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! DNA

DNA onderzoek 
naar NN-lijken

Met de inmiddels sterk verbeterde DNA-techniek is de identiteit 
van reeds lang begraven onbekende doden vast te stellen. 
Daarom is het zaak oude vermissingen die niet zijn opgelost, nog 
eens goed te bestuderen. ‘Als je alsnog DNA van achterblijvers 
kunt ophalen om het in de databank te stoppen, heb je de 
grootste kans op een match met de oude stoffelijke resten. Daar 
moet je dus actief achteraan.’
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In Nederland liggen waarschijnlijk enkele honderden 
zogenaamde NN-lijken begraven. Dat wil zeggen Nomen 
Nescio-lijken, vrij vertaald: naam onbekend. In 

Rotterdam alleen al waren het er veertig, waarvan er onlangs 
negen zijn opgegraven, onderzocht en opnieuw begraven op 
een andere locatie. De hoop is dat hun DNA en andere 
lichaamskenmerken overeenkomen met die van mensen die 
jaren geleden als vermist zijn opgegeven. Als hetzelfde gebeurt 
met nog eens tientallen of wellicht honderden NN’ers, dan 
stijgt de kans aanzienlijk dat de familie van overleden vermiste 
personen alsnog duidelijkheid krijgt.

Grafrust
De negen graven in Rotterdam moesten dit voorjaar worden 
geruimd, omdat de wettelijke termijn voor ‘grafrust’ voorbij 
was. De minimale termijn daarvoor is tien jaar. Voor het Cold 
Case team Rotterdam-Rijnmond was dat de laatste mogelijk-
heid om alsnog uitgebreid onderzoek te doen aan deze 
NN’ers: na een ruiming verdwijnen de resten meestal in een 
verzamelgraf. Daarnaast had het tijdstip van de actie te maken 
met de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging per 1 janu-
ari 2010. (zie kader Wet op de lijkbezorging) Volgens deze wet 
is de burgemeester verantwoordelijk voor het afnemen van 
lichaamsmateriaal van onbekende doden, ten behoeve van de 
identificatie en opsporing van vermiste personen. De wet 
geeft hem ook de mogelijkheid een begraven onbekende te 
laten onderzoeken op het moment dat diens graf moet wor-
den geruimd.
“Die maatregelen voeren wij als politie uit namens de burge-
meester”, zegt René Bergwerff, projectleider van het Cold 
Case team Rotterdam-Rijnmond. “Bij nieuwe NN-lijken 
leggen wij nu standaard lichaamsbeschrijving, gebitsstatus, 
dactyloscopische sporen en DNA vast. Met die vier gegevens 
kun je iemand op papier identificeren. Wij bevestigen dat in 
een document dat naar de gemeente gaat, zodat deze met een 
gerust hart het stoffelijk overschot kan begraven.”
Ook coördineert het Cold Case team de opgraving van 

oudere NN-lijken. Opgravingen gebeuren met hulp van het 
Nederlands Forensisch Instituut NFI). Zo ook op Rotterdam 
Crooswijk. De forensisch archeoloog assisteerde bij de opgra-
ving, de forensisch antropoloog onderzocht in een mobiele 
sectiekamer de resten op bijzondere kenmerken, lengte en 
geslacht én stelde DNA-materiaal veilig uit dijbeen en gebit.

