
Verkeerde forensisch 
technische conclusies in 
de Deventer moordzaak. 
 
In de Deventer moordzaak speelt, sinds het arrest 
van het hof te Den Bosch uit 2004, het DNA bewijs 
de hoofdrol. De bewijsconstructie was gebaseerd 
op de interpretatie van de gevonden sporen door 
voormalig NFI sporendeskundige ing. Eikelenboom. 
Nu bestaat er de laatste tijd vooral in Nederland een 
gevaarlijke tendens om een directe parallel te 
trekken tussen DNA sporen en daderschap, maar in 
werkelijkheid is deze voorstelling van zaken te 
simplistisch. De hoeveelheid DNA die bij diverse 
handelingen wordt overgedragen loopt nogal uiteen. 
Rechtstreeks contact zal bijvoorbeeld slechts 
zelden leiden tot overdracht van voldoende 
huidcellen om een meetbaar DNA spoor achter te 
laten. Sperma, bloed en speeksel bevatten 
daarentegen grote hoeveelheden DNA materiaal, 
waarbij met name speeksel in relatief grote 
hoeveelheden kan worden overgebracht tijdens 
onschuldige handelingen. 
 
De bewijsargumentatie van ing. Eikelenboom in de 
Deventer moordzaak was gebaseerd op de 
vermeende delictgerelateerdheid van de door hem 
aangetroffen sporen. Dit was het fundamentele 
thema omdat de betreffende sporen waren 
aangetroffen op de blouse van het slachtoffer, en 
dus niet op een moordwapen. Het ging dus niet om 
de aanwezigheid van DNA op zich maar de 
conclusies die ing. Eikelenboom trok uit zijn 
sporenonderzoek. 
 
De belangrijkste conclusie van ing. Eikelenboom 
werd getrokken op basis van constateringen tijdens 
zijn sporenonderzoek met de crimescope. De 
crimescope is een forensische lichtbron die helpt bij 
het selecteren van locaties op een (in dit geval 
textiele) ondergrond waar zich mogelijk 
opgedroogde lichaamsvloeistoffen bevinden. 
Verderop zal de werking van deze forensische 
lichtbron diepgaand worden besproken. 
Opgedroogde spermaresiduen en in mindere mate 
ook speekselresiduen lichten onder de juiste 
omstandigheden op onder het licht van de 
crimescope.  
 
Spoor #20 had als enige spoor op het voorpand van 
de blouse een compleet DNA profiel van de heer 
Louwes opgeleverd. Ing. Eikelenboom had in een 
aantal sporen, waaronder ook dit spoor, geen 
fluorescentie waargenomen en daaruit de conclusie 
getrokken dat het in deze “niet crimescope 
positieve” sporen aangetroffen DNA materiaal dus 
afkomstig moest zijn van huidcellen. 
 
De aanname dat het DNA van huidcellen afkomstig 
was, was een van belangrijkste forensisch-
technische veronderstellingen die hebben geleid tot 

het arrest van Den Bosch; Ing. Eikelenboom had 
immers betoogd dat spoor #20 zich bevond in een 
met wat door hem werd omschreven als een 
“vermoedelijk met make-up van het slachtoffer 
verontreinigd gebied”. De uitgeknipte vorm van de 
vlek zou ongeveer de grootte hebben gehad van 
een vingertop en doormiddel van de huidcel-
hypothese werd dat dus een vingerafdruk van 
Ernest Louwes die tijdens het delict verontreinigd 
was met make-up van het slachtoffer.  
 
Er is weinig verbeelding voor nodig om vervolgens 
een directe relatie te zien met het geweld dat heeft 
geleid tot de dood van het slachtoffer, mevrouw 
Wittenberg. 
 
Wanneer de conclusies van ing. Eikelenboom 
nader worden bekeken rijzen er nogal wat 
vraagtekens. De hypothese is gebaseerd op 
diverse veronderstellingen, en geen van deze 
veronderstellingen blijkt gesteund te worden door 
de werkelijke feiten. We zullen de belangrijkste 
bespreken: 
 

1. De verontreinigende lichtrode substantie op 
de blouse was afkomstig van make-up van 
het slachtoffer 

2. Het DNA was afkomstig van huidcellen 
3. De huidcellen zijn gelijktijdig overgedragen 

met de make-up. 
4. Tijdens regulier “zakelijk” contact wordt niet 

zoveel DNA overgedragen. 
 
 
Veronderstelling 1: “make-up” 
 
Met betrekking tot de eerste veronderstelling dient 
te worden opgemerkt dat dit pas veel later door het 
NFI is onderzocht, maar dat toen niet  kon worden 
bewezen dat het hier inderdaad om make-up ging. 
Weliswaar is een chemisch onderzoek uitgevoerd, 
maar hieruit is slechts gebleken dat de substantie 
twee vrij gangbare pigmenten bevatte die behalve 
in make-up, tevens in vele andere producten 
voorkomen.  
 

 
 

Foto 1: Proefpersoon opgemaakt met dezelfde Guerlain 
Ischima foundation als het slachtoffer. 



Nog belangrijker is het feit dat het gelaat van het 
slachtoffer op de Plaats Delict met een klevende 
microsporenfolie is afgenomen en dat op deze 
gelaatsfolie geen make-up resten zijn 
gerapporteerd. Dit laatste is opmerkelijk want het 
slachtoffer was doorgaans volgens getuigen vrij 
zwaar opgemaakt.  
 
Eigen experimenten met microsporenfolie hebben 
uitgewezen dat make-up zoals deze door het 
slachtoffer werd gebruikt zeer zeker duidelijk 
zichtbare sporen achterlaat op de plakfolie. 
 

 
 

Foto 2: Microsporenfolie van het gelaat van de proefpersoon 
in foto 1 laat overduidelijk make-up resten zien. 

 
Ook de foto’s van het slachtoffer op de Plaats Delict 
geven volgens een geraadpleegde visagist niet de 
indruk dat het slachtoffer make-up droeg. 
 
Het lijkt er dus sterk op dat het slachtoffer zich 
reeds voor haar overlijden heeft afgeschminkt. Een 
handeling die uiteraard verre van onwaarschijnlijk is 
en overeen zou kunnen stemmen met het feit dat 
het slachtoffer zich voor de avond in een wat 
gemakkelijker, meer huiselijke, casual stijl had 
omgekleed1.   
 
