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Abstract

In het recht moet een rechter eerst vaststellen wat er

gebeurd is voordat hij/zij een beslissing kan nemen.

Om te helpen met het vaststellen van de gebeurtenis-

sen, is er een methode gëıntroduceerd waarbij scenario’s

gemodelleerd worden in een Bayesiaans netwerk. Dit

zou de communicatie tussen rechters of juryleden met

een expert kunnen verbeteren. De methode is al eerder

geëvalueerd aan de hand van de “Anjum-zaak”. In dit

artikel wordt onderzocht hoe goed de methode de “schi-

etpartij te Brielle” kan modelleren en vervolgens wordt

de methode geëvalueerd met behulp van de drie crite-

ria uit eerder onderzoek en drie nieuwe criteria. Het was

mogelijk om deze strafzaak te modelleren aan de hand

van de methode en het bleek dat er tijdens het bouwen

van het netwerk een duidelijk overzicht was voor de

modelleerder. Verder bleek dat tunnelvisie verminderd

werd door de methode.

1 Inleiding

In het recht moet een rechter eerst vaststellen
wat er gebeurd is voor hij of zij een beslissing
kan nemen. Uit een onderzoek van Gross et al.
blijkt dat in de Verenigde Staten van 1973 tot
2004, 4.1 procent vermoedelijk fout is veroordeeld
tot de doodstraf [6]. Van de 1408 1 mensen die
geëxecuteerd zijn vanaf 1977 in de Verenigde
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Staten kunnen er tientallen mensen tussen zitten
die onterecht geëxecuteerd zijn. Hulpmiddelen
zouden de rechters en juryleden kunnen helpen
met het maken van beslissingen, zodat fouten
voorkomen kunnen worden.

In formele studies over het gerechtelijk re-
deneren zijn drie benaderingen voor het trekken
van conclusies over bewijs [14]. Dit zijn de be-
naderingen doormiddel van scenario’s, argumenten
en kansen. In recent onderzoek is geprobeerd om de
benaderingen te combineren zodat het de rechters
zou kunnen helpen met het trekken van conclusies
over bewijs. Onder andere Keppens onderzocht
een manier om argument diagrammen te maken
gebaseerd op Bayesiaanse netwerken [8] en Bex
et al. ontwikkelden een hybride theorie tussen
scenario’s en argumenten [2].

De methode van Vlek et al., die in dit artikel
onderzocht wordt, gaat de scenario’s combineren
met kansen doormiddel van een Bayesiaans netwerk
[16]. De methode is volgens Vlek et al. bedoeld om
de communicatie tussen de rechter of juryleden en
een expert te verbeteren. Dit kan gedaan worden
door de beschikbare scenario’s te representeren en
de waarschijnlijkheid van de scenario’s te laten
zien met behulp van kansberekening. Volgens Vlek
et al. wordt de communicatie zo verbeterd doordat
rechters en juryleden meer geneigd zijn om sce-
nario’s te gebruiken en een forensische expert meer
geneigd is om kansen te gebruiken voor zijn analyse.

Vlek et al. leggen uit dat de methode in [16]
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voornamelijk bedoeld is om de onderstaande
problemen in strafzaken te verhelpen:

1. Tunnelvisie.

2. Wanneer een goed verhaal eerder wordt
geloofd dan een waargebeurd verhaal.

3. Het vinden van relevante variabelen voor het
model.

Tunnelvisie [5][2] is een menselijke neiging. Deze
neiging zorgt ervoor dat de onderzoeker zich alleen
wil richten op één hypothese bijvoorbeeld de schuld
van de verdachte. Eventuele andere bewijsstukken
die de onschuld van de verdachte kunnen bewijzen
worden onderdrukt of genegeerd. Dit effect wordt
gezien als een van de oorzaken voor het veroordelen
van onschuldigen [5]. In de methode van Vlek et
al. wordt tunnelvisie tegen gegaan doordat er
minimaal twee scenario’s moeten zijn.

De scenario’s geven de relevante informatie
om een Bayesiaans netwerk in te vullen en op te
bouwen. Dit zorgt ervoor dat het probleem (3) uit
[16] wordt verholpen. Uit experimenten die gedaan
zijn door Bennett & Feldman [1] en Pennington
& Hastie [12] wordt gesuggereerd dat wanneer er
een beslissing gemaakt moet worden, de juryleden
scenario’s maken. Vervolgens worden de scenario’s
vergeleken en wordt het scenario gekozen waarin
het meeste bewijs wordt uitgelegd. Juryleden
kiezen volgens Bex et al. het meest coherente
en aannemelijke scenario dat het meeste bewijs
verklaart [2]. Een belangrijk voordeel volgens Bex
et al. van het gebruiken van scenario’s is, dat een
scenario het dichtst komt bij de denkwereld van de
rechters en het redeneren over een zaak [2]. Verder
zeggen Bex et al. dat het gebruik van scenario’s
nuttig kan zijn omdat de juryleden gestructureerd
hun eigen redenatie kunnen volgen [2].

Een van de problemen met scenario’s volgens
[16] is dat een coherent verhaal eerder geloofd
wordt dan een minder coherent verhaal, ook al
is voor het minder coherent verhaal meer bewijs.
Dit wordt in hun artikel beschreven als een goed
verhaal wordt eerder geloofd dan een waargebeurd
verhaal. Volgens [16] kan dit probleem opgelost
worden door de scenario’s te representeren in een
Bayesiaans netwerk. Vlek et al. zeggen dat het

vergelijken van kansen van de scenario’s in het
Bayesiaanse netwerk ervoor zorgt dat eerder het
meest waarschijnlijke verhaal gekozen wordt dan
het coherente verhaal.

In het artikel van Vlek et al. is er al onder-
zoek gedaan naar deze methode aan de hand
van “de Anjum-zaak”. De strafzaak die wij gaan
gebruiken om de methode van Vlek et al. [16] te
testen komt uit de reeks boeken van het ‘Project
Gerede Twijfel’2 [3] , net als de “de Anjum-zaak”.
De strafzaak die wij gaan modelleren, hebben
Crombag et al. “de schietpartij te Brielle ge-
noemd”. Het doel van het modelleren van de
strafzaak is niet om de strafzaak te evalueren maar
het is bedoeld voor het evalueren van de methode
van Vlek et al. [16].
De onderzoeksvraag is: hoe goed kan de zaak
uit “twee mysterieuze schietpartijen” [3] met de
methode uit [16] gemodelleerd worden? Om dit
te bepalen is er een aantal criteria opgesteld. De
criteria uit het artikel van Vlek et al. zullen wor-
den gebruikt voor het evalueren van de methode.
Verder zullen we de volgende criteria ook gaan
onderzoeken:

1. Is het bij deze methode mogelijk om eerst het
netwerk te bouwen en later nog knopen toe te
voegen?

2. Kan in de methode bewijs voor en tegen het
scenario in het netwerk gecombineerd worden?

3. Is er sprake van een duidelijk overzicht voor
de modelleerder tijdens het bouwen van het
netwerk?

Nadat de zaak gemodelleerd is, en later nieuw
bewijs wordt gevonden, wordt dit toegevoegd in
het model. Bijvoorbeeld in plaats van een knoop
voor het pistool wordt een nieuwe knoop met een
ander wapen toegevoegd. In dit artikel wordt dit
onderzocht met criterium 1. Verder wordt er in
dit artikel onderzocht of bewijs voor en tegen een
scenario gecombineerd kan worden. Bijvoorbeeld
wanneer er vingerafdrukken gevonden zijn van
een verdachte op het moordwapen maar dat de
verdachte rond die tijd van de moord ergens anders
is gezien. Dit wordt met criterium 2 onderzocht.
Een Bayesiaans netwerk kan al veel variabelen

2www.projectgeredetwijfel.nl

2



bevatten, zeker met een complexe zaak. Dit kan
voor de modelleerder problemen opleveren voor
het bouwen van het netwerk. Het laatste criterium
is of er nog een duidelijk overzicht is voor de mod-
elleerder tijdens het bouwen van de gemodelleerde
zaak in het Bayesiaanse netwerk.

