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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 
In 1988 wordt forensisch DNA-onderzoek voor het eerst toegelaten als wettig 
en overtuigend bewijs in de Nederlandse rechtspraak. Aanvankelijk kon 
forensisch DNA-onderzoek alleen op verzoek van verdachten worden gebruikt; 
zij zagen DNA-bewijs als een manier om onschuld aan tonen. Nadat in 1994 de 
Wet DNA-onderzoeken inwerking trad, kon DNA-onderzoek door rechters-
commissarissen worden bevolen bij zware geweldsmisdrijven. Sindsdien kan 
DNA-onderzoek bijdragen aan processen van strafrechtelijke waarheidsvinding 
zonder dat een verdachte mee hoeft te werken. Als in 1997 de Nederlandse 
DNA-databank in gebruik wordt genomen, wordt het mogelijk om DNA-
profielen van verdachten te koppelen aan DNA-sporen van onopgeloste 
misdrijven. Daarmee wordt de toepassing van bewijs uitgebreid naar opsporing. 
In 2001 wordt een amendement aan de bestaande forensische DNA-wetgeving 
toegevoegd. De forensische genetica wordt dan verder aan het proces van 
opsporing gebonden doordat de officier van justitie – de leider van het 
opsporingsonderzoek – de verantwoordelijkheid krijgt om DNA-onderzoek bij 
verdachten te bevelen. Tevens wordt met de wetswijziging forensisch DNA-
onderzoek mogelijk bij minder zware delicten zoals woninginbraak en 
autodiefstal. De hier geschetste transformatie van forensisch-genetische 
praktijken van zware geweldsdelicten naar volumecriminaliteit, en van bewijs 
naar opsporing, is waargenomen in veel verschillende landen en is daarom 
beschreven als het common trajectory (Williams & Johnson 2008: 1). In dit boek 
wordt, door interacties tussen genetica en processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding te analyseren, het Nederlandse traject beschreven.  
 
Onproblematische waarheidsvinding 
Door series als Crime scene investigators en de bijna dagelijkse berichtgeving over 
de bijdrage van forensische kennis aan het oplossen van misdrijven, wordt 
forensisch bewijs veelal beschouwd als de oplossing voor 
criminaliteitsbestrijding (Fraser & Williams 2009: 8; Roux & Robertson 2009: 
574). Een speciale positie neemt de forensische genetica in. Deze 
wetenschappelijke forensische techniek wordt door velen beschouwd als een 
zekere, objectieve en zeer betrouwbare techniek (Lynch et al 2008: 2). In het 
Woord vooraf heb ik beschreven dat het dominante contemporaine vertoog 
rondom de forensische genetica de boodschap overbrengt dat met forensisch 
DNA-onderzoek de waarheid betrouwbaar en probleemloos via de genen en genetica 
achterhaald wordt. Een dergelijk vertoog is niet zonder consequenties. 
Voortdurend worden nieuwe maatregelen genomen waarmee meer ruimte 
wordt gegeven aan forensisch-genetische technieken. Die ruimte gaat ten koste 
van individuele vrijheden (onaantastbaarheid van het lichaam, privacy) en meer 
algemeen geldende rechtsprincipes (onschuldpresumptie, bewijslast). In dit 
boek worden dergelijke vrijheden en principes op de voorgrond geplaatst. 
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Introductie van het argument, theorie, methodologie en methode 
De persoonlijke levenssfeer en het lichaam zijn domeinen die we intuïtief 
beschouwen als dat van ‘onszelf’. Als gevolg van de steeds verdere uitbreiding 
van bevoegdheden van de autoriteiten betrokken bij processen van 
strafrechtelijke waarheidsvinding, zijn er steeds meer omstandigheden gecreëerd 
waarbij individuen zeggenschap over hun persoonlijke levenssfeer en lichaam 
kwijtraken. Deze verschuiving van zeggenschap heb ik in Hoofdstuk 1 
benoemd als een ‘oprukkende overheid’. Een van de resultaten van de 
oprukkende overheid is dat steeds meer individuen en hun lichamen onder de 
werkingssfeer vallen van de verschillende forensische DNA-wetgeving. In het 
forensisch-genetische tijdperk zijn lichamen voor het proces van strafrechtelijke 
waarheidsvinding verplichte passagepunten (Callon 1986a, b) – lichamen worden 
Dragers van Waarheid! Ik gebruik de stijlfiguur van de oprukkende overheid om 
de normativiteit te kunnen articuleren die in forensisch-genetische praktijken 
zijn ingebouwd om zodoende het dominante contemporaine vertoog rondom 
de forensische genetica te kunnen bekritiseren.  
 
