
‘bloed  
 liegt niet’

CSI in Nieuw-Vennep

Met forensisch onderzoeksbureau Verilabs verdient oud-bankier  
Pim Volkers zijn geld nu aan de misdaad. Hij begeeft zich met  zakenpartner 
Frank van de Goot als commercieel  bedrijf op de  monopoliemarkt van 
 staatslab NFI. In het spoor van  exploderende knutsel geweren, onmogelijke 
bloedspetters en krankzinnige  zelfmoorden. ‘Na  autopsies slaap ik zelden 
 lekker.’
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rijmibo in een Alkmaars mortuarium. Pim Volkers (38) 
 beantwoordt stoïcijns e-mails op zijn smartphone terwijl 
 zakenpartner en forensisch patholoog Frank van de Goot (44), 
nippend aan een bekertje automaatkoffie, anekdotes oplepelt. 
‘Er kwam eens een melding binnen dat een depressieve man 
met zijn hoofd op de treinrails lag. Die vent was echter gaan 
liggen op een rangeerterrein dat al twee decennia gesloten was. 
De politie rijdt erheen, maar wordt de laatste meters ineens 
ingehaald door een diesellocomotief. Dood door de eerste 

trein in twintig jaar!’ 
Glunderend: ‘Natuurlijk is het tragisch, maar probeer maar eens je gezicht in de plooi 
te houden. Echt, ik heb ruim 3500 mensen op mijn tafel gehad, maar ze weten me 
nog wekelijks te verbazen.’
Volkers schudt het hoofd zonder op te kijken van zijn telefoon. Tien jaar terug sleet 
hij hedgefunds aan pensioenfondsen; nu staat hij met Van de Goot aan de sectietafel, 
faciliteert hij DNA-onderzoek en vliegt hij met geconfisqueerde Glock-pistolen naar 
Engeland voor munitie-analyses. 
‘De grote moordzaken zijn het spannendst, maar ik zit ook gewoon dagen  enveloppen 
te likken achter mijn bureau,’ relativeert Volkers. ‘Ik heb een groot netwerk van 
 forensische deskundigen, maar ben zelf geen expert. Ik heb vooral een coördinerende 
rol en zet onderzoeksopdrachten uit die ik krijg van politie, justitie, gerechtshoven 
en advocaten.’
Het is de werkwijze die de afgestudeerde econoom voor ogen kreeg toen hij besefte 
nooit gelukkig te worden in het gejaagde bankierswereldje. Als ondernemer wilde 
hij de pijlen richten op een monopolie en die vond hij op de sporenmarkt waar 99 
procent van de opdrachten als sinds 1945 wordt binnengeharkt door het Nederlands 
Forensisch Instituut (NFI): het zwaar gesubsidieerde agentschap van het ministerie 
van Justitie. 
Volkers: ‘Ik heb monopolies altijd ongezond gevonden, maar wilde verder gewoon 
aan de goede kant van de streep staan. Boeven vangen klinkt zo dom, maar dat is wel 
wat me fascineerde: helpen misdaden op te lossen.’ 
De eerste stappen worden gezet als Volkers in 2001 intrekt bij DNA-lab BaseClear in 
Leiden en gaat pionieren met verwantschapstests voor particuliere klanten. In 2008 
krijgt hij ook een voet tussen de deur van de sporenmarkt als zijn Verilabs voldoet 
aan de loodzware accreditatie-eisen voor forensische laboratoria. Het Britse LGC 
Forensics klopt aan om de start-up te kopen, maar vliegt na vele kopjes thee terug als 
overzeese partner. De crimescene-grootmacht (die onderzoek deed naar de Londense 
bomaanslagen, de vergiftigde ex-KGB’er Litvinenko en de dood van prinses Diana) 
geeft Volkers in één klap de beschikking over zeshonderd experts in handschrift-
analyse, plantenkunde, spermakweekjes en alle tussenliggende vakgebieden.
‘Ineens kon ik dezelfde diensten leveren als het NFI,’ vertelt Volkers. ‘Maar mensen bij 
politie en justitie kenden Verilabs nog niet allemaal en dachten soms dat ik malle Eppie 
was. Toen ik voor het eerst met bewijsmateriaal naar Engeland wilde vliegen, dacht de 
marechaussee ook: wie is die gozer? We zijn eerst maar eens goed gaan praten, want 
je legt een pistool of geamputeerd been niet even op de band voor de kofferscanner.’

