
Moord 
vrouwen
Op de plaats delict, in de rechtszaal, bij een uitvaart: deze vijf vrouwen
kunnen tijdens hun werk zomaar met een lijk of moordenaar te
maken krijgen. Hoe is het als je baan lijkt op een misdaadserie? 
Tekst Esmir van Wering Fotografie Corné van der Stelt Styling Angela Kuperus Visagie Joëlle Romita
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Als iemand wordt verdacht… “Van een 
strafbaar feit, komt diegene bij mij. Het is 
mijn taak om zijn/haar onschuld aan te tonen 
of strafvermindering of hulpverlening te krij-
gen. Waar iemand ook van verdacht wordt, 
iedereen heeft recht op een eerlijk proces. 
De mening van de media of de maatschappij 
houd ik erbuiten. Pas na een eerlijk proces 
heeft een vonnis van een rechter waarde.”

Ik geloof er vaak… “Geen barst van wat 
een cliënt vertelt. Daarom wil ik het dos-
sier van A tot Z kennen, zodat ik mijn cliënt 
met de feiten kan confronteren. Het is in het 
belang van de verdachte dat ik de waarheid 
weet, omdat ik dan beter mijn werk kan doen. 
Als je naar de huisarts gaat omdat je je grote 
zorgen maakt over je hart, vertel je ook niet 
een heel verhaal over je knie. Wanneer de arts 
weet waar de pijn zit, kun je beter geholpen 
worden. Bij mij is dat net zo.”

Een zaak die mij vooral bijblijft… “Is 
een cold case, de eerste moordzaak waaraan 
ik heb gewerkt. Er was een vrouw die werd 
verdacht van moord. Zij was een markante 
persoon, die in haar buurt tante Joyce werd 
genoemd omdat ze vaak daklozen en drugs-
verslaafden bij haar thuis opving. Nu werd zij 
verdacht van de moord op haar neef, die met 
geweld om het leven was gekomen. Het lijk 
lag in haar woning en was in haar tapijt gewik-
keld. Aan de onderkant van dit tapijt zat een 
afdruk van de slipper van de verdachte, die 
was gezet met het bloed van het slachtoffer. 
Ook zaten er DNA-sporen op het lichaam 
van het slachtoffer. Een duidelijke zaak, zou 
je zeggen…”

Strafrechtadvocaat Sjanneke de Crom (32) is een vechter.
Is een zaak afgesloten en zit de uitkomst haar niet lekker?
Dan bijt ze zich vast tot de waarheid alsnog boven tafel is.

Zelfs in hoger beroep… “Werd haar 
onschuld niet geloofd en werd ze veroordeeld 
tot vijftien jaar gevangenisstraf. Tijdens tal-
loze verhoren heeft ze verklaard dat ze op de 
dag van overlijden iets anders aan het doen 
was. Maar haar verhaal was zo onsamenhan-
gend, dat er geen touw aan vast te knopen 
was. Case closed.”

Toen ontdekte ik… “Hét alibi. Met nog 
twee collega’s hebben we al haar verkla-
ringen uitgespit, een dossier van duizenden 
pagina’s. We ontdekten een patroon. Elke 
zaterdag ging ze naar de vishandel, Kruidvat 
en de Dappermarkt in Amsterdam-Oost. Op 
die bewuste zaterdag was ze ook bij de video-
theek geweest voor een film die ze met haar 
pinpas had afgerekend. Maar deze pintrans-
actie ontbrak in het dossier. Dat vond ik gek. 
Met toestemming van mijn cliënt ben ik naar 
de bank gegaan om haar afschriften van die 
dag op te vragen. Ze had inderdaad bij de 
videotheek gepind!” 

Na ruim vijf jaar... “Was er eindelijk hét 
bewijs dat ze een alibi had! De zaak is in 
cassatie gegaan en na al die tijd onschuldig 
vastzitten, kwam ze vrij. Als wij niet in haar 
onschuld waren blijven geloven, zat ze nu 
nog steeds vast.”

