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Het is lang geleden, maar onlangs kreeg ik het beeld weer op mijn netvlies. Het 
eerste onderzoek wat ik deed toen ik nog niet zo lang bij de politie werkte en waarbij 
een dodelijk slachtoffer te betreuren viel. Een oudere man die als gevolg van een 
aanrijding was overleden. Natuurlijk weet je als politiemens dat dit vroeg of laat op je 
pad komt. Een mens dat overlijdt als gevolg van een niet natuurlijke dood en waarbij 
jij als eerste ter plaatse komt. Op den duur went het. De dode mens die je ziet, soms 
overleden na heftig geweld, de gruwelijke beelden van treinslachtoffers, het verdriet 
van nabestaanden.

Het greep me altijd aan. Iemand die op zo’n manier aan zijn einde kwam. De dood 
van een kind is nog veel heftiger. Een kwetsbaar mens dat niets terug kan doen en 
door een volwassene om het leven wordt gebracht. Zoiets is vaak niet te bevatten.
Dr. Vidija Soerdjbalie-Maikoe is forensisch kinderpatholoog bij het Nederlands 
Forensisch Instituut (NFI). De moeder van drie kinderen praat gedreven en enthousiast 
over haar vak.

De vrolijke en goedlachse patholoog - haar roots liggen in Suriname – voert al jaren 
secties uit op kinderlichamen. Kinderen die door heftig geweld om het leven zijn 
gebracht. Het brengt haar niet van haar stuk, vertelt ze in het interview dat ik met 
haar had. ‘Het grijpt me aan, zeker. Ik ben ook maar een mens, een moeder, en geen 
robot, maar ik kan het werk goed van me afzetten. Het werk is vaak indrukwekkend, 
maar nooit negatief. Ik kan er goed mee omgaan. Als ik bij het NFI de deur uitga, laat 
ik het achter.’ Heel bijzonder als je dit kunt. 

Net zo enthousiast als de kinderpatholoog vertelt Tialda de Wolff over het DNA-
onderzoek dat zij doet in het kader van haar opleiding voor recherchekundige. Net 
als Vidija Soerdjbalie-Maikoe raakte deze politiestudent al op de middelbare school 
getriggerd door het menselijk lichaam. Daarom koos ze voor de studie biomedische 
wetenschappen, met aansluitend de opleiding Forensic Science. Ook zij heeft haar 
hart verpand aan het NFI. 

Twee vrouwen die elk een boeiend verhaald vertelden aan de redactie. Hun eigen 
verhaal, dicht bij het hart.

Gerda Preusting
eindredactie



´NIETS IS ZO ERG ALS 
OVERDIAGNOSTIEK´

Forensisch kinderpatholoog Vidija 
Soerdjbalie-Maikoe ziet alles voorbij 

komen wat God verboden heeft

Dr. Vidija Soerdjbalie-Maikoe is sinds dertien jaar forensisch-
patholoog bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), met een 
bijzonder aandachtsgebied: kinderpathologie. Een emotioneel zwaar 
belastend beroep waar ze goed mee om kan gaan. ´Maar ik ben ook 
maar een mens en geen robot. Ik zie alles voorbijkomen wat God 
verboden heeft.’ Een openhartig gesprek over de wereld van de 
forensische kindersecties versus balans tussen werk en privé.

Vidija Soerdjbalie-Maikoe, mooie sprekende ogen met prachtige 
wimpers, zorgvuldig gelakte nagels, praat enthousiast en gedreven 
over haar werk. Zelfverzekerd en sterk. Een vakvrouw met passie voor 
haar bijzondere vakgebied. Ze praat rustig, versnelt als het zo uitkomt. 
Vier dagen per week verricht ze forensische secties op volwassenen 
en kinderen – ze is de enige kinderpatholoog bij het NFI - daarnaast 
werkt ze een dag per week bij de klinische pathologie aan het Erasmus 
Medisch Centrum in Rotterdam. Alles bij elkaar emotioneel zwaar 
werk, maar zelf ziet ze dat anders. ‘Mijn doel is inzicht krijgen in wat 
een kind is aangedaan. Ik onderzoek het lichaam om de waarheid te 
vertellen. Daarmee vervul ik een sleutelrol in het totale forensisch 
onderzoek, als onderdeel in het grote geheel.’
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Afscheid van Suriname
Student geneeskunde Vidija mag in 1989 meekijken bij de 
identificatie van de slachtoffers van de SLM-vliegramp. 
‘Een bijzondere beleving, in één keer blootgesteld 
aan bijna 180 lichamen. Ik vond de identificaties van 
slachtoffers heel leerzaam. Ik heb er wel op gelet hoe 
mijn psyche reageerde op dit het werk; zoveel dode 
lichamen in één faculteitsgebouw met overal blokken 
ijs voor het koelen van lichamen. Een penetrante geur. 
Dat moet je wel aankunnen, maar ik had er geen moeite 
mee.’ Het proces brengt Vidija heel voorzichtig op 
het spoor van de pathologie. Toen wist ze al diep van 
binnen: dit wordt mijn pad. Daarover later meer, eerst 
was er geneeskunde. De studiekeuze is in die tijd zeer 
beperkt in Suriname. De A-faculteit bestaat uit rechten 
en economie en voor de B-vakken kun je kiezen uit 
geneeskunde of techniek. Meer niet. Door de wankele 
politieke situatie in Suriname dreigt de universiteit te 
sluiten. ‘Dankzij de regering Bouterse stapte ik na drie 
jaar over naar Nederland om daar de studie te vervolgen 
en daar heb ik geen moment spijt van gehad. Hoewel,’ – 
even een pauze – ‘het was moeilijk afscheid nemen van 
Suriname. Ik hield van het temperament, de levensstijl, 
ik speelde er op hoog niveau volleybal.’

Sociale contacten
Na haar afstuderen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 
promoveert Vidija bij het Leids Universitair Medisch 
Centrum op een onderzoek naar prostaatkanker. ‘In 
die tijd gaf ik patiënten met prostaatkanker palliatieve 
behandeling. Ik kon ze niet meer beter maken, maar wel 
nog kwaliteit van leven geven. Mensen zeiden tegen me: 
“Waarom word je geen huisarts? Je hebt daar feeling 
voor.” En dat klopt wel, want ik ben een babbelaarster. Ik 
ga graag met mensen om. Sociale contacten fleuren me 
op.’ Maar diep in haar hart voelt ze de drang om meer 
te zien van het menselijk lichaam, dus wordt het vijf jaar 
klinische pathologieopleiding in het Erasmus Medisch 
Centrum Rotterdam – ‘en ik wil nooit meer iets anders’. 
Vervolgens twee jaar forensische kinderpathologie en 
gedurende vijf jaar modulair onderwijs kinderpathalogie, 
nationaal (bij het NFI) en internationaal.

Overdiagnostiek
Vidija Soerdjbalie-Maikoe blijft zo dicht mogelijk bij 
haar vak. De belangrijkste leidraad in haar werk is: 
een normaal ziek kind herkennen. Ze heeft te maken 
met kinderen die trauma hebben doorgemaakt (fatale 
kindermishandeling), verwaarloosd zijn en/of seksueel 
misbruikt, maar ziet ook normale niets-aan-de-hand-
kinderen. Die overleden zijn als gevolg van een ziekte. 
‘Niets is zo erg als overdiagnostiek. Ten onrechte denken 
dat een kind iets is aangedaan.’ De patholoog ondervindt 
daarbij soms tegenwind, maar blijft altijd zichzelf en laat 
zich niet de wet voorschrijven. Ze noemt een schrijnend 
voorbeeld. ‘Ouders vonden hun enkele maanden oude 
baby dood in het wiegje. Bij een overleden kind bestaat 
een meldingsplicht aan een forensisch arts van de GGD, 
daarvoor is in 2010 de Wet op de Lijkbezorging aangepast. 
Indien er sprake is van niet natuurlijk overlijden of 
verdenking daarop, wordt er onderzoek gedaan door 
de Trias: politie, openbaar ministerie en de forensisch 
arts. Er kan dan een gerechtelijke sectie volgen om de 
doodsoorzaak te onderzoeken.’ 

