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STRAFZAKEN De bekende forensische onderzoeker
IFS vertrekt uit Nederland. Reden: er komen geen
opdrachten meer binnen. Marktwerking in de
forensische wereld, kan dat eigenlijk wel?
tekst Kristel van Teeffelen

B
eroemdheid Nicole Kidman
gaat een tv-serie over hen
maken. Je ziet het ook wel
voor je: een echtpaar dat in
zijn eigen forensische lab
sporen onderzoekt in spraak-
makende rechtszaken. Als
een liefdesverhaal en een de-
tective ineen.
Het nieuws over de interesse

van Nicole Kidman overschaduwde dat andere
opmerkelijke feit. Namelijk dat Selma en Ri-
chard Eikelenboom het lab van hun bedrijf In-
dependent Forensic Services (IFS) in Neder-
land opdoeken. Dat betekent geen einde van
hun carrière, ze verdeelden altijd al hun tijd
tussen het Veluwse Hulhorst en het Ameri-
kaanse Colorado, en in de VS gaan ze gewoon
door. Maar het is wel een teleurstelling, vertelt
Richard Eikelenboom via Skype. Als het aan
hen had gelegen, dan waren ze gewoon door-
gegaan.

Toen Selma Eikelenboom in 2003 met IFS
begon, was er eigenlijk amper sprake van
marktwerking in de wereld van het sporenon-
derzoek. In Leiden was al wel een DNA-lab op-
gericht voor contra-analyse, maar een partij als

IFS, die zo openlijk de concurrentie met het
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aan-
ging, dat was nieuw. IFS speelde zich al snel in
de kijker, onder meer door betrokkenheid bij
spraakmakende moordzaken als die van Mari-
anne Vaatstra en Nicole van den Hurk. 

De zaken liepen goed die beginjaren, zegt
Richard. Als oud-medewerker van het NFI was
hij een bekende naam, met name op het ge-
bied van DNA-sporenonderzoek. Ook officie-
ren van justitie wisten dat. Dus kwam het
werk vanzelf binnen, vanuit het OM, de recht-
bank en advocaten.

Veel meer werk
Dik vijftien jaar later is de situatie veranderd.
Terwijl het kabinet inzet op een grotere
marktwerking in het forensisch onderzoek, is
de opdrachtenstroom naar IFS opgedroogd.

Dat het kabinet wil dat er naast het NFI ook
andere partijen sporenonderzoek kunnen ver-
richten, komt vooral door een enorme toena-
me in het werk dat er ligt. Betere technieken,
bijvoorbeeld in het DNA-onderzoek, leveren
steeds meer en betere sporen op. Het belang
van forensisch bewijs in strafzaken groeit
daarmee automatisch.

De markt van
het zoeken naar
DNA-sporen

DÉJÀ VU Paul van der Steen

En het Surinaamse elftal, 
dat ploeterde voort

E en Nederlands voetbal-
elftal zonder internatio-
nals met (deels) Suri-
naamse wortels is tegen-
woordig haast ondenk-

baar. De afgelopen decennia waren
Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Cla-
rence Seedorf, Patrick Kluivert, Ni-
gel de Jong en Virgil van Dijk bepa-
lende spelers. Ver daarvoor debu-
teerde, in april 1960, de vorige
week overleden Humphrey Mijnals
als eerste voetballer van Surinaam-
se komaf in Oranje. Thuis tegen
Bulgarije werd het 4-2. 

Het Surinaamse elftal moest op
dat moment nog voor het eerst
deelnemen aan een WK-kwalifica-
tie. Dat gebeurde pas in 1965. Suc-
ces bleef uit. De Nederlandse kolo-
nie plaatste zich niet voor de eind-
ronde in Engeland in 1966. Ook
daarna zou dat nooit lukken. 

Net als op veel plekken elders in
de wereld waren het de Engelsen
die het spel in de negentiende
eeuw introduceerden in Zuid-Ame-
rika. In Argentinië en Brazilië kon
het al snel rekenen op een grote
populariteit. Op het allereerste WK
ooit, in 1930, leverde het continent
met gastland Uruguay de wereld-
kampioen.

In Suriname kende voetbal een
moeizamere start. Niet iedereen
nam de sport serieus. In september
1918 parodieerde een studentenelf-
tal voor veel toeschouwers, onder
wie de Nederlandse gouverneur en
zijn vrouw, het voetbal ‘dat tegen-

woordig door jan en alleman gelief-
hebberd wordt’. Deelnemers had-
den zich om de lachers op hun
hand te krijgen in allerhande kos-
tuums gestoken. Een van hen liep
zelfs op zijn handen.

De ‘wedstrijd’ vond plaats op
het Gouvernementsplein in Para-
maribo, maar spelen daar was om-
streden. De autoriteiten wilden die
locatie vooral als wandelplek be-
houden. In de jaren twintig kwam
er een felbegeerd sportterrein.

Complicerende factor voor het
Surinaamse voetbal was dat organi-
saties van verschillende gezindten

en achtergronden elkaar tegen-
werkten. Het dunbevolkte Surina-
me kende daardoor meerdere bon-
den. 