Ik ben een echte… “Vechter, de jongste 
van een gezin van vier. Mijn twee broers von-
den het vroeger leuk om mij op te sluiten op 
de boerderij waar wij woonden. Ik moest 
zelf maar zien hoe ik weer vrijkwam. Ik denk 
dat daar mijn fascinatie voor de underdog is 
begonnen, haha!” ▼  P
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Als rechercheur… “Doe je onderzoek naar 
bijvoorbeeld een poging tot moord, doodslag 
of een dodelijk ongeval, maar ook een lijk-
vinding in een woning. Het is je taak om de 
doodsoorzaak te achterhalen en te bewijzen 
wie de moord heeft gepleegd en hoe.”

De grootste valkuil… “Is dat je in één 
bepaalde richting blijft denken, omdat het 
voor je gevoel logisch lijkt. Je moet altijd 
openstaan voor sporen die bewijzen dat jouw 
ideeën niet kloppen. Daarom moet je je niet 
laten leiden door emoties of aannames. Je 
mag de situatie niet persoonlijk maken. Zodra 
je denkt: dit had mij ook kunnen overkomen, 
heb je geen open mind meer. En ook al lijkt de 
oorzaak van een dodelijk ongeval zo duidelijk 
als wat, zonder genoeg bewijs kan de rechter 
niet overgaan tot veroordeling.” 

Heel frustrerend… “Was de moord/dood-
slag op een postzegelhandelaar. We zaten op 
een goed spoor, maar uiteindelijk hadden we 
toch onvoldoende bewijsmateriaal en ging de 
verdachte vrijuit.”

Het eerste lijk dat ik zag… “Blijft me 
altijd bij. Het was ook het meest onfrisse wat ik 
ooit heb gezien. Deze man had een paar weken 
dood voor de warme kachel in zijn huis gele-
gen. Zijn lichaam bewoog omdat het krioelde 
van het ongedierte en de helft van zijn gezicht 
was weggevreten. Toen we het lichaam wilden 
onderzoeken, viel het bijna uit elkaar. Ook was 
de woning bezaaid met vliegen. En die stank, 
verschrikkelijk! Een lijkengeur is een typische, 
penetrante lucht, die in je neus en in je kleren 
gaat zitten. Op de heenweg vroeg mijn collega 

Jacky Witte (58) is teamchef recherche en getrouwd
met een collega. Ze beschikt over stalen zenuwen

en een heel sterke maag.

of ik goed had gegeten. Ik dacht dat hij een 
grap maakte, maar met een goede bodem in je 
maag kun je de stank beter verdragen zonder 
misselijk te worden.”

Een 9-tot-5-baan… “Is dit zeker niet. Het 
is een 24/7-baan, ik ben vaak oproepbaar. Is er 
om half vijf een incident? Denk maar niet dat 
je dan om vijf uur naar huis kunt. Vooral in de 
eerste uren na een incident kun je de meeste 
sporen, bewijsmateriaal en getuigenverkla-
ringen verzamelen. En videobeelden van 
sommige camera’s worden na een bepaalde 
tijd automatisch gewist.”

Gevaarlijk werd het… “Toen ik een keer 
een arrestant wegbracht, die mij ineens naar 
de keel greep. Gelukkig waren er twee col-
lega’s bij die konden ingrijpen, waardoor 
het goed afliep. Een andere keer was er een 
man die in zijn woning aangehouden moest 
worden. Hij was gevaarlijk en in de war, ver-
moedelijk omdat hij te veel drugs op had. 
Meestal doet het arrestatieteam dit soort 
zaken, maar dat was niet beschikbaar. Toen 
ben ik, met gevaar voor eigen leven, het huis 
binnengegaan. Achter mij stonden twee col-
lega’s die konden ingrijpen als het nodig was. 
Het was aan mij om de man rustig te krijgen 
en hem naar buiten te praten. Dat me dat 
lukte, gaf zo’n kick.”