Voordat in dit artikel de zaak gemodelleerd
en geëvalueerd” wordt, zullen we eerst in Sectie
2.1, Bayesiaanse netwerken en in Sectie 2.2, de
idioms van Fenton et al. uitleggen [4][10]. Hierna
zal de methode van Vlek et al. om de zaak te
modelleren uitgelegd worden in Sectie 3. De case
study van de zaak met het gemaakte netwerk zal
besproken en getoond worden in Sectie 4. Aan de
hand van het gemaakte netwerk zal in Sectie 5 de
methode geëvalueerd worden met behulp van de
verschillende criteria en als laatste zal er in Sectie
6 een conclusie getrokken worden over de methode.

2 Achtergrond

2.1 Bayesiaanse netwerken

Een Bayesiaans netwerk is een expertsysteem dat
relevante informatie weergeeft in een graaf met
kanstabellen [9][13][11]. Een Bayesiaans netwerk
kan worden gebruikt om de kans op een hypothese
te berekenen met behulp van observaties. In
moordzaken zal een hypothese zijn dat er een
moord gepleegd is, ondersteund door bewijs zoals
een gevonden lijk of een bekentenis.

De graaf van een Bayesiaans netwerk is gericht
en acyclisch, waarin de knopen de variabelen
weergeven met mogelijke waarden [9][13][11]. De
pijlen worden meestal causaal getekend maar
hoeven dat technisch gezien niet te zijn. X → Y
representeert dan dat X een oorzaak is van Y en
Y een waarneembaar effect is van X. Wanneer
er een pijl is tussen X en Y zijn de variabelen
mogelijk afhankelijk van elkaar. Wanneer er geen
pijl is tussen X en Y zijn ze, gegeven hun directe
ouders en kinderen, onafhankelijk. Als er in
een graaf een pijl van variabele X naar Y gaat
dan is X de ouder van variabele Y . Dit wordt
weergegeven als X ∈ pa(Y ), waarin pa(Y ) staat
voor alle ouders van Y . Een voorbeeld van een
graaf is te zien in Figuur 1, waarin Moord een
ouder is van Lijk en Bekentenis. Waarden van
de variabelen kunnen continu of discreet zijn.
Voor de waarden van de variabelen hoeft niet
alleen aan de waarde waar (w) of onwaar (onw)
gedacht te worden. Voor de waarden kunnen
bijvoorbeeld ook vier verschillende moordwapens
of zes verschillende plaats delicten gebruikt worden.

Moord

Bekentenis Lijk

Figuur. 1: Voorbeeld van graaf

Moord

Waar 0.5

Onwaar 0.5

Bekentenis

Moord Waar Onwaar

Waar 0.6 0.1

Onwaar 0.4 0.9

Lijk

Moord Waar Onwaar

Waar 0.9 0.01

Onwaar 0.1 0.99

Figuur. 2: Voorbeeld van een graaf met kansta-
bellen

In het model is er voor elke knoop in het
Bayesiaanse netwerk een kanstabel. De kansen
in de kanstabellen voor variabele Y en X
worden gespecificeerd als conditionele kans
distributie P (Y |X) en wanneer een variabele
geen ouders heeft als a priori distributie
P (Y ). In Figuur 1 is P (Moord) bijvoorbeeld
a priori en P (Bekentenis|Moord) condition-
eel. In Figuur 2 is een Bayesiaans netwerk
weergegeven met kanstabellen voor de variabelen.
De waarden voor de a priori distributie en de
conditionele distributie worden gegeven in deze
kanstabellen. De P (Bekentenis=w|Moord=w)
is de kans dat Bekentenis waarde waar heeft
gegeven dat Moord waar is. Dit is een con-
ditionele distributie van Bekentenis gegeven
Moord. Vanuit P (Bekentenis=w|Moord=w) en
P (Bekentenis) kan de a posteriori distributie
P (Moord=w|Bekentenis=w) worden berekend
gegeven de observatie van Bekentenis. Dit kan
worden berekend door middel van de formule (1)
van Bayes [9].

P (X|Y ) =
P (Y |X) ∗ P (X)

P (Y )
(1)

Waarin X de waarde van Moord krijgt en Y de
waarde van Bekentenis.
Om de kansdistributie voor Y uit te rekenen, kan
er gebruik gemaakt worden van de gezamenlijke
kans op Y , samen met alle ouders uit pa(Y ).
Dit wordt marginalisering genoemd. Er wordt
hierbij de som genomen van alle gezamenlijke
kansen van Y met de ouders uit pa(Y ).
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P (Y ) =
∑

X∈pa(Y )

P (Y,X) =
∑

X∈pa(Y )

P (Y |X) ∗ P (X) (2)

Om de kans te berekenen dat er een bekentenis
gegeven wordt aan de hand van Figuur 2 wordt er
gebruikt gemaakt van de ouders van bekentenis,
in dit geval is dat alleen Moord. Om de kans te
berekenen kan de marginalisering gebruikt worden
in formule 2. De variabele bekentenis wordt gerep-
resenteerd met de B en moord met de M .

P (B = w) =P (M = w) ∗ P (B = w|M=w)

+ P (M = onw) ∗ P (B = w|M = onw)

P (B = w) =(0.5 ∗ 0.6) + (0.5 ∗ 0.1) = 0.35

0.35 ∗ 100% =35%

(3)

Uit berekening 3 kan worden geconcludeerd dat de
kans 35% is dat er een bekentenis is gegeven.

2.1.1 Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt er gekeken of er een moord
is gepleegd aan de hand van een bekentenis en
een lijk. De variabelen met hun mogelijke waar-
den zijn te zien in figuren 1 en 2. De a priori
kans dat er een moord gepleegd is 0.5 en ook
de a priori kans dat er geen moord gepleegd
is(P (M = onw) = 1 − P (M = w) = 0.5. Voor de
rest zijn de conditionele kansdistributies in Figuur
2 weergegeven. De vraag is hoeveel procent kans is
er dat een moord gepleegd is, als er al een beken-
tenis is afgelegd? Een Bayesiaans netwerk wordt
vaak gebruikt voor deze vragen omdat er door
middel van vastgesteld bewijs, zoals bijvoorbeeld
een lijk of een bekentenis, uitspraak gedaan kan
worden over de kans dat een moord daadwerkelijk
gepleegd is. De kansdistributie die berekend moet
worden is dus P (M = w|B = w). Dit kan aan de
hand van de formule van Bayes (1):

P (M = w|B = w) =
P (B = w|M = w) ∗ P (M = w)

PB = w

P (M = w|B = w) =
0.6 ∗ 0.5

PB=w∗

∗PB=w = P (M = w) ∗ P (B = w|M = w)

+ P (M = onw) ∗ P (B = w|M = onw)

P (M = w|B = w) =
0.6 ∗ 0.5

(0.5 ∗ 0.6) + (0.5 ∗ 0.1)

P (M = w|B = w) = 0, 8571 ∗ 100% = 85, 71%

(4)

Uit de berekening 4 blijkt dus dat er een kans van
85,71% is dat er een moord gepleegd is als er al een
bekentenis is afgelegd.

2.1.2 D-separatie

De verbindingen tussen variabelen kunnen ver-
schillen. De drie verschillende verbindingen zijn
de seriële, divergerende en de convergerende
verbinding [9]. In de seriële verbinding zal de
informatie door de (X → Y → Z) verbinding gaan
tenzij informatie over Y bekend is. Zolang er geen
informatie bekend is over Y gaat de informatie van
X naar Z.

