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n Forensisch onderzoeker Monique  
Wesselink kijkt door een microscoop in 
het lab van het Nederlands Forensisch 
Instituut (NFI). Zij richt zich op het 
gebruik van DNA uit kattenharen om 
misdaden te helpen oplossen.

I  n 1997 vond een heel bijzon-
dere rechtszaak plaats. De  
verdachte, Douglas Beamish, 

stond terecht voor de moord op zijn ex-
vriendin Shirley Duguay. De 32-jarige 
Duguay, moeder van vijf, verdween drie 
jaar daarvoor plotseling uit haar woon-
plaats Summerside in Canada. Haar auto 
werd een paar dagen later gevonden,  
bespat met bloed. Pas enkele maanden 
later werd haar lichaam aangetroffen in 
een klein graf. Iets eerder stuitte een 
groep militairen op een paar kilometer 
van haar huis op een plastic zak met 
daarin het leren jack van de vrouw. 
Daarop zaten het bloed van Duguay én 
een aantal witte haren. En juist die ha-
ren deden haar moordenaar de das om. 
Want ze bleken afkomstig van Snowball, 
zijn witte kat. Beamish verdween voor 
achttien jaar de cel in.
Deze Canadese moordzaak is de eerste 
veroordeling waarbij huisdier-DNA een 
grote rol speelde. Sterker nog: zonder 
Snowballs haren zou de zaak op een 
dood spoor zijn beland, aldus de op-
sporingsambtenaar. Maar het is zeker 
geen unieke zaak; het lijkt zelfs een 
tendens te zijn. 
Ook in Nederland. Op de afdeling Niet-
Humane Biologische Sporen van het 
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 
werkten rond de eeuwwisseling nog een 
handjevol mensen, maar inmiddels zijn 
dat er vijftien. In januari dit jaar werden 
ze nog ingeschakeld om de kattenharen 
te onderzoeken die waren aangetroffen 
op de schoenen van twee inbrekers uit 
Amersfoort. En laat er nu net een ver-
harende kat aanwezig zijn geweest  
in de woning in Muiderberg waarin ze 
binnendrongen. Het NFI hoopt de haren 
van de kat te matchen met de haren op 
de schoenen van de mogelijke daders. 
Of een eventuele match doorslaggevend 
is voor een mogelijke veroordeling, 
kan de politie nog niet zeggen. Maar de 
verdachten hebben in ieder geval iets uit 
te leggen.

Acht kattenharen
Een van de NFI-onderzoekers die zich 
op het gebruik van katten-DNA in straf-
zaken richt, is Monique Wesselink. Zij 
promoveerde vorig jaar aan de Univer-

siteit van Amsterdam op de werkwijze 
bij dit type forensisch onderzoek. Hoe 
gaat zo’n analyse in zijn werk? “Eerst 
krijgen wij op het lab een sporendrager 
binnen”, vertelt Wesselink. “Dat kan 
bijvoorbeeld een jas of een tas zijn. Daar 
halen we voorzichtig de sporen vanaf, 
zoals haren, bloed of poep, en die stop-
pen we in een reageerbuisje. Daaruit 
extraheren we het DNA.”
Hoe meer er van het spoor aanwezig is, 
hoe groter de kans op een betrouwbaar 
DNA-profiel. In de Canadese moordzaak 
werden acht kattenharen gevonden, 
waarvan er maar eentje bruikbaar bleek 
voor het onderzoek. De experts hadden 
destijds geluk dat er voldoende DNA 
in de haarwortel zat voor een match. 
Tegenwoordig kunnen forensisch on-
derzoekers over geavanceerdere tech-
nieken beschikken, zodat ook uit haren, 
bloed en poep in slechte staat (omdat 
ze bijvoorbeeld zijn blootgesteld aan 
zon, wind of regen) DNA kan worden 
gehaald.
Het verkregen genetische materiaal 
wordt vervolgens vermeerderd met be-
hulp van het enzym DNA-polymerase. 
“Dit doen we alleen met de stukjes 
DNA, ofwel genetische markers, waarin 
we interesse hebben”, zegt Wesselink. 
“Vervolgens bepalen we de volgorde van 
de bouwstenen van het DNA (die worden 
aangeduid met de letters A, T, C en G −‒ 
red.) in deze markers.”