Als vrouw… “En omdat ik tenger van pos-
tuur ben, heb ik altijd een goede uitwerking 
op mensen die agressief zijn. Ik ben niet 
bedreigend voor ze en als mager sprietje niet 
interessant om mee te vechten. Bang ben ik 
nooit, maar wel alert.” ▼ C
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Op een plaats delict… “Ben ik simpel 
uitgelegd degene die in een wit pak rondloopt 
om zoveel mogelijk zichtbaar en onzichtbaar 
bewijsmateriaal te verzamelen en veilig te 
stellen. Denk aan een wapen, vingerafdrukken, 
DNA, kogels, messen, gereedschap, bloedspo-
ren, kledingstukken. Ik trof zelfs een keer een 
enorme machete aan als moordwapen. Dan 
denk ik wel even: wat bezielt iemand om een 
kapmes zo te gebruiken?”

Luguber is het… “Wanneer er iemand van 
het balkon of voor een trein is gesprongen of 
geduwd. Dan is het even slikken en daarna 
het lichaam bij elkaar rapen en onderzoeken. 
Want wie was deze persoon? De plaats delict 
is trouwens niet altijd van een moordzaak. 
Het kan ook gaan om een inbraak in een 
woning, oplichting bij oude mensen, mishan-
deling, een zedendelict of zelfmoord.”

Dat witte pak… “Draag ik altijd tijdens 
mijn werk, met een haarnetje en een muts, 
dubbele handschoenen, een beschermende 
bril en een mondkapje. Je wilt namelijk niet 
dat een haar die je met veel moeite hebt 
gevonden, uiteindelijk van jezelf blijkt te zijn.”

Bij een overlijden… “Op een openbare 
plek wordt er een grote, witte tent om het stof-
felijk overschot geplaatst, zodat omstanders 
het niet kunnen zien. Maar belangrijker nog: 
zodat we zoveel mogelijk sporen veilig kun-
nen stellen, ook als het bijvoorbeeld ineens 
gaat regenen. Van een slachtoffer neem je 
meerdere bemonsteringen af, waarbij je 
hoopt dat die het DNA van de dader bevat-
ten. En voor elk spoor is een ander opberg-

Forensisch onderzoeker Christa Mooij (61) is getrouwd,
heeft twee kinderen en een kleinzoon. Haar eigenwijsheid

is een pre bij het speuren naar bewijs.

systeem. Bloed wordt met een wattenstaafje 
afgenomen en gaat in een smal buisje in een 
envelop met een sluitzegel erop, zodat er niet 
gefraudeerd kan worden. Een kogel of een 
huls wordt veiliggesteld in een doorzichtige 
plastic koker.”

Ik kom op plekken… “Waar soms tien 
minuten eerder een levensgevaarlijke of fata-
le situatie heeft plaatsgevonden. En toch ben 
ik nooit bang. Zolang ik aan het werk ben, is 
er altijd gewapende politie op de been die 
de plaats delict, en mij dus ook, beschermt. 
Soms trekt een incident in de binnenstad 
veel publiek. Die mensen hoor ik dan wel, 
zeker als het nabestaanden zijn die hevig 
geëmotioneerd raken en koste wat kost naar 
het slachtoffer willen. Maar ik weet dat de 
politie ze op veilige afstand houdt en uitlegt 
dat er eerst sporenonderzoek gedaan moet 
worden en waarom dat belangrijk is.”

Als ik bewijs vind… “Dat naar de dader 
leidt, is dat ontzettend kicken. Bijvoorbeeld 
als dat de DNA-sporen zijn die ik heb afge-
nomen onder de nagel van het slachtoffer. Bij 
een liquidatie van een paar jaar terug, vond 
ik op de plaats delict een werkhandschoen. 
Ik vond dat opvallend en afwijkend op die 
plaats, maar mijn collega’s dachten dat het 
niets met de zaak te maken had. Het was een 
grote, stugge handschoen, die je niet snel zou 
verwachten bij het gebruik van een vuurwa-
pen, maar toch… Eigenwijs als ik ben, heb ik 
hem toch veiliggesteld en meegenomen. Na 
onderzoek bleek die handschoen inderdaad 
gebruikt te zijn door de schutter. Nou, dan 
kan mijn dag niet meer stuk!” ▼ K
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In mijn werk kom ik… “Vaak heftige zaken 
tegen. Zoals laatst een man die zijn vrouw had 
gewurgd, of de jongen die in een ruzie een 
andere jongen doodstak. Op basis van het 
geleverde bewijs bepaal ik of een verdachte 
straf krijgt, en welke straf dat is. Mijn besluit 
heeft veel impact op de veroordeelde, slacht-
offers en nabestaanden. Een straf opleggen, 
kan lastig zijn als iemand berouw toont en 
echt spijt heeft van zijn fouten. Maar iemand 
berechten die vijf moorden heeft gepleegd? 
Daar lig ik niet gauw wakker van.”

