
12

Onbekende doden 
krijgen hun naam terug

Op Nederlandse begraafplaatsen liggen honderden onbekende 

doden begraven. Dankzij DNA-onderzoek kunnen deze overlede-

nen nu worden geïdentifi ceerd en kunnen nabestaanden na soms 

tientallen jaren hun leven weer oppakken. Hiervoor is onlangs een 

grootschalig DNA-project gestart. Begraafplaatsbeheerders gaan 

hier een belangrijke rol in spelen. Wat wordt er precies van hen 

verwacht?

Tekst Gerda Nater, foto’s Herman Troost

Het lichaam van Pablo, een straatmuzi-
kant, werd in 2002 uit een Amsterdamse 
gracht gehaald. Hij had in diverse kraak-
panden gewoond en niemand kende zijn 
familie. Pablo werd begraven op de Sint 
Barbara-begraafplaats. In 2012 werd 
zijn lichaam opgegraven om DNA af te 
nemen, en er was een match. Pablo’s 
vader, die in Spanje woonde, had ieder 
jaar al zijn vakantiedagen opgenomen 
om in Amsterdam alle kraakpanden af te 
lopen, op zoek naar zijn zoon. Nu was er 
een einde aan zijn onzekerheid gekomen 
en kon hij eindelijk afscheid nemen.

Databank
Eveneens tien jaar geleden werd er een 
onbekende man begraven die zichzelf 
van het leven had beroofd. Ook hij werd 
in 2012 geïdentifi ceerd. De man was 
vrachtwagenchauffeur geweest. Zijn 
zoon kon geen autorit maken zonder in 
elke vrachtwagencabine te kijken of zijn 
vader daar misschien zat. “Nu kon het 
cold case-team Amsterdam hem vertellen 
waar zijn vader begraven ligt,” vertelt 
Irma Schijf, teamleider Landelijk Bureau 
Vermiste Personen. “Daar doen we het 
voor. Je geeft nabestaanden hun leven 

terug doordat ze iets af kunnen sluiten.” 
De DNA Databank Vermiste Personen 
is onderdeel van het Landelijk Bureau 
Vermiste Personen bij de Landelijke Een-
heid van de Nationale Politie, maar wordt 
beheerd door het Nederlands Forensisch 
Instituut (NFI). Onlangs hebben deze 
organisaties een grootschalig project ge-
start om alle vermiste personen te vinden 
die tussen 1920 en 2008 zijn begraven. 
De bovengrens heeft te maken met de 
nieuwe wetgeving, de ondergrens met 
het feit dat er nog nabestaanden in leven 
kunnen zijn. 
Behalve kennis van DNA waren er voor 
zo’n groot systematisch onderzoek de 
juiste wetgeving en voldoende fi nan-
ciën nodig. De wetgeving veranderde 
in 2009, en het geld voor deze mega-
klus werd door de overheid beschikbaar 
gesteld.

Een match
Door de wijziging van de Wet op de 
lijkbezorging is het sinds januari 2009 
verplicht om DNA-materiaal veilig te 
stellen van elk stoffelijk overschot of 
een lichaamsdeel van een onbekende 
overledene. Er worden in Nederland dus 

geen onbekende doden meer begraven 
zonder dat er kleine stukjes weefsel 
zijn afgenomen voor een DNA-profi el. 
Daaruit probeert men DNA te halen om 
er vervolgens een DNA-profi el van te 
maken. Voor 2007 is dit nooit gebeurd. 
Daarnaast is er een werkproces ingericht 
waarbij ook DNA veiliggesteld wordt van 
mensen die langer dan drie weken ver-
mist zijn. En al was het in 2007 nog niet 
verplicht, de DNA Databank Vermiste 
Personen werd al in 2006 opgericht en 
is vanaf april 2007 operationeel. In deze 
databank zijn DNA-profi elen opgeno-
men van vermiste personen, onbekende 
stoffelijke overschotten en familieleden, 
met als doel een match die leidt tot het 
identifi ceren van een lichaam en dus ook 
het terugbrengen van een vermiste.
In maart 2010 voerde het NFI een 
onderzoek uit naar de identiteit van 
negen onbekende doden op begraaf-
plaats Crooswijk in Rotterdam. Experts 
voerden behalve DNA-onderzoek ook 
forensisch-antropologisch onderzoek 
uit om geslacht en lengte te bepalen en 
de leeftijd te schatten. Deze gegevens 
vormen samen het biologische profi el en 
geven zo aanvullende informatie over de 
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Pablo’s vader kwam ieder jaar van 
Spanje naar Amsterdam om zijn 

zoon te zoeken

dode. Het is namelijk niet altijd mogelijk 
om nog DNA af te nemen doordat DNA 
afbreekt. Met de resultaten, in combina-
tie van eerder politieonderzoek, kon het 
cold case-team van de Politie Rotter-
dam-Rijnmond de databank van ver-
miste personen van het toen nog KLPD 
raadplegen. De gemeente Rotterdam, 
die jaarlijks met enkele onbekende doden 
te maken krijgt, heeft een deel van de 
Zuiderbegraafplaats voor hen ingericht. 
Er is plaats voor honderd graven, zodat 
ook andere gemeenten hier gebruik van 
kunnen maken.

