik bij te dragen aan een beter begrip van de normatieve en 
politieke implicaties van forensisch DNA-onderzoek door aspecten van 
forensisch-genetische praktijken te articuleren die weinig ruimte krijgen gegeven 
het dominante contemporaine forensisch-genetische vertoog.70  
 
1.7 Normatieve kaders 
Door in mijn beschrijvingen voortdurend oog te hebben voor twee waarde-
geladen objecten – de ‘Nederlandse rechtsstaat’ en het ‘bekende lichaam’ – zal 
ik sociaal-wetenschappelijke analyses produceren die forensisch-genetische 
praktijken in een ander perspectief plaatsen. 
 
De Nederlandse rechtsstaat 
De rechtsstaat is het orgaan waar het geweldsmonopolie zetelt – alleen hij is 
gerechtigd om geweld, bijvoorbeeld iemand gevangennemen of -houden, uit te 
oefenen. Klassieke grondrechten, zoals het recht op bescherming van het 
persoonlijke leven, recht op een onschendbaar lichaam, vrijheid van godsdienst 
etc., beschermen individuen tegen onnodige inzet van overheidsgeweld; 
klassieke grondrechten zijn instrumenten “die ertoe strekken grenzen aan te 
geven waar de overheid niet zonder wettelijke toestemming aan voorbij mag 
gaan, zoals bij de bescherming van de vrijheid van meningsuiting of de 
godsdienstvrijheid.”71 Met betrekking tot processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding zijn er strikte wettelijke regels rondom aanhouden, fouilleren, 
verhoor, lichamelijk onderzoek, inverzekeringstelling, inbewaringstelling 
(voorlopige hechtenis), openen gerechtelijk vooronderzoek, strafoplegging en 

 
70 Het dominante vertoog van de forensische genetica als methode voor betrouwbare 
en probleemloze waarheidsvinding via de genen, zoals geschetst in het Woord vooraf, 
convergeert met Jasanoff’s (2003: 227) beschrijving van een technology of hubris. De 
analyses van forensisch-genetische praktijken beoogt juist de aandacht te vestigen op de 
onbekende, onzekere, ambigue en oncontroleerbare aspecten van forensisch DNA-
onderzoek als een technology of humility.  
71 Witteveen 2003: 150 
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executie van straf. Bij al deze maatregelen zijn individuele grondrechten en 
meer algemene rechtsprincipes in het geding, welke genoemd staan in de 
Grondwet en het EVRM en waarmee grenzen worden gesteld aan 
overheidsoptreden. 

Het Wetboek van Strafvordering stelt onder welke omstandigheden 
individuele vrijheden geschonden mogen worden. Denk daarbij aan vasthouden 
en detentie, lichamelijk onderzoek, huiszoeking, afzonderen en het afluisteren 
van telefoongesprekken. De grenzen zijn niet statisch, maar voortdurend in 
beweging. Met betrekking tot het onderwerp van dit boek, spreek ik van een 
oprukkende overheid als individuele vrijheden worden beknot als gevolg van 
genetische onderzoeksmogelijkheden die door wettelijke maatregelen als 
forensische techniek tot stand worden gebracht. Het object van die oprukkende 
overheid (in de forensisch-genetische praktijken die ik beschrijf) is het ‘bekende 
lichaam’. 
 
‘Bekende’ personen en hun lichamen 
In zijn studie Discipline, toezicht en straf heeft de Franse filosoof Michel Foucault 
beschreven hoe biologische lichamen, door middel van kennis en zeggenschap 
over die lichamen, tot onderdeel van overheidsvertogen en -praktijken worden 
gemaakt: “Deze kennis en deze heerschappij vormen tezamen wat we de politieke 
technologie van het lichaam zouden kunnen noemen.”72 Voordat de 
autoriteiten die betrokken zijn bij processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding forensisch-genetische kennis kunnen produceren over 
lichamen, moeten die autoriteiten er heerschappij over verwerven. Het 
verwerven van heerschappij en het produceren van kennis over lichamen zijn 
politiek-normatieve problemen. Ten eerste worden lichamen van ‘bekende 
personen’ – daaronder versta ik personen van wie de naam en andere personalia 
bekend zijn bij autoriteiten betrokken bij het proces van strafrechtelijke 
waarheidsvinding – beschermd door artikel 11 van de Nederlandse Grondwet: 
“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op 
onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Ten tweede zit in lichaamsmateriaal het 
gehele genoom waarmee persoonlijke informatie over de donor van dat 
materiaal ontsloten kan worden; artikel 10 van de Grondwet is daarmee in het 
geding: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, 
recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.”73  