‘Indien er een vermoeden is van niet natuurlijk overlijden, 
kan er in klinische setting een onderzoek worden gedaan 
(NODOK procedure) om de doodsoorzaak te onderzoeken 
en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de 
rouwverwerking bij nabestaanden. In het kader van 
dat onderzoek werd er eerst radiologisch onderzoek 
gedaan waarbij de radioloog een breuk in het schedeltje 
constateerde, reden om het kind gerechtelijk te laten 
onderzoeken. Ik kon geen breuk constateren, slechts een 
rood verkleurd lijntje in het schedeldak.’ Vidija had voor 
nader histologisch onderzoek nog enkele weken nodig 
en voelde naar aanleiding van haar beslissing de hete 
adem van het onderzoeksteam in haar nek. ‘Er was haast: 
het was toch een breuk? Ik was daar niet van overtuigd 
en nam de tijd om het histologisch onderzoek af te 
wachten. Uiteindelijke conclusie: het kindje had een extra 
schedelnaad, wat heel zeldzaam voorkomt en die werd 
aangezien voor een breuk. 

Wiegendood, daar zou uiteindelijk mogelijk hier sprake 
van zijn geweest.’ Zo’n beslissing vraagt moed en wijsheid. 
Niet in een valkuil stappen, maar doen waar je zelf in 
gelooft. Haar conclusie: ‘Laat je als forensisch patholoog 
nooit beïnvloeden. Blijf bij je eigen deskundigheid. Hou 
voet bij stuk en ga niets iets roepen omdat een ander iets 
roept. En, heel belangrijk, neem de tijd die je nodig hebt 
om je onderzoek goed te doen. Soms spelen economische 
en/of maatschappelijk belangen op de achtergrond een 
rol, belangen waar ik geen weet van heb en die ik ook 
niet wil weten. Dat wil overigens niet zeggen dat ik niet 
meewerk als er veel op het spel staat. Als de politie en 
de officier van justitie haast hebben met het onderzoek 
– (daar hebben ze wel redenen voor) - werk ik soms ’s 
nachts om half twee nog aan mijn rapportage om die op 
tijd af te ronden.’

Jeugd
De interesse voor de geneeskunde is er altijd geweest. Als 
kind stond ze in Paramaribo bij een aanrijding met haar 
neus vooraan. Sinds die tijd werd dat gevoel alleen maar 
groter. Speelde geneeskunde een rol in uw familie? Werd 
het vakgebied met de paplepel ingegeven? ‘Nee niet echt, 
maar mijn vader had een voorliefde voor geneeskunde en 
stimuleerde mij en mijn vijf zussen en broer om te gaan 
studeren. Mijn twee oudere zussen zijn ook artsen, ik heb 
hun voetsporen gevolgd. Als kind las ik met belangstelling 
hun anatomieboeken.’

Geen robot
De kinderen die u onderzoekt hebben veel geleden. Soms 
ligt er een zwaar mishandeld kind op de sectietafel. U 
bent zelf moeder. Prangende vraag: hoe gaat u daarmee 
om? ‘Vooropgesteld, ik houd ontzettend veel van 
kinderen. Kinderen zijn vreselijk kwetsbaar, ze kunnen 
niets terugdoen tegen hun boosdoeners. En dat grijpt me 
zeker aan. Ik ben ook maar een mens, een moeder, en 
geen robot, maar ik kan het werk goed van me afzetten. 
Het werk is vaak indrukwekkend, maar nooit negatief. Ik 
zie alles voorbijkomen wat God verboden heeft. En soms 
een beetje meer. 
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Alle informatie wordt in mij opgeslagen, maar ik kan er goed mee omgaan en geef het 
een goeie plek. Als ik bij het NFI de deur uitga, laat ik het achter.’ En gelijktijdig 

relativeert ze: ´Ik hoor weleens dat mensen met een emotioneel belastend 
beroep op latere leeftijd dat werk niet meer willen doen. Ik weet niet of dat 

voor mij ook gaat gelden, dan moet ik misschien iets anders gaan doen. 
Maar vooralsnog speelt het niet.’ Soms komen werk en privé gelijktijdig 
voorbij, zoals jaren geleden tijdens het Sinterklaasfeest. ‘Dat is bij het NFI 
een groot en gezellig feest. Kinderen die plezier hebben en de ouders ook. 
In de middag stond een sectie ingepland voor mij. Ik liep regelrecht uit de 
gezellige sfeer van al die blije kinderen de sectiekamer in. Op de tafel lag 

een mishandeld kind. Gestompt en geschud tot de dood aan toe. Een groter 
contrast kun je je niet bedenken. Op dat moment stond ik even stil. Dat is me 

altijd bijgebleven.’

Balans
Vidija houdt van quality time. Ook al is de dag nog zo zwaar geweest. Balans is het sleutelwoord. Is het zoeken naar 
die balans of meldt die zich vanzelf? ‘Evenwicht tussen werk en privé is essentieel, maar dat is er automatisch. Mijn 
hoofd weer op nul zetten. Mijn drie kinderen zijn in de leeftijd tussen twaalf en achttien jaar en leiden een normaal 
leven. Ik ben zeker geen overbezorgde moeder. Ook al is de dag – het pathologisch onderzoek – nog zo zwaar geweest, 
ik kan ’s avonds heerlijk uitbundig zijn op een gezellig feest. Mensen vinden dat vreemd, maar ik functioneer er (nog) 
goed bij. Mijn omgeving, collega’s, familie of vrienden vragen me weleens nieuwsgierig of ik bij een bepaalde zaak ben 
betrokken. Ik laat het antwoord in het midden.’

Boos
Wordt u weleens boos als u ziet wat een kind is aangedaan? ‘Nee, ik word nooit boos. Ik ben überhaupt helemaal 
niet bezig met verdachten of daders, ik wil ze ook niet zien. Mensen die een kind zoiets vreselijks aandoen zijn ziek. 
Ik kan hen niet genezen, maar met de conclusie van mijn onderzoek wil ik voorkomen dat broertjes en zusjes of 
andere kinderen dit overkomt. Ik praat niets goed, maar laat het recht zijn gang gaan. Ik heb veel bewondering voor 
de rechterlijke macht.’ Met het onderzoek draagt u een steentje bij aan het opsporingsproces om de boef te vangen, 
toch? ‘Niet direct, ik doe aan waarheidsvinding op papier en dat maakt Nederland hopelijk weer een stukje veiliger.’

Politie
Er is vastgesteld dat de afgelopen jaren het aantal forensische secties is gedaald. Kunt u daarvoor een directe oorzaak 
aanwijzen? Ze vindt dat zorgwekkend en spreekt een voorzichtig vermoeden uit. ‘Waarom dat zo is, is mij niet helemaal 
duidelijk; ik hoop dat we geen essentiële zaken missen. Het zou kunnen dat een persoon niet bij het NFI terecht 
komt omdat na een overlijden aan de buitenkant niet altijd iets is te zien.’ De patholoog vindt het prettig om in het 
voortraject al contact te hebben met de ketenpartners als er twijfels zijn om een gerechtelijk traject in te gaan. ‘Dat 
bevordert de samenwerking. In het voortraject sparren met de officier van justitie of de gemeentelijk lijkschouwer kan 
meer inzicht geven en de uiteindelijke richting voor de zaak bepalen. Wel of geen gerechtelijke sectie. Of medewerkers 
van de forensische opsporing die een advies vragen, bijvoorbeeld over zedenbemonstering. ´De patholoog gaat zelf 
ook weleens naar een plaats delict. ‘Dat vind ik fijn. Vooral bij kinderzaken. Overigens heeft de politie de afgelopen 
jaren veel forensisch werk naar zich toe getrokken, ook het forensisch vooronderzoek.’ Naast haar drukke werk bij 
het NFI geeft de patholoog trainingen voor rechters en politie, advocatuur, schouwartsen en geneeskunde studenten.
Ondanks haar emotioneel zware werk, gaat Vidija vrolijk door het leven. ‘Ik ben gezellig op feestjes. Doe aan fitness, 
spinning en yoga. En ik hou van reizen.’ Vidija Soerdjbalie-Maikoe. Een bijzonder mens, met veel warmte. Ze koestert 
het motto: pluk de dag.
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MENSENHANDEL: MODERNE 
VORM VAN SLAVERNIJ 