Oproep aan beheerders
In oktober 2011 stelde de overheid geld 
beschikbaar om DNA-profi elen te maken 
van alle niet-geïdentifi ceerde lichamen 
in Nederland die begraven zijn van 1920 
tot uiterlijk 2008. Er werd voor twee jaar 
een project gestart dat valt onder de 
DNA Databank Vermiste Personen bij het 
Landelijk Bureau Vermiste Personen van 
de Landelijke Eenheid van de Nationale 
Politie. De eerste opdracht is om al deze 
onbekende overledenen in kaart te 
brengen. 
Irma Schijf: “Met de wetswijziging van 

2009 werd rekening gehouden met de 
mogelijkheid om onbekende overledenen 
op te graven. De burgemeester van de 
betrokken gemeente kreeg de bevoegd-
heid om daar toestemming voor te ge-
ven, maar in principe is hij het verplicht. 
Dat wil zeggen als het mogelijk is, want 
soms kan de burgemeester die plicht 
niet nakomen, bijvoorbeeld als er een 
graf geruimd of geschud is, of waar een 
onbekende bij bekende overledenen ligt 
begraven. Het Genootschap van Burge-
meesters denkt hierin mee, want voor 
hen is dit nieuwe materie.”
“Vorig jaar zijn we met het project aan 
de slag gegaan door in kaart te bren-
gen hoeveel NN’ers er begraven zijn en 
waar. NN staat voor het Latijnse Nomen 
Nescio; iemand zonder naam. Hiervoor 
hebben we als eerste de gemeentes 
benaderd. Heel vaak bleek echter de 
administratie niet te kloppen. Daarom 
hebben we in het decembernummer van 
De Begraafplaats een oproep geplaatst 
voor begraafplaatsbeheerders. Ons drin-
gende verzoek was en is of zij het aantal 
onbekende doden van hun begraafplaats 
willen doorgeven aan het Landelijk 
Bureau Vermiste Personen. De DNA 

Databank Vermiste personen zal hiermee 
een landelijk overzicht maken.”

Opgravingen
Wat staat een begraafplaats te wachten? 
“Zodra wij cijfers hebben, zullen we een 
begraafplaatsbeheerder bellen met de 
vraag of onze gegevens kloppen,” vertelt 
Irma Schijf. “Hoeveel onbekenden liggen 
er op de begraafplaats? Als de beheerder 
over gegevens beschikt, is er misschien 
geen DNA nodig. Moet er toch DNA 
worden afgenomen, dan komen we op 
grond van de gegevens over vermiste 
personen opgravingen doen. Uiteraard is 
de begraafplaatsbeheerder een belangrijke 
bron van informatie. Hij weet immers hoe 
de bodemgesteldheid is, of het graf er 
nog is, of het geschud is en hoe de overle-
dene er naar verwachting bij ligt. Daarna 
komt er iemand van het NFI langs om te 
vragen of de beheerder de plek zodanig 
kan voorbereiden dat men erbij kan. Ook 
wordt er bijvoorbeeld overlegd of er een 
graafmachine nodig is.”
“Met goedkeuring van de burgemeester 
zal dan in het bijzijn van een politierecher-
cheur, iemand van het cold case-team en 
de beheerder een forensisch archeoloog 
of antropoloog van het NFI het lichaam 
opgraven. Op een aparte plek wordt 
een tent opgezet met daarin een aantal 
banken voor de op te graven NN’ers. De 
archeoloog of antropoloog legt hierop de 
botten zorgvuldig neer en neemt DNA af. 
Er komt ook een tandarts om het gebit te 
bekijken. Ten slotte wordt de overledene 
in een nieuwe kist gelegd en direct her-
begraven. In Amsterdam is daar ook een 
stadsdichter bij.”
“Op deze manier kunnen we per dag op 
één begraafplaats van acht à negen licha-

Wet op de lijkbezorging, 
artikel 21-3

Indien de identiteit van het lijk niet 
kan worden vastgesteld, draagt de 
burgemeester er, uitsluitend ten 
behoeve van de identifi catie en 
opsporing van vermiste perso-
nen, zorg voor dat door of onder 
verantwoordelijkheid van een arts 
daarvan lichaamsmateriaal wordt 
afgenomen.

In een tent op de begraafplaats wordt DNA van de botten afgenomen.
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men DNA afnemen. Als later blijkt dat er 
een match is, kunnen we dus aanwijzen 
waar die persoon ligt en een nieuwe steen 
met de naam bij het graf plaatsen. Zo 
zijn er in Amsterdam al 22 identifi caties 
gerealiseerd.” 
“Onbekende doden kunnen overal 
begraven zijn, maar het team verwacht er 
vooral veel langs de kust. Irma Schijf: “Al-
leen al op Urk staat een monument met 
heel veel namen van vermiste schippers 
en vissers. Het is mogelijk dat verdronken 
mensen op een paar kilometer verderop 
zijn aangespoeld en daar zijn begraven, 
maar we verwachten daar ook buitenlan-
ders. Op Texel hebben we al gesprekken 
gehad. Daar liggen ongeveer twintig on-
bekenden van wie er zeven of acht goed 
op te graven zijn.” 

