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Serieplegers komen ook in Nederland voor. Denk aan de Utrechtse 
serie verkrachter, aan Willem van E. die vijf vrouwen vermoordde 
en aan diverse seriebrandstichters. Sinds kort is er een boek dat 
veel informatie over dit fenomeen biedt. ‘Met twee strafbare 
feiten kun je soms al van een serie pleger spreken.’ 
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‘Seriemoord is een 
proces’

Leden van de toenmalige technische recherche onderzochten in 2001 in Harkstede het woonhuis van de van moord verdachte Willem van E. 
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Serieplegers zijn van alle tijden. Toch is er, zeker in 
Nederland, weinig aandacht voor. Bureau Beke heeft op 
eigen initiatief dit hiaat opgevuld met het boek 

‘Serieplegers’ (zie kader). Hiermee willen de schrijvers politie-
medewerkers kennis bieden over (de 
opsporing van) serieplegers en meer aan-
dacht genereren voor het onderwerp. “We 
hebben ons daarbij beperkt tot vier typen 
serieplegers”, zegt Anton van Wijk van 
Bureau Beke. “Seriemoordenaars, seriever-
krachters, seriebrandstichters en seriestal-
kers.” 
Er bestaat geen eenduidige definitie van 
een seriepleger en mede daardoor is nau-
welijks bekend hoeveel seriemoordenaars of 
-verkrachters er zijn. Van Wijk en zijn colle-
ga Ilse van Leiden hanteren de volgende 
afbakening: een seriepleger maakt zich 
meerdere keren schuldig aan hetzelfde ver-
grijp, waarbij hij op verschillende momen-
ten in de tijd meerdere slachtoffers maakt 
en tussentijds niet wordt aangemerkt als 
verdachte. Bovendien moet het ernstige 
delicten betreffen die een grote impact 
hebben op het slachtoffer en/of de samen-
leving en is de motivatie van de verdachte 
intrinsiek. Het gaat dus niet om financieel 
gewin of groepsdruk. “Daarmee onder-
scheiden we de seriepleger ook van de 
veelpleger, want je spreekt pas van een veel-
pleger als hij tien delicten op zijn naam 
heeft. Bij een seriepleger kunnen twee 
strafbare feiten al voldoende zijn. Bovendien 
beperkt een veelpleger zich doorgaans tot 
delicten met een geldelijk gewin.”
Serieplegers bestaan in alle soorten en 
maten, maar overeenkomsten zijn er ook. 
Vaak hebben ze een alcohol- of drugspro-
bleem, is sprake van persoonlijkheidsproble-
matiek, zijn ze sociaal zwak, hebben ze ook 
andere delicten gepleegd en zijn ze het 
slachtoffer geweest van seksueel misbruik of 
van mishandeling en verwaarlozing. En ze 
leren van hun eerdere misdrijven. 

Moordenaars
Van alle serieplegers is het meeste onderzoek verricht naar de 
seriemoordenaars. Ook hier speelt weer het probleem van de 
afbakening. Bij een seriemoordenaar gaat het om het plegen van 
minimaal twee moorden, over een langere tijdsperiode. Dat is 
ook het verschil met de massamoordenaar. Die maakt zoveel 
mogelijk slachtoffers op hetzelfde moment. Seriemoord is een 
wereldwijd fenomeen, dat ook in Nederland voorkomt. Volgens 
de definitie van Van Wijk zijn er in de recente geschiedenis in 

ieder geval zes Nederlandse seriemoordenaars opgepakt. 
Wat de opsporing bemoeilijkt, is dat een vast profiel van een 
seriemoordenaar niet bestaat. Wel staat vast dat de meeste serie-
moordenaars blanke mannen zijn, die solistisch handelen en een 
psychopathisch ziektebeeld hebben. Bovendien zijn ze vaak al 
bij de politie in beeld wegens crimineel gedrag, in het bijzonder 
wegens vermogens- en zedenmisdrijven. “Fantasieën spelen een 
belangrijke rol bij seriemoordenaars”, zegt Van Wijk. “Soms 
bestaan die al jaren voordat ernaar wordt gehandeld. Seriemoord 
is geen snelle daad, maar veel meer een proces. Mishandeling en 
misbruik van het slachtoffer kunnen voorafgaan aan de moor-
den. Het gaat om macht en controle.” 
Vaak hebben seriemoordenaars een signatuur: een persoonlijk 
visitekaartje dat feitelijk geen verband houdt met de moord. 
“Bijvoorbeeld het afknippen van een stuk haar van het slachtof-
fer”, verduidelijkt Van Wijk. Dit merkteken blijft in de regel 
onveranderd en dat biedt mogelijkheden een serie misdrijven 
aan dezelfde dader te linken. 