POLITIE ZOEKT OP MARKTPLAATS VAN 
SEXAANBOD NAAR MENSENHANDELAREN

Johan Stam (54) is teamleider van het Prostitutie Controle Team 
(PCT) in de Eenheid Oost-Nederland. De belangrijkste categorie 
van mensenhandel waar het team zich mee bezighoudt, is 
seksuele uitbuiting. Onderzoeken duren soms lang en vragen veel 
vasthoudendheid van de medewerkers. Er wordt met engelengeduld 
gewerkt. ’Het is de ervaring die meespeelt. Soms stuit je op een 
situatie dat je op je klompen aanvoelt dat het niet goed zit. Dan is er 
wel een vermoeden van mensenhandel, maar kunnen we de zaak nog 
niet tot klaarheid brengen.’

Na de politieopleiding in 1985 startte Johan Stam bij de Rijkspolitie 
in Zeeland, aansluitend in Olst/Wijhe, gevolgd door een aantal jaren 
in Deventer, Raalte en Zwolle, onder meer bij Zware Criminaliteit en 
de Vreemdelingendienst. Hij was daarbij ook negentien jaar ME’er en 
vanaf begin jaren negentig werkzaam bij de recherche in IJsselland. 
‘In 2005 rolde ik via de opsporing de mensenhandel binnen. Mijn 
eerste kennismaking met deze vorm van criminaliteit. Die jaren 
werden onderbroken door twee en een half jaar fulltime opleiding tot 
recherchekundige.’ Waarom? ‘Ik wilde doorgroeien, een operationeel 
expert is onder andere bezig met de directe aansturing van personeel 
en capaciteit, als recherchekundige kom je tot meer diepgang in het 
rechercheproces. Dan ben je bezig met kwaliteit.’ Was het niet wennen, 
na zoveel jaren blauw weer in de schoolbanken? ‘Nee, helemaal niet. Ik 
was de enige doorstromer in een klas met zij-instromers, maar dat bood 
naast diversiteit ook vele mooie andere invalshoeken. Mensen met 
hele diverse achtergronden, dat maakte de opleiding extra boeiend.’ 
Johan Stam studeerde af – hoe kan het anders – op het vakgebied 
mensenhandel. In 2011 werd hij korpsexpert mensenhandel binnen de 
regio IJsselland, later, bij de komst van de Nationale Politie, specialist 
mensenhandel in de Eenheid Oost-Nederland.

Allround Politie Nieuws 13
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Uitbuiting
Mensenhandel is een ernstige schending van de 
mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit. 
Slachtoffers worden seksueel uitgebuit of moeten 
onder mensonterende omstandigheden werken. ‘De 
belangrijkste categorie waar wij mee te maken hebben is 
seksuele uitbuiting in de thuisprostitutie, waaronder ook 
escort en slachtoffers van loverboys. Maar mensenhandel 
vindt ook plaats in andere vormen zoals seks met dieren 
of gedwongen meewerken aan pornofilms. Verder vallen 
arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting (gedwongen 
diefstal of drugsdelicten) en gedwongen meewerken aan 
orgaanverwijdering ook eronder.’ Prostitutie werd eerst 
lange tijd gedoogd, voordat in het jaar 2000 deze praktijk 
een wettelijke basis kreeg. Het staat dus iedereen vrij om 
er een beroep van te maken. Hoe zit dat met de controle 
erop? ‘Formeel liggen toezicht en handhaving bij de 
gemeenten - in Oost-Nederland zijn dat er 79 - maar omdat 
de sector omgeven werd door criminaliteit en verharde 
invloeden zijn in 2000 toezicht en controles neergelegd bij 
de politie. Er kwamen afspraken dat alle raamprostituees, 
de bordelen en de clubs zes keer per jaar zouden worden 
gecontroleerd. De realiteit bleek anders, de controles in 
de regio’s waren versnipperd.’ 

PCT
Bij de komst van de Nationale Politie deed het PCT 
haar intrede. Het team van Oost-Nederland bestaat 
uit tien mannen en vrouwen verdeeld over vijf 
locaties: Enschede, Zwolle, Apeldoorn, Arnhem en 
Nijmegen. Alle medewerkers hebben de opleiding tot 
mensenhandel rechercheur gevolgd. Na onder andere de 
invoering van de BIBOB-wetgeving in 2003 gingen veel 
seksinrichtingen kapot, vertelt Johan. ’Een zaak die niet 
aan de opgelegde regelgeving voldeed, werd gesloten. De 
internetprostitutiemarkt groeide met de dag; 63% van de 
vergunde seksinrichtingen nam af. Je zag een verschuiving 
van sekswerkers naar seksinrichtingen zonder vergunning.’ 
Betaalde seks kan en mag in Nederland, maar het is de 
kunst om een vinger te krijgen achter de advertenties 
waar slachtoffers van mensenhandel worden vermoed. 
De nadruk van het PCT ligt op de onvergunde branche.

‘In Oost-Nederland (provincies Gelderland en Overijssel) 
staan elke dag tussen achthonderd en twaalfhonderd 
advertenties op zo’n zeven á acht sites van het wereld-
wijde web. De drie grootste zijn Kinky, Sexjobs en 
Speurders. Alle sites bieden betaalde seks aan. Maar liefst 
95% van de mensenhandelonderzoeken in de eenheid 
Oost mensenhandel vindt plaats in de onvergunde 
prostitutiewereld. Op Internet vind je prostitutie in 
hotels, bungalowparken, cardates, camperseks of thuis. 
Een gesloten omgeving waar de politie geen direct zicht 
op heeft, we hebben soms geen flauw idee van wat zich 
er afspeelt.’

Seksadvertenties
Even een kijkje nemen op Kinky en we zien dat er 
vandaag alleen al in de provincie Gelderland zo’n slordige 
zeshonderd seksadvertenties staan, waarvan de helft 
ongeveer in Arnhem. ‘In het weekend loopt het aantal 
op. Veel Hongaarse en Roemeense vrouwen. Zij worden 
met mooie praatjes naar Nederland gelokt.’ Hoe werkt 
het? ‘Je stelt een advertentie op en plaatst die, gratis, 
op een site. Via betaalde sms’jes kun je ervoor zorgen 
dat je advertentie steeds hoog op de site staat.’ Speuren 
naar mensenhandelaars is een kwestie van geduld en 
vasthoudendheid, weet Johan. Hoe filter je als rechercheur, 
waarom of waarmee je aandacht wordt getriggerd? ‘Als 
een vrouw met het gezicht niet in beeld wil op de foto, 
is dat verdacht. Net als een jonge leeftijd, dan heb ik het 
over begin twintig. Ook als de sekswerker 24/7 bereikbaar 
is. Dat is opvallend. Soms wijzen de bijbehorende teksten 
erop dat de vrouw betrokken is bij gedwongen prostitutie. 
Het is de ervaring van het PCT dat meespeelt. Hoe langer 
je dit werk doet, hoe sneller advertentieteksten of andere 
zaken opvallen of herkend worden.’