De tweede verbinding is de divergerende verbind-
ing. Deze verbinding kan beschreven worden als:
informatie zal door de verbinding X ← Y → Z
gaan tenzij informatie over Y bekend is. Dit is
vergelijkbaar met de seriële verbinding. De laatste
type verbinding is de convergerende verbinding.
Deze kan beschreven worden als: informatie zal
alleen maar door de verbinding X → Y ← Z gaan
als er bewijs bekend is voor Y of één van zijn
afstammelingen. Een effect van een convergerende
verbinding heet het zogenoemde wegredeneren.
Dit effect kan worden uitgelegd als volgt: als X
waar is en dat zorgt ervoor dat Y ook waar is, dan
is de waarde van Z niet van belang. Bijvoorbeeld
als iemand een sterk bewijs heeft dat één van
zijn huisgenoten zijn voedsel uit de koelkast heeft
gestolen dan kan hij/zij wegredeneren dat de
andere huisgenoot het voedsel gestolen heeft.

Een belangrijk begrip om de invloeden in een
Bayesiaans netwerk te beschrijven heet d-
separatie. Dit begrip is belangrijk omdat het
antwoord kan geven op vragen als heeft de variabele
X invloed op Z. Het effect van twee variabelen
X en Y , die zijn ge-d-separeerd, is dat tussen
elke verbinding in een Bayesiaanse netwerk van X
naar Y geen informatie transactie is. De invloeden
van de variabelen op elkaar kunnen veranderen
door observaties. Voor een voorbeeld gebruiken
we Figuur 3. In dit figuur kunnen we conclud-
eren dat C en E ge-d-separeerd zijn, wanneer
er geen observaties zijn. Dit kan geconcludeerd
worden doordat elke verbinding tussen C en
E een convergeerde verbinding heeft. Er is dus
geen transactie van informatie tussen C en E.
Mocht er wel een observatie plaatsvinden zoals bij
Figuur 3 punt (3), bijvoorbeeld er is een observatie
van G, dan kan er wel transactie van informatie
plaatsvinden. De variabelen C en E zijn dan niet
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meer ge-d-separeerd.

A B

C D E

F G

H

(1) C en G zijn ge-d-verbonden

(2) C en E zijn ge-d-separeerd

(3) C en E zijn ge-d-verbonden gegevens bewijs op G

(4) A en G zijn ge-d-separeerd gegeven bewijs op D en
E

(5) A en G zijn ge-d-verbonden gegevens bewijs op D

Figuur. 3: Voorbeeld DAG uit [9]

2.2 De idioms van Fenton et al.

Voor het helpen met het bouwproces voor een
Bayesiaans netwerk hebben Hepler et al. gekeken
naar veel voorkomende substructuren als bouw-
stukken voor de netwerken [7]. Deze substructuren
noemen Fenton et al. [4][10] idioms. Zij hebben
een lijst van idioms samengesteld voor het bouwen
van een Bayesiaans netwerk voor een rechtzaak
zoals onder andere het evidence idiom.

Het evidence idiom wordt gebruikt om bewijs
aan het scenario toe te voegen [4]. Dit wordt
gedaan door een knoop met het bewijs toe te voe-
gen aan het betreffende element in het Bayesiaanse
netwerk. Dit element kan een scenario element of
subscenario element zijn. Een element kan een on-
beperkt aantal evidence nodes hebben zoals te zien
is in Figuur 4a die uit [4] komt. De methode uit [16]
gebruikt in plaats van een hypothese een scenario.
Doordat er gebruik gemaakt wordt van een Bayesi-
aans netwerk, kan zowel het bewijs voor als tegen
het scenario gebruikt worden. Bij bewijs hebben we
vaak te maken met onzekerheid. Daarom hebben

(a) Evidence idiom uit [4]

(b) Evidence-accuracy idiom uit [4]

Figuur. 4: Evidence en Evidence-accuracy idiom
ontworpen door Fenton et al. [4]

Fenton et al. een evidence-accuracy idiom [4].
Bij dit idiom wordt een accuracy toegevoegd.
Hiermee wordt de verwachte nauwkeurigheid van
het bewijs toegevoegd aan de evidence node door
een extra knoop, zoals te zien is in Figuur 4b.

3 Methode

De methode die wij gaan gebruiken voor het maken
van een Bayesiaans netwerk wordt beschreven in
[16]. Het doel van deze methode is om de beschik-
bare scenario’s te representeren in een Bayesiaanse
netwerk. Volgens Bex et al. [2] is een scenario
een set van gebeurtenissen die in een coherente
structuur worden gerepresenteerd. In strafzaken
is elke zaak verschillend, hierdoor krijg je dat elk
Bayesiaans netwerk apart gebouwd moet worden.

In de methode van [16] worden naast de id-
ioms uit [4] en [10] ook vier andere idioms gebruikt
voor het modelleren van scenario’s. Deze vier
idioms zijn: het scenario idiom, het subscenario
idiom, het variation idiom en het merged sce-
narios idiom. Het scenario idiom is voor het
modelleren van het scenario in het geheel. Het
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Figuur. 5: Het scenario idiom: de pijlen geven
het verband weer tussen de scenario node en
de elementen van het scenario. Het figuur komt
uit het artikel van Vlek et al. [16]. De puntlij-
nen geven enkele mogelijke verbindingen tussen
de elementen weer. De dubbele pijlen geven de
verbindingen weer, waar de kansen gedeeltelijk
bepaald worden door logische verbanden.

subscenario idiom is bedoeld voor het modelleren
van een subscenario. Verder zijn er nog variaties
in het scenario. Dit wordt gemodelleerd met het
variation idiom. Als laatste is er een merged
scenarios idiom. Die zorgt ervoor dat één netwerk
alle scenario’s kan modelleren.

3.1 De vier idioms

Het doel van idioms is om ervoor te zorgen dat
de coherentie van de scenario’s bewaard blijft [16].
Vlek et al. merken op dat een scenario meer is dan
een verzameling van gebeurtenissen. De elementen
gezamelijk zorgen voor een coherent geheel. Een
effect van coherentie noemen Vlek et al. transfer
of evidential support. Hiermee wordt bedoeld:
het toevoegen van het bewijs voor één element
bëınvloedt niet alleen de kans van dat gedeelte van
het scenario maar het bëınvloedt de kans van het
gehele scenario.

Vlek et al. hebben het scenario idiom en het
subscenario idiom bedacht voor het modelleren
van transfer of evidential support in een sce-
nario. Het scenario idiom bestaat uit een scenario
node en een set van n knopen van elementen
E = {E1, . . . , EN}, die elementen in het scenario
weergeven. Om de coherentie binnen het scenario
idiom te modelleren, worden met uitgaande pijlen
vanaf de scenario node naar de knopen van de
elementen getrokken. Zolang de scenario knoop

ScN = waar ScN = onwaar
Ei = waar 1 ..

Ei = onwaar 0 ..

Tabel. 1: Conditionele kanstabel voor element
Ei van een scenario/subscenario’s uit [16].

niet gëınstantieerd is, kan er een transfer van
evidential support plaatsvinden. De pijlen tussen
de elementen zijn er om de verbanden weer te
geven tussen de elementen. Bijvoorbeeld wanneer
persoon A op persoon B schiet dan is er een kans
dat B dood is. In Figuur 5 is te zien dat er een
pijl is tussen bijvoorbeeld E1 en E2. Dit houdt in
dat de kans van element E1 invloed heeft op E2 en
omgekeerd.

De kansen in het scenario idiom worden inge-
vuld aan de hand van twee principes:

1. wanneer het scenario waar is, dan moeten alle
elementen waar zijn.

