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Elk explosief heeft een eigen chemische samenstelling. Behalve de 
originele springstof bevat het meestal ook andere componenten, zoals 
toevoegingen van de fabrikant of vervuilingen. Die ‘vingerafdruk’ kan 
een aanwijzing zijn voor de herkomst van een explosief.

Vingerafdruk van 
explosieven

■ Explosieven
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Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) krijgt van de poli-

tie zo’n tweehonderd verzoeken per jaar om explosieven 

te onderzoeken op basisspringstof en eventuele andere 

componenten. Het explosief van bijvoorbeeld een plofkraak, over-

val of aanslag kan immers belangrijke informatie opleveren voor 

het tactisch onderzoek. Mogelijk zijn verdachten te koppelen aan 

de plaats delict, omdat ze sporen van springstoff en bij zich dragen 

met eenzelfde samenstelling. Wellicht is de fabrikant van de 

grondstoff en te herkennen en kan de aandacht zich richten op de 

netwerken daaromheen. Of er is een link te leggen met eerdere 

zaken, waarbij een explosief werd gebruikt met vergelijkbare 

eigenschappen. 

Het NFI werkt daarom continu aan nieuwe methodes en 

technieken om zo snel mogelijk van elke springstof de samenstel-

ling in kaart te kunnen brengen. Het ontwerpen en testen van 

zo’n methode kost jaren, maar daarin is nu een aantal belangrijke 

stappen gezet, met name voor TNT (trinitrotolueen) en pentriet 

(pentaerythritoltetranitraat). Dat zijn - naast ammoniumnitraat uit 

kunstmest en talloze mengsels van vuurwerkpoeders - de meest 

voorkomende springstoff en in het criminele circuit. 

Database  De methodes zijn nu zover inzetbaar dat ze snel een 

betrouwbaar resultaat kunnen opleveren, zegt Mattijs Koeberg, 

teamleider onderzoek Explosies en Explosieven bij het NFI. “Als er 

haast bij is, kunnen wij de politie binnen twee dagen een compleet 

profi el leveren.” Daarmee is de informatie vrijwel direct te gebrui-

ken bij het tactisch onderzoek, mits er andere profi elen zijn om 

het monster mee te vergelijken. Vandaar dat het NFI tegelijk werkt 

aan databases voor de springstoff en. In die van TNT zijn inmid-

dels zo’n tachtig monsters opgenomen. Een nog wat bescheiden 

database, maar toch al een fl inke stap vooruit, aldus Koeberg. 

“Vroeger deden we het vergelijken één op één en bovendien was 

de techniek die we gebruikten veel grover. Bij twee explosieven 

uit Nederland en Duitsland konden we aangeven of twee à drie 

componenten wel of niet in beide aanwezig waren. Maar niet in 

welke mate zij daarin voorkwamen. Het was indicatief, zonder een 

goed te onderbouwen bewijskracht. Nu focussen we ons bij TNT 

op veertien componenten. Dat is veel specifi eker en daarmee veel 

beter onderbouwd.”

“Als dit eenmaal gaat lopen, kun je misschien sneller gaan 

rechercheren naar eventuele daders”, zegt Marc Wösten, operatio-

neel expert Midden-Nederland. “Daarmee kun je proberen aan de 

voorkant van de opsporing te gaan zitten, in plaats van achter de 

feiten aan te lopen. Als een bommenmaker een kilo explosieven 

gaat zitten kneden met bepaalde hoeveelheden grondstoff en en 

hij verdeelt dat over acht explosieven, dan zal de samenstelling in 

al die bommen gelijk zijn. Daarmee kunnen wij zaken aan elkaar 

koppelen.”