Gezien het feit dat er:  
 
1) geen chemisch analytisch uitsluitsel bestaat over 
de herkomst van de lichtrode substantie; 
2) er geen make-up resten op de gelaatsfolie zijn 
gerapporteerd; 
3) er volgens een deskundige (aan de hand van de 
PD foto’s), op het gelaat van de weduwe geen 
make-up was aangebracht 
4) ook in mortuaria op grote schaal wordt gewerkt 
met make-up;  
5) op de blousefoto’s uit 2003 aanzienlijk meer 
vlekken lijken te zitten dan op de PD foto’s;  
6) met zekerheid ernstig cross-contaminerende 
handelingen met de blouse hebben 
plaatsgevonden; 
                                                 
1 Het feit dat er aan de binnenzijde van de voorzijde van het opstaande 
boordje een randje met lichte make-up-achtige verkleuring was waar te 
nemen zou dus ook een aanwijzing kunnen zijn dat de blouse al eerder 
op de dag, voordat het slachtoffer zich heeft afschminkt, gedragen is. 

is er dus weinig zinnigs te zeggen over de 
mogelijke delictgerelateerdheid van de diverse 
vlekken op de blouse.  
 
 
Veronderstelling 2: “huidcellen”  
 
Met betrekking tot de tweede veronderstelling, dat 
het in de niet crimescope positieve sporen (zoals 
spoor #20), aangetroffen celmateriaal afkomstig 
was van huidcellen, heeft ing. Eikelenboom zijn 
crimescope gebruikt als diagnostisch instrument 
i.p.v. als een forensisch hulpmiddel. In een eerdere 
rapportage uit het Zwartboek NFI in 2007 is er al op 
gewezen dat de hoeveelheid speeksel die nodig is 
om dergelijke DNA sporen achter te laten, dermate 
gering is dat dit vrijwel onmogelijk met een 
crimescope gedetecteerd kan worden. Deze 
bevinding is vervolgens door het NFI schriftelijk 
bevestigd2.  
 
In weerwil van deze kennis houdt ing. Eikelenboom 
echter nog steeds (onterecht) vast aan zijn 
huidcelhypothese, hetgeen hij mei 2008 nog met 
nadruk heeft bevestigd in een publicatie in het 
tijdschrift “Koud Bloed”3 die ging over zijn 
werkzaamheden tijdens de Deventer moordzaak. In 
augustus 2008 publiceerde “De Stem”4 een artikel 
over de activiteiten van ing. Eikelenboom, waarin 
een vergelijkbare huidcelhypothese naar voren 
werd gebracht.  
 
In verband met het grote belang van deze 
huidcelhypothese in de Deventer moordzaak en het 
gevaarlijk simplistische beeld dat hiervan door de 
media wordt geschetst (als zouden alle sporen die 
niet fluoresceren onder het licht van een 
crimescope afkomstig zijn van huidcellen en 
delictgerelateerd zijn), is nader onderzoek 
uitgevoerd met behulp van een crimescope. Deze 
rapportage gaat hier verderop uitvoerig op in. 
 
 
Veronderstelling 3: “gelijktijdige overdracht” 
 
De derde veronderstelling van ing. Eikelenboom 
betreft het gelijktijdig overbrengen van “huidcellen” 
en “make-up”. 
 
Ook deze veronderstelling wordt ontkracht door de 
feiten, want de blouse is in de periode voorafgaand 
aan zijn sporenonderzoek eind 2003, dermate 
slecht en onprofessioneel behandeld dat er alleen 

                                                 
2 NFI 19 mei 2006, pag 7, bijlagen Oriënterend Onderzoek 
 
3 Koud Bloed, mei 2008: “... Ten tweede sporen die niet met de 
crimescope oplichten, wat duidt op huidcellen....” 
 
4 De Stem, augustus 2008: “Hoewel ook dit soort onderzoek deel 
uitmaakt van het werk dat Independent Forensic Services (ISF) doet, is 
het niet de specialiteit van Richard. Dat is het vinden van DNA-sporen 
die door geen enkel gekleurd crime-lite zichtbaar gemaakt kunnen 
worden: aanraaksporen. Deze minuscule huiddeeltjes worden door 
daders achtergelaten op het moment dat ze het slachtoffer vastpakken”. 



al als gevolg van de verregaande cross-
contaminatie (het verder verspreiden van sporen) 
op de blouse, niets zinnigs meer te zeggen is over 
de oorspronkelijke locaties van het aangetroffen 
DNA.  
 

 
 

Foto 3: Vlekken en verregaande vochtinwerking en cross-
contaminatie op de gehele blouse, zoals deze in 2003 werd 

teruggevonden. 
 
Zo is de blouse ondermeer in vochtige staat van het 
lichaam afgenomen5 en vochtig in een zak 
gedeponeerd. Verder is het voorpand van de blouse 
al op de Plaats Delict behandeld met één enkel stuk 
klevende microsporenfolie. 
 
Het effect van de behandeling met microsporenfolie 
wordt overigens door ing. Eikelenboom in reactie op 
schriftelijke vragen van het Openbaar Ministerie 
gebagatelliseerd. Volgens hem zou het effect 
slechts “éénrichtingsverkeer” zijn en zou  speeksel 
hoe dan ook te diep in de stof trekken om door de 
folie te kunnen worden opgenomen. Wat betreft het 
z.g.n. eenrichtingsverkeer dient echter te worden 
opgemerkt dat de folie hoe dan ook slechts 
laagklevend is (opgenomen microsporen moeten 
immers ook weer kunnen worden verwijderd voor 
nader onderzoek) en volgens de forensisch 
technische instructies uiteindelijk zijn plakkracht, na 
herhaaldelijk opbrengen zelfs geheel verliest.  
 
Wat betreft de gepretendeerde onwaarschijnlijkheid 
dat speeksel door de folie kan worden opgenomen 
is ing. Eikelenboom blijkbaar niet goed op de 
hoogte van moderne forensische DNA sporen 
technieken. De z.g.n. “tape-lift” techniek wordt in het 
buitenland op grote schaal gebruikt om ingedroogde 
speekselfragmenten op textiel af te nemen voor 
DNA onderzoek6.  