AARdAPPelKAnon
‘Met die zelfgeknutselde wapens moet je uitkijken; het zal niet de eerste keer zijn dat 
die hier op de schietbaan uit elkaar knallen,’ waarschuwt NFI’s forensisch wapen- en 
munitie-expert Benno Jacobs. ‘Kijk, deze mobiele telefoon is ook mooi. Je draait dit 
los, hebt vier loopjes voor kogels, klapt hem dicht en bam: een pistooltje.’
De wandelende wapenencyclopedie loopt met Volkers door de vuurwapenkluis van 
het Haagse NFI-kantoor vol met 2400 unieke, ooit geconfisqueerde exemplaren. Op 
de archiefkasten staan mitrailleurs, een aardappelkanon van pvc-pijpen en blokken 
ballistische zeep. Links en rechts trekt Jacobs lades open met klassieke kalasjnikovs, 
futuristische FNP90’s of kleiner grut uit China. Nu forensisch onderzoek in de rechts-
zalen steeds belangrijker wordt (het aantal NFI-klussen verzesvoudigde de laatste tien 
jaar tot 60.000 per jaar), kruisen ook de paden van de NFI-expert en zijn commerciële 
concurrent elkaar vaker. Zeker nu verdachten sinds 1 januari 2011 het recht hebben 2524



In oktober lanceerden Volkers, Van de 
Goot en de Britse forensische hoog-
leraar angela Gallop het Independent 
Forensic team. deze stichting van on-
afhankelijke sporenonderzoekers biedt 
zich aan om wereldwijd onderzoek te 
doen bij gevoelige strafzaken waar de 
autoriteiten niet uitkomen. 
‘Het idee ontstond nadat we in 
 Congo betrokken raakten bij de zaak- 
Chebeya,’ vertelt Volkers. de mensen-
rechtenactivist werd in 2010 dood 
aangetroffen in zijn auto – nadat hij 
volgens ooggetuigen was gemarteld 
door de politie – met dildo’s, viagra-
pillen, condooms, een vrouwenpruik 
en zijn broek op de knieën. ‘Congo 
kent één patholoog, met nauwelijks 
 forensische ervaring, en de regering 
stond onder grote diplomatieke druk 

om een onafhankelijk onderzoek in te 
stellen. Met hulp van de ambassade 
zijn wij in dat gat gesprongen.’
Frank van de Goot vond geen sporen 
van ernstig geweld, maar twee hart-
afwijkingen die onder grote stress een 
acute hartstilstand kunnen veroorza-
ken. ‘Maar dat sluit geweld beslist niet 
uit. op grond van de autopsie moest 
ik concluderen dat het een natuurlijke 
dood betrof, maar uiteindelijk hebben 
vier politiemannen alsnog bekend.’
Het IFt dat na de zaak werd opgezet, 
heeft een adviesraad met leden als 
Geert-Jan knoops, Peter r. de Vries en 
de londense oud-politiecommissaris 
lord John stevens. ‘We kunnen  binnen 
48 uur een onafhankelijk  forensisch 
team ter plaatse te hebben, waar ook 
ter wereld,’ zegt Volkers. 

contra-expertises aan te vragen op onderzoeksresultaten van het staatslab. Jacobs: ‘Tot 
op heden hebben ze mij nog niet op foutjes kunnen betrappen.’