2. wanneer het scenario onwaar is dan kunnen el-
ementen van het scenario nog wel waar zijn.

De kansen zijn te zien in Tabel 1, waarin voor de ..
nog waarden ingevuld moeten worden die behoren
bij het element.

Het subscenario idiom heeft dezelfde structuur
als het scenario idiom, alleen is het subscenario
een deel van een groter scenario. Hierin worden
elementen van het subscenario idiom verbonden
aan een subscenario node door middel van uit-
gaande pijlen en de subscenario node wordt weer
verbonden aan de scenario node, zoals te zien is in
Figuur 6.

Het variation idiom zorgt ervoor dat kleine
variaties in het scenario kunnen worden gemod-
elleerd zonder dat daarvoor een nieuw scenario
gebruikt hoeft te worden. Het variation idiom
wordt gebruikt wanneer er een variatie is in het
scenario die de conclusie niet bëınvloedt. Het vari-
ation idiom bestaat uit een disjunction node (disj)
en een set van n knopen V = {V1 . . . Vn}, die de
verschillende variaties representeren. Het voorbeeld
dat Vlek et al. [16] gebruiken voor de uitleg van de
variation idiom is als volgt: er is ergens ingebroken
en er is een scenario waarin het niet uitmaakt
hoe iemand binnen is gekomen. Zij gebruiken
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Figuur. 6: Het subscenario idiom: de pijlen
geven het verband weer tussen het subscenario
node en zijn elementen. Het figuur komt uit
het artikel van Vlek et al. [16]. De puntlijnen
geven enkele mogelijke verbindingen tussen de
elementen weer. De dubbele pijlen geven de
verbindingen weer, waar de kansen gedeeltelijk
bepaald worden door logische verbanden. De
dubbele puntlijnen suggereren dat het element
ook in een andere subscenario voorkomt.

voor de disjunction knoop A broke window/forced
door/picked lock, dus de verschillende manieren
hoe er ingebroken kan worden. Vervolgens geven zij
de variation knopen de volgende waarden: A broke
window, A forced door en A picked lock. Er is dus
een scenario waarin ingebroken is en de variation
knopen hebben de verschillende manieren om in te
breken maar hoe er in gebroken is in het scenario
is niet interessant.

De pijlen zijn nodig tussen de variaties om
weer te geven dat wanneer de disjunction knoop

Figuur. 7: Het variation idiom. Het figuur komt
uit het artikel van Vlek et al. [16].

Figuur. 8: Het merged scenarios idiom. Het
figuur komt uit het artikel van Vlek et al. [16].

waar is, dat tenminste één variatie knoop waar
moet zijn. De pijl gaat alleen van een lagere index
naar een hogere index Vi → Vj als i < j, zoals te
zien is in Figuur 7. De pijlen tussen de paren van
de set V in de variation idiom geven twee principes
weer:

1. wanneer de disjunction node waar is, dan moet
er precies één knoop in de V waar zijn.

2. wanneer de disjunction node onwaar is dan
kunnen geen van de variaties waar zijn.

Als er sprake is van drie variaties dan zullen de
conditionele kanstabellen eruit zien als de tabellen
gegeven in Tabel 2, 3 en 4.

disj = w disj node is onw
V1 = w 0.33 0

V1 = onw 0.67 0

Tabel. 2: Conditionele kanstabel voor variatie 1
uit het artikel van Vlek et al. [16].

disj node = w disj node = onw
V1 = waar V1 = onwaar V1 = waar V1 = onwaar

V2 = waar 0 0.5 0 0
V2 = onwaar 1 0.5 1 1

Tabel. 3: Conditionele kanstabel voor variatie 2
uit het artikel van Vlek et al. [16].

Voor het gebruik van meerdere scenario’s in
het Bayesiaans netwerk heeft de methode van
Vlek et al[16] het merged scenarios idiom. Dit
idiom voegt een restrictie toe tussen de scenario
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disj node = waar disj node = onwaar
V1 = waar V1 = onwaar V1 = waar V1 = onwaar

V2 = w V2 = onw V2 = w V2 = onw V2 = w V2 = onw V2 = w V2 = onw
V3 = w 0 0 0 1 0 0 0 0

V3 = onw 1 1 1 0 1 1 1 1

Tabel. 4: Conditionele kanstabel voor variatie 3 uit het artikel van Vlek et al. [16].

ScN1 = waar ScN1 = onwaar
ScN2 = waar ScN2= onwaar ScN2 = waar ScN2 = onwaar

Constraint = scn 1 0 1 0 0
Constraint = scn 2 0 0 1 0
Constraint = NA 1 0 0 1

Tabel. 5: Conditionele kanstabel voor de constraint node met scenario node 1 (ScN1) en scenario
node 2 (ScN2) uit het artikel van Vlek et al. [16]

knopen van de verschillende scenario’s. Hierdoor
moet er precies één scenario waar zijn. Zoals te
zien is in Figuur 8 is er een constraint knoop
die de scenario’s met elkaar verbindt. Voor elke
scenario node Si in een n set van scenario nodes
S = Si . . . Sn is er een pijl die gaat van de scenario
node naar de constraint knoop. De constraint
knoop heeft waarden si voor elke scenario si en één
waarde NA. De kanstabel, zoals te zien is in Tabel
5 geldt als een voorbeeld waarbij twee scenario’s
gebruikt zijn. Dit voorbeeld komt uit Vlek et al.
[16]. De kanstabel is zo gemaakt dat de constraint
knoop de waarde NA heeft tenzij er precies één
scenario waar is. Als de kans op NA op 0 gezet
wordt, moet er wel één scenario waar zijn.

3.2 Uitvouwen van scenario’s

De rechter of een jury wil niet alle details horen van
de zaken die voorkomen, maar ze willen wel alle pre-
cieze details horen van de naar voren gekomen be-
wijzen en belangrijke onderdelen van het scenario.
Hierdoor is door Vlek et al. [15] het uitvouwen
van de scenario’s bedacht. Wanneer er meer details
over een scenario nodig zijn dan kan het een el-
ement van het scenario uitgevouwen worden door
de modelleerder. Het subscenario idiom zal wor-
den getoond in het netwerk, mocht dit niet genoeg
zijn dan kan de modelleerder dit subscenario weer
verder uitvouwen voor meer details over dit sub-
scenario, enzovoort. Het uitvouwen gebeurt in het
netwerk door een element van het scenario, zoals
getoond in Figuur 5, te vervangen door een subsce-
nario knoop en dan verandert het zoals te zien is in
Figuur 6. Of daadwerkelijk het uitvouwen nodig is,

is te bepalen aan de hand van drie vragen.

1. Is er bewijs dat direct kan worden verbonden
aan de scenario knoop? Is dit bewijs er, dan
hoeft het niet uitgevouwen te worden.

2. Is er relevant bewijs voor details van een sub-
scenario? Is dit bewijs er, dan moet er uit-
gevouwen worden.

3. Is het mogelijk dat er relevant bewijs gevon-
den kan worden voor de details van het subsce-
nario? Denk je dat dit bewijs er is, dan moet
er uitgevouwen worden.

Voor het daadwerkelijk maken van het Bayesiaans
netwerk hebben Vlek et al, een ontwerpmethode
ontworpen die de eerste genoemde idioms samenvat
en die in vier stappen uitgevoerd moet worden.

1. Er wordt begonnen met het verzamelen van
relevante scenario’s voor de zaak en deze sce-
nario’s worden in de scenario nodes gezet.