Bronuitspraak  Het doel van het NFI is de politie meer te 

kunnen bieden dan alleen de constatering wat het hoofdbestand-

deel van het explosief is. Koeberg: “Net zoals traditionele forensi-

sche disciplines als DNA- en vingersporen wil het NFI ook met ex-

plosieven steeds meer naar een bronuitspraak toe. Dat wij kunnen 

zeggen: ‘Deze TNT komt uit die fabriek.’ Of: ‘Het is dezelfde TNT als 

twee jaar geleden in die andere zaak.’ Wij zijn bezig om daarin een 

slag te maken. Op den duur willen we ook uitspraken kunnen doen 

op activiteitenniveau. Bijvoorbeeld over hoe die stof hier is ge-

komen, hoe lang die hier heeft gelegen, of wat ermee is gebeurd 

voordat we hem aantroff en. Daarvoor moet je dus de hoofd- en ne-

vencomponenten, de vervuilingen en afbraakproducten zo com-

pleet mogelijk in kaart brengen. Zo krijg je een gedetailleerd beeld 

van de stof en kun je bepalen of die uniek is of juist heel algemeen. 

Mogelijk kun je dan iets zeggen over de herkomst. Er zijn allerlei 

scenario’s te bedenken waarin dat relevant 

is. Als je een intact explosief aantreft na een 

overval, wil je weten of dat een relatie heeft 

met andere zaken waarin vergelijkbare 

explosieven werden aangetroff en en of het 

materiaal uit dezelfde bron komt.”

Internationaal  “Het kan ook 

internationaal goed werken”, zegt Niels 

Klein, operationeel expert bij het landelijke 

Centrex CBRN-E. “Bijvoorbeeld als groepen 

die internationaal samenwerken dezelfde 

leveranciers hebben voor al hun spullen. En 

een van die leveranciers maakt de explosie-

ven met allemaal dezelfde componenten 

en misschien wel dezelfde vervuiling, van 

een grondstofj e of van een bepaald thee-

doekje dat hij steeds gebruikt.”

Ook Judith Rietveld, strategisch coördinator 

Tekst: Joan Kurpershoek · Foto’s: NFI

Op beide foto’s: NFI-onderzoek van explosieven.
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Centrex, ziet internationaal veel kansen.  “In Irak 

en Afghanistan bijvoorbeeld heb je maar een 

beperkt aantal meester-bommenbouwers als 

het gaat om IED’s, improvised explosive devices. 

Aan aangetroff en explosieven kun je heel vaak 

zien welke ‘grootmeester’ erachter zit. Zij dragen 

hun technieken over aan hun leerlingen en die 

zijn meestal geneigd steeds dezelfde stoff en toe 

te passen. Binnen het laboratorium van de FBI 

kijken ze al langer hoe je deze techniek verder 

kunt uitbreiden. Want het is ook bruikbaar voor 

terrorismebestrijding. Explosievenprofi lering 

maakt je intelligence-cyclus breder. Als je ex-

plosievenprofi lering inbedt in het politieproces, 

krijg je mogelijk een heel goede referentieda-

tabase. Daarin kun je kenmerken opzoeken van 

alle elementen die je in het explosief tegenkomt. 

Op basis van die brede intelligence kun je je 

onderzoek specifi eker en doelgerichter maken.”

Vergelijken  In principe is het goed moge-

lijk om internationaal vergelijkingen te doen. Bij 

het NFI worden de springstoff en onderzocht met 

onder andere een chromatograaf, die de verschil-

lende componenten van elkaar scheidt, en een 

massaspectrometer die de identiteit vaststelt, de 

samenstelling van elke component. “Dat is een 

standaard techniek waarover vrijwel elk forensisch 

lab in de wereld beschikt”, zegt Koeberg. “Daar kun-

nen ze dus hetzelfde onderzoek doen. Het ultieme 

doel is een internationale database, zoals die nu al 

voor verdovende middelen bestaat. Denk aan 

de mislukte vliegtuigaanslagen met explosieven 

in een schoen en in een onderbroek, of aan de 

bommen bij IKEA-fi lialen. Daarbij waren ook 

internationale links. Maar zover zijn wij nog lang 

niet.”