                                                 
5 Vochtinwerking ontstaan door een combinatie van o.a. lijkvocht, 
urine, maagvocht en condensvorming als gevolg van de gekoelde 
opslag in het mortuarium 
 
6 Vandenberg e.a. march 2006 J. Forensic Sci. “Use of the Polilight…”: 
“The tape lift technique was chosen as the means of recovering 
DNA, as would routinely be performed in casework in our forensic 
laboratory.   

Ook onze eigen experimenten tonen aan dat 
opgedroogde speekselresiduen moeiteloos worden 
opgenomen door een stuk microsporenfolie. 
 

   
 

Foto 4: Stuk wit katoen met twee  ingedroogde 
speekselvlekken van 10µl, afgenomen met een stuk 

microsporenfolie van 5x10cm 
 
De microsporenfolie werd herhaaldelijk 
aangebracht, aangewreven en losgetrokken op een 
met ingedroogd speeksel gecontamineerd stuk 
katoen. Hierna werd de Phadebas® α-Amlylase test 
rechtstreeks op de microsporenfolie uitgevoerd.  
 

 
 

Foto 5: Rechts: speekseldetectie op de microsporenfolie 
d.m.v. de Phadebas® α-Amylase press test. Links: 

referentiemonster 1µl speeksel van dezelfde donor. 
 
Het bovenstaande experiment toont aan dat 
microsporen plakfolie inderdaad zeer geschikt is om 
ingedroogde speekselfragmenten te verzamelen 
zoals dit gebruikelijk is met de “tape-lift” techniek7. 
 
Eveneens zijn speekseldetectie-experimenten 
uitgevoerd m.b.v. de Phadebas® α-Amylase 
methode die het effect van vochtige opslag op 
ingedroogde speekselresiduen nabootsen. Deze 
experimenten wijzen uit dat ingedroogde 

                                                 
7 Voor de duidelijkheid dient te worden opgemerkt dat er in geval van 
de DNA fragmenten van de heer Louwes op de blouse van mevr. 
Wittenberg, sprake moet zijn geweest van veel geringere hoeveelheden 
celmateriaal dan de hoeveelheden speeksel die gebruikt zijn in deze 
experimenten. 



speekselresten zich verder zullen verspreiden als 
gevolg van contact met vochtige textiele dragers. 
 

 
 

Foto 6: Op een stuk wit katoen werden aan de linkerkant drie 
oplopende microconcentraties speeksel aangebracht. Na 

indrogen werd de proeflap licht bevochtigd en opgevouwen 
te drogen gelegd in een papieren envelop, vergelijkbaar met 

de behandeling van de blouse van mevr. Wittenberg. 
 
 

 
  

Foto 7: Speekseldetectie m.b.v. de α-Amylase methode. 
Links de oorspronkelijke sporen en rechts op hetzelfde vel 
de cross-contaminatie overdracht door de vochtige opslag. 

 
Tevens dient te worden opgemerkt dat op de foto’s 
van de blouse uit 2003 aanmerkelijk meer 
verontreiniging zichtbaar is dan op de foto’s van de 
Plaats Delict, welke een hagelwitte blouse tonen.   
 
Gezien de bovenstaande cross-contaminerende 
handelingen met de blouse (behandeling met 
microsporenfolie en vochtige opslag) is er geen 
enkele zinnige conclusie meer te trekken over de al 

dan niet gelijktijdige overdracht van DNA materiaal 
en de als “make-up” aangeduide lichtrode vlekken.  
 
Bovendien zijn er in de wel crimescope positieve, 
maar niet “lichtrode” sporen zoals #1 en #8 ook 
DNA kenmerken van de heer Louwes herkend, en 
gebruikt ing. Eikelenboom zelf vaak de omschrijving 
“in of in de buurt van” als hij het heeft over het 
verband tussen gevonden DNA sporen en de 
diverse lichtrode vlekken op de blouse, hetgeen de 
hypothese van de gelijktijdige overdracht uiteraard 
ook niet ondersteunt.   
 
 
Veronderstelling 4: “geen zakelijk contact” 
 
Door ing. Eikelenboom is betoogd dat bij regulier 
zakelijk contact doorgaans niet de hoeveelheid 
DNA wordt overgebracht die hij had aangetroffen 
op de blouse van mevr. Wittenberg. 
 
Nu is daar in zoverre iets voor te zeggen dat 
reguliere zakelijk handelingen doorgaans weinig 
intimiteit kennen en een zakelijk/sociaal gepaste 
afstand tussen de gesprekspartners met zich 
meebrengt. We moeten hierbij denken aan een 
ontmoeting op een kantoor waarbij beide partners 
elkaar hooguit een hand geven maar de rest van de 
dialoog aan weerszijde van een bureau of 
meetingroom tafel zullen doorbrengen. Te veel 
afstand om elkaar effectief met DNA te kunnen 
contamineren. 
 
Nu was het ochtendbezoek van de heer Louwes 
met nadruk niet een dergelijk zakelijk contact. De 
heer Louwes beschrijft dat hij tijdens dit bezoek 
samen met mevrouw Wittenberg ongeveer tien 
minuten lang een brief heeft besproken, en dat hij 
hierbij schuin achter/naast haar stond terwijl hij over 
haar schouder meelas met de brief. Tijdens deze 
handeling was zijn afstand tot mevrouw Wittenberg 
dus zeer gering en in ieder geval aanmerkelijk 
korter dan de normaal gangbare zakelijk/sociale 
afstand tijdens een “regulier zakelijk contact”.  
 
Om de speekseloverdracht na te bootsen die 
gedurende een dergelijk contact kan hebben 
plaatsgevonden is het volgende experiment 
uitgevoerd: 
 
Een mannelijk proefpersoon las gedurende tien 
minuten op rustige toon voor uit een boek terwijl 
zich onder hem op circa 20cm afstand een steriele 
katoenen proeflap van 10x15cm was geplaatst. Na 
afloop van de proef werd het stuk katoen 
onderworpen aan de Phadebas® α-Amylase test.  
 
 
 



 
 

Foto 8: Links is de speekseloverdracht zichtbaar van 10 
minuten voorlezen op 20cm afstand. 