Dwang
Het PCT maakt gebruik van de bestuursrechtelijke bevoegd-
heid van de gemeente om misstanden boven water te 
krijgen. Om zo de vrouwen achter de advertenties uit de 
anonimiteit te halen. Binnen de Eenheid Oost-Nederland 
zijn 68 seksinrichtingen met vergunning, daaronder 
ressorteert ook een aantal ramen. In ruim twee jaar tijd 
heeft het team 240 controles gedaan, buiten de vergunde 
seksinrichtingen om, zoals in de thuisprostitutie. In vijftien 
zaken stuitten de rechercheurs op mensenhandel. Hoe 
kom je die misstanden op het spoor? Johan: ‘We bellen 
als klant, maken een afspraak en ter plekke zien we dat 
er zaken niet in orde zijn. We vragen bijvoorbeeld aan de 
sekswerker of ze identiteitspapieren in bezit heeft of over 
geld beschikt. We willen ook weten wie de advertentie 
maakt en wie de telefoon beantwoordt. Dat soort dingen 
en dan heb je al snel in de gaten of er sprake is van dwang. 
Soms zijn er kinderen in het spel, onlangs is een kind van 
een sekswerker uit huis geplaatst omdat de oppas een 
zedendelinquent bleek te zijn.’

Johan Stam

Ketenpartners van het PCT zijn onder meer de verslavingszorg, GGD, schuldsanering en loverboymeldpunt. Jaarlijks zijn 
zo’n 6250 mensen in Nederland slachtoffer van mensenhandel, schat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne 
Dettmeijer. Volgens haar bestaat bijna de helft van de slachtoffers uit Nederlandse vrouwen die worden uitgebuit in de 
seksindustrie. Van die ruim 3000 Nederlandse vrouwen is ongeveer de helft minderjarig.

Informatiepositie
‘Alle info wordt weggeschreven in de BVH en we sturen die ook naar de gemeente en de belastingdienst. Ook als 
het geen mensenhandelzaak is. Soms stuit je op een situatie dat je op je klompen aanvoelt dat het niet goed zit. 
Dan is er wel een vermoeden van mensenhandel, maar we kunnen er nog geen vinger op leggen. Het is vaak lastig 
om slachtoffers uit die situatie te krijgen, een vrouw die haar verhaal niet kan of wil vertellen of niet beseft dat ze 
slachtoffer is van mensenhandel. Dan informeren we de wijkagent die het (prostitutie) pand in de gaten houdt en 
verdachte omstandigheden meldt. Zo bouwen we de zaak langzaam op en wordt de informatiepositie steeds groter. 
Het kan zijn dat we op een later tijdstip de sekswerker weer benaderen.’ Prostitutie is een business omgeven door 
geheimzinnigheid en een stukje spanning, weet Johan. ‘Soms worden klanten opgelicht, dan zijn ze hun geld al kwijt 
aan een pooier voordat het überhaupt tot seks komt. We weten dat het gebeurt, maar deze klanten doen meestal geen 
aangifte.’ De schimmige wereld van prostitutie is er een van soms gebrek aan moreel besef, maar ook van uitbuiting 
en geweld. Voor de politie is het in de opsporing naar mensenhandelzaken een kwestie van niet te veel verwachten 
en vrede hebben met het resultaat. Onderzoeken duren soms lang. Polsen, peilen en geduld hebben. Hoe gaat het 
team daar mee om? Per slot van rekening krijgen ze heel wat bagger over zich heen. ‘Mijn collega’s zijn gedreven en 
enthousiast en krijgen een kick als er wel een succes te behalen is. Hoe klein dat ook mag zijn. Ze zijn zeer gemotiveerd 
om een steentje bij te dragen de mensenhandelboef te vangen of om een slachtoffer uit haar benarde situatie te 
kunnen halen.’

Bibob
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. 

Doel: gemeenten, provincies en ministeries toetsen de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en 
subsidies bij het landelijk bureau BIBOB.

BVH
Basisvoorziening Handhaving.
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Tialda de Wolff voert haar eindonderzoek uit bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Auto’s van vrijwillige 
NFI-werknemers worden door haar bemonsterd. ‘Bij het onderzoek Prevalentie van DNA in voertuigen werken NFI 
en politie samen om een beter beeld te krijgen van de aanwezigheid van DNA van een bestuurder en bijrijder in een 
voertuig. Ook wordt onderzocht hoe lang het DNA van hen in de auto aanwezig blijft.’ De forensisch recherchekundige 
in opleiding voelt zich senang in de wereld van sporen, slachtoffers en stille getuigen.

Tialda de Wolff (29), slank postuur, frisse ogen, nonchalante knot van bijna zwart haar, is een mooie verschijning. 
We ontmoeten elkaar in de aula van de Politieacademie in Apeldoorn, waar ze de komende tijd slechts een dag per 
week aanwezig is. De rest van de week verblijft ze bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Ze zit in haar laatste 
studiejaar van de opleiding tot forensisch recherchekundige. Vóór de zomer van 2018 hoopt ze haar scriptie af te 
ronden en een baan naar haar hart te vinden bij de Nationale Politie. ‘Een plek binnen de Forensische Opsporing van 
de Landelijke Eenheid in Driebergen zou mijn voorkeur hebben,’ zegt de in Utrecht wonende Tialda. Niettemin, een job 
bij het Nederlands Forensisch Instituut behoort ook tot de mogelijkheden, maar nu nog niet. Dat idee schuift ze nog 
even naar de toekomst.

PASSIE VOOR FORENSISCH
Zoektocht naar DNA-sporen in auto

17Allround Politie Nieuws
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DNA
Tialda studeerde biomedische wetenschappen in Utrecht. 
‘Ik raakte op de middelbare school al geïntrigeerd door het 
menselijk lichaam. Dat fascineerde me enorm. Dan zou je 
denken dat ik voor geneeskunde zou kiezen, maar die studie 
is voor honderd procent gericht op de genezing van het 
menselijk lichaam. Mij boeit meer de wetenschappelijke 
kant. Ik ga liever de diepte in, bijvoorbeeld, wat doet 
een medicijn voor een bepaalde aandoening, wat is dat 
voor een medicijn?’ Na haar studie koos ze voor meer 
verdieping. ‘De meeste afgestudeerden gaan aan de slag 
in een laboratorium voor echt fundamenteel onderzoek. 
Jarenlang bezig zijn in een lab om te bewijzen wat één 
medicijn kan betekenen voor kankeronderzoek. Prima 
werk, maar toch niet mijn ding. Ik wilde wat directer en 
breder resultaat.’ De Master Forensic Science aan de 
Universiteit van Amsterdam sloot derhalve goed. ‘Ik was 
altijd al geboeid door de DNA-materie. In mijn eerste studie 
deed ik basiskennis daarover op. Forensic Science is een 
brede opleiding waarbij alle sporen de revue passeren. 
Niet een verdieping op specifiek één onderwerp. De 
colleges worden vaak gegeven door NFI-deskundigen.’ Het 
NFI had haar hart gestolen. Daarom was het niet vreemd 
dat de Utrechtse het onderzoeksinstituut uitkoos voor 
een stageplaats. ‘Ik deed er interessante werkervaring 
op, heb onderzoek gedaan en contacten onderhouden.’ 
Het was haar stagetijd waarin ze belangstelling kreeg voor 
het politiewerk. ‘Op de afdeling vooronderzoek waar mijn 
werkplek was, zag ik vragen passeren van het Openbaar 
Ministerie (OM) en de politie. Over sporen op van alles 
en nog wat. Handschoenen, wapens, bivakmutsen, auto.’

Engelengeduld
In 2013 studeerde Tialda af en een jaar later begon 
ze aan de opleiding tot recherchekundige. Niet op de 
bonnefooi. Haar keuze was weloverwogen. Waarom de 
politie? ‘Ik ben een echte denker en politiemensen zijn 
doeners. Die combinatie van denken en doen past me 
als een warme winterjas. Ik kreeg de afgelopen jaren al 
van alles mee. Aangiftes opnemen, verdachte verhoor. 
Rechercheonderzoeken gedraaid. In Zwolle heb ik enkele 
maanden gewerkt bij de Forensische Opsporing (FO).’ Ze 
is blij met haar keuze. De warmte in haar mooie ogen 
onderstreept haar gevoel. 