Science and technology studies, actor-network theorie en materiële semiotiek 
De in dit boek gepresenteerde analyse is grotendeels ontwikkeld in de sociaal-
wetenschappelijke sub-discipline science and technology studies (STS). Meer specifiek 
leunt de analyse sterk op inzichten uit de zogenaamde ‘actor-netwerk theorie’ 
(ANT; zie Latour 1993, 1996, 1999). ANT kan om wetenschapsfilosfilosfische 
redenen niet direct als een theorie worden beschouwd, maar veeleer als 
methodologische gevoeligheid om hybride praktijken te analyseren die zijn 
opgemaakt uit kennis, technieken, wettelijke regels, protocollen, menselijke 
interactie etc. Material semiotics is een alternatieve benaming voor ANT om recht 
te doen de verbanden en associaties die in praktijken bestaan tussen mensen en 
dingen of objecten en subjecten (Haraway 1991a, 1997; Law 2009). Gegeven 
het feit dat dit boek gaat over Nederlandse forensisch-genetische praktijken, is 
de analyse inclusief met betrekking tot relaties tussen dingen, mensen, kennis, 
lichamen, databanken, competenties, misdrijven, verantwoordelijkheden, 
laboratoria, mensenrechten, de Grondwet, genetica, de Nederlandse rechtsstaat, 
biologie etc.  

Een belangrijk oriëntatiepunt in dit boek is het lichaam. Lichamen 
beschouw ik, in navolging van de Amerikaanse filosoof Donna Haraway 
(1991b: 180), als maps of power and identity. Om forensisch-genetisch onderzoek te 
kunnen verrichten, en zodoende kennis te kunnen produceren over lichamen, 
moeten de autoriteiten betrokken bij processen van strafrechtelijke 
waarheidsvinding zeggenschap verwerven over die lichamen. Daarmee sluit de 
analyse in dit boek aan bij het werk van de Franse filosoof Michel Foucault 
(1984, 1989) en de door hem beschreven politieke technologie van het lichaam. 
Lichamen waarover de autoriteiten zeggenschap hebben en er dientengevolge 
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kennis over produceren worden tot stand gebracht (enacted, Mol 2002) als 
forensisch-genetische lichamen (Toom 2010).  
 
Methode 
Bij de start van het onderzoek heb ik een overzicht gemaakt van de destijds 
geldende forensische DNA-wetgeving. Bij het lezen van de wetsgeschiedenis 
bleek dat Tweede Kamerleden, ministers en andere beleidsmakers anticipeerden 
op de forensisch-technische mogelijkheden, en dat de wetgeving aangepast 
moest worden aan die mogelijkheden; wet en forensische genetica liepen niet 
synchroon (zie Jasanoff 2008). Ik besefte al snel dat in de wetsgeschiedenis 
genoemde casus inzichtelijk zouden maken wat de motivering en rationalisering 
was van de afgekondigde forensisch DNA-wetgeving. Dergelijke casus heb ik in 
dit boek als mijlpaalcasus benoemd. In totaal zijn er drie mijlpaalcasus 
geselecteerd welke worden beschreven in Hoofdstukken 2, 3 en 4. 