2. De tweede stap is het uitvouwen van de sce-
nario’s. Modelleer de scenario’s aan de hand
van drie vragen die genoemd worden bij het
uitvouwen van de scenario’s. Gebruik vervol-
gens het subscenario idiom voor het mod-
elleren van de uitgevouwen subscenario’s en
het variation idiom wanneer er een variatie is.
Het proces stopt wanneer er geen relevante in-
formatie meer kan worden toegevoegd aan de
hand van de drie vragen.

3. De derde stap is het samenvoegen van de sce-
nario’s. Dit wordt gedaan aan de hand van
merged scenarios idiom
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4. Als laatste wordt er bewijs toegevoegd en in
de evidence knopen gezet met behulp van de
idioms van Fenton et al. [4].

4 Case study

In deze sectie gaan we de methode testen aan
de hand van strafzaak, die Crombag et al., “de
schietpartij te Brielle” hebben genoemd. De
strafzaak komt uit het boek “twee mysterieuze
schietpartijen” [3]. Het boek is één van de boeken
uit de serie van het “Project Gerede Twijfel”.
In dit project worden zaken opnieuw onderzocht
waarbij iemand definitief is veroordeeld, met de
achterliggende gedachte dat er misschien een
onschuldige veroordeeld is. Doordat dit boek de
enige bron van informatie is, zal het eindresultaat
bëınvloed zijn door Crombag et al. [3]. Het doel is
dan ook niet om de strafzaak te evalueren maar
om de methode te evalueren aan de hand van de
zaak.

Voor het modelleren van het Bayesiaanse netwerk
gebruiken we SamIam 3. Dit is gratis software
voor het modelleren en redeneren met Bayesiaanse
netwerken. De namen die gebruikt worden door
Crombag et al. zijn niet de echte namen en wij
zullen deze namen ook overnemen in onze sce-
nario’s.

Op 21 maart 2002 vinden Jetta Veth en Lea
Jonkers hun buurman Berend Blaise in hun
tuin met een bebloed hoofd. Hij is ernstig ver-
wond aan het hoofd maar kan nog zeggen dat
hij is neergeschoten door de broer van zijn ex-
echtgenote, Marcel Joossen. Marcel Joossen is voor
negen jaar gevangenisstraf veroordeeld.

4.1 Personen die betrokken zijn

Berend Blaise (B) is een man met een groot netwerk
van invloedrijke relaties en is gescheiden van Mary
Joossen (Ma) met wie hij meer dan vijftien jaar
getrouwd was. Marcel Joossen (M) is de broer van
Mary, hij woont in Hongarije en zijn echtgenote
heet Elsa. Kaspar Zielke is de nieuwe relatie van
Mary. Jacco Volders is één van de mannen waarmee

3reasoning.cs.ucla.edu/samiam/

Mary vreemdging tijdens het huwelijk met Berend.
Jetta Veth en Lea Jonkers zijn de buren van
Berend.

4.2 Voorgeschiedenis

Het grootste probleem tijdens het huwelijk was dat
Mary vaak vreemd ging met verschillende mannen.
Één van de mannen waarmee Mary naar bed ging
was Jacco Volders. Uit DNA onderzoek blijkt dat
de twee kinderen, zoon Diederik en dochter An-
toinette niet van Berend zijn. Berend bedreigde
Jacco meerdere malen omdat Berend verdenkt dat
Jacco de biologische vader is van de kinderen. Één
van de moeilijkheden tijdens de scheiding kwam do-
ordat Berend de advocaat van Mary had bedreigd.

4.3 Scenario 1: Marcel schiet Berend
neer vanwege lastigvallen van
familie Joossen

Dit scenario is gebaseerd op het eerste scenario van
Crombag et al. die zij mogelijk als het scenario
van justitie in gedachten hadden [3]. Na de schei-
ding bleef Berend Kaspar lastigvallen. Niet alleen
Kaspar werd lastiggevallen, maar de hele familie
Joossen had last van de wraakacties van Berend,
zelfs oma Joossen. Daarop plande Marcel dat hij
Berend zou neerschieten. Hij reed van Hongarije
naar Nederland op 20 maart 2002 met zijn Ford
Explorer. Hij reed rechtstreeks naar het huis van
Berend met een zwart pistool type 9 mm parabel-
lum. Op 21 maart 2002 belde hij aan bij de vo-
ordeur van Berend. Berend stond bij het washok,
dat ligt aan de zijkant van het huis. Toen Berend de
bel hoorde, deed hij de poortdeur open. Hij zag zijn
ex-zwager uit Hongarije staan en vroeg wat Mar-
cel te zoeken heeft aan zijn deur. Marcel schoot
vier keer op Berend, waarbij Berend met het eerste
schot in het hoofd geraakt werd. Marcel verdween
en Berend bewoog zich naar het huis van de bu-
ren, Jetta Veth en Lea Jonkers, en klopte op het
raam. Jetta en Lea hadden ondertussen al geho-
ord dat er vier schoten waren afgevuurd in de bu-
urt van het huis van Berend en hadden Berend al
geprobeerd op te bellen. Toen de dames naar het
raam liepen, zagen ze Berend liggen met een hoofd-
wond. Berend zei tegen de dames dat Marcel hem
had neergeschoten. Berend werd opgenomen in het
Dijkzigt ziekenhuis.
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Figuur. 9: Het eerste scenario M schiet B neer
vanwege lastigvallen van familie Joossen.

4.4 Het model

Met het scenario idiom in Figuur 9 is het eerste
scenario uit [3] gemodelleerd. In dit scenario heeft
Marcel Berend neer geschoten. De reden hiervoor
zou zijn dat Berend Marcel zijn familie lastigviel.
Door de slechte scheiding van het huwelijk tussen
Berend en Mary begon Berend de familie Joossen
lastig te vallen. Dit is aangegeven met de pijl
tussen B en Ma hadden slecht huwelijk achter
de rug en B valt familie Joossen lastig. Doordat
Berend de familie Joossen lastigviel, was Marcel
van plan Berend neer te schieten(M is van plan
B neer te schieten). Dit geeft de pijl tussen de
beide elementen weer. Hiervoor is Marcel eerst uit
Hongarije gekomen. Dit is weergegeven met de pijl
tussen M is van plan B neer te schieten en M komt
uit Hongarije. Berend werd neergeschoten door
Marcel. Dit is weergegeven met de pijl tussen M is
van plan B neer te schieten en M schiet B neer.
Om Berend neer te kunnen schieten, moet Marcel
eerst uit Hongarije komen. Daarom is er een pijl
van M komt uit Hongarije naar M schiet B neer.
Als laatste heeft Berend een schotwond aan het
hoofd doordat hij is neergeschoten door Marcel.
Dit geeft de pijl tussen M schiet B neer en B heeft
schotwond aan hoofd weer.

Elk element uit het scenario idiom uit Figuur

9 heeft een mogelijk subscenario. Aan de hand van
de drie vragen uit 3.2 kan er worden bepaald welke
element uitgevouwen moet worden. Hieronder
zullen we de bespreken of de scenario elementen
uitgevouwen moeten worden.

4.4.1 B en Ma hadden slecht huwelijk
achter de rug

Voor het element B en Ma hadden slecht huwelijk
achter de rug is geen direct bewijs. Hierdoor wordt
vraag 1 met een nee beantwoord. Dan wordt het
element uitgevouwen. Het antwoord op vraag
2 is ja, want er kan relevant bewijs zijn voor
het subscenario. Er kan dus meer bewijs worden
toegevoegd door dit element uit te vouwen. Door-
dat Mary met andere mannen sliep(Ma sliep met
andere mannen), lopen de spanningen binnen hun
huwelijk op (Tussen B en Ma lopen de spanningen
op). Dit geeft de pijl tussen Ma sliep met andere
mannen en tussen B en Ma lopen de spanningen
op. Doordat Mary met andere mannen sliep, zou
het kunnen dat de kinderen van Mary niet van
Berend zijn. Dit geeft de pijl tussen Ma sliep met
andere mannen en de kinderen zijn niet van B.
Hierdoor lopen spanningen nog verder op, dit geeft
de pijl tussen de kinderen zijn niet van B en tussen
B en Ma lopen de spanningen op.

