
Jaarlijks worden er in Nederland 1500 geuridenti-

ficatieproeven uitgevoerd, waarvan het resultaat

in de helft van de gevallen belastend is voor de ver-

dachte. Advocaten weten niet hoe de proef wordt

uitgevoerd en wat de zwakke punten ervan zijn;

daarom vragen ze zelden om contra-expertise.

Over deze materie schreven Frijters, methodoloog

inzake geur- en smaakperceptie, en advocaat Bok-

sem een stuk in het Nederlands Juristenblad van 2

april jl. Dit artikel licht de geurproef toe in het

kader van een analyse van de ‘Deventer Moord-

zaak’. Dr. J.E.R. Frijters schreef daarnaast een stuk

voor advocaten in het bijzonder, dat nog gedetail-

leerder beschrijft hoe de geuridentificatieproef in

zijn werk gaat en wat de mogelijkheden zijn voor

raadslieden om zo nodig iets tegen het resultaat

ervan te ondernemen. Dit stuk is gratis te verkrij-

gen op het internetadres: 

www.advocatenorde.nl/geurproef.
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Voor deze rubriek roept de redactie de lezer
op passages uit rechterlijke uitspraken in te
sturen die bloemrijk, vlammend, belerend,
misschien wel tenenkrommend maar vooral
geestig zijn. Het maakt niet uit wat, als de
lezer maar verrast wordt, zich afvraagt of
het werkelijk klopt wat er staat en met een
lach op het gezicht de rubriek uitleest. Deze
inzendingen publiceren we, zodat anderen
net als u plezier aan de uitspraken beleven.
In het colofon vindt u het (e-mail)adres
waar u uw vondst heen kunt sturen.
Een luchtige greep uit de ingezonden uit-
spraken:

vlieg, vliegt, gevlogen
Gerecht van Eerste Aanleg van de Nederlandse

Antillen, 12 maart 2003, nr. 58.03 KG.

Uitspraak over het belang van de eiser voor het

verkrijgen van een ticket van de Antillen naar

Nederland. De dag na de laatste zitting is de

eiser letterlijk en figuurlijk gevlogen en wordt

de zaak voortgezet behandeld:

‘1. (...) Waarom heeft Chirino dan niet eerder

gebruikgemaakt van de mogelijkheid om

(geld te lenen, een nieuw ticket te kopen en)

naar Nederland te vliegen? Waarom is hij,

zonder zelfs maar zijn gemachtigde iets te

zeggen, als een dief in de nacht vertrokken?

En waarom met een enorme omweg, via

Jamaica en New York, en niet direct, naar

Nederland (met alle extra kosten van dien)?

2. Wat er van dit alles ook zij: Chirino heeft zich-

zelf door zijn handelwijze in de nesten

gewerkt. Hij heeft de, aanvankelijk aanwezi-

ge, spoedeisendheid van zijn, toen nog

bestaande, belang in rook doen vervliegen.

Hij heeft er thans zelfs geen belang meer bij

om een geldig vliegticket naar Nederland te

krijgen, omdat hij daar inmiddels al is.

3. (...) In eenvoudige taal samengevat: Chirino

heeft het winnende doelpunt gescoord, doch

als gevolg van een in zijn eigen ogen wellicht

fraaie schijnbeweging, in eigen doel. En dan

verlies je, net als een voetbalwedstrijd, ook

een kort geding.

twee hemels en andré kuipers
Ingezonden door mevrouw Haasdijk. Een niet

op schrift gestelde, maar wel erg geestige uit-

spraak van een kantonrechter ter gelegenheid

van de mondelinge behandeling van een ont-

bindingsverzoek. Deze vond 28 april jl. plaats.

De werkgever, voor wie de heer Haasdijk opt-

rad, verzocht ontbinding om bedrijfseconomi-

sche redenen onder toekenning van een vergoe-

ding conform het Sociaal Plan. De werknemer

verzocht om een vergoeding conform de kan-

tonrechtersformule onder toepassing van cor-

rectiefactor 3. De kantonrechter verzuchtte:

‘Voordat ik aan toepassing van correctiefactor 3

toekom, moeten eerst twee hemels en André

Kuipers naar beneden vallen’ (en kende bij

beschikking de aangeboden vergoeding con-

form het Sociaal Plan toe).

Magistrale 
o v e r w e g i n g e n

Twijfels over de geurproef door honden

agenda

Het BeNeLux-Universitair Centrum

(B.U.C.) onderzoekt met haar leerstoel

Politiewetenschappen ontwikkelin-

gen op het gebied van politie en

samenleving, opsporing, justitie,

openbaar bestuur en toezicht. Voorzit-

ter van de leerstoel is mr. F. Korthals

Altes, minister van Staat en oud-

minister van Justitie. Door deze leer-

stoel wordt er op woensdag 15 sep-

tember 2004, 19.00 -21.00 uur, een

mini-symposium georganiseerd (in

Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag)

over nieuwe uitdagingen voor politie

en justitie, de noodzaak van samen-

werking en aanvullende scholing in

de context van Benelux-Europa. Spre-

kers onder anderen: F. Korthals Altes,

D. Steenhuis, procureur-generaal, J.

Wiarda, hoofdcommissaris van politie

en W. Bruggeman, voormalig plv.

directeur Europol. Inlichtingen: 073-

52 20 005, fax: 073-52 21 000, e-mail: 

bucAtref.nl

‘Nieuwe uitdagingen voor politie en justitie’
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