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amsterdamHet is hartje zomer als
enkele rechercheurs zo onopvallend
mogelijk de openbare bibliotheek in
Amsterdam binnenlopen. Hun doel:
inbreken in een kluis. En dat niet al-
leen. De inhoud vande kluiswillen ze
besmerenmeteenonopvallendgoedje
– een materiaal dat uniek is in zijn
soort.

Aldagenhoudtdepolitiedegebrui-
ker vanhet kluisje in de gaten. Zewe-
teninmiddelsdatdaarineentasvande
Hoogvliet-supermarkt ligt. In deplas-
tic tas zit een oudehoutenhandboor.
De handboor is niet van zomaar ie-
mand,maar van eennotoire ‘gaatjes-
boorder’ diemogelijk verantwoorde-
lijk isvoorvierhonderdinbrakendoor
heelhet land. Iemanddiezichzelf later
aandepolitiemanzal omschrijvenals
‘eenwerknemer van justitie – iemand
diedepolitiewerkverschaft’.

Cyril S., de eigenaar vandeboor, ge-
bruikt hemom ’snachts gaatjes te bo-
ren inkozijnenendeuren. Vervolgens
pakt de 54-jarige zwerver een stevig
stuk ijzerdraad. Die steekt hij op zo’n
manier door het geboorde gat dat hij
de klink open kan hengelen. Als hij
klaar is, ’s ochtendsvroeg, brengt hij
zijndievengereedschap terugnaar de
kluis.

‘En overdag hangt hij een beetje
rond inhet centrumvanAmsterdam.
HijeetbijdeChineesof gaatnaardesu-
permarkt’,zegtHuseyinKoseoglu. ‘Het
iseenvakman’,verteltdeleidervanhet
Amsterdamse team dat gespeciali-
seerd is innotoire inbrekers. ‘Ikdacht:
wow, dit is bizar. Vierhonderd inbra-
ken!Diemoetenwepakken’,aldusKo-
seoglu.
Niet dat Koseoglu en zijn teammet

terugwerkende kracht kunnenbewij-
zendat Cyril S. die vierhonderd inbra-
kenheeft gepleegd. ‘Er zijnmaarwei-

nig inbrekersmet precies dezewerk-
wijze, duswe hadden sterke vermoe-
densdathijdaarvoorverantwoordelijk
was.’ Hunplan: zorgendat ze S.wél in
verbandkunnenbrengenmetmisdrij-
vendiehij indetoekomstnogzouple-
gen. De methode: een soort onzicht-
baredna-pasta aanbrengenopzijn in-
brekersgereedschap.
Vandaag oordeelt de rechter in ho-

ger beroep of dezewerkwijze toelaat-
baar is. ‘Er is nognauwelijks jurispru-
dentie over de relatief nieuweopspo-
ringsmethode. Maar het gaat veel te
ver’, zegtDennisWolters,advocaatvan
S.Dewerkwijzevandepolitiedoethem
denkenaan 1984ofMinorityReport–een
boek en een film waarin de staat het
doenenlatenvanzijnonderdanenvol-
ledig inkaartheeftgebracht.
Derechtbanktoondezichafgelopen

najaarongevoeligvoordezeargumen-
ten.Alshetgerechtshof datookis,stap-
penWolters en zijn cliëntwaarschijn-
lijk naar de Hoge Raad. ‘Het openen
vandekluisenzijntaszondereencon-
creteverdenkingvindikal tevergaan.
En dan breng je ook nog eens micro-
sporenaan, zodat je kunt achterhalen
wathij inde toekomstnoggaatdoen.’

