
Binnen de strafrechtswetenschap wordt algemeen aangenomen dat het vaststel-
len van de waarheid omtrent een bepaald historisch gebeuren tot de belangrijk-
ste doelen van het strafproces behoort.  De thematiek van waarheid en waar-
heidsvinding in het strafrecht is in het verleden dan ook veelvuldig onderwerp 
van wetenschappelijke studie geweest. 

Mede als gevolg van een aantal geruchtmakende gerechtelijke dwalingen, zoals 
de Puttense moordzaak en de Schiedammer Parkmoord, en de aanhoudende 
maatschappelijke twijfel over de juistheid van de rechterlijke uitspraak in een 
aantal andere strafzaken (Lucia de B., Deventer moordzaak), mag de thematiek 
van waarheid en waarheidsvinding zich zowel in het maatschappelijke als het 
wetenschappelijke debat over de strafrechtspleging van de laatste jaren in een 
hernieuwde belangstelling verheugen. De oprichting van de Commissie 
Evaluatie Afgesloten Strafzaken en de actuele discussie over de toekomst van de 
herziening in strafzaken zijn hiervoor exemplarisch. De hernieuwde belangstel 
hng toont aan dat deze thematiek niet louter voer is voor academici, maar ook 
van groot belang is voor de praktijk van de strafrechtspleging Blijkbaar is het 
strafproces niet in alle gevallen in staat recht te doen overeenkomstig de feiten 
zoals die zich in werkelijkheid hebben voorgedaan. 

Dit gegeven noopt tot het opnieuw doordenken van de plaats van waarheid en 
waarheidsvinding binnen het strafrecht. Met de opstellen in deze bundel wordt 
hieraan een bijdrage geleverd. De opstellen behandelen de thematiek vanuit 
verschillende perspectieven en op verschillende deelterreinen van het straf 
recht. Naast bijdragen over waarheid en waarheidsvinding in het Nederlandse 
strafproces, bevat deze bundel ook bijdragen over de plaats van waarheid en 
waarheidsvinding binnen het materiële strafrecht, het penitentiaire recht en het 
internationale strafrecht. 

Deze bundel is samengesteld naar aanleiding van de jaarlijks terugkerende lan-
delijke studiedag voor strafrechtelijke promovendi, die op 27 april 2007 door 
het Departement Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden werd 
georganiseerd. 

Dit is een boek in de Meijers reeks De reeks valt onder de verantwoordelijkheid van het 
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden Het onderzoek werd verricht in het kader 
van de onderzoeksprogramma’s ‘Geschillenbeslechting’ en ‘Veiligheid en Recht’. 