Omdat ik empirisch onderzoek wilde doen naar forensisch-genetische 
praktijken, is het College van procureurs-generaal om inzage gevraagd in de 
betreffende strafdossiers, hetgeen is verleend. Gedurende het onderzoek ben ik 
strafdossiers steeds meer gaan beschouwen als objecten waarin verdachten, 
slachtoffers, professionals en experts betrokken bij het proces van 
strafrechtelijke waarheidsvinding, wetten en grondrechten, DNA-technieken, 
misdrijven, jurisprudentie en technische normen samenkomen. Met andere 
woorden: de strafdossiers zijn een methode geworden om empirisch onderzoek 
te doen naar misdrijven en – met name – het proces van strafrechtelijke 
waarheidsvinding dat daarop volgt. Maar voor materieel semiotische analyses is 
meer nodig dan alleen strafdossiers. Ander materiaal dat de analyse heeft 
geïnformeerd zijn genetische handboeken, artikelen en protocollen; juridische 
en wettelijke teksten, zoals jurisprudentie, het Wetboek van Strafvordering, de 
Grondwet en het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de 
Mens; sociaal-wetenschappelijke, filosofische en juridische analyses van en over 
forensisch DNA-onderzoek, lichamen, rechten en surveillance; en media-
verslagen van misdrijven, opsporingsonderzoek en het gebruik van forensisch 
DNA. Tevens heb ik interviews gehad met betrokken professionals (experts, 
professionals betrokken bij het proces van strafrechtelijke waarheidsvinding, 
beleidsmedewerkers). Tenslotte heb ik twee maanden etnografisch onderzoek 
kunnen verrichten in een Nederlands laboratorium voor forensisch DNA-
onderzoek (zie Toom 2009). De in dit boek gepresenteerde analyse is het 
resultaat van de informatie en kennis verschaft door al deze bronnen.  
 
Een bewijspraktijk voor zware geweldsdelicten 
Een verkrachtingszaak uit 1989 luidt de start in van het wetgevingstraject voor 
de Wet DNA-onderzoeken uit 1994. Na de verkrachting wordt een man 
gearresteerd die ervan wordt verdacht de verkrachting te hebben gepleegd. De 
man ontkent iedere betrokkenheid. Om hem uit te kunnen sluiten als mogelijke 
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verdachte, wordt hem gevraagd bloed voor DNA-onderzoek af te staan, 
hetgeen hij weigert. Het wordt een mijlpaalcasus vanwege een gegeven bevel 
om celmateriaal af te nemen. Tegen dat bevel gaat de verdachte man in beroep. 
De rechter oordeelt dat een dergelijk bevel in strijd is met het recht op een 
onaantastbaar lichaam en niet in overeenstemming is met de dan geldende 
wetgeving. Over deze rechterlijke uitspraak worden Kamervragen gesteld, 
waarna de minister van justitie laat weten een wetgevingtraject te starten, zodat 
een bevel voor lichamelijk onderzoek met het oog op bloedafname voor DNA-
onderzoek rechtmatig wordt.  

Rondom forensisch DNA-onderzoek doen zich echter twee problemen 
voor. Ten eerste moet celmateriaal worden weggenomen uit het lichaam. Dat 
impliceert niet alleen een schending van het recht op een onaantastbaar 
lichaam, maar is, aangezien celmateriaal met de volledige genetische code wordt 
weggenomen, ook in strijd met de privacy. Een tweede probleem is dat de 
betrouwbaarheid van forensisch DNA-onderzoek en DNA-bewijs 
wetenschappelijk nog niet vast staat. De in Hoofdstuk 2 beschreven 
mijlpaalcasus analyseert deze twee problemen en analyseert hoe de forensisch-
genetische praktijk tussen 1994 en 2001 tot stand wordt gebracht als een 
bewijspraktijk voor zware geweldsdelicten.  
 
Volumecriminaliteit en opsporing 
In de tweede helft van de jaren ’90 worden drie nieuwe forensisch-genetische 
technieken geïntroduceerd: de polymerase chain reaction (PCR) waarmee kleine 
hoeveelheden DNA worden vermenigvuldigd; de DNA-databank waarmee 
DNA-sporen gekoppeld kunnen worden aan DNA-profielen van bekende 
personen; en de second generation multiplexes (SGM) waardoor forensisch DNA-
onderzoek goedkoper, sneller en efficiënter wordt. Een van de gevolgen van de 
introductie van PCR is dat er voortaan betrouwbare DNA-profielen 
geproduceerd kunnen worden van afgenomen wangslijmvlies. 
Beleidsmedewerkers van het ministerie van justitie schrijven een wetsvoorstel 
om forensisch DNA-onderzoek te koppelen aan wangslijmvliesafname in plaats 
van bloed. Ondanks het feit dat wangslijmvliesafname in het algemeen wordt 
beschouwd als een minder zware aantasting van het lichaam dan bloedafname, 
worden in het wetsvoorstel geen nieuwe categorieën van misdrijven 
opgenomen waarbij DNA-onderzoek proportioneel wordt geacht.  