Misdrijf
Een match met DNA of andersoortige informatie afkomstig 
van achterblijvers kan op twee manieren van belang zijn: voor 
de familie, omdat de vermiste is gevonden, maar ook voor 
justitie, wanneer sprake is van een misdrijf. “Het is zeker niet 
zo: we hebben een naam en dan is het klaar”, zegt Bergwerff. 
“Als we iemand identificeren, ook al is dat pas na een paar 
jaar, gaan we zeker kijken onder welke omstandigheden hij 
vermist is geraakt en overleden. Als hij indertijd ruzie had met 
iemand, kan het zijn dat hij een handje is geholpen, maar dat 
een lijkschouw dat niet duidelijk heeft gemaakt. Met dat 
soort dingen moet je rekening houden. Soms is een onbeken-
de nooit als vermist opgegeven, wellicht had iemand er baat 
bij dat niet bekend werd wie het slachtoffer was.”
Inmiddels treffen ook andere regio’s voorbereidingen voor het 
opgraven en onderzoeken van NN-lijken. En in sommige 
regio’s gebeurt het al, zoals in Limburg-Zuid. “De anatomisch 
grafruimer in onze regio waarschuwt ons als hij een graf 
moet ruimen waarvan hij vermoedt dat er een NN’er ligt”, 
zegt Noud Schuuring, forensisch coördinator Limburg-Zuid. 
“Op dat moment zetten wij de procedure in gang voor exhu-
matie en onderzoek van het lijk. Dat gebeurt al sinds 2006, al 
wil dat niet zeggen dat dit op alle begraafplaatsen in de regio 
het geval is.” De anatomisch grafruimer is gespecialiseerd in 
het ruimen maar ook het verplaatsen van graven, op zo’n 
manier dat alle stoffelijke resten van één persoon bij elkaar 
blijven. Hij voorkomt dat de resten van verschillende overle-
denen door elkaar raken.
“Maar ook de gemeente waarschuwt ons als er een NN-graf 
geruimd moet worden. Want als het om een onbekende gaat 

De negen graven in Rotterdam moesten worden geruimd, omdat de wettelijke 

termijn voor ‘grafrust’ voorbij was. 

De forensisch archeoloog van het NFI assisteerde bij de opgraving.
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! DNA ! Calamiteitengraf
Limburg-Zuid kende twee jaar geleden de primeur van 
een calamiteitengraf: twee graven op de begraafplaats 
in Stein, waarin in totaal vier NN’ers tijdelijk begraven 
kunnen worden. Dat gaat dan om onbekende doden die 
recent zijn gevonden. Zo iemand moet binnen een aantal 
dagen begraven zijn, per 1 januari is dat verlengd van 
vijf naar zes werkdagen. Maar het is niet altijd mogelijk 
binnen die korte tijd het identificatieonderzoek af te ron-
den. “Stel dat dat toch iets langer gaat duren, óf dat het 
lichaam naar het buitenland moet, dan hebben wij daar-
voor het calamiteitengraf”, zegt forensisch coördinator 
Noud Schuuring. “Het gaat dan in een soort grafkelder 
met een dikke betonnen plaat erop van een ton. Maar 
alleen voor de korte termijn. Zo ligt er nu iemand in, van 
wie wij vermoeden dat hij uit Iran komt. We proberen via 
de ambassade contact te krijgen met mogelijke nabe-
staanden. Met justitie hebben wij afgesproken dat we 
daar maximaal een half jaar op wachten.”

Ethische wet
“Als het er naar uitziet dat we een lijk in het calamitei-
tengraf vooralsnog niet kunnen identificeren, én justitie 
geeft het vrij, dan zorgt de burgemeester ervoor dat het 
in een NN-graf komt. Maar dan heb je op voorhand alle 
gegevens veiliggesteld, waarmee je iemand op papier 
kunt identificeren. Daardoor kun je de stoffelijke resten 
teruggeven aan moeder aarde, dat is een ongeschreven 
maar ethische wet. Maar wel met een loden plaatje en 
een uniek nummer, zodat je altijd nog bij identificatie de 
resten aan de nabestaanden kunt teruggeven.”

van wie je nog geen DNA hebt, dan moet je lichaamsmateri-
aal veiligstellen, vinden wij.” Het Cold Case team zorgt voor 
het opgraven en regelt het onderzoek door het NFI, de 
gemeente neemt de kosten voor haar rekening. “Eventueel 
bemonsteren wij ook mogelijke familieleden, als we een ver-
moeden hebben wie de NN’er is.”
In bijzondere gevallen is het mogelijk af te wijken van de 
wettelijke termijn voor grafrust en een NN’er eerder op te 
graven voor onderzoek. Schuuring is daar voorstander van. “Je 
kunt daar een hele discussie over opzetten, maar ik sta erach-
ter wanneer een burgemeester besluit een NN’er eerder op te 
graven. Het is zonde als nabestaanden tien jaar moeten wach-
ten op de uitslag van een misschien wel heel eenvoudig 
onderzoek. Ik zit zelf in het Rampen Identificatie Team en ik 
weet uit ervaring hoe blij je een nabestaande kunt maken met 
iemand die vermist was. Ook al is die persoon dan overleden.”

