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bijzonder. Dat is niet terecht. Wij za-
gen ontzettend veel vakmanschap.
Ernstige misdrijven worden vrijwel
allemaal opgelost. Van de 31 misdrij-
ven die wij onderzochten zijn vier
niet opgelost’’, aldus Van Leiden.  

Hoogspanning 
Het onderzoek werd verricht in op-
dracht van het programma Politie en
Wetenschap. Het belangrijkste doel
is om rechercheurs in Nederland
kennis te laten nemen van de inspan-
ningen, teleurstellingen en successen
van collega-rechercheurs. ,,Eigenlijk

wilden we voor ons onderzoek de
meest innovatieve opsporingsme-
thoden in kaart brengen. Recherche-
ren is nog altijd klassiek, ambachte-
lijk speurwerk dat creatief en logisch
nadenken vergt. In een moordzaak
werd gezocht naar een bepaalde
brommer. Aan de inhoud van de
benzinetank en verbruik werd bere-
kend hoe ver het ding kon rijden.
Vervolgens werden al die brommers
in een straal van 20 kilometer rond
de plaats delict in beeld gebracht.
Prachtig.’’
De rechercheteams werken onder

hoogspanning. Niet alleen oefenen
publiek, media en het bestuur grote
druk uit om de misdaad zo snel mo-
gelijk op te lossen. Ook intern is er
druk. In het onderzoek uiten diverse
recherchechefs hun zorgen over de
ondermaatse bezetting. In de regel
start een Team Grootschalige Onder-
zoek met 20 tot 25 rechercheurs. Vaak
moeten ze enkele weken alweer per-
soneel inleveren. Dat gaat ten koste
van de kwaliteit en de slagkracht, be-
amen Van Leiden en van Wijk.
Nu verdachten op advies van hun

advocaat zich tijdens de politieverho-
ren zoveel mogelijk op hun zwijg-
recht beroepen, is het belang van
technisch bewijs enorm toegeno-
men. In het boek stelt een recherche-
chef altijd te werken met de aanname
dat de verklaring van de verdachte
niet nodig is. Een dader laat altijd
sporen na. Vanwege de zeer beperkte
capaciteit bij forensische recher-
cheurs en mankracht bij het NFI
moeten politiechefs tactisch zeer
scherpe keuzes maken welke sporen
ze laten onderzoeken op dna of vin-
gerafdrukken. Zo leverde in een
moordzaak een eerste forensisch on-
derzoek in een woning niets op. Tot-
dat bleek dat het huis was schoonge-
maakt. ,,Op verzoek van de teamlei-
der werd de wasmachine onderzocht.
Die bevatte bloedsporen en een vin-
gerafdruk.’’ 
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D
e politie pakt verkrach-
tingszaken steeds pro-
fessioneler op. Voor ze-
dendelicten met een on-
bekende dader worden

steeds vaker rechercheteams opge-
tuigd, die dezelfde werkwijze hante-
ren als in moordzaken. Die conclusie
trekken criminologen Ilse van Leiden
en Anton van Wijk van Bureau Beke
in Arnhem. Onlangs verscheen hun
onderzoek ‘Modus Operandi’ van de re-
cherche.
Van Leiden en Van Wijk onder-

zochten vijftien verkrachtingszaken
en zestien moordzaken uit de peri-
ode 2009 tot 2014. Ze bestudeerden
de politiedossiers en interviewden
ongeveer 40 rechercheurs. Bewust
werden misdrijven onderzocht waar-
bij de dader geen bekende was van
het slachtoffer.,,Dat zijn namelijk de
moeilijkste zaken’’, zegt Van Leiden,
,,waarvoor de recherche alles uit de
kast moet halen om bij de verdachte
te komen.’’ Van Wijk: ,,In 90 procent
van de zedenzaken is er een relatie
tussen dader en slachtoffer. Het sce-
nario van ‘de vieze man die uit de
bosjes opduikt’ komt veel minder
vaak voor. Juist dat gegeven stelt veel
eisen aan het recherchewerk.’’

Kijkje in de keuken 
Zedenrechercheurs leren de laatste
jaren steeds meer te denken en te
handelen als rechercheurs in moord-
zaken, zo stellen Van Wijk en van
Leiden vast. ,,Net als in moordzaken
worden vluchtige gegevens zoals ca-
merabeelden, verkeersgegevens en
vuilnis sneller veilig gesteld. Er wordt
direct een buurtonderzoek gehouden
om getuigen te vinden. Ook wordt de
plek van de verkrachting grondiger
door de forensische opsporing onder-
zocht op sporen. In zedenzaken is de
inzet van bijzondere opsporingsmid-
delen zoals het tappen van telefoons
en het inzetten van observatieteams
gewoner geworden.’’
De criminologen bieden in hun

boek een kijkje in de keuken van de
recherche. ,,We hebben de dagelijkse
praktijk beschreven. Er is veel kritiek
op de politie en de recherche in het

Criminologen
Ilse van Leiden en
Anton van Wijk
onderzochten de
werkwijze van
rechercheteams in
31 moord- en
verkrachtings-
zaken. Om van te
leren. 

Kritiek op de
politie en de
recherche is
niet terecht
–Ilse van Leiden,
criminologe
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