Tussen B en Ma zijn ook enkele geweldadigheden
opgetreden. Dit wordt aangegeven met Tussen B
en Ma was geweld. In Figuur 10 wordt een mogelijk
subscenario gemodelleerd.

4.4.2 B valt familie Joossen lastig

Voor B valt familie Joossen lastig geldt dat er di-
rect bewijs voor is en hierdoor wordt vraag 1 met
ja beantwoord. Het element hoeft niet uitgevouwen
te worden. Het directe bewijs is dat Berend een
bandje met telefoonseks tussen Mary en Jacco
doorgegeven heeft aan de pers. Verder zegt Mary
dat Berend Antoinette klem gereden heeft toen zij
naar haar moeder fietste. Er zijn opnames waarop
Jacco wordt uitgescholden door Berend. Kaspar
wordt meerdere malen bedreigd en mishandeld. Er
is een vermoeden dat zijn auto onder het zoutzuur
is gegooid door Berend. Verder verklaart Jacco dat
hij wordt lastiggevallen door Berend en zijn er tele-
foonopnames dat Berend Jacco uitscheldt.
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Figuur. 10: Het subscenario B en Ma hadden
slecht huwelijk achter de rug.

4.4.3 M is van plan B neer te schieten

Voor M is van plan B neer te schieten is geen di-
rect bewijs. Hierdoor wordt vraag 1 met nee beant-
woord. Er is ook geen bewijs voor details van dit
element. Vraag 2 wordt dus met nee beantwoord en
er is ook geen mogelijk bewijs voor details van dit
element en vraag 3 wordt dus ook met nee beant-
woord. Er hoeft niet verder uitgevouwen te worden.

4.4.4 M komt uit Hongarije

Voor het element M komt uit Hongarije is direct
bewijs, hierdoor wordt vraag 1 met ja beantwoord.
Zo zijn er gegevens over een uitreis, grensoverschri-
jdend, met de auto van Marcel op 20 maart en
een inreis, grensoverschijdend, op 22 maart met de
auto van Marcel. Verder zijn er telefoongegevens
dat Marcel bij de grensplaats Hegyeshalom was.

4.4.5 M schiet B neer

Voor het M schiet B neer element is direct bewijs.
Er is een aantal bewijsstukken: een verklaring van
de buren van Berend dat ze vier schoten hoorden,
en de verklaring van Berend dat Marcel een zwart
pistool pakte en daarmee vier keer op hem schoot
[3]. Verder zijn er loodfragmenten en drie inslagen
van kogels gevonden van een zwart type 9 mm para-
bellum pistool op het plaats delict. Door het directe

bewijs wordt vraag 1 met ja beantwoord en hoeft
het element niet uitgevouwen te worden.

4.4.6 B heeft schotwond aan hoofd

Het element B heeft schotwond aan het hoofd hoeft
niet uitgevouwen te worden omdat er direct bewijs
voor is: in het formulier van het Dijkzigt Ziekenhuis
wordt op 22 maart gezegd dat Berend binnen kwam
met een schotwond aan het hoofd. Dit geeft aan dat
er direct bewijs was en dat vraag 1 beantwoord kan
worden met ja.

4.5 Scenario 2: Marcel schiet Berend
neer na gevecht.

Dit is het derde scenario uit [3]. Hierin heeft
Marcel Berend neergeschoten maar dit was niet
gepland. Net als bij scenario 1 bleef Berend de
familie Joossen lastigvallen door de slecht gelopen
echtscheiding met Mary. Marcel reageerde net als
bij het eerste scenario door Berend op te zoeken bij
zijn huis. Marcel had alleen niet de bedoeling om
Berend neer te schieten maar om hem te bedreigen
door een pistool mee te nemen. Nadat Marcel het
pistool trok om Berend te bedreigen, ontstond er
een gevecht en Berend werd neergeschoten door
Marcel. Door Crombag et al. wordt gëımpliceerd
dat Marcel door de schrik nog drie keer schoot
op het plaats delict [3]. Vervolgens vonden de
buurvrouwen Berend en die verklaarde dat Marcel
hem heeft neergeschoten. Berend wordt opgenomen
in het ziekenhuis en Marcel rijdt naar Hongarije
terug.
In het scenario idiom in Figuur 11 is het tweede

scenario gemodelleerd. In dit scenario heeft Marcel
Berend onbedoeld neergeschoten na een gevecht
tussen Marcel en Berend. Het scenario idiom is
bijna hetzelfde als die uit Figuur 9, behalve dat
het scenario element M is van plan B neer te
schieten vervangen is door M wil B bedreigen.
Het element M schiet B neer is verder vervangen
door het element ruzie tussen M en B loopt uit de
hand. Doordat de elementen hetzelfde zijn als bij
scenario 1 behalve voor de elementen ruzie tussen
M en B loopt uit de hand en M wil B bedreigen.
De overlappende elementen zullen we niet opnieuw
gaan bespreken maar de twee nieuwe elementen
gaan we bespreken aan de hand van de drie vragen.

11



Scenario node: M
schiet B neer na
gevecht

B en
Ma
hadden
slecht
huwelijk
achter
de rug

B valt
familie
Joossen
lastig

M
wil B
bedreigen

M
komt
uit
Hon-
garije

Ruzie
tussen
M en B
loopt
uit de
hand

B heeft
schot-
wond
aan
hoofd

Figuur. 11: Het tweede scenario M schiet B neer
na gevecht.
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Figuur. 12: Het subscenario ruzie tussen M en
B loopt uit de hand.

4.5.1 Ruzie tussen M en B loopt uit de
hand

Voor het element ruzie tussen M en B loopt uit
de hand is geen direct bewijs. Hierdoor zal vraag
1 beantwoord worden met nee en kunnen er meer
details toegevoegd worden door dit element uit te
vouwen. Dit subscenario idiom is te zien in Figuur
12. Marcel bedreigt Berend (M bedreigt B) en er
ontstaat een ruzie tussen Berend en Marcel (er
ontstaat ruzie tussen B en M ). De pijl tussen de
twee elementen geeft dit weer. Tijdens de ruzie
schiet Marcel op Berend (M schiet B neer). De pijl
tussen deze twee pijlen geeft dit verband weer.

4.5.2 M wil B bedreigen

Voor het element M wil B bedreigen is geen direct
bewijs. Vraag 1 zal met nee beantwoord worden.

Er is ook geen bewijs voor details van dit element
en vraag 2 zal ook met nee beantwoord worden en
er is ook geen mogelijk bewijs voor details van dit
element en vraag 3 zal dus met nee beantwoord
worden. Er hoeft niet verder uitgevouwen te wor-
den.

4.6 Samenvoegen van de twee sce-
nario’s

De twee scenario’s uit figuren 9 en 11 worden
samengevoegd doormiddel van het merged scenar-
ios idiom. De samengevoegde scenario’s is te zien in
Figuur 13 in de appendix. Het samenvoegen wordt
gedaan door een constraint node te verbinden
met scenario nodes M schiet B neer vanwege
lastigvallen van familie Joossen en M schiet B
neer na gevecht. De twee scenario’s hebben vier
overlappende scenario elementen namelijk: B en
Ma hadden slecht huwelijk achter de rug, B valt
familie Joossen lastig, M komt uit Hongarije en
B heeft schotwond aan hoofd. Dit kan gezien
worden in Figuur 13, waarin de pijlen van de twee
scenario’s naar één scenario element duiden dat er
een overlap is in scenario’s. Het scenario uit Figuur
11 heeft de elementen er ontstaat ruzie tussen B
en M en M wil B bedreigen buiten de overlappende
elementen. Het scenario uit 9 heeft de elementen
M is van plan B neer te schieten en M schiet B
neer. Het element M schiet B neer wordt in het
eerste scenario als scenario element gebruikt en in
het tweede scenario als subscenario element van er
ontstaat ruzie tussen B en M.