Tandenborstel
Voorwaarde voor het slagen van het DNA-onderzoek is uiter-
aard wel dat er referentiemateriaal voorhanden is: DNA 
afkomstig van bijvoorbeeld een kam, kleding of tandenborstel, 
óf van familie in de eerste lijn, ouders of kinderen van de ver-
miste. Bergwerff: “Wij hebben nu de naam van een vermiste, 
waarvan we vermoeden dat die hoort bij een begraven NN’er. 
Wij hebben de burgemeester geadviseerd de ruiming van het 
graf even op te schorten, om voor die tijd nog DNA-
onderzoek te kunnen doen. Na overleg met het NFI gaan we 
nu kijken of die persoon familieleden heeft bij wie we een 
wangslijmvliesmonster kunnen nemen. Dat sturen we dan 
samen met DNA-materiaal van de onbekende naar het NFI.”
Het NFI heeft in 2007 de landelijke DNA-databank voor 
Vermiste Personen ingericht (zie infographic). Deze bevat drie 
soorten DNA: van vermiste personen, van nabestaanden en 
van aangetroffen lijkdelen. In die databank staan vooral recen-
tere gevallen: ten tijde van oudere vermissingzaken stond de 
DNA-techniek nog te veel in de kinderschoenen. Wat dat 
betreft is dus nog wel een inhaalslag nodig, zegt Bergwerff, die 
tevens portefeuillehouder Vermiste Personen is bij Rotterdam-
Rijnmond. “Voordat die databank er was, werd nauwelijks 
DNA van achterblijvers afgenomen. Daarom is het zaak om 
oude vermissingen die niet zijn opgelost, nog eens goed te 
bestuderen. Als je alsnog DNA van achterblijvers kunt ophalen 
om het in de databank te stoppen, heb je de grootste kans op 
een match met de oude stoffelijke resten. Daar moet je dus 
actief achteraan. We zijn daar nu mee bezig.”
Hij pleit ervoor dat ook alle andere korpsen hiermee aan de 
slag gaan. “Het lastige is: een stoffelijk overschot dat hier is 
aangetroffen, kan net zo goed van iemand uit Groningen of 
Limburg zijn. Daarom zou in heel Nederland hetzelfde moe-
ten gebeuren: NN-lijken opgraven en DNA bepalen, én DNA 
weghalen bij achterblijvers van oude vermissingen. Het is zaak 
dat dat op termijn gaat gebeuren.”
In Limburg-Zuid is al een flinke inhaalslag gemaakt, die werd 
eigenlijk in gang gezet met het ‘Heulmeisje’. Dit meisje is in 

1976 dood aangetroffen op parkeerplaats De Heul langs de 
A12 in Maarsbergen. Zij werd in 2006 opgegraven voor 
DNA-onderzoek, gevolgd door een schedelreconstructie. “Wij 
hebben toen geïnventariseerd welke vermissingen we hadden, 
zonder DNA”, zegt René Lemmens, net als Schuuring foren-
sisch coördinator Limburg-Zuid. “Een aantal daarvan kon te 
maken hebben met het Heulmeisje, daarom zijn wij hun 
ouders of andere nabestaanden in rechte lijn gaan bemonste-
ren. Maar ook familieleden in die andere zaken. Die hebben 
we toen maar meteen meegenomen.” In één geval werden 
ook overleden ouders bemonsterd, daarvoor is het graf 
geopend.