Tirades krijg ik… “Niet vaak naar mijn 
hoofd in de rechtszaal. Mensen zijn eerder 
verdrietig dan agressief. Ik heb weleens meege-
maakt dat een veroordeelde zelfmoord pleegde 
na de beslissing. Of dat iemand uit protest zijn 
mond dichtnaaide en voor de rechtbank ging 
posten. Overigens was dit ná een positieve 
beslissing. Zulke dingen vergeet je niet.”

Met zware criminelen… “Krijg ik ook te 
maken. Als ik zie aankomen dat de spanning 
tussen nabestaanden en verdachten te hoog 
oploopt en het een onveilige situatie wordt, 
zorg ik dat er extra politie in de zaal is om de 
rust te bewaren. En ik kan op een alarmknop 
drukken als er iets onvoorspelbaars gebeurt. 
Nooit hoeven doen, maar dan komt direct de 
politie binnengestormd. Waar ik mij moei-
lijker tegen kan beschermen, is de dreiging 
buiten de rechtszaal. Ik kan mijn werk niet 
anoniem doen en ik kan ook geen zaken wei-
geren. Dus ik ben alert op veiligheidsrisico’s.”

Lange gevangenisstraffen… “Heb ik 
vaak gegeven, maar dat zijn niet per se de 

Strafrechter Cathérine Nollen (47) deelt geregeld zware
straffen uit, en komt veroordeelden nog weleens tegen als

ze weer vrij zijn. Ze is getrouwd en heeft een zoon.

zwaarste straffen. Misschien wel voor een 
verdachte, maar als je een ernstig strafbaar 
feit hebt gepleegd, verdien je in veel gevallen 
ook een lange gevangenisstraf. Dat snapt een 
verdachte ook. Maar sommige zaken blijven 
je altijd bij. Zoals een jongen die zo dom was 
om voor een vriend tien kilo harddrugs in zijn 
auto te vervoeren. Hij kwam met pech langs 
de weg te staan en toevallig reed er politie 
voorbij… Vijf jaar kreeg hij.” 

Wat ik ook nooit vergeet… “Was de 
zaak over een vrouw die jarenlang in een 
gewelddadige relatie zat. Toen ze het voor 
de zoveelste keer uitmaakte, bleef hij haar 
stalken. Uiteindelijk kwam het tot een con-
frontatie en sloeg hij haar hersens in. Ze werd 
na een paar dagen gevonden in haar woning. 
De man kreeg een lange gevangenisstraf plus 
tbs. Of de man die in een verkeersruzie een 
fietser ernstig hersenletsel bezorgde door 
tegen zijn hoofd te trappen. ‘Het was een 
gevecht en ik heb gewonnen,’ zei hij tegen 
mij. Met zo’n houding mag je wel wat extra 
tijd zitten, vind ik.”