Er zijn, sinds de introductie van forensisch DNA-onderzoek in 
Nederland, steeds meer omstandigheden geformuleerd waaronder de inbreuk 
op de persoonlijke levenssfeer en het lichaam van bekende personen als 

 
72 Foucault 1989: 41 (cursivering toegevoegd) 
73 De reikwijdte van artikel 8 van het EVRM omvat beide individuele grondrechten: 
“Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn 
woning en zijn correspondentie.” 



 34

                                                

gerechtvaardigd wordt beschouwd. Dat betekent dat er meer omstandigheden 
zijn waaronder het recht op een onaantastbaar lichaam en persoonlijke 
levenssfeer geschonden mogen worden. Er is, mede als gevolg van de 
‘oprukkende’ overheid, steeds minder ruimte voor het zijn van een “private 
subject-body” en meer ruimte voor het hebben van een “public body-object”.74 
Over lichamen van bekende personen verwerven de autoriteiten door middel van 
wettelijke uitzonderingen op het recht op een onaantastbaar lichaam zeggenschap; aldus 
kunnen zij door middel van forensisch-genetische technieken er kennis over produceren. 
Lichamen die zich bevinden op het snijpunt van wetgeving en genetica zijn 
lichamen die geschonden mogen worden met het oog op DNA-onderzoek en 
benoem ik in dit boek als ‘forensisch-genetische lichamen’.75 Het lichaam van 
een bekende persoon kan onder de definitie van het forensisch-genetisch 
lichaam vallen. Ik zal het hierna benoemen als ‘bekend lichaam’ om aan te 
duiden dat ze zowel bij de overheid bekend zijn als dat er kennis over 
geproduceerd kan worden. Bekende lichamen zijn objecten waarmee politiek en 
normativiteit besloten in forensisch-genetische praktijken kan worden 
blootgelegd.76  
 
1.8 Methodologie 
Voor mijn onderzoek, en de schriftelijke bevindingen ervan in dit boek, heb ik 
geprobeerd de ‘forensische methode’ zo in te zetten dat het een 
methodologisch middel wordt. Ik kan die ‘forensische methode’ het beste 
uitleggen aan de hand van een (versimpeld) voorbeeld dat ik vaak heb gebruikt 
om mijn onderzoek uit te leggen: 
 

Er is een misdrijf gepleegd. Op de plaats delict wordt een 
druppel bloed aangetroffen. Later wordt een verdachte 
aangehouden. De verdachte wordt voor de rechter gebracht. 
Als de rechter vraagt welk bewijs er tegen de man is, loopt de 
aanklager naar voren en toont de druppel bloed. De rechter 
toont zich niet onder de indruk van het bewijs. Maar hoe was 
de situatie geweest als de officier van justitie de druppel bloed 
naar een forensisch laboratorium voor DNA-onderzoek had 
gestuurd? De officier van justitie had dan geen druppel bloed 
aan de rechter kunnen laten zien, maar een statistisch getal. 
Dat getal drukt de kans uit dat een willekeurige persoon uit de 
populatie hetzelfde DNA-profiel heeft als verdachte. Het is 
tegenwoordig vaak een kans die kleiner is dan een op de 

 
74 Mol & Law 2004: 43 
75 Toom 2010a 
76 Haraway 1991b: 180 
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miljard. De rechter zal, zeer geïnteresseerd, het statistische 
bewijs in overweging nemen.  