Plaats delict  Een uitgebreide database 

kan straks ook een ander doel dichterbij bren-

gen: het NFI wil de techniek om explosieven 

te ‘profi leren’ uiteindelijk naar de plaats delict 

brengen. Bijvoorbeeld in de vorm van beschei-

den apparatuur achter in een politievoertuig. 

De analyse vergt dan waarschijnlijk een paar 

minuten, waarna de forensische opsporing 

het resultaat digitaal kan doorsturen naar het 

NFI. De explosievenonderzoekers van het NFI 

vergelijken het vervolgens met de profi elen in de 

database. Koeberg: “Bij het NFI kunnen wij dan 

meteen zeggen: ‘Dit spul zijn we nog niet eerder 

Experiment om bij opblazen van pentriet degradatieproducten te krijgen. 
Op de foto: Vooraf wordt gecontroleerd op de afwezigheid van eerdere explosieve stoffen.

In aluminiumfolie hangt een bepaalde hoeveelheid pentriet om op te blazen.

Na de explosie is de plaat op enkele plaatsen beschadigd en is lichte beroeting zichtbaar.
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tegengekomen’, of: ‘Dit lijkt wel heel erg op het materiaal dat we 

vorige maand bij die andere zaak hebben gezien’. Dat zou tijdwinst 

betekenen voor het politieonderzoek. Een van onze speerpunten 

is dat de politie forensische informatie zo snel mogelijk tijdens de 

opsporing kan gebruiken.”

“Als die samenstelling op de PD al geanalyseerd kan worden, 

kun je in de opsporingsfase heel snel klappen maken”, zegt ook 

Niels Klein. Hij heeft eerder als Operationeel expert CBRN Explo-

sieven een aantal grote onderzoeken gedaan naar mensen die zelf 

vuurwerk maakten. “Als je weet hoe zij dat doen, heb je meteen 

de handtekening van de bommenmaker. Maar die kun je ook 

halen uit het profi el van een of meerdere toevoegingen. Aceton 

bijvoorbeeld. En je zou misschien zelfs isotopenonderzoek kunnen 

doen. Stel dat hij het explosief maakt in een schuurtje in Twente, 

dan is misschien later bij een analyse te achterhalen dat in het ex-

plosief heel veel pollen voorkomen uit bomen die alleen in Twente 

groeien.”

Intact  Technisch gezien moet TNT-analyse op de PD al in 2015 

mogelijk zijn, mits het gaat om intacte explosieven, aldus Koeberg. 

Voor pentriet gaat dat misschien nog wel tien jaar duren, omdat 

de spectrometrie voor het profi leren van deze springstof een stuk 

ingewikkelder is. “Maar analyse op de PD heeft pas echt zin als wij 

een goede database hebben. De tachtig resultaten die we hebben 

van TNT-onderzoek zijn nog een te beperkt aantal.”

Voorwaarde voor zo’n uitgebreid profi el, op basis van meerdere 

componenten, is wel dat het om een intact explosief gaat. Want na 

een explosie is het beeld van de samenstelling te veel verstoord, 

door de snelle reactie en de hoge temperaturen. In de praktijk 

gaat ongeveer tweederde van de onderzoeksvragen die de politie 

stelt, over intacte explosieven. Bijvoorbeeld aangetroff en bij een 

verdachte thuis of op een PD, waarbij de ontploffi  ng om de een of 

andere reden niet heeft plaatsgevonden. De andere ruim dertig 

procent gaat bijvoorbeeld over grondstoff en die in illegale labora-

toriums worden gevonden, of sporen van ontplofte springstoff en 

op een plaats delict. Koeberg: “Dat kan variëren van vuurwerk in 

een brievenbus of handgranaten in een tuin, tot grotere hoeveel-

heden explosieven die gebruikt zijn bij een overval.”