Daar waar tactisch op een plaats delict druk doende is, is 
forensisch rustig en scherp. Met soms engelengeduld je 
vastbijten in aanwezige sporen. Helemaal haar ding. De 
keuze voor een afstudeeropdracht was niet moeilijk. ‘Ik heb 
contact opgenomen met mijn toenmalige stagebegeleider 
van het NFI en die bracht me op het juiste spoor, letterlijk 
en figuurlijk. Zoals gezegd, de onderzoeksvragen die ik 
voorbij zag komen in mijn stagetijd gingen vaak over DNA-
sporen in voertuigen, vooral over auto’s, en dat triggerde 
mij. Ik was benieuwd naar het verhaal erachter,’ aldus de 
forensisch recherchekundige in spé.

Ramkraak
Wat behelst je onderzoek? Voorbeeld. ‘Er is een ramkraak 
gepleegd. De achtergebleven auto is voor de politie een 
stille getuige, maar heel waardevol. De daders kunnen bij 
het rijden in de auto DNA hebben achtergelaten. Maar 
dit DNA is niet altijd zichtbaar, zoals bijvoorbeeld bij 
bloedsporen.’ Welke plekken ga je dan bemonsteren? En 
als je DNA van iemand aantreft, wat zegt dat dan? ‘Stel dat 
op het stuur DNA van Jan wordt aangetroffen, maar Jan 
beweert niets met de ramkraak te maken te hebben. Hij 
geeft wel aan een week geleden nog in de auto te hebben 
gereden. Het is moeilijk in te schatten hoe plausibel deze 
verklaring van Jan is. Met mijn onderzoek probeer ik meer 
inzicht te krijgen in de overdracht van DNA in auto’s om 
dit soort verklaringen in de toekomst beter op waarde te 
kunnen schatten. Het is overigens niet duidelijk hoe lang 
DNA-sporen ergens op te vinden zijn. Dat hangt heel erg 
af van de omstandigheden of situatie. Ook de precieze 
vraag wanneer het DNA overgedragen is en hoe lang het 
gezeten heeft kunnen we niet aantonen.’

Wat hoop je met je onderzoek in zijn algemeenheid aan 
te tonen?
‘Geen harde conclusies, maar de uitkomsten bieden OM 
en politie meer inzicht in de termijn hoe lang DNA kan 
blijven zitten. Op welke plek en hoe lang kun je oude 
en nieuwe sporen aantreffen. Kunnen helpen om de 
meest kansrijke plaatsen in een voertuig te bemonsteren 
voor een DNA-onderzoek. Voor de politie en het OM 
kunnen dit soort vraagstukken heel interessant zijn.’ Ook 
helpen de resultaten om vragen op ‘activiteitniveau’ 
te beantwoorden, verwacht Tialda. ‘Bij activiteitniveau 
kijken deskundigen niet alleen of er sporen zijn, maar ook 
wat die sporen kunnen vertellen over wat op een plaats 
delict mogelijk is gebeurd.’

Experimenten
Werklust en wilskracht is Tialda niet vreemd. Voor haar 

Tialda de Wolff

Experimenten
Werklust en wilskracht is Tialda niet vreemd. Voor haar 
onderzoek voerde ze een aantal verschillende experimenten 
uit. Daarvoor deed ze een oproep onder de medewerkers 
van het NFI. En met succes. Veel enthousiaste reacties, er 
meldden zich zeventig vrijwilligers. De experimenten kosten 
de deelnemers weinig tijd. Hoe werkt het en wat zijn de 
meest kansrijke plekken om te bemonsteren? ‘De mensen 
komen minimaal drie keer per week met hun auto naar het 
werk, zijn zelf hoofdbestuurder en ook bereid om DNA af 
te staan voor vergelijkend onderzoek. Onder hun werktijd 
bemonster ik de auto op meerdere plekken. Dat kan van 
alles zijn. Stuur, spiegeltje, versnellingspook, raamknopje.  
Natuurlijk neem ik ook DNA af van de bestuurder zelf,’ 
licht ze de proeven toe. Ik heb bij deze vrijwilligers de 
verdeling gemaakt tussen mensen die vaak een vaste 
bijrijder hebben en mensen die meestal alleen rijden. 
Deze proeven heb ik in november al uitgevoerd.’ In januari 
startte Tialda met de proef om mensen een korte tijd in 
de auto van iemand anders te laten rijden. ‘Dan worden er 
twee mensen bemonsterd. Vervolgens ga ik de auto’s na 
verschillende tijdsintervallen bemonsteren/onderzoeken.’ 
Inmiddels zijn de experimenten bijna afgerond.   . 

Vertaalslag
Voor het onderzoek werkte ze samen met wetenschappelijk 
onderzoeker Matthijs Zuidberg en forensisch DNA-
deskundigen Bas Kokshoorn en Bart Aarts. ‘Bas en Bart zijn 
de inhoudelijk deskundigen van het NFI. Zij brachten mij op 
het onderzoeksidee. Met Matthijs werk ik vanaf het begin 
samen, hij is mijn dagelijks begeleider bij het NFI. Op de 
Politieacademie heb ik ook een begeleidster. Zij begeleidt 
de voortgang van het onderzoek en of die voldoet aan de 
voorwaarden van de Politieacademie.’ Naast een werkplek 
bij de FO zou op termijn een baan bij de tactiek ook een 
uitdaging zijn, vindt ze. ‘Met mijn forensische achtergrond 
een mooie combi als ik met rechercheurs op pad ga. Een 
koppeling tussen tactisch en forensisch.’ Hoe dan ook, saai 
is het werk nooit. Werk dat je niet in de kouwe kleren gaat 
zitten, maar voor Tialda is forensische opsporing de mooie 
magie van politiewerk. En als geen ander realiseert ze zich, 
bij de politie draait het om teamgeest, samen minnen en 
plussen. Er staat nog veel op haar to-do lijstje. De komende 
weken legt Tialda de laatste hand aan het afronden van 
haar onderzoek. De resultaten ervan verwacht ze op z’n 
vroegst kort voor de zomer te kunnen presenteren.
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‘Op 18 april 2008, 7.36 uur lokale tijd, verandert voor korporaal Toninho Norden in Afghanistan in één klap zijn leven, 
voor altijd. Een bermbom ontploft onder de open jeep waarin hij rijdt met drie andere collega’s. Twee mannen overlijden, 
een derde loopt een dwarslaesie op. Toninho overleeft, maar verliest beide onderbenen. Het ongeluk zal de rode draad 
worden in zijn toekomstige levenswandel.’

In het wegrestaurant waar we elkaar spreken geniet hij van verse muntthee. Het koekje blijft liggen. Hij oogt als de 
rust zelve, vriendelijke ogen, zijn stevige postuur trekt de aandacht. Praten over het trauma van Afghanistan gaat 
hem gemakkelijk af. In 2008 weet hij dat uitzending hem in een wereld brengt met weinig grijstinten. Het is winnen of 
verliezen, overleven, meer keuzes zijn er niet. Begin maart vertrekt hij voor vier maanden naar Uruzgan. Zeven weken 
later is het over. 

Oog van de naald
Na het ongeluk begint Toninho Norden een ander leven. Hij beseft langzaam maar zeker dat hij door het oog van de 
naald is gekropen. Hij leert loslaten waar hij geen invloed op heeft. Hij accepteert dat sommige dingen in het leven niet 
meer kunnen, zoals een potje voetballen met zijn maten. ‘In het revalidatiecentrum moest ik weer op kracht komen en 
leren omgaan met mijn invaliditeit. 

Ik moest leren om mezelf te redden en niet afhankelijk te zijn van anderen. Een glas vastpakken en rechtop zitten kostte 
in eerste instantie al veel moeite. Om succes te hebben, moet je risico’s nemen. Inmiddels heb ik veel bereikt, ook met 
mijn invaliditeit. Het belangrijkste is dat ik nog leef en dat ik gezond ben.’ Na een uitgebreide revalidatieperiode geeft 
Defensie Toninho alle vrijheid zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Nadenken over wat hij zou kunnen binnen de 
organisatie en vooral wat hij zou willen. Het wordt de Koninklijke Marechaussee. ‘Ik heb nu een hartstikke leuke baan. 
Mijn werkplek is bij de informatieafdeling INTEL op Schiphol. Wij zorgen voor de veiligheid op de luchthaven. En als er 
iets is: ik kan bij defensie altijd aankloppen als het niet goed met me gaat en dat is een geruststellende gedachte. Ik rij 
in een aangepaste auto en kan mijn adl-rolstoel (rolstoel voor alledag) er gemakkelijk in opbergen.’