Politie, justitie en het NFI besluiten tot het organiseren een 
proefproject, waarbij biologische sporen worden verzameld bij inbraken. Het 
doel van het project is aan te tonen dat DNA-onderzoek kan bijdragen aan het 
oplossen van een volumineuze categorie misdrijven, zoals inbraken, om 
zodoende invloed uit te kunnen oefenen op het beleidsvoornemen van de 
minister van justitie de categorie van misdrijven uit te breiden tot 
volumecriminaliteit. Het in 1998 georganiseerde project DNA bij inbraken 
wordt in Hoofdstuk 3 beschreven. Meer specifiek staat een casus centraal 
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waarbij, door middel van aan de DNA-databank toegevoegde DNA-sporen, 
een verdachte genetisch wordt gekoppeld aan zestien verschillende plaatsen 
delict. Het gebruik van de DNA-databank laat zien dat het niet alleen DNA-
bewijs produceert, maar ook kan bijdragen aan het opsporingsproces. Het 
project en de zaak hebben belangrijk bijgedragen aan de beslissing van de 
minister van justitie om wangslijmvliesafname te kunnen bevelen bij verdachten 
van lichtere vormen van criminaliteit, zoals inbraken en autodiefstal. Het 
project en de casus tezamen vormen de tweede mijlpaalcasus die wordt 
geanalyseerd in dit boek; ze biedt zicht op de wijze waarop forensisch DNA-
onderzoek wordt gekoppeld aan volumecriminaliteit en opsporing.  
 
Rechercheren op populaties 
In 1999 wordt de zestienjarige Marianne Vaatstra verkracht en vermoord 
gevonden in een weiland. De zaak is tot op de dag van vandaag onopgelost. 
Wat het opsporingsonderzoek dat volgt op de moord op Marianne Vaatstra 
bijzonder maakt, is dat een populatie-geneticus gevraagd wordt genetische 
technieken te gebruiken om uitspraken te doen over de vermoedelijke uiterlijk 
waarneembare persoonskenmerken van de onbekende verdachte. Echter, de 
strikte wettelijke beschrijving van forensisch DNA-onderzoek, die uitsluitend 
gericht is op het vergelijken van DNA-profielen, staat een dergelijk onderzoek 
niet toe.  

De wijze waarop uiterlijk waarneembare persoonskenmerken (‘ras’ en 
‘geslacht’) forensisch-genetische objecten worden, is het onderwerp van 
Hoofdstuk 4. Aan de hand van een reconstructie van opsporingsonderzoek 
naar de onbekende verdachte in de zaak Marianne Vaatstra, zal worden 
geanalyseerd hoe diverse forensische (DNA) technieken bij dragen aan kennis 
over het uiterlijk of persoonlijkheid van een onbekende verdachte. Beschreven 
wordt hoe ‘daderidentiteiten’ in opsporingsonderzoek getransformeerd worden 
naar ‘interessante’ personen. ‘Interessante’ personen moeten worden uitgesloten 
als mogelijke verdachten door middel van forensisch DNA-onderzoek. De 
analyse laat zien hoe forensisch-genetische kennis over uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken interfereren met de te volgen opsporingsepistemologie (Innes 
2002). Deze nieuwe opsporingsepistemologie start niet meer vanzelfsprekend 
met feiten en omstandigheden van een misdrijf, maar met statistische 
inschattingen over het meest waarschijnlijke uiterlijk van de onbekende 
verdachte. Opsporing wordt een proces van rechercheren op populaties.  
 
Conclusies 
In de conclusies worden de mijlpaalcasus samengevat en inzichtelijk gemaakt 
hoe forensisch-genetische praktijken de afgelopen twintig jaar zijn 
getransformeerd. Vervolgens worden de vier beschreven forensisch-genetische 
lichamen – bekend lichaam, monster/ID-pakketjes, voorwerpen met 
celmateriaal van bekende personen, coderend DNA – niet alleen beschreven, 
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maar wordt ook geanalyseerd hoe die forensisch-genetische lichamen een 
complex heden (Mol 2002) hebben met verschillende registers van eroderende 
grondrechten en rechtsprincipes. De tot stand gebrachte forensisch-genetische 
lichamen articuleren de oprukkende overheid als een nieuwe verhouding tussen 
rechtsstaat en lichamen; lichamen worden Dragers van Waarheid.  
 
 
 
 