 
Welke lessen kunnen worden getrokken aan de hand van dit korte voorbeeld, 
en hoe informeert dit mijn onderzoeksmethodologie? Het verhaal roept in ieder 
geval twee vragen op. De eerste is: hoe kan het dat de rechter zich niet door een 
‘echte’ bloeddruppel laat overtuigen, maar wel door een ‘abstract’ statistisch 
getal? Blijkbaar heeft, door de omweg via het forensische DNA-laboratorium, 
de bloeddruppel een zodanige transformatie ondergaan, dat het abstracte 
statistische getal meer realiteitswaarde krijgt dan de echte bloeddruppel. De 
transformatie van een druppel bloed naar een statistisch getal is dus belangrijk. 
De tweede vraag hangt nauw samen met de eerste: hoe weet de rechter dat de 
druppel bloed én het statistische getal geschakeld zijn aan elkaar en aan de plaats 
delict waar de bloeddruppel veiliggesteld werd. Immers, de ene bloeddruppel is 
niet te onderscheiden van de andere. De twee vragen brengen twee problemen 
van forensisch DNA-onderzoek in beeld: transformatie en schakeling. Beide 
processen moeten aantoonbaar en ononderbroken kunnen worden 
gereconstrueerd. Met andere woorden: een rechter of andere persoon 
betrokken bij het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding moet in staat 
worden gesteld het spoor van het statistische getal aantoonbaar en 
ononderbroken te volgen tot aan de bloeddruppel veiliggesteld op het plaats 
delict.77 De forensische methode die dat mogelijk maakt heet de chain of custody. 
Het NFI definieert het als het “proces waarmee het veiligstellen, het 
transporteren, het onderzoeken en het opslaan van onderzoeksmateriaal wordt 
aangeduid. Het doel hiervan is om de integriteit van en de verantwoording over 
het onderzoeksmateriaal eenduidig en achteraf aantoonbaar vast te leggen.”78  

Van de forensische methode heb ik mijn methodologie gemaakt. Het 
methodologische principe is het beschrijven van transformaties en de wijze 
waarop de verschillende objecten zijn geschakeld. Dat principe wordt duidelijk 
als de vraag gesteld wordt hoe een druppel bloed getransformeerd wordt naar 
een statistisch getal en hoe beide objecten geschakeld blijven. Bruno Latour 
heeft over een vergelijkbare vraag een prachtig stuk geschreven. In dat stuk 
doet hij verslag van reis die hij maakt met een aantal botanici, waarin zij 
gezamenlijk afreizen naar het Braziliaanse oerwoud. Hij begint met de vraag 
“how do we pack the world into words?”79 Met andere woorden: hoe is het 
mogelijk dat een stuk oerwoud wordt vertaald naar een diagram of een stuk 
tekst in een wetenschappelijk artikel. Zijn antwoord op die vraag luidt: “it is a 

 
77 Broeders (2003: 128) gebruikt hiervoor de term ‘bewaringsprotocol’. 
78 NFI 2006: 4. Wetenschapssociologen Lynch & McNally (2005: 309) hebben 
beargumenteerd dat de chain of custody, en alle objecten die daaraan bijdragen, kunnen 
worden beschouwd als de rails of justice. 
79 Latour 1999: 24 
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matter of aligning each stages with the ones that precede and follow it, so that, 
beginning with the last stage, one will be able to return to the first.”80 Latour 
stelt dat, om van de wereld naar woorden te komen, transformaties zo moeten 
worden georganiseerd dat de tot stand gebrachte objecten altijd verbonden 
(refereren) zijn aan de voorafgaande en opvolgende objecten.81  

Het werk van Latour als methodologisch principe is behulpzaam bij het 
overbruggen van schijnbaar onoverbrugbare categorieën. Een voorbeeld is de 
wijze waarop de Nederlandse filosoof Irma van der Ploeg laat zien dat er in 
genetische praktijken geen duidelijke scheidslijnen zijn tussen biologisch 
materiaal en informatie of representaties daarvan, want er is “no clear point 
where bodily matter first becomes information”82 Op een vergelijkbare wijze 
brengt het volgen van referenties ons van een plaats delict via een forensisch 
laboratorium naar de rechtszaal, van bloed via een DNA-profiel en statistiek 
naar RMP, van criminaliteit via opsporingsonderzoek naar waarheidsvinding en 
de rechtsorde, en van technieken en wetgeving naar forensisch-genetische 
lichamen. Door de ‘forensische methode’, in casu de chain of custody, als model te 
nemen voor mijn onderzoek, is het getransformeerd tot methodologie en kan 
de hybriditeit van forensisch-genetische praktijken worden beschreven. Een op 
ANT-gebaseerde sociaal-wetenschappelijke beschrijving van forensisch-
genetische praktijken onderscheidt zich van een strikt juridische interpretatie, 
beleidsmatige beschrijving of natuurwetenschappelijke benadering van de 
materie; er wordt geen chronologisch of evolutionair historisch vertoog 
gecreëerd maar juist nieuwe kennis tot stand gebracht die een ander licht werpt 
op de wijze waarop de forensische genetica in de praktijk wordt gedaan. 
 