TONINHO NORDEN: GELOVEN IN EIGEN KRACHT
‘De weg naar de top moet je toch zelf doen’

Toninho Norden (Amsterdam 1987) is een gelukkig mens. Hij heeft een prachtig gezin en vier dagen per week werkt 
de Amsterdammer met veel plezier bij de Koninklijke Marechaussee. Daarnaast knokt hij zich in een Amstelveense 
sportschool de longen uit het lijf. Powerlifting. Dat is wat hij doet. Het doel? Kwalificatie voor de Paralympics van 
2020 in Tokio. Tien jaar na de bermbom lacht het leven hem weer toe.

PTSS
In 2016 neemt hij op drie onderdelen deel aan de Invictus Games in Orlando (rolstoelbasketbal, powerlifting en 
kogelstoten). Hij grijpt net naast een medaille, maar bereikt wel de finale (eerste vijf) van het bankdrukken en een 
verdienstelijke vierde plek bij de twee teamspelen. Conditioneel kan de sporter het goed aan, maar de spanning wordt 
hem af en toe iets te veel. ‘De gewichten ben ik gewend, maar mijn prestaties leden onder de spanning,´ zegt hij na 
terugkomst. De mentale verwerking van het trauma verloopt redelijk, maar als zijn 15-jarig nichtje overlijdt aan de 
gevolgen van een scooterongeluk, is het even over. PTSS heeft hem in zijn greep en hij realiseert zich: ik moet hulp 
zoeken. Toninho heeft veel baat bij de EMDR-therapie, (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Nu, twee 
jaar later, voelt hij zich een stuk beter. ‘Wel is het zo dat drukte in volle ruimtes me soms bij de keel grijpt. Dat gevoel 
komt ineens uit het niets. Onlangs overkwam het me een keer bij IKEA en in de Bijenkorf. Dan moet ik weg, naar buiten, 
en dan zakt de spanning.’

Lezing
Onlangs is de oorlogsveteraan door de gemeente Amstelveen gevraagd om een lezing te houden. Zijn levensverhaal te 
doen voor jongeren die worden begeleid. ´Ik heb hen mijn keuze voor defensie uitgelegd. Verteld over de uitzending, 
het ongeluk en de daaropvolgende revalidatie. En ook over de dood van mijn nichtje, de PTSS-periode en de sport die 
ik nu beoefen. Veel jongeren hebben totaal geen besef van zo´n levenservaring, ze kennen amper de rol van defensie. 
Mijn verhaal was voor sommigen een heftige confrontatie.’ Vorig jaar besteedde het televisieprogramma Je zal het 
maar hebben aandacht aan de manier zoals Toninho nu in het leven staat. ‘In het Militair Museum in Soesterberg zijn 
vier dagen opnames gemaakt. De confrontatie met een jeep in een perfect nagebootste situatie zoals in Afghanistan 
was even een raar moment. Na mijn ongeluk had ik die nooit meer gezien. Maar ik kon er goed mee omgaan, heb er 
niet wakker van gelegen. En ik heb heel veel positieve reacties gehad na de uitzending.’ Zoals gezegd, de sportieve 
focus is nu gericht op de Paralympics in 2020, Tokio. ‘Dat is mijn droom.’ Hij wil er scoren op het onderdeel powerliften 
en daarvoor moet er soms veel aan de kant. ‘Ik ga er alles voor doen om in 2020 aan de start te staan. De keuze om 
me, naast mijn werk, volledig te geven voor de sport heb ik met mijn vrouw Britt besproken en zij steunt mij in alles. 
We hebben allebei een baan en met de zorg voor de kinderen erbij is het soms een gepuzzel om trainingstijd te vinden, 
maar het lukt. Ik train zo’n drie á vier keer per week in een sportschool in Amstelveen.’

Kwalificatie
Met een daadkracht van een go-with-the-flow mentaliteit probeert hij zijn eerste doel binnen te halen. Ooit had hij 
een sporttoelage van defensie, maar vanwege de verminderde prestaties werd die kraan dichtgedraaid. ´Dat betekent 
dat het sporten, de tijd en de financiën ervoor anno 2018 uit mijn eigen portemonnee moeten komen. Maar hoe dan 
ook, de weg naar de top moet ik toch zelf doen.’ Ook zou hij in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor een 
status van het NOC*NSF, hoewel: ‘Ik heb een salaris en een invaliditeitspensioen. Het NOC*NSF kijkt naar je financiële 
positie bij het toekennen van een status. Dat is begrijpelijk, maar ik heb inmiddels een gezin en een hypotheek, dus ik 
lever mijn financiële zekerheden niet in voor die status. En ik vind het prima zo. Ik wil niet afhankelijk zijn van de druk 
die er heerst als je moet presteren om je een financiële vergoeding te krijgen. Ik ga de wedstrijd vrijer in als de roep om 
prestatie er niet is.’ In het voorjaar reist de powerlifter naar Frankrijk voor een belangrijke wedstrijd. 
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‘Ik ben ingedeeld in de klasse tot 97 kilo. De toppers in die 
klasse drukken 225 kilo, ik ben nu toe aan 170 – 175 kilo.’ Dus 
heeft Toninho nog werk te doen. ‘Het heeft alles te maken met 
de vorm van de dag. Zijn er toppers die bij het EK misdrukken, 
dan ben ik de winnaar.’

‘Ik verloor in 2008 beide benen bij een aanslag met een 
bermbom. Deze gebeurtenis veranderde mijn leven en 
bracht me tot wat ik nu geworden ben en wie ik wil zijn. Een 
inspiratiebron voor anderen door mijn positieve levenshouding. 
Deze positieve levenshouding heeft ervoor gezorgd dat ik 
nieuwe doelen wil realiseren. Powerliften is waar ik mijn ziel en 
zaligheid in steek. Met als doel de Paralympics. Op deze manier 
toch mijn land kunnen dienen, voelt goed. Als ik terugkijk op 
waar ik vandaan kom en wat ik nu heb bereikt, ben ik erg trots 
op mezelf. Ik ben een vechter, doorgaan tot het bittere einde en 
geloven in eigen kracht.’ 

Gouden moment
De Amsterdammer heeft de veerkracht en het vermogen 
om niet alleen sportieve avonturen aan te gaan, maar ook 
levensuitdagingen. Het gaat hem privé voor de wind. Twee 
jaar geleden trouwde hij met Britt. Een gouden moment 
beleefde hij in september 2016 toen zijn oudste zoontje Ace 
werd geboren en precies een jaar later weer toen in dezelfde 
maand Che het levenslicht zag. Aparte namen. Hij geeft een 
toelichting: ‘Over die namen hebben mijn vrouw en ik goed 
nagedacht. Ace staat voor eenheid. Het woord eenheid 
vertolkt voor mij de begrippen kameraadschap, verbinding 
met je maatjes. En van volksheld Che Guevara was ik altijd 
al een bewonderaar.’ Sterke namen voor zijn kleine jongetjes 
die wellicht sterke mannen worden. Net als hun vader. Want 
sterk is hij, fysiek, mentaal. ‘Uitdagingen. Dat is iets wat ik 
altijd al heb opgezocht. Dat is waarom ik in 2006 in dienst 
ben gegaan bij Defensie, bij de infanterie. Niet alleen het doel 
waar ik naartoe werk is belangrijk, Tokio, ik geniet ook van 
het proces waarin ik elke keer zie waar ik naartoe ga. Steeds 
een zwaarder gewicht drukken. Enorm knokken.’ Aan het eind 
van het interview toont hij zijn brede armen. Rechtsonder 
is een bot verbrijzeld, daarvoor in de plaats werd een lange 
plaat bevestigd. De arm is dichtgemaakt met huid uit een 
bovenbeen. De linker onderarm toont ook een fors litteken. 
Opengemaakt vanwege een infectiegedachte. Op de gespierde 
arm staat een strijdende engel. Daaronder ‘180736LTAPR08’. 
De militaire tijdsaanduiding van de aanslag: 18 april ’08, 7.36 
local time. Voor Toninho is er altijd weer een nieuwe dag. 
Uruzgan is voor hem een afgesloten hoofdstuk. ‘Ik denk er niet 
meer aan. Over de missie heb ik geen mening. Ik vind er niets 
van, ik deed gewoon mijn werk. Waarom die bermbom juist bij 
onze jeep, als vijfde in de rij ontplofte, weet niemand,’ klinkt 
het relativerend.

