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'Het begon met het feit dat er een meisje was 
overleden', vertelt forensisch onderzoeker René 
de Bruijn. Samen met collega Jeanet Hendrikse, 
beiden van het onderzoeksteam chemisch 
identificatieonderzoek van het NFI, was hij 
betrokken bij de 'Caramelzaak'. De Bruijn moet 
even in zijn geheugen graven om zich het 
dossier voor de geest te halen. Net als 
Hendrikse werkte hij twee jaar geleden aan het 
forensisch onderzoek. De zaak was een trieste. 
Een moeder werd verdacht van het doden van 
haar zevenjarige dochtertje. De vrouw deed in 
verwarde toestand de deur open voor de politie, 
die door haar man in paniek was gebeld. Zijn 
vrouw had tegen hem gezegd dat ze haar 
dochter had gedood.
De agenten roken de zurige lucht van azijn bij de 
moeder. Op de kinderkamer troffen zij het 
levenloze lichaam van het meisje aan. Haar 
truitje rook zuur, op haar hals waren sporen van 
wurging aanwezig en op de vloerbedekking 
troffen de agenten bruine vlekken aan; resten 
van azijnzuur bleek later. Naast het levenloze 
kind werd op de bovenverdieping een mes 
gevonden en een leeg flesje. 'De dop van dit 
flesje lag op de kinderkamer', weet Jeanet 
Hendrikse uit het dossier. 'En de patholoog heeft 
verklaard dat zij tekenen voor wurging zag.'  
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Wel werd één belangrijk aanknopingspunt 
gevonden. Hendrikse vertelt hierover: 'We 
kwamen erachter dat er vier typen caramel zijn. 
Door het referentiemateriaal van de leverancier 
wisten we met welk type we te maken hadden.' 
Maar er speelde nog een probleem. Het ging in 
de zaak niet om pure caramel, maar om caramel, 
opgenomen in azijnzuur. 'Tijdens het onderzoek 
kwamen we er achter dat die twee met elkaar 
reageren! Daar sta je van tevoren niet bij stil.'

vloeistoffen jagen
De bruine kleurstof moest geëxtraheerd worden; 
eerst uit het door de fabrikant aangeleverde 
referentiemateriaal van het bewuste carameltype. 
De onderzoekers maakten 'eigen' vlekken op het 
kussensloop en begonnen het onderzoek met dit 
'proefmateriaal'. 
Om de kleurstof caramel aan te tonen, is een 
methode ontwikkeld die zo nog nooit eerder was 
gebruikt, met een vorm van vloeistofchromato-
grafie; een methode waarbij stoffen  met vloeistof 
door een lange buis – een kolom –  met poreuze 
bolletjes worden gejaagd en in meer of mindere 
mate in de bolletjes blijven steken waardoor ze op 
grootte worden gescheiden, om ze vervolgens 
met meetinstrumenten te detecteren.  'Caramel 
bestaat uit heel grote moleculen. Dit onderzoek 
hebben we nog nooit hoeven doen met zulke 
grote moleculen', legt Hendrikse uit. René de 

Onderzoeksteam  
chemisch identificatie - 
onderzoek
Het onderzoeksteam chemisch identificatie-
onderzoek waar Jeanet Hendrikse en rené de 
Bruijn deel van uitmaken, bestaat in totaal uit  
acht forensisch onderzoekers. Zij doen breed 
chemisch onderzoek. Het team wordt ingezet bij 
vragen zoals:
–  Is deze vlek lippenstift en komt het overeen met 

de lippenstift van het slachtoffer? (zaak: doorrij-
den na aanrijding)

–  Bevat schoudertas sporen van wapenolie? 
(drugsdeal met dodelijke schietpartij)

–  Zitten er chemische stoffen uit de geldkoffer op 
de kleding? (overval op geldloper)

–  Wat zit er behalve bier of in plaats van bier in 
flesje (jongen verbrandt mond, slokdarm en 
maag) 

–  Is glijmiddel aantoonbaar dat overeenkomt met 
glijmiddel aangetroffen bij ex? (zedenzaak)

De vraag waarvoor de rechtbank zich gesteld zag: 
ging het hier om moord of doodslag? En waaraan 
was het meisje gestorven? Het mes had de 
moeder niet gebruikt, maar ging het om wurging 
of was er sprake van dat de moeder haar kind 
eerst een chemisch goedje had laten drinken? 
Alle tekenen wezen op het laatste. Maar het bewijs 
was lastig. Een leeg flesje, een zure lucht en 
vlekken op een kussensloop en vloerbedekking. 
Meer sporen waren er niet. Het team van che-
misch identificatieonderzoek kreeg de opdracht 
uit te zoeken wat er nu exact in het gevonden 
flesje had gezeten. Klopte het vermoeden en ging 
het hier om azijnzuur? Daarnaast werd gevraagd 
of er ook azijnzuur in de maag van het slachtoffer 
aanwezig was. 
Het flesje was leeg, maar rook nog zurig. Met een 
speciale techniek, gaschromatografie, werd de 
damp in het flesje onderzocht en werd er inder-
daad nog een restant azijnzuur aangetoond. Met 
dezelfde techniek werd ook azijnzuur in de 
maaginhoud aangetroffen. Maar, omdat azijnzuur 
in het lichaam kan voorkomen, kon de toxicoloog 
hieruit niet afleiden dat het slachtoffer het had 
binnengekregen.
De officier eiste op de zitting een veroordeling voor 
moord en een straf van tien jaar. 'De rechtbank 
achtte doodslag bewezen maar vond dat er 
onvoldoende bewijs was voor voorbedachte rade’, 
vertelt Hendrikse.