Rechts: een controlemonster met 1µl speeksel microdruppel 
van dezelfde donor 

 
Het bovenstaande experiment toont aan dat tijdens 
de voorleesproef ruim 10µl speeksel is 
overgedragen, hetgeen een veelvoud is van de 
hoeveelheid speeksel die noodzakelijk zou zijn om 
alle DNA sporen van de heer Louwes op de blouse 
van mevrouw Wittenberg te kunnen verklaren. Ook 
andere forensische studies bevestigen de 
overdracht van speeksel als gevolg van spreken op 
korte afstand8. 
 
Alle experimenten in dit artikel zijn overigens in een 
willekeurig forensisch laboratorium op eenvoudige 
wijze te reproduceren.  
 
De Phadebas® α-Amylase Press Test is al vele 
jaren onveranderd in gebruik. Wij mogen aannemen 
dat het NFI ten tijde van het proces in Den Bosch 
op de hoogte was van het bestaan en de 
mogelijkheden van dit uitstekende testmateriaal.  

                                                 
8 Port, Rutty e.a. J Forensic Sci, september 2006: contamination by 
static speaking individual 
 
Developments in forensic genetic profiling mean that only a very little 
DNA is required to generate an identifying profile. However, as this 
sensitivity increases so does the risk of contamination with non-
offender DNA, potentially leading to the conviction of innocents, or 
release of the guilty.  
 
The work of Rutty et al. showed that a static and talking person 
deposited DNA in front of them within a 15-minute period. This work 
expands on that of Rutty et al. by determining the time period required 
for an individual to deposit sufficient DNA for a positive identification 
to be made, and the distance that this contamination can be detected 
from the speaking individual. To simulate a scene of crime, sheets of 
Benchkote® were used to represent an area of interest and an 
unprotected subject talked over them for a variety of times, in a variety 
of positions (standing, kneeling, and sitting at a desk).  
 
Results show that contamination by talking in both kneeling and sitting 
positions occurred almost immediately (<30 seconds, but not from just 
one sentence) up to 69 cm from the subject. When standing 
contamination could be observed up to a maximum 115 cm from the 
subject, and was only present in one of three repeats when talking for 
only 30 seconds. This article illustrates how rapidly a static person can 
potentially contaminate an area in front of him or herself within a 
laboratory or scene environment, just by talking. 

Hiermee zijn realistische reconstructies van 
speekseloverdracht mogelijk te maken, waardoor 
een forensisch deskundige niet genoodzaakt is om 
zich te beroepen op algemeenheden over het al 
dan niet overdragen van DNA tijdens “regulier” 
zakelijk contact. 
 
Ook hier komen de veronderstellingen van het NFI 
dus niet overeen met de feitelijke situatie. Ing 
Eikelenboom heeft een uitspraak gedaan over de 
(on)waarschijnlijkheid  van DNA overdracht tijdens 
het ochtendbezoek van de heer Louwes die niet 
gebaseerd was op een realistische reconstructie 
van wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, 
maar in plaats daarvan een opmerking gemaakt 
over een geheel andere en veel afstandelijker vorm 
van zakelijk contact. 
 
 
Conclusie: 
 
De belangrijkste veronderstellingen welke de basis 
vormden van zijn delict gerelateerde hypothese 
m.b.t. de gevonden DNA sporen van de heer 
Louwes, waren dus al in 2004 in Den Bosch 
aantoonbaar niet valide. 
 
Dit hoofdstuk dient ter inleiding van een uitgebreid 
onderzoek naar de problemen bij de detectie van 
speekselsporen op textiel.  
 
Dit onderzoek lijkt overbodig gezien het feit dat het 
NFI al heeft verklaard dat de uitspraak van ing. 
Eikelenboom voor het hof te Den Bosch, als zou het 
niet oplichten van zijn crimescope een aanwijzing 
zijn dat de gevonden DNA fragmenten afkomstig 
zijn van huidcellen, niet juist was. 
 
Dit onderzoek is echter toch uitgevoerd omdat ing. 
Eikelenboom tot op dit moment in de media op 
structurele wijze persisteert in zijn onbewezen 
huidcellenhypothese. Het uitgevoerde onderzoek 
toont aan dat ing. Eikelenboom met betrekking tot 
de forensisch technische aspecten van de werking 
van de crimescope onvoldoende deskundig is en 
dat hij m.b.t. de Deventer moordzaak hierdoor 
onjuiste conclusies heeft getrokken. 
 
Het onderzoek richt zich, behalve op de 
moeilijkheid van het detecteren van geringe 
speekselsporen, met name op de door ing. 
Eikelenboom geclaimde verontreiniging met een 
lichtrode substantie van de voor de 
delictgerelateerde hypothese zo belangrijke “make-
up” sporen. 
 



Crimescope speekseldetectie 
 
Op een textiele drager ingedroogde 
lichaamsvloeistoffen als speeksel en sperma zijn 
detecteerbaar met behulp van een forensische 
lichtbron. Het principe hierachter is eenvoudig: 
Wanneer beschenen met een lichtbron met een 
korte golflengte (blauw tot ultra-violet licht), zal het 
celmateriaal het licht gedeeltelijk absorberen en 
opnieuw uitzenden in een langere golflengte (geel, 
oranje, rood). Dit principe heet fluorescentie.  
 
De werking van een dergelijke forensische lichtbron 
(“crimescope”) is tweedelig: Enerzijds produceert de 
lichtbron een sterk uitgefilterd licht in een smalle, 
instelbare frequentieband. Op dit moment is echter 
nog niets waarneembaar omdat de felle (blauwe) 
lichtbundel van de crimescope het fluorescerende 
effect van de ingedroogde lichaamsvloeistof veruit 
overstraalt (zie foto 9). Om de fluorescentie van het 
celmateriaal te kunnen waarnemen moet dus eerst 
het oorspronkelijke (blauwe) licht worden 
weggefilterd, en dat gebeurd m.b.v. een speciale 
oranje of rode bril dan wel camerafilters. 
 

 
 

Foto 9: Twee verschillende stukken nieuw (ongewassen) 
textiel met spermavlekken onder 455nm crimescope 

lichtbron. Zonder oranjefilter is nog niets te zien omdat de 
fluorescentie volledig wordt overstraald door het felle 

blauwe licht. 
 