‘Het leger was een jongensdroom. Het laatste wat ik me van 
Uruzgan kan herinneren, is het lachen.’

‘Elke veteraan is welkom. Ook zij die thuis zitten. We geven hen het gevoel mee: ik kan weer iets betekenen voor de 
maatschappij. Dat kan voor sommigen heel waardevol zijn.’

Stichting Veteranen Search Team ondersteunt zoekacties naar vermiste personen. Met als uitgangspunt: de 
coördinatie is in handen van de politie. De geboden ondersteuning bestaat uit getrainde en gedisciplineerde 
manschappen met militaire achtergrond die gediend hebben in diverse crisisgebieden in de wereld. Tel daarbij op 
een aantal oud-politiemensen en je komt aan een uitstekende mix van kennis en gedrevenheid die een toegevoegde 
waarde geeft aan de zoekacties. Een enkele veteraan voelt nog elke dag het duister van de oorlog. In een collectieve 
verbondenheid waren zij ooit in een ander land voor een ander volk. Dat doet niet iedereen.

Het is niet moeilijk om voorzitter Dennis van der Kraats te ontdekken in de lobby van het hotel waar de redactie een 
afspraak met hem heeft. Dennis heeft zich strategisch opgesteld. Tas op de grond met het VST-logo richting draaideur 
gekeerd. Kan niet missen. De Stichting Veteranen Search Team – kortweg VST genoemd - is nog redelijk jong. Opgericht 
in december 2017 en al volledig operationeel. Website, huisstijl en logo zijn nagenoeg ingericht. De pakweg zeshonderd 
vrijwilligers zijn van alle leeftijden. Bijna stuk voor stuk gepokt en gemazeld als veteraan in oorlogsgebied. Mannen en 
vrouwen van stavast die weten waar ze voor staan. Die hun sporen hebben verdiend in Libanon, voormalig Joegoslavië, 
Irak en/of Afghanistan.

Als een raket
Voorzitter Dennis van de Kraats (44) - als verkenner twee keer Bosnië, een keer Afghanistan -  heeft contact met veel 
veteranen. En dat komt hem goed van pas als in het najaar van 2017 Michael Ruperti een telefoontje naar Mariska, de 
vrouw van Dennis, pleegt. Militair strafrechtadvocaat Michael Ruperti heeft door zijn carrière een groot hart gekregen 
voor veteranen. ‘Ik ben ook veteraan. Die laten elkaar niet in de steek,’ zegt hij in een eerder interview. Ruperti zit 
aan tafel bij de familie Faber op een van de dagen dat de zoektocht naar dochter Anne nog in volle gang is. Hij vraagt 
Mariska en Dennis om ondersteuning. ´We hoefden niet lang na te denken over zijn verzoek. Ik heb een besloten 
Facebookpagina aangemaakt en die gedeeld met alle landelijke besloten pagina’s van de veteranen. Ik deed een 
oproep aan de veteranen om mee te doen met de zoektocht naar Anne Faber. Daarna ging het als een raket. Tussen 
9.00 en 14.00 uur meldden zich al tweehonderd gegadigden.’

OORLOGSVETERANEN ONDERSTEUNEN 
POLITIE BIJ ZOEKACTIES

Foto’s: Marianne Peters
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Media-aandacht
Via misdaadjournalist John van den Heuvel werd Dennis later op de dag gekoppeld aan de vrijwilligerscoördinator 
van de familie Faber in den Dolder. ‘Om kwart over zes zijn we voor de eerste keer gaan zoeken tot het invallen 
van de duisternis. Daarna nog zes dagen. Elke keer met veertig vrijwilligers. Alles onder coördinatie van de politie. 
De veteranen kwamen van Texel, uit Limburg, Delfzijl en het Zeeuwse Hulst. Je kunt het zo gek niet bedenken.’ De 
veteranen zoekploeg krijgt vanaf de eerste dag ongelooflijk veel media-aandacht. ‘Ik had bij elk nieuwsprogramma op 
televisie kunnen aanschuiven. Dat hebben we zoveel mogelijk afgehouden.’ De VST-voorzitter wil die dagen dicht bij 
de inhoud blijven, bij het doel van de zoektocht. ‘De media-aandacht moest niet bij ons liggen.’ Naast de media rollen 
er ook aanmeldingen binnen van duikverenigingen, dronebedrijven en hondenverenigingen die willen aansluiten. De 
VST-voorzitter is er duidelijk in. ‘Onze kracht was de mankracht die we inzetten, geen assistentie van honden, duikers, 
drones of bedrijven met commercieel doel.’ Aan elke zoektocht gaat een algemene briefing vooraf. ‘Er was altijd iemand 
van de politie bij. Daarna volgde nog een aparte briefing voor een specifiek deelgebied. Na afloop van elke zoeking 
hielden we een terugkoppeling. We hebben opgeleide ondersteuners binnen de gelederen. Wij hanteren het motto: 
fris erin, fris eruit!’ Dennis geeft de zoekers een goede raad mee. ‘Realiseer je waar je aan begint. Je kan degene zijn die 
een stoffelijk overschot aantreft. Er waren overigens ook werkgevers die hun personeel vrijaf gaven om mee te zoeken.’

Kameraadschap
Na drie dagen staat de teller op achthonderd aanmeldingen. ‘Die mensen hebben we allemaal persoonlijk gescand en 
toen kwam vanzelf de gedachte: hier moeten we iets mee. Zoveel veteranen die bereid zijn hun handen uit de mouwen 
te steken. Ongekend! We hebben een oproep gedaan voor bestuursleden en op 4 december zijn we officieel een 
Stichting geworden. Nu tellen we ruim zeshonderd leden. Het draait bij ons om kameraadschap en discipline. En wat 
zie je tijdens zo’n zoeking? Kameraden die jaren na uitzending weer vastberaden zij aan zij voorwaarts gaan. Opvallend: 
zo’n negentig procent van de vrijwilligers is veteraan, het overige deel bestaat uit geüniformeerden van andere diensten 
waaronder de politie en ook boswachters of andere vormen van natuurbeheerders.’ Na de zoektocht Anne Faber wordt 
nog drie keer een beroep gedaan op het VST. In december was er de zoektocht naar Remon Bruinsma in Leeuwarden, 
een maand later zocht het VST in Hoogeveen naar Frans Mistrate Haarhuis en onlangs in Castricum het zoeken naar de 
vermiste Fiona Meiland uit Emmen. 

Koffie
Op een inzetdag kan iedereen zich verdienstelijk maken. Werk genoeg. ‘Of iemand nou zijn onderbenen mist of 
mentaal in de knoop zit, elke veteraan is welkom. Als we bezig zijn met de zoektocht, zijn er altijd mensen nodig op 
de achtergrond. Voor de logistiek, registratie of catering. Koffie, daar draait alles om. Zonder koffie en een lege maag 
kunnen de mannen en vrouwen niet zoeken. Er zijn enkele veteranen die thuis zitten. Met het VST geven we hen het 
gevoel mee: ik kan weer iets betekenen voor de maatschappij. Dat is voor sommigen heel waardevol.’ Veteranen 
zijn niet te vergelijken met een zoekploeg van buurtbewoners of vrienden van een vermist persoon. Er is onderlinge 
verbondenheid, loyaliteit en discipline. Ze voelen de drang om iets te betekenen voor de samenleving. Betrouwbaar 
en verantwoordelijk. Overgehouden aan de tijd van toen. Mannen en vrouwen die hun sporen in het leven hebben 
verdiend. Gehard in oorlogsgebieden ver weg van Nederland. Hoe wordt een vermissing bij jullie bekend? 