Post-explosie  Ook na een explosie kan het NFI de politie 

vaak wel verder helpen met identifi catie van de springstof. “Tijdens 

de explosie verbrandt het originele materiaal bijna helemaal, maar 

er blijven altijd heel kleine hoeveelheden over, die zijn weggesla-

gen in de omgeving. Wij krijgen restanten, of poetsmonsters van 

de beroeting rond de inslag, en gebruiken dan soortgelijke tech-

nieken om te kijken of we daar nog iets van de originele spring-

stof in kunnen terugvinden. Wij zijn daarin vrij succesvol. In ruim 

negentig procent van de gevallen vinden we nog wel aanwijzingen 

wat de originele springstof is geweest. Wordt er geen springstof 

gevonden, dan was de verbranding heel effi  ciënt, of zijn mogelijk 

niet de juiste sporen veiliggesteld, of is geen springstof gebruikt 

maar bijvoorbeeld gas.”

In bepaalde mate blijven vergelijkingen dan toch nog mogelijk. 

“Wij kunnen wel onderscheid maken tussen pentriet waarmee een 

verdachte heeft gewerkt, bijvoorbeeld om een explosief te fabrice-

ren, en sporen die afkomstig zijn van een explosie.”

Kluiskraak  Koeberg noemt als voorbeeld een onderzoek 

naar een reeks kluiskraken, gepleegd met explosieven. Toen de 

politie bij de verdachte een kleine hoeveelheid pentriet vond, ver-

klaarde de man dat die voor iemand anders was en hij er nooit iets 

mee gedaan had. Uit forensisch onderzoek bleek echter dat op zijn 

bivakmuts, werkkleding en handschoenen sporen van eenzelfde 

springstof zaten. “Dat ontkracht natuurlijk niet meteen zijn verkla-

ring, maar het is wel vreemd dat iemand een bivakmuts opzet om 

pentriet in een zakje te stoppen.”

Het NFI trof in de sporen op de kleding 

vrij veel afbraakproducten aan. “Dat was 

vreemd, want pentriet wordt heel zuiver 

geproduceerd en bevat fabrieksmatig 

hooguit enkele procenten afbraakpro-

ducten. Na een explosie is dat minimaal 

tien procent.” Uit testen met echte en 

kunstmatige degeneratie bleek dat dat 

niet de oorzaak kon zijn. Daarnaast deed 

het NFI een aantal testexplosies. “Door de 

afbraakproducten te meten, konden wij 

uiteindelijk vrij hard zeggen dat het spoor 

afkomstig was van een explosie en niet van 

natuurlijke degeneratie.”

TNT  Pentriet is een lastige als het gaat 

om profi lering, ook als de springstof nog 

intact is. Hoewel daar nu wel de juiste Springstof aangetroffen bij verdachte.
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techniek voor is ontwikkeld. Omdat het zo zuiver wordt gefabri-

ceerd, bijna zonder nevencomponenten, en omdat degeneratie 

pas na jaren zichtbaar wordt, zijn de verschillen tussen diverse 

ladingen heel erg klein. Bij TNT is dat een stuk makkelijker, dankzij 

een tiental nevencomponenten en vervuilingen. Zo bevat het 

belangrijke bestanddeel tolueen - een goedkoop restmateriaal 

uit de brandstofi ndustrie - vaak kleine hoeveelheden benzeen. 

Die zijn te meten. Daarnaast worden tijdens de fabricage allerlei 

stoff en toegevoegd. “Bijvoorbeeld om te voorkomen dat het gaat 

brokkelen. Of om het een bepaalde kleur te geven zodat het in het 

veld makkelijk herkenbaar is. Tegelijk ontstaan ook nog wat andere 

stofj es, die de fabrikant meestal uit kostenoverweging laat zitten.”