Na een tijd... “Komt iemand natuurlijk 
ook weer vrij. Ik zag eens een veroordeelde 
in de supermarkt. Een beetje een griezelig 
type. Om een confrontatie te voorkomen, 
heb ik achter de bloemenafdeling gewacht 
totdat hij weer weg was. Doordat ik in de 
rechtbank een toga draag, herkennen mensen 
mij niet altijd in mijn gewone kleding, dat is 
een voordeel. Maar laatst zwaaide een man 
op de fiets vrolijk naar mij. Ik herkende hem 
meteen als een veelpleger die ik een gevan-
genisstraf had gegeven.” ▼ To
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De laatste wensen… “Van een overle-
dene vertaal ik naar een concreet afscheid. 
Persoonlijk contact met de nabestaanden is 
daarbij belangrijk voor mij, zodat ik kan aan-
voelen en afstemmen hoe het verlies voor ze 
is en wat ze wel en niet willen. Ik wil mensen 
op de juiste manier ondersteunen en denk 
overal in mee. Net als een vroedvrouw, maar 
dan bij het verlaten van het leven.”

Ik vind het heftig… “Als iemand is over-
leden door zelfdoding. Dat maak ik helaas 
vaak mee. In de voorgesprekken over het 
afscheid met de nabestaanden krijg ik vaak 
het hele verhaal te horen. Dat is altijd heel 
aangrijpend. Maar het motiveert mij des te 
meer om er een gepaste en prachtige uitvaart 
van te maken.”

Een uitvaart van iemand die is ver-
moord… “Komt gelukkig niet vaak voor. 
Ik heb het weleens meegemaakt, dat ging om 
een bekende persoon uit het criminele circuit. 
Hij werd vermoord op klaarlichte dag, in een 
drukke straat.”

Ik heb niet getwijfeld… “Of ik deze uit-
vaart zou aannemen, maar ik dacht wel: wat 
maakt deze begrafenis anders en hoe ga ik 
dat aanpakken? Is er bijvoorbeeld politiebe-
veiliging nodig? Meer nog dan bij zelfdoding 
waren de nabestaanden in shock en totaal ont-
redderd. De man liet minderjarige kinderen 
achter, die niet snapten wat er was gebeurd. 
Zij kenden hem alleen als een heel lieve papa.”

Onveilig voelde ik me… “Niet, maar ik 
was wel bang dat er voor, tijdens of na de 

Uitvaartondernemer Janneke Vreeling (59) maakt er altijd een 
mooi afscheid van, ook voor een vermoorde crimineel. Ze is 

getrouwd, heeft drie bonuskinderen en vijf bonuskleinkinderen.

uitvaart iets ergs zou gaan gebeuren. Zoals 
een afrekening van iemand uit hetzelfde 
criminele circuit. Dat gaat toch even door 
je hoofd. Je weet nooit wie er allemaal op 
afkomen. Tijdens de drukbezochte uitvaart 
lagen de paparazzi in de bosjes. Uit privacy-
overwegingen wil ik er verder niet te veel over 
zeggen, behalve dan dat de dag gelukkig goed 
is verlopen. Ook al komt iemand uit de cri-
minaliteit, ik doe voor iedereen mijn best om 
een zo mooi mogelijke uitvaart te verzorgen.”

Bijzondere verzoeken… “Krijg ik ook. De 
laatste wil van een overledene is vaak wet. Zo 
was er een keer een jonge knul overleden die 
groot fan was van Ferrari. Naast zijn graf op de 
begraafplaats stond een knalrood model met 
ronkende motor te loeien. En een andere keer 
was er uitbundig vuurwerk bij de ceremonie.” 

Ik doe dit werk… “Al twintig jaar en nog 
elke dag met veel plezier. Met nabestaanden 
heb ik de mooiste gesprekken over het leven 
en de dood. Nee, het gaat niet over koetjes en 
kalfjes.”

Mijn eigen emoties… “Laat ik tijdens mijn 
werk niet meespelen. Het is mijn beroep om 
betrokken te zijn zonder er emotioneel in 
verstrikt te raken. Het is hun verdriet, niet 
dat van mij. Maar soms komt een situatie 
wel heel dichtbij. Ik heb eens twee keer in 
één week een uitvaart begeleid van mannen 
die beiden waren overleden aan de gevolgen 
van een hartoperatie. Mijn eigen man zou een 
paar dagen later dezelfde behandeling in het 
ziekenhuis ondergaan. Pas onlangs heb ik 
hem dat durven vertellen.” ■ B
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