71,6 miljoen subsidie
‘Als de rechter instemt, geeft het hof ons de opdracht, betalen zij en komen onze 
 resultaten gegarandeerd in het dossier,’ legt Volkers uit. ‘Als verdachten ons benaderen, 
betalen zij, maar mogen ze onze conclusies ook achterhouden. Soms doen we voor 
een paar duizend euro contra-expertises terwijl het overduidelijk is dat die meteen 
de versnipperaar in gaan.’
‘Natuurlijk is het NFI de grote concurrent,’ erkent Volkers later achter het stuur van 
zijn Volkswagen. ‘Maar je moet ook gewoon prettig kunnen samenwerken. In sommige 
zaken doen wij bijvoorbeeld de schotresten en zij het wapenonderzoek. Concurrentie 
is goed, maar uiteindelijk deel je hetzelfde doel. Wie schuldig is, moet gepakt worden.’
Waar het staatslab dit jaar 71,6 miljoen subsidie-euro’s gestort kreeg, is het voor de 
commerciële sporenzoekers nog steeds sappelen. Als proefballon maakte het ministerie 
van Justitie vorig jaar 3,5 miljoen euro vrij waarmee OM en politie anderhalf jaar 
mochten shoppen bij Verilabs en concurrenten TMFI en IFS. Hoewel het staats-
monopolie daarmee de eerste barstjes vertoont, kent de pilot – die eind december 
wordt verlengd – volgens Volkers veel te veel beperkende randvoorwaarden. ‘Wij 
hebben prima relaties met politiekorpsen, maar ze mogen ons uitsluitend bellen als 
het NFI vol zit, wij een alternatief bieden of sneller leveren. Vervolgens moeten ze een 
enorme papierwinkel invullen, waarna het weken duurt voor wij groen licht krijgen.’ 
Geërgerd: ‘Het ministerie geeft ons zo onmogelijk de kans aan te tonen wanneer wij 
sneller kunnen leveren, terwijl dat juist een voordeel is van marktwerking. Er zit al 
gauw een Team Grootschalige Opsporing van dertig man op je autopsie te wachten.’
 
KAlVeRenbloed
Volkers parkeert op een kleurloos industrieterrein en benadrukt nogmaals zijn rol. ‘Ik 
scheur niet non-stop als een CSI-mannetje door het land, hè. Ik ben geen expert, maar 
volg wel opleidingen om te kunnen meedenken en conclusies in een zaak in the big 
picture te kunnen plaatsen. Opleidingen op het gebied van DNA, wapens en munitie, 
autopsies – met forensisch patholoog Frank – en bloedspatanalyse.’
Eenmaal binnen bij Loci Forensic Products zijn het onberispelijke overhemd en de 
sneakers verruild voor een zwart T-shirt en blauwe papieren overschoentjes. ‘Kijk, 
deze stoel klopt niet,’ doceert bloedprofessor Martin Eversdijk op een van de fictieve 
plaatsen delict die zijn opgetekend met kalverenbloed. ‘De dichte zone van de bloed-
druppels is in de tegenovergestelde richting van de zwaartekracht opgedroogd, dus de 
stoel kan onmogelijk gestaan hebben. Dit zijn de wetten van Newton. Bloed liegt niet.’
Volkers: ‘En die druppeltjes op de muur heten mist toch?’
Eversdijk: ‘Nevelpatroon. Dat kan door kogelinslag, maar ook door uitademing zijn. 
Dus dan check je of er speekselstringetjes en luchtbelletjes in zitten.’
Bloedspatautoriteit Eversdijk leert naast Volkers agenten van over heel de wereld 
misdrijven te reconstrueren. ‘Dit is pure wetenschap, maar dankzij die onrealistische 
CSI-series denken mensen tegenwoordig dat je een plaats delict even in één oogopslag 
ontrafelt. Laatst stelde zelfs iemand van justitie me voor om siliconenkit in een lichaam 
te spuiten zodat we de inwendige schade konden zien. Dat had hij op tv gezien.’
Ondanks dit ‘CSI-effect’ is de ervaren sporenzoeker positief over de nieuwe spelers. ‘Kijk 
iedereen wil straks misschien een CSI-bedrijfje beginnen, maar zolang de accreditatie 
streng blijft, betekent concurrentie gewoon verbetering. Politie en justitie zetten echt 
geen opdrachten uit bij bedrijven die in de rechtszaal worden afgemaakt. Maar ze krijgen 
wel toegang tot een markt met sneller, effectiever en goedkoper onderzoek.’
‘Het NFI is een prachtig instituut, maar het is als monopolist een grote inteeltvijver,’ 
ziet ook forensisch patholoog Van de Goot. ‘Marktwerking houdt iedereen scherp 
omdat er mensen over je schouders meekijken die het niet automatisch met je eens 
zijn, niet door jou zijn opgeleid of jou niet opgeleid hebben.’
De Telegraaf publiceerde dit najaar nog uit honderden dwalingen die het NFI  volgens 
interne foutenregistraties de laatste veertien jaar zou hebben begaan bij DNA- 
onderzoek. ‘Het aantal onherstelbare fouten lag echter veel lager,’ verdedigt Volkers de 
concurrent. ‘Bovendien gaat er bij menselijke handelingen in de wetenschap gemiddeld 