1.9 Methode 
De geselecteerde mijlpaalcasus zijn de methode om de interacties tussen 
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding en genetica te onderzoeken. De 
mijlpaalcasus worden genoemd in de verschillende wetgevingen. Na de selectie 
van de drie mijlpaalcasus, is een verzoek bij het College van procureurs-generaal 
neergelegd om inzage te verkrijgen in de aangelegde strafdossiers. Het College 
heeft daarvoor toestemming gegeven met betrekking tot de mijlpaalcasus 
beschreven in hoofdstuk 2 en 3. Dergelijke dossiers heb ik leren waarderen als 
objecten waarin verdachten, slachtoffers, misdrijven, kennis, wetgeving, 
processen van strafrechtelijke waarheidsvinding, rechten etc. samenkomen. Een 
dossier is dus zowel methode, zaak, casus en verhaal.83  

 
80 Latour 1999: 64 (cursivering in orgineel) 
81 Voor een voorbeeld hoe een dergelijke analyse kan worden toegepast in een 
forensisch laboratorium voor DNA-onderzoek, zie: M’charek 2000, 2005a; Toom 2009.  
82 Van der Ploeg 2003: 69-70 
83 Zie Kozin (2007) voor een filosofische analyse van strafdossiers en Latour (2010, 
hfd. 2) voor een etnografische analyse van een juridisch dossier.  
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Een strafdossier noch een reconstructie ervan is een forensisch-
genetische praktijk. Om de drie empirische hoofdstukken tot een sociaal-
wetenschappelijke analyse te kunnen maken, heb ik een keur aan geschreven 
media verzameld, waaronder wetenschappelijke artikelen, protocollen, wet- en 
regelgeving, jurisprudentie, gepubliceerde juridische artikelen, en sociaal-
wetenschappelijke literatuur. Bovendien heb ik, waar mogelijk, interviews 
afgenomen met professionals betrokken bij de verschillende mijlpaalcasus. 
Tenslotte heb ik in de zomer van 2005 twee maanden etnografisch onderzoek 
kunnen doen bij het FLDO in Leiden.84 

Voor de zaak die volgt op de moord op Marianne Vaatstra heb ik geen 
gebruik kunnen maken van het dossier: “Het College [van procureurs-generaal] 
geeft in beginsel alleen toestemming voor inzage ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek in dossiers van strafzaken die onherroepelijk zijn 
afgedaan. Het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra is op dit 
moment een zogenaamde ‘cold-case-zaak’ en is een lopend onderzoek. Het 
College geeft aan u dan ook geen toestemming voor inzage.”85 De beslissing 
van het College om het dossier niet toegankelijk te maken, heeft de analyse van 
de mijlpaalcasus wel bemoeilijkt maar niet in de weg gestaan. De moord op 
Marianne Vaatstra, en met name de gebeurtenissen die daarop volgen, maken 
de zaak Marianne Vaatstra tot een van de bekendste en meest geruchtmakende 
moordzaken in Nederland. Als gevolg daarvan is in de media vaak verslag 
gedaan over de zaak. In totaal heb ik bijna 350 krantenartikelen verzameld.86 
Daarnaast hebben het College van procureurs-generaal, het openbaar ministerie 
én de minister van justitie verschillende keren tekst en uitleg gegeven over het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek. Met deze informatie 
heb ik een chronologisch relaas van de zaak Marianne Vaatstra kunnen 
reconstrueren, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van forensische 
genetica voor, tijdens en na processen van strafrechtelijke waarheidsvinding. 
Eerdere versies van hoofdstuk 4 heb ik met het oog op triangulatie uitgebreid 
kunnen bespreken met twee personen die kennis hebben van het dossier dat is 
aangelegd in het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra.87 Ik heb hen 