Unieke match
Stel, je probeert een kattenhaar die 
is gevonden op een plaats delict te 
matchen met de haren van het huisdier 
van de verdachte, het referentiemateri-
aal: dan zoek je bij beide DNA-profielen 
binnen de genetische markers naar de 
lettercodes. Zie je in het ene profiel bij-
voorbeeld de combinatie ATATAT, maar 
in het andere ATCTAT, dan is er geen 
overeenkomst in deze stukjes DNA. 
En die vergelijkingen kun je ook voor 
andere genetische markers maken.
Als er eenmaal een match is tussen het 
DNA op de plaats delict en het referen-
tie-DNA, dan rest de vraag: hoe uniek is 
die match nu eigenlijk? Het zou tenslotte 
zomaar kunnen dat er meer katten 
rondlopen met (bijna) dezelfde NF

I

De cel in door je eigen kat of hond. Het gebeurt 
de laatste jaren steeds vaker dat huisdier-DNA 
naar de dader leidt in misdaadzaken. Hoe gaat 
dit type sporenonderzoek in zijn werk?
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 Bloed van de pitbull Chief op de  
kleren van de verdachte leidde tot een 
veroordeling in de gruwelijke moord op 
zijn baasjes in Washington in 1998.

 In 2001 pikte de kaketoe Bird in 
de VS een inbreker. De vogel stierf, 
maar door het bloed op zijn snavel 
werd de dader ontmaskerd.

In latere strafzaken werd vooral gekeken 
naar de kans op een unieke match. In 
2010 werd in Groot-Brittannië een man 
veroordeeld die met behulp van zijn 
hond een tiener om het leven bracht.  
De kans dat het DNA in het hondenbloed 
overeenkwam met het DNA van een an-
dere hond dan die van de veroordeelde, 
was één op enkele miljarden. Probeer je 
daar maar eens uit te praten. Tien jaar 
eerder was al een man veroordeeld voor 
moord tijdens een gewapende overval 
doordat de hondenpoep die onder een 
van zijn sneakers zat, matchte met hon-
denpoep die was gevonden op het erf 
waar de moord werd gepleegd. De kans 
dat het om twee verschillende poepen-
de honden zou gaan, was hier één op 
tien miljard.

Insluiten of uitsluiten
Het is geen toeval dat juist bloed en 
poep van een huisdier tot een match 
leidden. Die materialen bevatten DNA 
uit de celkern, zogeheten nucleair 
DNA. Dit type DNA is behoorlijk uniek 
voor een individu. Als een forensisch 
onderzoeker de keuze heeft, gaat hij bij 
een analyse dus altijd voor dit type ge-

code in de onderzochte genetische 
markers. “Als een DNA-profiel nog 

nooit eerder is gevonden, zegt dat meer 
dan een profiel dat we in meerdere Ne-
derlandse katten of honden terugzien”, 
verklaart Wesselink. “Om dit na te gaan, 
is er sinds 2010 een referentiedatabase 
met daarin kattenharen van ruim 250 
Nederlandse, 128 Duitse en 64 Belgi-
sche individuele katten. Eenzelfde soort 
database is er voor honden. Zo kunnen 
we nagaan hoe groot de kans is dat een 
bepaald DNA-profiel bijzonder is.” 
Ook in de Canadese moordzaak werd 
gekeken naar het DNA van de populatie 
katten in de omgeving van Summerside, 
dat op Prince Edwardeiland in het oos-
ten van Canada ligt. Zou het kunnen dat 
de katten op dit eiland vooral onderling 
paren en er dus relatief weinig geneti-
sche verschillen zijn? De opsporings-
ambtenaar zocht het uit door twintig 
katten in Summerside en omgeving op 
te pikken en hun bloedmonsters te laten 
onderzoeken. Gelukkig bleek de gene-
tische diversiteit groot genoeg om te 
kunnen spreken van een overtuigende 
match tussen de haar op het jack en de 
kat van Beamish.

 De witte kat 
Snowball werd 
beroemd om zijn 
rol in een Cana-
dese moordzaak 
uit 1997. Douglas 
Beamish (kleine 
foto) liet wat 
haren van zijn 
kat achter op 
kleding van het 
slachtoffer en kon 
op grond daarvan 
veroordeeld 
worden.

1 Planten en 
bomen

Als er zaadjes 
of blaadjes in 
of op de kle-
ding van een 
verdachte 
worden ge-
vonden waarvan het DNA overeen-
komt met het genetische materiaal 
van de bomen of planten op de 
plaats delict, dan kan dat als bewijs-
materiaal dienen.

2 Bacteriën 
Geloof het 

of niet, maar 
inbrekers  
laten weleens 
een stinkend 
presentje ach-
ter in de door 

hen bezochte woning. En in die poep 
vind je veel bacteriën. De bacterie-
populatie uit de darmen is vrij uniek 
voor een persoon en vormt dus een 
sterke aanwijzing dat de verdachte 
zich in de woning bevond. 