Het oranje/rode filter blokkeert al het hoogfrequente 
(blauwe) licht maar laat het fluorescerende licht van 
het gedetecteerde celmateriaal (geel/oranje) wel 
door (foto 10). 
 

 
Ingedroogde lichaamsvloeistoffen als sperma en 
urine en in mindere mate speeksel, fluoresceren 
wanneer ze worden beschenen met een 
lichtspectrum dat varieert van ultraviolet (UV-A/B) 
tot aan blauw licht. De reden waarom UV in de 
praktijk tot relatief slechte visuele detectieresultaten 
leidt, is dat niet alleen de opgedroogde 
lichaamsvloeistoffen, maar ook de veelal textiele 
dragers fluoresceren onder invloed van UV licht. 
Vooral wit textiel heeft hier last van. Om die reden 
wordt voor de detectie van lichaamsvloeistoffen 
doorgaans gekozen voor een lichtbron met een 
smalle band frequentie van 455nm (blauw-paars), 
waarbij textiel nog net niet fluoresceert maar 
lichaamsvloeistoffen wel. 
 

 
 

Foto 10: Dezelfde vlekken als in foto 9 maar nu bekeken 
door het oranje filter. Het blauwe licht wordt volledig 

weggefilterd en uitsluitend het fluorescerende licht van de 
spermavlekken wordt doorgelaten. 

 
Een lichtbron van 455nm in combinatie met oranje, 
eventueel rode filters wordt dus gezien als een 
forensische “gold standard” wat betreft detectie van 
ingedroogde speeksel en spermaresten op textiele 
dragers9. Voor deze proefopstelling hebben we dan 
ook gebruik gemaakt van deze instelling. 

                                                 
9 Vandenberg e.a. march 2006 J. Forensic Sci. “Use of the Polilight…”: 
The most useful general condition for observing fluorescence of 
seminal or saliva stains on various materials using the Polilight was 
with the wavelength set to 450 nm, while wearing orange goggles. 



Doel van de proefopstelling 
 
Zoals hierboven beschreven is de werking van een 
crimescope gebaseerd op de werking van 
verschillende kleuren licht en de visuele detectie 
doormiddel van uitfiltering van het intens blauwe 
bron-licht. Het oranje/rode filter blokkeert het 
blauwe licht van de crimescope en laat uitsluitend 
het fluorescerende licht van het celmateriaal door. 
 
Dit brengt automatisch met zich mee dat eventuele 
gekleurde obstakels in deze “licht keten” uiteraard 
het resultaat van de detectie zullen verstoren. Deze 
proefopstelling richt zich op de inwerking van 
dergelijke “kleurobstakels” in de vorm van 
oppervlakte verontreiniging door make-up op de 
textiele drager. 
 
Allereerst een theoretische beschrijving van het 
betreffende fenomeen. 
 
Om te kunnen fluoresceren, moet het celmateriaal 
beschenen worden door het blauwe licht van de 
crimescope. Indien echter aan de oppervlakte van 
de textiele drager een verontreinigende stof 
aanwezig is die een kleur heeft welke het blauwe 
licht wegfiltert (zoals oranje/rood), dan zal het 
blauwe licht uiteraard nooit, of onvoldoende, het 
onder de verontreiniging aanwezige celmateriaal 
bereiken, waardoor fluorescentie niet, of sterk 
verminderd zal plaatstvinden. Mocht deze 
fluorescentie wel plaatstvinden dan zal hij wel 
waarneembaar zijn door de oranje/rode 
verontreiniging heen, omdat deze kleur de langere 
golflengte van het fluorescerende licht van het 
celmateriaal niet, of in mindere mate wegfiltert.  
 
Een goed forensisch praktijkvoorbeeld van een 
dergelijke soort verontreiniging is make-up, hetgeen 
vaak in bruin/beige/rode kleurtinten wordt gebruikt 
als foundation, poeder en/of lippenstift. 
 
Een zelfde soort effect vindt plaats wanneer het 
celmateriaal op de textiele drager wordt bedekt door 
de verontreiniging met een blauw-achtige 
substantie, die weliswaar niet het blauwe licht van 
de crimescope wegfiltert, maar wel de langere golf 
fluorescentie van het celmateriaal blokkeert, 
waardoor dit niet meer visueel wordt waargenomen. 
 
De oplossing voor dit probleem lijkt voor de hand te 
liggen. Indien de verontreiniging zich op het textiel, 
en niet in het textiel bevindt, zou het moeten 
volstaan om de textiele dragen om te draaien en de 
vlek vanaf de binnenkant te bestralen en af te lezen. 
In de praktijk kan dit echter tot problemen leiden 
wanneer een stof ofwel te dik, dan wel dubbellaags 
is gefabriceerd. 
 
Om dit theoretische probleem te testen in de praktijk 
zijn de volgende proefopstellingen uitgevoerd. Alle 
proeven werden uitgevoerd op nieuw dun 
enkelgaren eenmalig gewassen 100% katoen. 

• Proefopstelling 1 
 
Doormiddel van belichting met de crimescope 
fotografisch vastleggen van ingedroogde speeksel- 
en sperma sporen in verschillende concentraties en 
droogomstandigheden. 
 
(doel is het vaststellen van de minimaal 
waarneembare hoeveelheden ingedroogd speeksel 
en sperma op de drager) 
 

• Proefopstelling 2 
 
Doormiddel van belichting met de crimescope 
fotografisch vastleggen van met make-up 
verontreinigde speeksel- en spermasporen in 
verschillende concentraties. 
 
(doel is het vaststellen van het effect van 
oppervlakte- kleurverontreiniging met make-up op 
de visuele detectie van de betreffende 
lichaamsvloeistoffen) 
 

• Proefopstelling 3 
 
Met behulp van doorschijnend crimescope-licht 
(van achteren), fotografisch vastleggen van de met 
make-up verontreinigde speeksel- en 
spermasporen. 
 
(doel is de geldigheid van de boven beschreven 
theorie in een werkopstelling te toetsen) 
 
 
Proefopstelling 1: “verschillende concentraties” 
 
Op een wit stuk katoen werden zowel sperma als 
speekselvlekken aangebracht in oplopende 
concentratie van vanaf 1µl.  
 