Ante mortem-onderzoek
Hoeveel NN’ers er precies liggen in Limburg-Zuid, is niet 
bekend, maar duidelijk is wel dat het aantal zaken zonder 
DNA langzamerhand afneemt. Tegenwoordig wordt bij serieu-
ze vermissingen zeker DNA-onderzoek gedaan bij achterblij-
vers. “Wij doen een ante mortem-onderzoek”, zegt Schuuring. 
“We verzamelen gegevens waarmee we de vermiste kunnen 
identificeren, áls we hem ooit vinden.”
“Maar we gaan niet alleen voor het DNA”, vult Lemmens 
aan. “Meestal gaan we samen met de collega’s van tactiek naar 
zo’n woning, om ook te kijken naar andere sporen. Is de ver-
miste vrijwillig het pand uitgegaan of zijn er sporen van 
geweld? Ligt er nog geld of een bankpasje, of is álles meege-
nomen? En het paspoort? Bij een vermissing werd gesugge-
reerd dat de man naar de Verenigde Staten was vertrokken, 
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! Wet op de lijkbezorging
De Wet op de lijkbezorging is per 1 januari 2010 gewijzigd. Relevante wijzigingen in verband met onbekende doden, 
NN-lijken, zijn:
•  Indien de identiteit van het lijk niet kan worden vastgesteld, draagt de burgemeester er, uitsluitend ten behoeve van de 

identificatie en opsporing van vermiste personen, zorg voor dat door of onder verantwoordelijkheid van een arts daar-
van lichaamsmateriaal wordt afgenomen. 

•  Een lijk wordt slechts opgegraven met vergunning van de burgemeester van de gemeente waarin het is begraven, en, 
indien het een particulier graf betreft, met toestemming van de rechthebbende op het graf. 

•  Ten minste twee maanden voordat een graf van een onbekende wordt geruimd, geeft de houder de burgemeester 
daarvan kennis. De burgemeester is bevoegd, uitsluitend ten behoeve van de identificatie van de onbekende en opspo-
ring van vermiste personen, van de overblijfselen van de onbekende door of onder verantwoordelijkheid van een arts 
lichaamsmateriaal af te doen nemen of een gebitsstatus te doen opmaken. Indien de burgemeester van die bevoegd-
heid gebruik maakt, wordt de ruiming opgeschort, ten minste tot het moment dat de uitslag van de poging tot identifi-
catie bekend is, waarna een nabestaande in de lijkbezorging voorziet dan wel de ruiming kan worden voltooid. 

Zie ook: http://www.burgemeesters.nl/lijkbezorging

Op 31 december 2009 was in de DNA-databank strafzaken ook DNA van 401 overleden slachtoffers aanwezig, van wie 38 ongeïdentificeerd. Het DNA van de 38 

ongeïdentificeerde overleden slachtoffers zit ook in de DNA-databank voor vermiste personen.
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maar zijn paspoort lag nog thuis. Dan kun je er wel vanuit 
gaan dat dat verhaal niet klopt. Zonder paspoort kom je de VS 
bijna niet in.”
Het onderzoek naar het Heulmeisje strekte zich ook uit naar 
Duitsland en België. “Het was opvallend hoe weinig gegevens 
die landen hebben van vermiste personen”, aldus Lemmens. 
“Maar Duitsland is nu ook bezig met een inhaalslag.” Een 
goede samenwerking met het buitenland is onontbeerlijk, een 
onbekende dode kan net zo goed uit een ander land afkomstig 
zijn. Rene Bergwerff: “In het verdrag van Prüm wordt de uit-
wisseling tussen nationale databanken geregeld, voor een aantal 
Europese landen. Het zou mooi zijn als dat ook kon voor ver-
miste personen. Maar dan heb je nog een weg te gaan, er zijn 
maar heel weinig landen die zelf zo’n databank hebben.”
In Nederland ligt er momenteel een wetsvoorstel naar aanlei-
ding van de nota ‘Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken 
vanuit wetgevings- en juridisch perspectief ’. Een van de doe-
len daarvan is dat DNA-profielen uit ‘celmateriaal van vermis-
te, niet-verdachte personen of hun eerstegraads familieleden’, 
in de DNA-databank voor strafzaken kunnen worden ver-
werkt. Wellicht biedt dat nieuwe perspectieven voor de inter-
nationale samenwerking.
Wat betreft de negen onbekenden van Crooswijk: hun identi-
teit is op het moment dat Blauw op de pers gaat, nog niet 
bekend. De uitslag van het onderzoek laat nog even op zich 

wachten. De stoffelijke overschotten zijn dezelfde dag overge-
bracht naar de Zuiderbegraafplaats, waar de gemeente 
Rotterdam ruim honderd plaatsen heeft gereserveerd voor 
onbekende doden. Ook andere gemeenten kunnen daar waar-