‘Wij volgen het landelijke nieuws en de regiocoördinatoren scouten lokaal de nieuwsberichten. Elke Veiligheidsregio 
kent een regiocoördinator van het VST. Een (op handen zijnde) vermissing wordt gemeld bij het bestuur, wij monitoren 
en bieden onze diensten – indien mogelijk – aan bij de piketpersoon van de politie van het Landelijk Bureau Vermiste 
Personen. Gaat de betreffende eenheid in op ons aanbod dan volgt een kick-off meeting, de eerste afspraak om uit 
te leggen wie zijn we en waarmee we kunnen helpen. Het kan ook voorkomen dat een eenheid ons rechtstreeks 
benadert.´

IJzeren vuistregel
De veteranen trainen op jaarbasis negen keer, daarbij wordt altijd een politiemedewerker uitgenodigd voor een 
presentatie. Een specialist op het gebied van vermiste personen. ‘Wij hanteren strakke procedures die we op 
trainingsdagen uitgebreid oefenen. Zeker ook in een situatie: wat als? Stel dat je een stoffelijk overschot aantreft, 
dan zijn er regels waar iedereen zich aan dient te houden. Dat trainen we. Ook de ijzeren vuistregel: onze actie wordt 
altijd gecoördineerd door de politie. Elke zoekgroep bestaat uit tien á vijftien vrijwilligers én een politiemedewerker 
die de leiding heeft. Dat noemen we guided, het kan ook embedded, dus om en om met een ME’er. Een vrijwilliger 
dient minstens eens per jaar een trainingsdag hebben bijgewoond en aan één zoektocht hebben deelgenomen. Zo niet 
dan wordt hij verwijderd uit het ledenbestand.’ De commandant en het bestuur dragen een blauwe jas met logo, de 
zoekploeg krijgt een reflecterend vestje met logo uitgereikt voor een zoeking. ´We moeten duidelijk herkenbaar zijn. 
Camouflagekleding past daar niet bij. We zijn geen defensie meer.’ Enkele sponsoren en het Veteraneninstituut dragen 
een financieel steentje bij.

Doolhof
Dennis van de Kraats was actief dienend militair tot begin 2009 en werkte tot medio 2017 als hoofd van een werkplaats 
voor onderhoud gereedschappen. Hij nam afscheid van zijn baan en is nu bezig met de opstart van een eigen bedrijf. Wat 
houdt je onderneming in? Ik wil actief bijdragen in de nazorg richting veteranen. De nazorg voor militaire veteranen is 
goed geregeld, niks mis mee, maar de weg ernaar toe kan één groot doolhof zijn. Sommige veteranen vinden niet eens 
de voordeur naar die nazorg.’ Dennis weet uit eigen ervaring wat mensen beleven en meemaken in oorlogsgebieden, 
wat het met hen doet en hoe sommigen “geblesseerd” terugkomen. Het logo van het VST is ontworpen door een 
veteraan. Een eenheidsembleem is volgens Dennis belangrijk onder veteranen. Dit versterkt de eenheid en loyaliteit 
aan elkaar. De Latijnse spreuk betekent: altijd kalm en paraat. Het onderstreept de doelstelling van de stichting. Op 
gedisciplineerde wijze ter beschikking staan van de politie om ingezet te worden als ondersteunend element tijdens 
zoekacties naar vermiste personen en/of goederen.
  
De stichting is 24/7 bereikbaar op 06-43549802 en via www.veteranensearchteam.nl
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De komende jaren wil korpschef Erik Akerboom tientallen extra agenten naar het 
buitenland uitzenden. ‘Noodzakelijk om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken 
die zich niet vanuit Nederland laat bestrijden. Of het nu gaat om georganiseerde misdaad, 
terrorisme of cybercriminaliteit: deze problemen kun je alleen internationaal aanpakken.’ 
De bijdrage aan internationale politiemissies wordt dus uitgebreid. Dat is ook in het belang 
van Nederland, volgens de korpschef. ‘Criminaliteit stopt niet bij de grenzen, maar wordt 
steeds internationaler.’

De korpschef wil dat de politiemensen flexibel kunnen worden ingezet. Op dit moment 
hebben bijna alle landen een vaste liaison die de Nederlandse politiebelangen in dat land 
behartigt. In sommige kleinere landen is er een liaisons op bijvoorbeeld vier landen. Daar 
wil de korpschef verandering in gaan brengen. In plaats van liaisons in één vast land, wil 
Akerboom de politiemensen naar landen sturen waar de criminaliteit zich ophoopt.

Variabel
Meer politiewerk in het buitenland betekent volgens Akerboom meer inlichtingen over 
criminele netwerken waarmee Nederland te maken heeft. Flexibiliteit dus is een van de 
belangrijkste eigenschappen die de politiecollega’s moeten hebben. Niet vier jaar op één 
plek, maar variabel. Dat kan nodig zijn voor bijvoorbeeld drugslijnen die naar Nederland 
lopen. Een liaisons moet dan kunnen meeverhuizen met de smokkelroute naar een ander 
land. Het precieze aantal plekken en landen staat nog niet vast. Op dit moment zijn 175 
Nederlandse politiemensen in 34 landen actief. Akerboom vertelde in een reactie: ‘Onlangs 
was ik in Kosovo en heb ik de collega’s aan het werk gezien in de EULEX-missie. Zij helpen 
daar voorkomen dat wij in Nederland problemen krijgen. Want veiligheidsproblemen zoals 
terrorisme, illegale migratie, cybercrime en ondermijning hebben vaak een internationale 
component en vaak zelfs een buitenlandse bron.’ Politieman Mark is een van de 
belangstellenden voor een uitzending naar het buitenland. Waarom heb je interesse en 
wat denk je te vinden in een politiejob over de grens? ‘Ik denk dat ik daar met heel 
ander politiewerk te maken krijg. In de kern is je werk natuurlijk overal hetzelfde maar de 
bevolking, de samenwerking en het omgaan met toezicht, handhaving en hulpverlening 
zal heel anders zijn. Een uitzending zoals de korpschef bedoelt zal niet alleen mijn leven 
verrijken, maar ik denk dat bij terugkomst in Nederland de buitenlandse werkervaring 
heel goed van pas zal komen. Ik woon alleen, heb geen gezin, dat speelt ook een rol, dus 
meeverhuizen achter een bende boeven aan, is geen probleem.’ Minister Ferd Grapperhaus 
(Justitie en Veiligheid) steunt het idee van korpschef Akerboom en zegt hierover in overleg 
te zijn met de politiechef. Grapperhaus wilde echter nog geen getallen noemen, als het 
gaat om de hoeveelheid agenten. Wel denkt hij dat er voldoende belangstelling is onder 
politiepersoneel. ‘Het is een heel uitdagende baan. ’ In het regeerakkoord is door het 
kabinet er al extra geld vrijgemaakt voor de missies naar het buitenland.

Politiehart
‘Het politiehart klopt steeds vaker over de grens, en daar ben ik trots op’, vertelt Akerboom. 
‘Wij doen mee aan de opbouw van instituties die corruptie, onveiligheid en georganiseerde 
misdaad tegengaan en dragen zo bij aan de veiligheid in die landen en stabiliteit in die 
regio’s. Ook bouwen wij aan een intensieve internationale politiesamenwerking en een 
internationaal politienetwerk. De Nederlandse politie neemt al jaren actief deel aan 
internationale (vredes) missies. In verschillende landen en onder zeer uiteenlopende 
omstandigheden zijn politiemensen betrokken bij de wederopbouw van de lokale politie. 
Momenteel neemt de Nederlandse politie deel aan missies in Georgië, Kosovo, Libië, Mali, 
Oost-Oekraïne en Somalië.

MEER AGENTEN NAAR BUITENLAND
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