 
 

Foto 11: Ingedroogde sperma en speekselvlekken van 
oplopende concentraties. De speekselvlekken bevinden zich 
recht onder de rode concentratieaanduidingen en zijn t.o.v. 

de spermavlekken minder goed waarneembaar. 
 
Duidelijk zichtbaar is dat sperma aanmerkelijk 
sterker fluoresceert dan speeksel. Ook de minimum 
concentratie van 1µl sperma is duidelijk zichtbaar, 



maar de resultaten voor speeksel zijn aanmerkelijk 
minder gunstig. De 1µl concentratie is in het geheel 
niet waarneembaar. Slechts de 5µl concentratie is 
duidelijk waarneembaar terwijl bij de 3µl en 2µl 
concentratie met veel fantasie wellicht iets 
waarneembaar is, maar deze waarneming wordt 
duidelijk gestuurd door het feit dat het uiteraard 
bekend is dat hier een speekseldruppel is 
aangebracht10. 
 
Een ander interessant fenomeen betreft de 
duidelijke kringvorming die bij alle vlekken 
plaatsvindt. Dit is eveneens zichtbaar in foto 6. 
Deze kringvorming blijkt een essentieel onderdeel 
van het detectieproces van speekselresiduen m.b.v. 
de crimescope.  
 
Tijdens het drogen hebben lichaamsvloeistoffen de 
neiging om het biologische materiaal te 
concentreren langs/in de buitenrand van de vlek. 
Een voorwaarde hiervoor is uiteraard dat het 
droogproces niet te snel mag plaatsvinden. Bij de 
testopstelling (bij kamertemperatuur van 20°C en 
een gladde laboratoriumtafel als ondergrond) waren 
de omstandigheden wat dat betreft gunstiger dan in 
de praktijk doorgaans het geval zal zijn. 
 
Als gevolg van deze concentratie aan rand van de 
vlek zijn met name de speekselvlekken vrijwel 
uitsluitend te detecteren als licht fluorescerende 
kringen. Binnenin die kringen is dus feitelijk geen 
fluorescentie waarneembaar. Wanneer deze 
kringvorming niet plaatsvindt zijn speekselvlekken 
dus zelfs in grotere concentratie niet of nauwelijks 
waarneembaar. Het niet plaatsvinden van 
kringvorming kan het gevolg zijn van de soort stof 
waarop de vlek is aangebracht, de minimum 
hoeveelheid speeksel, of een te snelle droogtijd. 
 
Het in de testopstelling gebruikte dunne witte 
katoen biedt relatief gunstige absorptie 
omstandigheden, te sterk absorberende dikkere 
stoffen zoals bijvoorbeeld een tissue blijken in het 
geheel niet te fluoresceren, ook niet bij grotere 
concentraties speeksel. 
 
Ook de omgevingstemperatuur speelt een grote rol. 
Tijdens de experimenten droogden de vlekken bij 
kamertemperatuur. In de praktijk zullen dergelijke 
vlekken, wanneer de kleding op het lichaam wordt 
gedragen, als gevolg van de lichaamswarmte 
sneller kunnen drogen.  Met een digitale sonde 
werd de uitwendige lichaamstemperatuur van een 
vrouwelijk proefpersoon gemeten onder een dunne 
blouse. De temperatuur varieerde tussen de 28 en 
31°C. Onder deze omstandigheden zal droging dus 
relatief sneller plaatsvinden, hetgeen eveneens een 
ongunstig effect zal hebben op de kringvorming.   
 
 
                                                 
10 De vlekken zijn uiteraard ook met het blote oog m.b.v. diverse oranje 
en rode filters en posities van de crimescope bekeken maar de kleinste 
concentraties waren structureel niet waarneembaar. 

Proefopstelling 2 “make-up verontreiniging” 
 
Op een stuk textiel werden vier vlekken van 10µl 
sperma en speeksel aangebracht. Deze vlekken 
werden ingedroogd en vervolgens verontreinigd 
met verschillende soorten make-up. De test werd 
behalve op speekselvlekken tevens uitgevoerd op 
de spermavlekken omdat deze vlekken een 
veelvoud sterker fluoresceren dan speekselvlekken 
waardoor de invloed van make-up verontreiniging 
op crimescope onderzoek naar lichaamsvloeistoffen 
makkelijker te demonstreren valt. 
 
Het principe van de invloed van oppervlakkige 
make-up verontreiniging op de lichtwerking van de 
crimescope is weergegeven in de illustratie 
hieronder. 

 
Om te kunnen fluoresceren, moet het celmateriaal 
dus beschenen worden door het blauwe licht van 
de crimescope. Indien echter aan de oppervlakte 
van de textiele drager een verontreinigende stof 
aanwezig is die een kleur heeft welke het blauwe 
licht wegfiltert (zoals het oranje/rood/beige van 
make-up), dan zal het blauwe licht uiteraard nooit, 
of onvoldoende, het onder de verontreiniging 
aanwezige celmateriaal bereiken, waardoor 
fluorescentie niet, dan wel sterk verminderd zal 
plaatsvinden.  
 

 
 
Foto 12: Vier ingedroogde speeksel en spermavlekken van 
10µl  op dun wit katoen zichtbaar onder de Crimescope bij 

455nm & oranjefilter. Diverse make-up vlekken werden 
aangebracht op de sterkst fluorescerende randen van de 

sperma en speekselvlekken. 
 



Zoals al zichtbaar op foto 12 maken make-up 
vlekken, afhankelijk van de concentratie, het zelfs 
bij zeer sterk fluorescerende spermavlekken al 
moeilijk tot onmogelijk om nog onder de crimescope 
te kunnen worden waargenomen. 
 

 
 
Foto 13: De aangebrachte make-up vlekken zoals zichtbaar 

bij normaal licht 
 

 
 

Foto 14: Duidelijk zichtbaar op deze detailfoto van de 
speekselsporen; de kringvormige speekselvlekken zijn daar 

waar de make-up is aangebracht, nagenoeg volledig 
onzichtbaar geworden. 