De op 1 oktober 1920 opgerichte
Surinaamse Voetbal Bond (SVB)
werd in 1929 lid van de wereldvoet-
balorganisatie Fifa. Daarvoor had
het Surinaamse elftal al officieuze
interlands gespeeld. De eerste was
begin 1921; een wedstrijd tegen
buurland Brits Guyana. Thuis werd
met 1-2 verloren.  

In 1934 maakte het Surinaamse
elftal een tournee door het Cari-
bisch gebied, die volgens een Suri-
naamse krant ‘in alle delen ge-
slaagd mocht heten’. De krant no-
teert verder: ‘Al brachten de onzen
het niet tot een overwinning, zij
hebben flink van zich afgebeten,
terwijl hun sportiviteit overal ge-
roemd werd’. 

Een voorgenomen deelname
aan de kwalificatieronde voor het
WK Voetbal van 1938 in Frankrijk
ging bij nader inzien niet door. 

Zoals gezegd kwam het daar pas
in 1965 van. Daarna overleefde Su-
riname een enkele keer eerste ron-
de in de eigen regio, maar wist het
zich nooit echt te plaatsen ten kos-
te van andere landen in Midden- en
Noord-Amerika.    

Dat het Surinaamse elftal inter-
nationaal niet tot grootse presta-
ties kwam, had ook te maken met
de uittocht van voetbaltalent. Jon-
gens met kwaliteiten vertrokken
naar elders, voornamelijk naar Ne-
derland (als ze daar al niet woon-
den). 

Een deel van dat gemis werd
vanaf 1986 goedgemaakt door het
Kleurrijk Elftal. Dat speelde na af-
loop van de competities in Europa
wedstrijden in Suriname. De op-
brengst was bestemd voor het goe-
de doel.  

Over dat team hangt sinds 7 juni
1989 altijd de schaduw van de
SLM-ramp. Bij een mislukte lan-
ding bij Zanderij verongelukte een
toestel van de Surinaamse Lucht-
vaart Maatschappij. Elf inzittenden
overleefden het. 167 passagiers en
negen bemanningsleden lieten het
leven. Onder hen vijftien leden van
het Kleurrijk Elftal. Sommige voet-
ballers ontsnapten aan het nood-
lot: doelman Stanley Menzo en
aanvaller Henny Meijer hadden
een andere vlucht genomen, top-
pers als Gullit, Rijkaard en Aron
Winter hadden geen toestemming
van hun club om mee te doen.

Over het Kleurrijk
Elftal hangt sinds 7
juni 1989 de schaduw
van de SLM-ramp

Humphrey Mijnals. FOTO HH SPAARNESTAD
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het daar terecht is gekomen. Daarom is het be-
lang van contra-expertise ook zo groot.”

Iets wat ook advocaten onderstrepen. “Een
second opinion is domweg een recht van de
verdediging”, zegt Job Knoester van KVAK ad-
vocaten. In Nederland heeft hij dan weinig
keuze, constateert hij. “Ik begrijp dat er in Ne-
derland niet veel onderzoekspartijen naast el-
kaar kunnen bestaan. Maar ik maakte graag ge-
bruik van IFS. Op DNA-gebied is Richard Eike-
lenboom nog steeds een autoriteit.”

Advocaat Pieter Hoogendam is het daarmee
eens. “Als advocaten hebben wij al een beperk-
te keuze waar we terecht kunnen voor advies.
Daarom is het ook een verlies dat IFS ver-
trekt.”

De Eikelenbooms staan bekend als kritisch.
Vinden zij dat het NFI de plank misslaat, dan
zeggen ze dat luid en duidelijk. Zo is Hoogen-
dam de raadsman van Mark de J., de tennis-
coach die in 2016 in hoger beroep twintig jaar
cel kreeg voor de moord op zakenman Koen
Everink. De J. ontkent. IFS deed onderzoek,
onder meer naar DNA-sporen op het mes waar-
mee het misdrijf werd gepleegd. “Ik zeg niet
dat ik denk dat Mark de J. onschuldig is, daar ga
ik helemaal niet over”, zegt Richard. “Wat ik
wel zeg is dat er op dat mes DNA is gevonden
van een onbekende derde en dat ik het vreemd
vind dat het Openbaar Ministerie en NFI daar
niet verder onderzoek naar hebben gedaan.”

Tv-optreden
Dat Eikelenboom die mening ook op tv ver-
kondigde, nog voor de inhoudelijke zitting in
de zaak, is hem duur komen te staan. De rech-
ter schoof hem door dat optreden als niet onaf-
hankelijk aan de kant als deskundige. Een con-
clusie die later door het hof werd overgeno-
men.

Ook officieren van justitie, die invloed heb-
ben op de vraag wie opdracht krijgt tot sporen-
onderzoek, lezen dergelijke uitspraken van de
rechter, zegt een woordvoerster van het Open-
baar Ministerie. Mogelijk is dat de reden dat de
huivering is ontstaan bij het inschakelen van
IFS, stelt ze.