4.7 Toevoegen van bewijs

Om het bewijs te modelleren wordt er gebruik
gemaakt van het evidence accuracy idiom, dat
besproken is in Sectie ??. Aan de evidence node
wordt een knoop toegevoegd die de nauwkeurigheid
van het bewijs aangeeft. Dit wordt aangeduid als
”nauw van”, een bepaald bewijs. Het scenario met
het bewijs is te zien in Figuur 14. Als een persoon
meerdere verklaringen afgelegd heeft, dan zullen
deze bewijsstukken met dezelfde nauwkeurigheid
verbonden worden. Een voorbeeld hiervan is de
verschillende verklaringen van Kaspar (K).
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4.8 Kansen

De a priori kanstabel voor de beide scenario’s is
ingevuld met 0.0001 voor waar en 0.9999 voor
onwaar, omdat de kans dat deze twee scenario’s
waar zijn van alle mogelijke scenario’s, erg klein
is. Het invullen van de kansen voor de elementen
van scenario’s en subscenario’s is gedaan aan de
hand van de kanstabellen uit 3.1. Wanneer het
scenario/subscenario waar is, dan moeten alle ele-
menten waar zijn en wanneer het scenario onwaar
is dan kunnen elementen van het scenario nog
wel waar zijn. Bijvoorbeeld Kanstabel 6 waarin
de kanstabel van B en Ma hadden slecht huwelijk
achter de rug wordt getoond. Wanneer scenario
node 1 en 2 waar zijn dan moet het element ook
waar zijn. Als beide scenario nodes onwaar zijn dan
kan het element nog steeds waar zijn. Dit element
heeft een lage kans dat het waar is gekregen (0,2),
omdat de kans dat een huwelijk slecht loopt ook
laag is. Bij het bewijs moet ook de nauwkeurigheid

Scenario 1 node Waar Onwaar
Scenario 2 node Waar Onwaar Waar Onwaar

Slecht huwelijk = Waar 1,0 1,0 1,0 0,2
Slecht huwelijk = Onwaar 0,0 0,0 0,0 0,8

Tabel. 6: Kanstabel van B en Ma hadden slecht
huwelijk achter de rug

bepaald worden van het bewijs. Dit wordt gedaan
in de knoop (“nauw van”) van het bewijs. Hier
heeft bijvoorbeeld de nauwkeurigheid van de tech-
nische dienst een hoge kans gekregen (0.99) omdat
er vanuit gegaan mag worden dat de technische
dienst nauwkeurig zijn bewijs verzameld. De
nauwkeurigheid van de verklaringen uit Hongarije
hebben een lage waarde (0.3), doordat ze laat
afgenomen zijn (8 maanden na de schietpartij) en
doordat de getuigen Marcel wilden beschermen
omdat Marcel hun vriend/kennis of echtgenote is.
Verder zijn alle kansen ingevuld in het netwerk
en het netwerk is beschikbaar met de link:
https://www.dropbox.com/s/72ek01cpaxww7ls/sce
nario%2Bbewijs.net?dl=0.

5 Discussie

Nadat de zaak is gemodelleerd, wordt de methode
uit sectie 2.2 geëvalueerd aan de hand van de zes
criteria die eerder zijn opgesteld. De criteria zijn:

1. Gaat de methode tunnelvisie tegen?

2. Wordt een waar verhaal eerder geloofd dan een
goed onwaar verhaal?

3. Worden alle relevante variabelen gemod-
elleerd?

4. Is het bij deze methode mogelijk om eerst het
netwerk te bouwen en later nog knopen toe te
voegen?

5. Kan bewijs voor en tegen gecombineerd wor-
den in het netwerk?

6. Is er een duidelijk overzicht voor de mod-
elleerder?

5.1 Gaat de methode tunnelvisie
tegen?

In deze zaak was het eerste scenario gemodelleerd.
Hierin zou Marcel met voorbedachte rade Berend
hebben neergeschoten. Omdat er volgens de meth-
ode een alternatief scenario gemodelleerd moet
worden is het tweede scenario gemodelleerd. Dit
is het tweede scenario uit Crombag et al. [3]. Hi-
erin had Marcel Berend neergeschoten na een ruzie.
Het eerste scenario zou op het eerste gezicht het
meest waarschijnlijk kunnen zijn maar doordat er
gekeken moet worden naar een eventueel alternatief
scenario, wordt er wel over het alternatieve scenario
nagedacht. Er wordt niet alleen maar op één sce-
nario gefocust. Dit zou tunnelvisie kunnen vermin-
deren. Goede alternatieve scenario’s zijn belangrijk,
in onze zaak wordt er alleen gebruik gemaakt van
dat Marcel de mogelijk dader is en er is geen alter-
natieve dader in onze model. Tunnelvisie zou nog
meer verminderd kunnen worden als er sprake was
geweest van een andere mogelijke dader. Maar dit
moet in de toekomst verder onderzocht worden.

5.2 Wordt een waar verhaal eerder
geloofd dan een goed onwaar
verhaal?

Dit criterium kan niet beoordeeld worden aan de
hand van de zaak die wij gemodelleerd hebben. In
de zaak die wij gemodelleerd hebben, is geen voor-
beeld van een verhaal dat bestempeld kan worden
als een goed onwaar verhaal. De beide scenario’s
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kunnen beiden een waar verhaal zijn en de kansen
wijzen niet uit dat de scenario’s eventuele onware
verhalen zijn. Beide scenario’s hebben namelijk een
kans van 50 % dat het waar zou kunnen zijn.

5.3 Zorgt de methode ervoor dat
het tijdens het bouwen van een
Bayesiaanse netwerk alle rele-
vante variabelen worden gemod-
elleerd?

In de methode wordt begonnen met een scenario
in het netwerk te bouwen. Dit scenario kan wor-
den uitgevouwen doormiddel van de drie vragen
die gesteld worden. Hierdoor komt er een duidelijke
structuur in het netwerk. Er wordt begonnen met
een scenario met eventuele subscenario’s te bouwen.
Vervolgens worden de alternatieve scenario’s met
de eventuele subscenario’s gebouwd. De scenario’s
worden bij elkaar gevoegd met de merged scenar-
ios idiom en de overlappende scenario elementen bij
elkaar gevoegd door de pijlen van de verschillende
scenario’s naar hetzelfde element te verbinden. Dit
was te zien toen de beide scenario’s met de be-
treffende subscenario (figuren 9 en 11) bij elkaar
gevoegd moest worden tot één Bayesiaanse netwerk
(figuur 13). Er waren vier overlappende scenario el-
ementen tussen de beide scenario’s en die konden
overzichtelijk gemodelleerd worden door de pijlen
van de scenario knopen aan de scenario elementen
te verbinden. Hierna wordt het bewijs toegevoegd
aan de scenario’s (Figuur 14), waarbij het evidence
idiom van Fenton et al. gebruikt werd [4]. Als laat-
ste waren de kansen bepaald en ingevoerd. Door
deze stappen te volgen in de methode bleek dat
de relevante variabelen op een duidelijke manier
gemodelleerd konden worden.