één op de duizend keer nou eenmaal wat fout. Het illustreert wel waarom het belang-
rijk is dat we voor de rechter kritisch naar elkaars resultaten moeten kunnen kijken.’
Van de Goot: ‘Bij onderzoeken aan lichamen zie ik ook aan de lopende band verkeerde 
conclusies omdat schouwartsen, huisartsen of wie dan ook meteen een tunnelvisie 
hebben. Laatst kreeg ik een zogenoemd verkeersslachtoffer binnen met verbrijzelde 
enkels, gebroken ribben, het hoofd in elkaar en kapotte knieën, benen en bekken. 
Lijkt me sterk, dacht ik, tenzij er een pantserwagen overheen is gerold. Wat bleek: die 
vent was zwaar depressief van zijn balkon gesprongen, maar de buren hoorden op dat 
moment net een auto wegscheuren.’

CoKeVeRslAAFde sCHiZo
Naast Volkers’ tien vaste medewerkers in het Leidse Verilabs-lab en zijn legertje Britse 
experts is Van de Goot zijn voornaamste compagnon. De doorgewinterde patholoog 
stond jarenlang op de NFI-loonlijst, maar begon in 2009 voor zichzelf omdat hij 
gek werd van de bureaucratie en zijn kennis wilde delen met ‘een legioen puppy’s’. 
Volkers: ‘Toen ik dat hoorde via een kennis op de sportschool wist ik niet hoe snel ik 
zijn nummer moest bemachtigen.’
Van de Goot: ‘Ik ben goed in mijn vak, maar die rompslomp van onderhandelen, 
 offertes maken, rekeningen sturen... Bah.’
De één het geregel en de assistentie bij autopsies, de ander de inhoudelijke expertise 
en autopsieleiding. Het is de taakverdeling waarmee het duo de laatste anderhalf jaar 
optrad in prominente zaken zoals de Geleense babylijkjes, Pim Overzier en zelfs een 
forensisch avontuur in Congo (zie kader). ‘Misdaden zullen altijd gepleegd worden, 
dus dit is een vrij conjunctuur-ongevoelige handel,’ besluit Volkers. ‘Maar we zijn 
nog steeds overgeleverd aan de overheidspet. Zelfs het NFI is het met ons eens dat er 
geleidelijk meer budget moet komen voor commerciële partijen, maar niemand weet 
hoe de wind na deze pilot waait.’ 
Een voorzichtige zucht. ‘Weet je wat me het meest is opgevallen de laatste jaren? 
Hoe heftig dit werk drukt op politiemensen die dagelijks op plaatsen delict staan en 
nabestaanden moeten inlichten. Na autopsies slaap ik ook zelden lekker. Alleen Frank 
heeft daar geen last van. Frank is een vakidioot.’
Van de Goot zit alweer met zichtbaar plezier op de praatstoel om herinneringen op 
te halen aan een ‘cokeverslaafde schizo’ die ooit zijn polsen, bovenarmen en nek tot 
op het bot had doorgesneden. ‘Hij was er nog net in geslaagd om zo’n engelfiguur van 
bloed op het parket te tekenen en had gelukkig de deur van binnenuit op slot gedaan. 
Echt hoor, er was anders niemand ter wereld geweest die ooit had geloofd dat het 
zelfmoord was.’ 

‘het NfI IS eeN 
praChtIg INStItuut, 
maar het IS alS 
moNopolISt 
eeN grote 
INteeltVIjVer’

Sporenonderzoek in congo

pure 
wetenSchap. 
BloedsPat-
aNalyse 
(BoVeN). 
Volkers Met 
NFI-WaPeN-
exPert 
BeNNo JaCoBs 
(reCHts).

26 27