Richard ziet dat anders. “Tot dan toe waren
we altijd voorzichtig geweest met uitlatingen.
Maar toen, tijdens de zaak van Mark de J.,
stonden we al met onze rug tegen de muur. We
zagen al: dit gaat mis, we kunnen ons bedrijf
wel sluiten.”

Zijn ze te kritisch geweest en blijven de op-
drachten daardoor uit, vraagt Richard zich
hardop af. Een suggestie die het NFI van de
hand wijst. “Er zijn talloze zaken waarin zowel
het NFI als IFS onderzoek heeft gedaan”, re-
ageert een woordvoerder namens het insti-
tuut. “Als deskundigen van IFS en NFI zich
niet kunnen vinden in elkaars bevindingen,
worden deze verschillen van inzicht bespro-
ken in de rechtszaal. Dat is in de ogen van het
NFI ook de enige plek waar een inhoudelijke
discussie in lopende zaken dient plaats te vin-
den.”

Veilig stellen van
DNA-materiaal is
de eerste fase van
sporenonderzoek
bij het NFI.
FOTO’S ANP

men die sterk concurreert op doorlooptijd en
prijs”, zegt M’charek. “Het wordt alleen maar
moeilijker om je hoofd boven water te houden
als concurrent.”

De meeste marktpartijen richten zich op
het doen van bulkopdrachten, bijvoorbeeld op
het moment dat er grootschalig DNA-onder-
zoek moet worden gedaan. Het complexe werk
wordt vaak nog door het NFI zelf gedaan. En
als het niet het NFI is, dan wel het Leidse Fo-
rensisch Laboratorium DNA Onderzoek, dat
speciaal werd opgericht als contra-expertiselab
voor het NFI.

IFS vist wat dat betreft in een moeilijke vij-
ver. Juist het complexe werk is de specialiteit
van de Eikelenbooms. Zo werken ze in het
DNA-onderzoek het liefste handmatig en niet
met robots, zegt Richard. Hij vergelijkt het
met het verschil tussen fabrieksbrood of bak-
kersbrood. Dat eerste kan het laatste nooit ver-
slaan.

Ligt het dan aan de prijs dat IFS geen op-
drachten meer krijgt? Te duur zijn ze niet, stelt
Richard. “Maar als je de waarheid wil weten,
dan kost dat geld, ja. DNA op zichzelf is rede-
lijk rechttoe rechtaan. Het matcht wel of niet.
Waar wel discussie over kan ontstaan is hoe

Bovendien is het idee dat de marktpartijen het
NFI scherp kunnen houden, met name op het
gebied van doorlooptijden – in het verleden
klaagden politie en justitie nog wel eens over
de traagheid bij het instituut.

Er is trouwens wel sprake van een beperkte
vrije markt. Zo is het budget voor extern on-
derzoek weliswaar gestegen van 3 miljoen eu-
ro in 2018 tot 5,2 miljoen dit jaar. Maar dat valt
in het niet bij de begroting van het NFI zelf,
van bijna 70 miljoen euro. Dat is bewust. Het
NFI blijft ook wat het ministerie van justitie
en veiligheid betreft verreweg de meeste op-
drachten krijgen, want marktwerking mag
niet tot gevolg hebben dat kennis bij het insti-
tuut afkalft.

Doembeeld
Toch ligt binnen het NFI de grotere rol van ex-
terne onderzoekers gevoelig. Veel medewer-
kers zijn huiverig, constateerde de visitatie-
commissie die namens het ministerie toezicht
houdt op het NFI onlangs. Ze zien uitbesteding
van het werk als een bedreiging van het be-
staansrecht van het NFI en dus van hun eigen
functie.

Amade M’charek, hoogleraar aan de Univer-

siteit van Amsterdam, begrijpt de zorgen best.
De verantwoordelijkheid van het NFI om op
elk gebied en op elk moment goed en betrouw-
baar onderzoek te doen, is groot. “Dat gaat
soms om heel specialistisch werk, wat wel be-
schikbaar moet blijven. Want het gaat niet om
zomaar iets, het gaat om het recht op een eer-
lijk proces, een onderdeel van de rechtsstaat.”

Het Verenigd Koninkrijk is daarbij het
doembeeld. Daar werd de Britse tegenhanger
van het NFI opgedoekt en de markt voor fo-
rensisch onderzoek volledig vrijgegeven. Met
als gevolg een race om de laagste prijs waar-
door laboratoria over de kop zijn gegaan.

Dit staat ver van de Nederlandse situatie,
maar ook hier is iets opvallends aan de gang,
concludeert M’charek na onderzoek naar de
forensische markt in Nederland in opdracht
van het ministerie. Terwijl de vrije markt
groeit, is die zich tegelijkertijd aan het mono-
poliseren. Dat komt met name door het Britse
bedrijf Eurofins, dat in hoog tempo overal in
Europa labs overneemt. In Nederland hebben
ze een nauwe samenwerking met het Maas-
trichtse TMFI, een van de commerciële partij-
en op de markt. “Er zijn al niet veel aanbieders
in Nederland, nu is er een grote partij bijgeko-