 

 
 
Foto 15: Ook de veel sterker fluorescerende spermavlekken 

bevestigen het beeld. Afhankelijk van de concentratie van de 
aangebrachte make-up is ook hier de detectie sterk 

gehinderd, danwel onmogelijk geworden. 

Proefopstelling 3: “belichting vanaf de  
achterkant” 
 
Om de validiteit van het uitgevoerde experiment (en 
de onderliggende theorie dat oppervlakkige make-
up vlekken de visuele detectie met behulp van de 
crimescope verstoren), zijn foto’s gemaakt van 
dezelfde katoenen proeflap met make-up 
verontreinigde speeksel en spermavlekken, waarbij 
de belichting door de crimescope deze keer niet 
frontaal (zoals gebruikelijk), maar vanaf de 
achterkant plaatsvond. De onderliggende theorie 
van deze opstelling wordt weergegeven in de 
illustratie hieronder.  

  
 
Aangezien de make-up verontreiniging aan de 
oppervlakte van het textiel is aangebracht zal het 
blauwe crimescope licht dat de vlek van de 
achterkant bestraalt niet worden weggefilterd door 
de frontale make-up verontreiniging. De 
fluorescentie is als zodanig dus op de achterkant 
van het textiel waarneembaar. Omdat de 
fluorescerende ingedroogde lichaamsvloeistoffen 
een licht emitteren van een beduidend langere 
golflengte dan het licht van de crimescope zelf, zal 
de make-up aan de oppervlakte van het textiel dit 
licht in veel mindere mate wegfilteren dan het 
(kortegolf) crimescope licht. 
 

 
 

Foto 16: Vergelijk de met make-up verontreinigde 
spermavlekken op deze foto (met crimescope licht vanaf de 

achterkant) met foto 15.  Overduidelijk is dat de 
fluorescerende vlekken nu wel goed zichtbaar zijn. 



 
 

Foto 17: Uitvergroting van de middelste 10µl speekselvlek 
met Crimescope belichting vanaf de achterkant. Zelfs bij de 

speekselvlekken is een verbeterde fluorescentie, door de 
verontreiniging heen, waarneembaar, ook al blijft detectie, 
als gevolg van de hoe dan ook geringe fluorescentie van 

speekselsporen, relatief lastig. 
 
Gezien de goede resultaten die zijn geboekt bij het 
vanaf de achterzijde belichten van ingedroogde 
lichaamsvloeistoffen op een met make-up 
verontreinigde drager, lijkt de oplossing voor de 
hand te liggen. Belicht en observeer een met make-
up verontreinigd stuk textiel niet van de voorkant, 
zoals gebruikelijk, maar vanaf de achterkant. In de 
praktijk zal dit echter lang niet altijd mogelijk zijn. 
 
In theorie is hetzelfde principe met oppervlakkige 
verontreiniging ook mogelijk met een blauw kleurige 
verontreiniging, zoals bijvoorbeeld oogschaduw. 
Alleen is het in dit geval niet het blauwe crimescope 
licht dat wordt weggefilterd maar het fluorescerende 
licht (langere golflengte) dat wordt tegengehouden 
door de blauwkleurige vlek. Ook hier biedt een 
vergelijkbaar principe van observatie (en al dan niet 
belichting) via de achterkant waarschijnlijk een 
oplossing, zoals schematisch is weergegeven in de 
illustratie hieronder. 
 

 
 
 
 
 

Conclusies Crimescope Proeven 
 
Detectie van speeksel met de Crimescope is hoe 
dan ook minder makkelijk dan detectie van sperma. 
Bij sperma is de detectiekans nagenoeg 100%. Bij 
speeksel zeer zeker niet. De crimescope is dus 
allereerst geschikt voor de detectie van substantiële 
sporen dan wel sporen die te maken hebben met 
zedendelicten. 
 
Kleinere speekselsporen van 2µl of minder zijn zelfs 
onder gunstige laboratorium omstandigheden 
doorgaan niet of nauwelijks detecteerbaar. Een 
dergelijke geringe hoeveelheid speeksel bevat 
echter duizenden kernhoudende cellen. Meer dan 
voldoende celmateriaal om de DNA sporen van de 
heer Louwes op de blouse te kunnen verklaren. 
 
Bij ongunstige, te snelle, droogomstandigheden zal 
geen kringvorming plaatsvinden en wordt ook de 
detectie van grotere hoeveelheden speeksel ernstig 
bemoeilijkt dan wel onmogelijk gemaakt. 
 
Ook op een te sterk absorberende ondergrond vindt 
kringvorming minder makkelijk plaats en wordt de 
succesvolle detectie van grotere hoeveelheden 
speeksel aanmerkelijk bemoeilijkt tot onmogelijk 
gemaakt. 
 
In met make-up verontreinigde, ingedroogde 
speeksel- en zelfs spermavlekken vindt 
fluorescentie bij reguliere frontale belichting met de 
crimescope niet, danwel sterk verminderd plaats. 
Dit is afhankelijk van de concentratie waarmee de 
make-up verontreiniging is aangebracht. Belichting 
vanaf de achterzijde biedt onder dergelijke 
omstandigheden meer mogelijkheden. 
 
 
Conclusies m.b.t. de Deventer moordzaak 
 
De vier belangrijkste veronderstellingen die ten 
grondslag lagen aan de delictgerelateerdheids-
hypothese die ing. Eikelenboom voor het hof van 
Den Bosch uiteen heeft gezet blijken 
onverdedigbaar te zijn. 
 
1. Dat de lichtrode vlekken op de blouse uit 2003 

afkomstig waren van tijdens het delict 
overgebrachte make-up sporen van het gelaat 
van het slachtoffer wordt niet door vaststaande 
feiten onderbouwd en wordt ondermeer 
tegengesproken door de sterke aanwijzingen 
dat de weduwe op de avond van de moord 
geen make-up meer gedragen lijkt te hebben. 

 
2. Dat het DNA materiaal van de heer Louwes in 

de “niet crimescope positieve” sporen afkomstig 
is van huidcellen, is een conclusie die ing. 
Eikelenboom op basis van het 
sporenonderzoek m.b.v. de crimescope nooit 
had mogen trekken. Niet alleen vanwege de 
zeer geringe, en dus niet tot nauwelijks 



detecteerbare, hoeveelheid speeksel die 
daarvoor nodig zou zijn geweest, maar 
eveneens vanwege de aantoonbaar negatieve 
invloed die de lichtrode verontreiniging heeft op 
de fluorescentie van lichaamsvloeistoffen. 