5.4 Is het bij deze methode mogelijk
om eerst het netwerk te bouwen
en later nog knopen toe te voe-
gen?

Het toevoegen van knopen in een Bayesiaans
netwerk, waarin de toegevoegde knopen pijlen
hebben naar bestaande knopen, is lastig. Dit komt
doordat de kansen van de knopen waaraan de
nieuwe knoop verbonden wordt, opnieuw ingevuld

moet worden. In ons netwerk zijn we niet de situ-
atie tegengekomen dat we een knoop later moesten
toevoegen doordat de methode ervoor zorgt dat
de knopen al toegevoegd waren. Maar als later
blijkt dat bijvoorbeeld in het netwerk een nieuwe
knoop toegevoegd moet worden aan M schiet B
neer als een ouder, dan zouden alle kansen van M
schiet B neer herzien moeten worden. Er zijn dan
zes inkomende pijlen naar het element M schiet B
neer. In een Bayesiaans netwerk zou dit betekenen
dat er 26 = 64 kansen herzien zouden moeten wor-
den voor dit element. Maar doordat de methode
de regel wanneer het scenario/subscenario waar
is, dan moet alle elementen waar zijn toepast,
wordt voor elke scenario/subscenario dat waar
moet zijn, het aantal kansen gehalveerd (aantal
kansen = 2x/2y, waarin x is het aantal inkomende
pijlen naar het element en y het aantal dubbele
inkomende pijlen van de scenario’s/subscenario’s
naar het element). Bij dit voorbeeld hoeven er
dus nog maar 26/22 = 24 = 16 kansen herzien te
worden voor dit element.

Verder is het in de methode wel goed mo-
gelijk om nieuw bewijs toe te voegen. Doordat er
uitgaande pijl van het element naar het bewijs
gaat, hoeft alleen maar de kans van het bewijs
ingevoerd te worden. Als bijvoorbeeld later blijkt
dat het wapen gevonden is in het scenario dan
kan dit makkelijk toegevoegd worden aan het werk
door een nieuwe knoop met wapen gevonden te
maken en een pijl te verbinden tussen het bewijs
en bijvoorbeeld het element M schiet B neer.

5.5 Kan in de methode bewijs voor
en tegen het scenario in het
netwerk gecombineerd worden?

Met het evidence idiom, besproken door Fenton et
al., kan zowel bewijs voor als tegen gemodelleerd
worden. Het bewijs wordt vervolgens afgewogen in
het Bayesiaanse netwerk [4]. Bijvoorbeeld voor het
scenario element M komt uit Hongarije was het
bewijs van de telefoongegevens en verslagen van
grensovergang bewijsstukken die voor dit element
nodig zijn. De verklaringen uit Hongarije, zijn
medische gesteldheid en de gegevens uit Oosten-
rijk, Duitsland en Nederland waren tegen-bewijs
voor dit element.
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In ons netwerk zijn vier overlappende sce-
nario elementen in de beide scenario’s en doordat
de constraint node ervoor zorgt dat één van de
scenario waar moet zijn, krijg je dat deze vier
overlappende scenario elementen een kans van
100% krijgen en die niet overlappende elementen
ook een kans van boven de 80%. Het tegen-bewijs
zoals de verklaringen uit Hongarije krijgen hierdoor
een lage kans dat het waar is. Als in het netwerk
het tegen-bewijs toch op waar gezet wordt, dan
heeft dit geen invloed op het scenario element
want dit element moet wel 100% waar zijn door de
overlappende knopen en de constraint node. Het
heeft wel invloed op de nauwkeurigheid van het
tegen-bewijs, als het tegen-bewijs op waar gezet
wordt dan zal de kans van de nauwkeurigheid van
het tegen-bewijs omlaag gaan. Het omgedraaide
geldt voor het bewijs voor het scenario. Als dit
bewijs op waar gezet wordt dan zal de kans van de
nauwkeurigheid van het bewijs voor het scenario
omhoog gaan.

Een alternatieve scenario (zoals bijvoorbeeld
bij een alternatieve dader) waarbij er minder over-
lappende elementen zijn, zou dit kunnen verhelpen
en hierdoor zouden de kansen omlaag kunnen
gaan, maar dat zal in de toekomst onderzocht
moeten worden.

5.6 Is er sprake van een duidelijk
overzicht voor de modelleerder
tijdens het bouwen van het
netwerk?

De methode zorgde ervoor dat er een duidelijk
overzicht was voor de modelleerder. Dit kwam
doordat eerst de scenario’s worden uitgewerkt,
daarna pas bij elkaar worden gevoegd en als laatste
het bewijs toegevoegd wordt. Eerst hebben we
geprobeerd om de zaak te modelleren zonder ge-
bruik te maken van de methode. Het gevolg was dat
bewijs en scenario’s door elkaar heen gemodelleerd
waren. Hierdoor werd het overzicht verloren voor
de modelleerder want er werden in ons netwerk ver-
banden gelegd tussen bijvoorbeeld bewijsstukken
en scenario elementen die er niet waren. De
methode zorgde er in de tweede poging voor dat er
wel in de structuur een netwerk gemodelleerd werd.

In ons netwerk hoefde er maar twee scenario’s
samengevoegd te worden met vier overlappende
elementen. Hierdoor hoefde er maar weinig ele-
menten en pijlen toegevoegd te worden en was er
een duidelijk overzicht voor de modelleerder. Maar
bij het samenvoegen van meerdere scenario’s met
weinig overlappende elementen en dus meer pijlen,
zou voor de modelleerder een probleem kunnen
worden voor het overzicht doordat we verwachten
dat meerdere pijlen en knopen zorgen voor minder
overzicht. Dit moet in de toekomst nog onderzocht
worden.

6 Conclusie

In dit artikel hebben we onderzocht hoe goed de
zaak gemodelleerd kon worden met de methode van
Vlek et al. [16]. Uit de criteria en het netwerk bleek
dat deze zaak goed gemodelleerd kan worden. Er
moet een alternatief scenario gemodelleerd worden,
zodat er nagedacht wordt over meer dan één sce-
nario, zoals ook gedaan werd bij het scenario over
Marcel schiet Berend neer na een ruzie. Dit zorgt
voor het verminderen van tunnelvisie. Deze zaak
was niet geschikt om te evalueren, of de methode
het probleem dat een goed onwaar verhaal eerder
geloofd wordt dan een waar verhaal. Door de stap-
pen in de methode te volgen bleek dat in deze zaak
de modelleerder de relevante variabelen op een
overzichtelijk manier kon modelleren. Afwijken van
de methode kan ervoor zorgen dat er geen duidelijk
overzicht meer ontstaat, zoals wij ondervonden
bij het maken van een eerste versie van het netwerk.

Bij Bayesiaanse netwerken is het lastig om
knopen toe te voegen aan het netwerk nadat
het af is. Voor elke toegevoegde inkomende
pijl wordt het aantal kansen verdubbeld. Dit
zou een probleem kunnen opleveren bij het to-
evoegen van scenario/subscenario knopen. De
methode zorgt ervoor dat het aantal kansen dat
herzien moet worden, beperkt blijft. Wanneer
het scenario/subscenario waar is, dan moet alle
elementen waar zijn. Het toevoegen van een bewijs
knoop bleek makkelijk doordat het twee of meer
inkomende pijlen heeft en geen uitgaande pijlen.
Verder bleek voor en tegen bewijs in een Bayesi-
aans netwerk te combineren doordat het bewijs
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afgewogen wordt in een Bayesiaans netwerk.
In de toekomst zou nog onderzocht kunnen worden
in de methode als er een complexere netwerk
wordt gebruikt of dan het overzicht wel verloren
kan raken. Verder zou er nog onderzocht kunnen
worden of een scenario met een alternatieve dader
tunnelvisie kan verminderen.
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Figuur. 13: Samenvoeging van de twee scenario’s
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Figuur. 14: Twee scenario’s met bewijs
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