Degeneratie  Ook is vaak degeneratie zichtbaar. De mate 

daarvan is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de spring-

stof en de omstandigheden waarin deze was opgeslagen. “De TNT 

die wij hier in Nederland aantreff en, komt meestal uit voormalig 

Joegoslavië. Tijdens de burgeroorlog werd daar heel veel illegaal 

geproduceerd om de verschillende strijdende partijen van explo-

sieven te voorzien. Een deel daarvan is over Europa verspreid.” Al 

met al kunnen er dus fl inke verschillen zijn tussen de ene en de 

andere lading TNT. “Wij maken daar dankbaar gebruik van”, zegt 

Koeberg. “Daardoor kunnen wij iets zeggen over hoe uniek de 

samenstelling is en of er een relatie is met andere explosieven.”

Intacte explosieven  Intacte explosieven bieden uiter-

aard de meeste kans op een goed profi el, omdat de nevencom-

ponenten en degeneratietekenen nog onaangetast zijn. Dat 

zijn ongeveer 130 zaken per jaar voor het NFI. In de helft van de 

gevallen gaat het om allerlei soorten vuurwerk, in de andere helft 

om TNT en pentriet. Op deze twee heeft het NFI zich tot nu toe het 

meest gefocust bij het ontwikkelen van methodes, omdat dat in de 

praktijk het meeste rendement 

oplevert. Het aantal fabrikanten 

is vrij klein, in verhouding tot 

de - in Nederland - honderden 

eigen producties van vuurwerk. 

Bovendien zijn bij springstoff en 

als vast fabricaat sneller 

verbanden te vinden 

dan tussen de varia-

bele poedermengsels 

waaruit vuurwerk be-

staat. Aan dat onderzoek 

is een belangrijke bijdrage 

geleverd door Hanneke 

Brust, die vanuit de Univer-

siteit van Amsterdam haar 

promotieonderzoek 

deed bij het NFI. TNO 

leverde materialen en 

faciliteiten. Brust promoveerde in juni dit jaar op haar proefschrift 

over het maken van chemische profi elen van een aantal soorten 

springstoff en.

Kunstmest  Er is inmiddels ook vooronderzoek gedaan naar 

een methode om ammoniumnitraat te profi leren, een springstof 

die wordt gewonnen uit kunstmest. Koeberg: “Dat is ook een 

populair middel, vooral voor grote aanslagen. Het is heel goed-

koop en er past makkelijk duizend kilo van in een auto. Bij de grote 

aanslagen in Oklahoma City en Oslo zijn op kunstmest gebaseerde 

springstoff en gebruikt.” Het NFI heeft al een beeld van de variatie in 

‘vingerafdrukken’ van de verschillende fabrikanten en weet welke 

technieken het daarvoor kan gebruiken. Heel andere technieken 

overigens dan die voor TNT en pentriet. “Het is een babystapje, 

maar we hebben nog geen tijd gevonden om die methodes te 

ontwikkelen. Heel plat gezegd zijn we nu op zoek naar een potje 

met geld en een slim persoon om daarmee aan de slag te gaan. 

Want het plan ligt klaar.”

Die methodes zijn waarschijnlijk ook goed toepasbaar op 

vuurwerk. Zodra die te gebruiken zijn, kan het snel gaan met deze 

springstof. Mattijs Koeberg: “Wij doen al zo’n 25 jaar onderzoek 

naar vuurwerk. Daardoor hebben wij al vele honderden monsters 

van ladingen in opslag, pyrotechnische materialen. In veel gevallen 

weten we uit welk jaar het is, uit welk type vuurwerk het komt en 

wie de fabrikant is. We kunnen dus mogelijk in heel korte tijd een 

database opbouwen. Maar, samen met het testen van de technie-

ken, wordt het nog een enorme berg werk.”

Redactie.blauw@politieacademie.nl
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Handschoen aangetroffen bij verdachte; zitten hier sporen 
van de springstof op, die is aangetroffen bij verdachte? 