Imago
Met het identifi ceren van doden kun je 
nabestaanden een dienst van onschatbare 
waarde bewijzen. Het is positief voor een 
begraafplaats om hieraan mee te werken 
en namen toe te kunnen voegen in de 
administratie. Verder zal deze actie de 
aandacht trekken van de plaatselijke pers. 
Irma Schijf: “Wij hebben al contacten 
met landelijke kranten, maar de meeste 
belangstelling verwachten we als er 

daadwerkelijk opgravingen worden ver-
richt. Als begraafplaatsbeheerder moet je 
hier rekening mee houden, maar als je dit 
goed stuurt, zal het sterk uitpakken voor 
het imago van de begraafplaats.”
Op de Sint Barbara begraafplaats in 
Amsterdam zijn vorig jaar 21 onbekenden 
opgegraven die hier al meer dan tien jaar 
begraven lagen. Beheerder Jacqueline 
Degenkamp: “Door het NFI is er allerlei 
materiaal afgenomen voor onderzoek om 
deze onbekende personen een naam te 
geven. Zij hadden ook ouders en mis-
schien broers, zussen of kinderen die 
wellicht al jaren naar deze man of vrouw 
aan het zoeken waren. Inmiddels zijn de 
namen van vijf overledenen bekend. Dat 
is ontzettend belangrijk voor de nabe-
staanden. Ook voor de begraafplaats is 
het goed: wij kunnen weer een naam in 
onze boeken bij schrijven.”
“Al sinds zo’n dertig jaar begraven we 
onbekenden in een algemeen graf. We 
leggen hen bovenaan, zodat ze zo nodig 
gemakkelijk kunnen worden opgegraven. 
De doden die vorig jaar zijn opgegraven, 
zijn herbegraven in een speciaal particu-
lier graf waarin drie onbekenden liggen. 
Er liggen ook een aantal onbekenden in 
algemene graven die nog niet zo lang 
geleden begraven zijn en van wie al DNA-

materiaal is afgenomen. Nu de technieken 
verbeterd zijn, verwacht ik dat hun namen 
te zijner tijd ook bekend worden.”

Oorlogsslachtoffers
Er staan in Nederland nog steeds ruim 
vijfhonderd vermiste mensen geregistreerd 
uit de periode 1940-1945. Voor het iden-
tifi ceren van vermiste oorlogsslachtoffers is 
in 2008 de Werkgroep Vermiste Personen 
WOII gestart. Het Rode Kruis spoort nabe-
staanden op en vraagt toestemming voor 
het afnemen van wat wangslijm, waarmee 
het NFI een DNA-profi el maakt. 
In 2009 onderzocht het NFI het DNA van 
28 slachtoffers die op de Waalsdorper-
vlakte gefusilleerd zijn en op de erebe-
graafplaats in Loenen begraven liggen. Het 
onderzoek leverde twee ‘hits’ op. Op het 
graf van één van hen, de verzetsman Ge-
rard Putter, werd op 27 januari 2010 een 
steen geplaatst. Bij de plechtigheid waren 
behalve de familieleden vertegenwoordi-
gers aanwezig van de Werkgroep Vermiste 
Personen en de Oorlogsgravenstichting. 
De dochter van Gerard Putter sprak haar 
dankbaarheid uit voor alle inspanningen, 
waardoor zij na 68 jaar het verlies van haar 
vader eindelijk een plek kon geven.
De naam van het tweede geïdentifi ceerde 
slachtoffer blijft op verzoek van de familie 
geheim.
De DNA Databank Vermiste Personen 
schakelt deze werkgroep in zodra ze op 
een begraafplaats bijvoorbeeld een helm 
aantreffen. Maar het omgekeerde komt 
ook voor. Irma Schijf: “We kregen een 
reactie van een begraafplaats dat er geen 
onbekenden lagen, maar dat er wel een 
gereserveerd graf is waar een vermiste 
voor gezocht wordt die in de oorlog is 
omgekomen. Dit geeft aan hoeveel emo-
ties er nog steeds bij komen.”
Ten slotte wil de DNA Databank Vermiste 
Personen dat mensen vermissingen in 
de periode 1920-2008 doorgeven. Irma 
Schijf: “Familieleden van deze mensen 
kunnen zich bij de politie melden en aan-
geven dat zij hun DNA willen afstaan. Wij 
kunnen het DNA van onbekende doden 
goed matchen met het DNA van familie-
leden. Het zou heel mooi zijn als we al die 
NN’ers hun naam kunnen teruggeven.”

De overledene wordt in een nieuwe kist gelegd en direct herbegraven.

Nabestaanden kunnen hun 
leven weer oppakken

Landelijke Eenheid Team Opsporingsbe-

richtgeving & Vermiste Personen 

tel. (088) 661 55 62, info@lbvp.info.