Terug naar juli 2013. Koseoglu’s team
roept dehulp in vandeAmsterdamse
forensische opsporing en het Neder-
lands Forensisch Instituut (NFI). Op
hunverzoekontwikkeltmicrosporen-
deskundige Irene Kuiper een uniek
goedje.DeeerstekeerdathetNFIzoge-
noemde micro-tracers ontwikkelde
voor een inbraakonderzoek was in
2009.Toennoemdejustitiehetproject
uiteindelijk teleurstellend, omdat de
‘flockvezels’zichonvoldoendehadden
gehecht en er teweinig aangetroffen
werdenophetplaats-delict.Het resul-
taat kon niet als bewijs worden ge-
bruikt.
‘Wehebbenhet concept verder ont-

wikkeld en inmiddels kunnenwe op
maat gemaakte tracers maken’, zegt
Kuiper. Sinds2012doetzedatzo’ntien
keerperjaar.Rondovervalleneninbra-
kenbijvoorbeeldof anderemisdrijven
waarbij het van belang is verband te
leggen tussendedader eneen locatie.
Elke keerhebbendevezels eenunieke
samenstellingenelkekeerpastKuiper
de ophet oog onzichtbare substantie
aanaanhetmateriaalwaaraanhetzich
moethechten.

Sprint

Zo gaat het ookmet dehandboor van
CyrilS.Nahetaanbrengenvande dna-
pasta houdt de politie de zwerver, die
oogtalseenkeurige,vriendelijkeman,
constant indegaten.Althans:dat isde
bedoeling.

Ookdeinbrekerdoetzijnwerkgron-
dig, enhij is alert. Elke avondhaalt hij
zijn gereedschapop indebibliotheek
enelkeavondstapthij indetrein,naar
eengemeenteniet tevervandehoofd-
stad.Hijobserveertdehuizen,kijktwie
ergaatslapenenwachtrustigzijnmo-
ment af. Zodrahij een geluidhoort, is
hijverdwenen.Dantrekthijeensprint,
enwegishij. ‘Hij isheel fit’, zegtKoseo-
glu.Voordeagentenblijkthetondoen-
lijkonopvallendachterhemaanteren-

nen. ‘De volgende dag kregenwewel
eenmelding dat-ie had ingebroken.’
Dit tafereelherhaaltzichdrienachten.
‘Alswehemopheterdaadhaddenkun-
nen aanhouden, hadden we dat ge-
daan’, zegtKoseoglu.

Opdevierdedag is eenheterdaadniet
meer nodig: de testresultaten van de
forensischeopsporingzijnklaar. Inde
gaten die S. de voorafgaande dagen
heeft gemaaktmet zijnhandboorzijn
restengevondenvandedna-pasta.Dat
betekent volgens de politie dat hij in-
derdaaddenotoire gaatjesboorder is
naarwie ze op zoek zijn: tijd omhem
aantehouden.

Agenten in burger volgen S. die
avondnaar Koog aande Zaan. Zehou-
den afstand, wachtend op een goed
moment.Opeens, ineenflits, ishijver-
dwenen.

VerbaasdstaanKoseogluenzijncol-
lega’s indestraatwaarzeS.zojuistnog
zagen lopen. ‘Hij liep een heg in.
Daarin bleek een gat te zitten, blijk-
baarkendehij debuurt.’ Eenvoor een
lopendeagentendetuin in.Koseoglu:
‘Daar lag hij, op de loungetuinmeu-
bels,meteendekentje.Hijwildeblijk-
baarevenslapenvoorhijaanhetwerk
ging.’
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‘Het is stand-
up, maar ook

weer niet,
daar is het te

eigen voor.’
anton de goede

vpro

Zie je het
wel goed?

Een avond met
Hans Aarsman
en je ziet alles.

Hans Aarsman De Aarsman Projectie
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Hetdna,deboorende inbreker
Na inbrakenrondAmsterdamweetdepolitie eenverdachtealleen tepakkendoorzelf
in tebrekenen ‘dna-pasta’ tegebruiken.Derechterbepaalt vandaagofdatmag.

De kluisjes in de Amsterdamse bibliotheek. De politie voorzag hier ‘dievengereedschap’ van Cyril S. van dna-pasta, om hem later te kunnen betrappen. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant
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Ik dacht:wow, dit is
bizar. Vierhonderd
inbraken! Dieman
moetenwepakken

Huseyin Koseoglu leider van het
Amsterdamse politieteam gespecia-
liseerd in notoire inbrekers

Advertentie

Volgens de politie lijkt deze boor
sterk op de handboor van S.