3 Algen
Wanneer 

een lijk in het 
water wordt 
aangetroffen, 
kunnen algen 
op een kle-
dingstuk van 
een verdachte tot een veroordeling 
leiden. 

4 Insecten
Bij foren-

sisch entomo-
logisch onder-
zoek wordt 
gebruikge-
maakt van 
vliegen die  

eitjes leggen op dode lichamen. Een 
made die uit zo'n eitje komt, maakt 
verschillende ontwikkelingsstadia 
door en kan een aanwijzing geven 
over het moment van overlijden.

4             Natuurlijke 
sporen
Naast huisdieren laten ook andere 
organismen sporen achter die helpen 
om misdaden op te lossen.

Veroordeeld 
door dierensporen
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netisch materiaal. Ook in haarwortels, 
zoals in de Canadese moordzaak, zit 
DNA uit de celkern. Maar zijn er alleen 
haren zonder wortels beschikbaar, dan 
moet de forensisch onderzoeker zich 
wenden tot een ander type DNA, het 
mitochondriaal DNA. Die soort zit in  
de mitochondriën, de energiefabriekjes 
van de cel. Het gebruik van mitochon-
driaal DNA levert in misdaadzaken 
minder sterk bewijs op. “Dit type gene-
tisch materiaal wordt overgedragen via 
de moeder”, legt Wesselink uit. “Dat 
betekent bijvoorbeeld dat alle kittens 
uit een nest hetzelfde mitochondriaal 
DNA bezitten. Een unieke match tussen 

haren die op een plaats delict worden 
gevonden en een referentiedier is er 
dus nooit. Maar je kunt zo wel insluiten 
of uitsluiten: de gevonden haren zijn 
afkomstig van familie van het huisdier 
van de verdachte óf juist niet.”
Uiteindelijk geldt in alle gevallen dat de 

sterkte van het verkregen DNA-bewijs 
niet alleen afhangt van hoe uniek de 
match is, maar ook van de context van 
de zaak. Zijn de haren of het bloed op 
een jas van het slachtoffer gevonden 
of op de tape waarmee het slachtoffer 
was gekneveld? Dat laatste geeft het 
genetische bewijs meer gewicht in de 
rechtszaal. 
De komende jaren zal dierlijk DNA een 
steeds grotere rol gaan spelen in op- 
sporing en veroordeling, verwacht  
Wesselink. “Politiemensen die sporen-
onderzoek verrichten, herkennen dit 
soort sporen steeds beter. En met de 
huidige technologische ontwikkelingen 
is een match ook steeds vaker betrouw-
baar vast te stellen.” Wie weet hoeveel 
zaken we dus nog kunnen oplossen 
dankzij onze dierlijke huisvrienden. n

n DNA-sporen en andere biologi-
sche materialen van dieren worden 
zorgvuldig bewaard bij het Neder-
lands Forensisch Instituut (NFI). De 
onderzoekers kijken of er een match 
bestaat tussen dit DNA en het ras van 
het huisdier van een verdachte.

 Hondenharen op twee omgebrachte 
mannen leidden in 1982 tot de veroor- 
deling van Wayne Williams, die later een 
seriemoordenaar bleek te zijn.

 Een sprinkhaan op de kleding van een  
in 1985 in de VS vermoorde man miste een 
pootje. Dat werd teruggevonden in de jaszak 
van de verdachte.

Ga voor meer informatie naar www.kijkmagazine.nl/artikel/dieren-dna-bewijs

Marysa van den Berg is wetenschapsjournalist. Voor dit artikel raadpleeg- 
de zij onder meer de volgende literatuur: Miguel Arenas e.a.: Forensic  
genetics and genomics. Much more than just a human affair, PLOS Genetics  

(21 september 2017) | Monique Wesselink: DNA markers for forensic identification of 
non-human biological traces, proefschrift Universiteit van Amsterdam (26 april 2018).

 Kittens uit 
één nest hebben 
hetzelfde mito-
chondriaal DNA, 
dat van moeder 
op kind wordt 
overgegeven. 
Zo zie je hier dat 
de onbekende 
poes (1) familie 
moet zijn van 
Minoes (3) omdat 
ze in dit stukje 
erfelijk materiaal 
dezelfde letters 
van de DNA-code 
hebben.
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1. onbekend

2. Felix

3. Minoes

4. Poekie