Bruine vlekken
Het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep 
aan en zo kwam de zaak opnieuw terecht bij het 
chemisch identificatieonderzoeksteam. 'De 
forensisch adviseur belde mij, gaf aan wat er 
speelde en vroeg of wij er wat mee konden', 
herinnert Hendrikse zich. De opdrachtgever van 
het onderzoek reikte zelf een belangrijk stukje van 
de puzzel aan: omdat er bruine vlekken werden 
aangetroffen aan de buitenkant van het flesje, op 
een kussensloop en in de vloerbedekking, werd 
aan de fabrikant gevraagd waarmee het product 
was gekleurd. 'Er bleek een kleurloze azijnzuur te 
zijn en een azijnzuur die werd gekleurd met een 
bepaald type caramel', verklaart Jeanet 
Hendrikse.
Kon het team de kleurstof caramel aantonen uit 
de azijnzuur in de bemonsteringen van neus en 
mond van slachtoffer en de bruine vlekken uit de 
woning?
Voordat het team aan de slag ging, doken de 
chemici eerst in de literatuur. De vondst was 
enerzijds teleurstellend. Alles wat er over caramel 
bekend was, ging voornamelijk over de kwaliteit 
als het gebruikt werd in levensmiddelen. 'Er 
waren geen analyses om caramel aan te tonen, te 
identificeren', verduidelijkt Hendrikse. 

Bruijn vult aan met een vergelijking: 'Wij werken 
hier normaal gesproken altijd met penselen en 
heel dunne kwasten. Maar een beroepsschilder 
die een enorme muur moet verven, pakt daarvoor 
ook geen mini-penseeltje. Hij kiest voor die klus 
voor een verfroller. Wij hadden voor dit onderzoek 
een roller nodig. En zo kwamen we op de keuze 
voor vloeistofchromatografie.'

De bruine vlekken op de vloerbedekking, kussen-
sloop en aan de buitenkant van het flesje werden  
geëxtraheerd en met de nieuwe methode op 
caramel onderzocht. Een dubbel proces, waarbij 
een extra uitdaging lag: het geringe materiaal 
waarmee gewerkt kon worden. 'Het is altijd een 
risico om te weinig te hebben,' geeft De Bruijn 
toe. 'De stelregel hier is: “Altijd overhouden en 
nooit al je materiaal opmaken”. In sommige 
onderzoeken moet je soms wel tien keer iets 
proberen. Soms vind je niets, soms vind je iets 
maar kun je het resultaat niet gebruiken. Als je 
geen materiaal meer hebt, dan houdt het op. Met 
dit soort neus- en mondmonsters, waarin je niet 
eens kunt zien dát er iets op het aangeleverde 
wattenstaafje zit, is het risico van te weinig er 
altijd.'

vloerbedekking
De twee onderzoekers chemisch identificatie en 
hun team toonden een aantal belangrijke dingen 
aan. Ten eerste bleek het materiaal dat in de vlek 
op de vloerbedekking zat hetzelfde materiaal te 
zijn als dat wat aan het lege flesje zat. Het type 
caramel kwam overeen. Op kussensloop en 
neus- en mondbemonsteringen vonden ze niets. 
Voor het hof was er voldoende bewijs dat het 
flesje in de kinderslaapkamer is geweest. 'Dat bij 
het onderzoek van de monsters van neus en 
mond geen aanwijzingen voor azijnzuur zijn 
aangetroffen, doet hieraan niet af', valt uit de 
overweging van het hof te lezen. Een veroordeling 
voor moord volgde, met een strafoplegging van 
zeven jaar. 
Op de vraag wat zo'n uitspraak met de onderzoe-
kers doet, is het antwoord nuchter. Voor hen is er 
een groot verschil tussen de uitkomst van een 
zaak en de uitkomst van een onderzoek. Hun 
drive is wetenschappelijke nieuwsgierigheid, het 
willen oplossen van die ene, complexe puzzel en 
niet de mogelijke veroordeling in een concrete 
zaak. 'Daar doe je het voor', verduidelijkt René de 
Bruijn. 'Je onderzoekt iets en je kunt een 
antwoord geven. De puzzel is opgelost.'  
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‘Geen gejuich 

bij een  

veroordeling’

Over JeANeT HeNDrIkSe eN 

reNé De BrUIJN:

De vergelijking met series als CSI, waarin 

forensische speurders dé helden van de 

opsporing zijn, horen ze liever niet. Jeanet 

Hendrikse en rené de Bruijn, van het team 

chemisch identificatieonderzoek van het NFI 

hebben niets met sensatie. Anders dan in de 

tv-series, zitten ze niet in de rechtszaal als de 

rechter vonnist, juichen ze niet als met “hun” 

onderzoeksresultaten een verdachte wordt 

veroordeeld, en gaan ze niet langs bij een 

vermoedelijke, maar vrijgesproken dader. 

Bescheidenheid, dat is wat Hendrikse en De 

Bruijn uitstralen. ‘CSI-series hebben een 

verkeerd beeld gecreëerd van ons werk.' 

Want dat is het gewoon: werk.

Ja, af en toe een glimlach, en de manier van 

praten verraadt hun enthousiasme over hun 

“puzzelen, meten en uitpluizen”. Maar hun 

werk is geen aaneenschakeling van succes-

sen. ‘Door CSI denkt iedereen maar dat je 

alles kunt oplossen en dat je binnen twee 

tellen een antwoord hebt. De praktijk is 

anders. We kunnen niet alles, maar wel 

steeds meer.’ 