! Melissa Halstead
Een voorbeeld van een match tussen een vermist per-
soon en een NN-lijk via een DNA-databank is de zaak van 
een vrouw die in 1990 vermoord werd aangetroffen in 
de Westersingel in Rotterdam. Haar hoofd en handen 
waren verwijderd, waardoor zij niet kon worden geïdenti-
ficeerd. Totdat het Cold Case Team Rotterdam-Rijnmond 
zich enige tijd geleden over deze zaak boog. Het DNA 
van het lijk werd bepaald en opgenomen in de DNA-
databanken voor strafzaken en voor vermiste personen. 
In die laatste ontstond de match met het DNA van de 
ouders van Melissa Halstead, een vrouw uit de 
Verenigde Staten die in 1990 op 33-jarige leeftijd was 
verdwenen. In die tijd woonde zij in Europa, onder ande-
re in Amsterdam. In verband met haar vermissing zijn 
haar ouders een aantal jaren geleden naar Nederland 
gekomen om DNA af te staan. Dat werd later opgeno-
men in de nieuwe DNA-databank voor vermiste perso-
nen. René Bergwerff, Cold Cases Rotterdam: “Vanwege 
die identificatie hebben we goede hoop dat we deze zaak 
na twintig jaar kunnen oplossen.” Het programma 
Opsporing Verzocht besteedde begin april aandacht aan 
de zaak Halstead.

De forensisch antropoloog van het NFI onderzocht in een mobiele sectiekamer de resten op bijzondere kenmerken, lengte en geslacht én stelde DNA-materiaal veilig 

uit dijbeen en gebit.
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schijnlijk op termijn gebruik van maken. Het negental is hier 
met eerbetoon begraven, op zo’n manier dat zij bij een identi-
ficatie alsnog aan familieleden kunnen worden overgedragen. 
Wanneer de andere 31 NN’ers van Crooswijk overgaan, is nog 
niet bekend. Dat hangt af van het tijdstip waarop ook hun graf 
moet worden geruimd. !

Redactie.blauw@politieacademie.nl

Voor meer informatie:

PKN > Forensische opsporing > FO PD maatwerk 

plus

PKN > Forensische opsporing > DNA-celmateriaal 

afnemen

PKN > Opsporing > Tactische onderzoeksmethoden > 

Cold case onderzoeken

PKN > Opsporing > Vermiste personen

! Nederlands slachtoffer 
WOII 
Eén van de 28 onbekende Nederlanders die liggen begraven 
op het Ereveld in Loenen, werd begin dit jaar geïdentificeerd 
door middel van DNA-onderzoek. Het was de eerste keer dat 
een Nederlands slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog 
werd geïdentificeerd met behulp van DNA-analyse, uitgevoerd 
door het Nederlands Forensisch Instituut voor de Werkgroep 
Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog.
De tot voor kort onbekende Nederlander is de verzetsman 
G.M.T. (Gerard) Putter. Het laatste wat over de heer Putter 
bekend was, is dat hij gevangen zat in het huis van bewaring 
te Scheveningen en op 1 december 1942 gefusilleerd zou 
zijn op de Waalsdorpervlakte. De achterkleinzoon van de heer 
Putter meldde zich bij het Rode Kruis na een oproep in mei. 
Van de zoon en dochter werd DNA afgenomen dat in de 
DNA-databank Vermiste Personen van het Korps landelijke 
politiediensten (KLPD) werd opgeslagen. De vergelijking van 
de DNA-profielen van de familie en het slachtoffer in de 
Databank Vermiste Personen heeft geresulteerd in een DNA-
match. Het DNA-verwantschapsonderzoek is uitgevoerd door 
het NFI.

De lichamen worden met eerbetoon begraven, op zo’n manier dat zij bij een identificatie alsnog aan familieleden kunnen worden overgedragen.
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