 
3. De gelijktijdige overdracht van het DNA 

houdende celmateriaal van Louwes en de 
lichtrode verontreiniging is evenmin hard te 
maken, ondermeer gezien de aantoonbare 
ernstige cross-contaminerende handelingen die 
hebben plaatsgevonden met de blouse en de 
aanwezigheid van DNA in de nabijgelegen 
crimescope positieve sporen #1 en #8.  

 
4. De stelling dat er op de blouse meer DNA van 

de heer Louwes is gevonden dan d.m.v. een 
regulier zakelijk contact te verklaren is gaat 
eveneens niet op. Het contact gedurende het 
ochtend bezoek was aanmerkelijk anders dan 
een gebruikelijke zakelijke ontmoeting. Een 
eenvoudige reconstructie van mogelijke 
speekseloverdracht is door ing. Eikelenboom 
achterwege gelaten maar had waardevolle 
informatie kunnen opleveren m.b.t. de 
aanmerkelijke hoeveelheid speeksel die tijdens 
de ochtend ontmoeting zal zijn overgebracht. 

 
5. Met betrekking tot de ontmoeting tussen de 

heer Louwes en mevr. Wittenberg op de 
ochtend van de dag waarop zij om het leven is 
gebracht, is het meer dan aannemelijk dat een 
substantiële hoeveelheid celmateriaal in de 
vorm van speekselsporen is overgedragen. 
Rekening houdend met de positie van de heer 
Louwws tijdens gesprek ligt ook de achterkant 
van sierkraag voor de hand als locatie waarop 
celmateriaal kan zijn overgebracht.  

 
  
Conclusie van algemene aard: 
 
Het beeld dat in de media wordt geschetst over de 
door ing. Eikelenboom gepretendeerde specialisatie 
in het vinden van kleine, van huidcellen afkomstige 
delictgerelateerde aanraaksporen, wordt niet 
ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en 
wordt in wetenschappelijke publicaties zelfs  
tegengesproken. Het verkondigen van een 
dergelijke, simplistische en potentieel misleidende 
voorstelling van zaken past een deskundige in een 
strafzaak niet.  
 
Moderne DNA replicatietechnieken, zoals deze 
routinematig worden uitgevoerd tijdens DNA 
fingerprinting onderzoek, zijn dermate gevoelig dat 
geringe hoeveelheden lichaamscellen reeds tot 
complete profielen kunnen leiden. Op dit moment 
zijn er geen technieken beschikbaar die dergelijke 
zeer geringe hoeveelheden celmateriaal kunnen 
identificeren als zijnde afkomstig van huid- of 
speekselcellen. Wel bestaande technieken worden 

ook voor de grotere sporen stelselmatig niet 
toegepast. 
 
Uit een door het Engelse FSS uitgevoerd 
onderzoek11 blijkt dat er een dermate grote variatie 
zit in de overdracht van aanraaksporen DNA, dat 
sommige personen al na 10 seconden een 
compleet profiel achterlaten (good shedders) terwijl 
anderen slechts minimale kenmerken zullen 
achterlaten. Ook wanneer het DNA van een good 
shedder indirect wordt overgebracht via de hand 
van een bad shedder, zal het DNA van de good 
shedder alsnog overheersen en het DNA van de 
bad shedder zelfs geheel maskeren. 
 
Bovendien blijkt uit het werk van Taylor e.a.12 dat 
de belangrijkste factor die iemand tot een “good 
shedder” voor aanraaksporen maakt, is dat de 
betreffende persoon recentelijk contact heeft gehad 
met de lichaamsopeningen van het hoofd. Dit beeld 
wordt ook bevestigd door het onderzoek van FSS 
Murray e.a. die constateerden dat het meeste DNA 
van een T-shirt drager wordt aangetroffen frontaal 
in het nek gedeelte (dichtbij mond, neus, ogen)13. 
 
Uit onderzoek in dit artikel naar mogelijkheid om 
d.m.v. de crimescope speekselsporen te 
detecteren, blijkt overduidelijk dat dit instrument 
tekort schiet bij de detectie van kleine (maar voor 
DNA onderzoek significante) hoeveelheden 
speeksel, en zelfs grotere hoeveelheden speeksel, 
wanneer de omstandigheden niet volledig optimaal 
zijn, of sprake is van oppervlakte verontreiniging. 
 
Uit alles blijkt dus dat iedere uitspraak over een 
geclaimde forensische constatering van huidcellen 
dan wel aanraaksporen, en vooral iedere pretentie 
van delictgerelateerdheid daarvan, met een 
afstandige en extreem kritische wetenschappelijke 
houding dient te worden benaderd.  

                                                 
11 Murray e.a., FSS: “A group of 29 people were tested for their ability 
to deposit their DNA profile onto touched objects. It was found that a 
typical good shedder leaves a complete profile on the surface of a 
plastic tube after contact of only 10 seconds, whereas at the other end 
of the scale a poor shedder will leave only a few alleles, 
possibly with several loci dropping out completely”. 
 
Experiments were carried out to determine whether it was possible for 
individual A to transfer his DNA to individual B through contact, who 
could in turn transfer A’s DNA onto an object. We began with a 
scenario which was most likely to yield a result: a good DNA shedder 
(A) shook hands with a poor shedder (B), who then gripped a plastic 
tube for 10 seconds. The results from swabs of the tubes showed that 
on five separate occasions all of the good shedder’s profile was 
recovered, with none of the poor shedder’s alleles appearing. 
 
12 Marc Taylor at Technical Associates in Ventura, CA, USA has 
hypothesized that one's shedder status is determined by when it was 
that you last used your hands to touch your face/mouth relative to when 
you last washed your hands 
 
13 Murray e.a., FSS: “Work was carried out to determine whether DNA 
profiles could be obtained from clothing; specifically, plain white T-
shirts. After 8 hours wear, more of the wearer’s DNA was recovered 
from the front of the Tshirt than the back. Targeting the neck area 
maximised the chance of obtaining a useful result.” 
 