 
84 Ik dank Peter de Knijff, Thirsa Kraayenbrink en alle medewerkers van het FLDO 
voor hun medewerking en in mij gestelde vertrouwen tijdens de twee maanden dat ik 
bij hen te gast was. Voor een analyse van het werk dat wordt verricht om betrouwbaar 
DNA-bewijs te produceren, zie: Toom 2009. 
85 Brief College van procureurs-generaal, 6 juni 2006 
86 Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van de Lexis Nexis, een databank met 
krantenartikelen. Ik heb zoekopdrachten ingevoerd (d.d. 5 juli 2007) voor drie landelijke 
kranten (De Volkskrant, NRC, De Telegraaf) en een regionale krant (Leeuwarder Courant). 
De ingevoerde termen waren “Marianne Vaatstra” in combinatie met “DNA”. 
Daarmee werd een lijst gegenereerd van bijna 350 artikelen.  
87 De personen zijn Christianne de Poot, werkzaam bij het Wetenschappelijk 
onderzoeks- en documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van justitie, en Anke 
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feitelijke vragen kunnen stellen over de zaak, maar ook vragen over mijn 
analyse, bijvoorbeeld: Klopt de analyse? Staan er feitelijke onjuistheden in? Zijn 
de veronderstellingen van het hoofdstuk correct? In latere versies van het 
hoofdstuk is hun commentaar verwerkt. 
 
Bescherming persoonlijke levenssfeer 
Gegeven de veelheid aan gevoelige informatie die in een strafdossier besloten 
ligt, is het niet zomaar toegankelijk. Voordat een sociale wetenschapper toegang 
krijgt tot een strafdossier, moet een aanvraag voor dossierinzage worden 
goedgekeurd de leiding aan het openbaar ministerie, het College van 
procureurs-generaal. Nadat de verschillende verzoeken waren goedgekeurd, 
stuurde het college een toestemmingsbrief. In het kader van de in dit boek 
gepresenteerde analyse is de volgende passage belangrijk: 
 

“In antwoord op uw verzoek bericht ik u namens de Minister 
van Justitie, dat ik in principe bereid ben mijn toestemming te 
verlenen. Ik verbind hieraan echter de voorwaarden zoals 
beschreven in de bijgevoegde verklaring. Het doel van deze 
verklaring is om de persoonlijke levenssfeer van hen wier 
namen in bijvoorbeeld strafdossiers, persoonsdossiers of de 
registers van de justitiële documentatiedienst voorkomen, 
tegen ongerechtvaardigde inbreuken te beschermen. Voorts 
beoogt deze verklaring het belang van de opsporing en 
vervolging van strafbare feiten te beschermen.”88 

 
Gegeven de gestelde voorwaarden zijn alle namen van betrokken personen – 
slachtoffers, verdachten – veranderd; dat wil zeggen dat de namen van Rachel, 
Tineke (hoofdstuk 2) en Albin (hoofdstuk 3) verzonnen namen zijn. Bovendien 
zijn registratienummers, dossiernummers en andere codes dusdanig aangepast 
dat ze niet meer naar individueel traceerbare zaken verwijzen. Bij de 
gebeurtenissen die volgen op de moord op Marianne Vaatstra heb ik alleen 
gebruik kunnen maken van openbare bronnen. Tenslotte zijn de in dit boek 
opgenomen DNA-profielen – en alle documenten waarop het DNA-profiel 
genoteerd staat – afkomstig van mijn eigen DNA-profiel.  
De gestelde voorwaarden hebben mijn onderzoeksinteresse niet in de weg 
gestaan. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit boek is zo vorm gegeven 
dat er nieuw licht op forensisch-genetische praktijken wordt geworpen zonder 
dat daarvoor exacte data en plaatsen van gebeurtenissen genoemd hoeven te 
worden. De analyses gaan immers niet over de misdrijven; de analyses gaan 

 
Slotboom, werkzaam bij het College van procureurs-generaal. Ik dank hen beide voor 
het commentaar op hoofdstuk 4.  
88 Brief College van procureurs-generaal, d.d. 26 mei 2005 & 15 september 2006 
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over de gebeurtenissen die volgen op de misdrijven, in het bijzonder de 
gebeurtenissen die betrekking hebben op de processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding.89 
 
 

 
89 Dat zowel de verkrachtingszaak beschreven in hoofdstuk 2 en de moord op 
Marianne Vaatstra niet opgelost zijn, stemt alleen maar treurig. 