Verkrachters
Naar serieverkrachters is minder onderzoek gedaan dan naar 
seriemoordenaars. Mogelijk omdat serieverkrachting een rede-
lijk zeldzaam fenomeen is, aldus de onderzoekers. Een andere 
verklaring is dat de politie het seriematige karakter van een 
reeks verkrachtingen niet altijd herkent, omdat er onvoldoende 
sporen zijn die aan elkaar kunnen worden gelinkt. Hoeveel 
serieverkrachters er zijn, is onduidelijk, maar vast staat wel dat zij 
gedurende hun carrière veel verkrachtingen (kunnen) plegen. 
Seks en lust zijn hun primaire motieven. Serieverkrachters gaan 
te werk als roofdieren: ze kijken voortdurend naar geschikte 
locaties en zoeken hun kwetsbare slachtoffers vaak in een ver-
trouwde omgeving. Ze gebruiken vaak instrumenteel geweld. 
Marcel Tiehuis onderzocht als teamleider van het toenmalige 
Utrechtse Recherche Bijstandsteam vele tientallen ernstige 

Serieverkrachters gaan te werk als roofdieren: ze kijken voortdurend naar 

geschikte locaties en zoeken hun kwetsbare slachtoffers vaak in een vertrouw-

de omgeving.
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delicten. Tegenwoordig is Tiehuis casemanager bij de Pilot 
Solistische Dreigers. Indertijd deed hij ondermeer onderzoek 
naar de Utrechtse serieverkrachter die in 1995 en ’96 zes ver-
krachtingen pleegde en twaalf pogingen deed. In 2001 pleegde 
hij nog een verkrachting en deed hij een tweetal pogingen 
daartoe. Deze serieverkrachter is nooit gevonden. Een ander 
voorbeeld is Martin C., een van de beruchtste Nederlandse 
serieverkrachters. Hij werd in 1993 veroordeeld voor een reeks 
gewelddadige verkrachtingen. Toen hij in 1999 vrijkwam, ont-
voerde en vermoordde hij de dertienjarige Sybine Jansons en 
vergreep zich daarna aan enkele vrouwen voordat de politie 
hem wederom kon oppakken. 
“Met name zedendelinquenten zijn erg berekenend en zij leren 
van hun fouten”, zegt Tiehuis. “Martin C. was de eerste keer 
opgepakt nadat hij DNA-sporen had achtergelaten; vervolgens 
deed hij er alles aan om geen DNA achter te laten. Dat is ken-
merkend voor serieplegers. Zij worden vaak steeds sporenbe-
wuster en behendiger om uit beeld van de politie te blijven. Als 
iemand heel veel moeite doet om zijn sporen te wissen en om 
zijn slachtoffer onder controle te houden, is dat voor mij een 
indicatie dat mogelijk sprake is van een serie. Al staan zedende-
licten sowieso vaak niet op zichzelf. Bij zedendelinquenten is 
doorgaans sprake van eerdere delicten of pogingen daartoe.”

Brandstichters
Naar seriematige brandstichters is wel énig (internationaal) 
onderzoek gedaan. Hoewel Nederland geregeld wordt opge-
schrikt door seriebrandstichters – denk aan ’t Zandt en 
Winschoten – ontbreekt een eenduidige definitie. Het is onbe-

kend hoeveel seriebrandstichters hier actief zijn. Veelal zijn het 
jonge autochtone mannen die worstelen met gevoelens van 
frustratie en agressie. Het merendeel van hen sticht brand bin-
nen een straal van drie kilometer van hun woning. “Onderzoek 
naar geografisch gedrag van seriebrandstichters is veelbelovend 
en kan de recherche aanknopingspunten bieden”, zegt Van 
Wijk.
Een ander hulpmiddel om het seriematige karakter van brand-
stichtingen aan te tonen, is de modus operandi. De wijze waar-
op een brandstichter het delict uitvoert, zoals gebruikte hulp-
middelen, tijdstip van de brandstichting, het doelwit  en de 
pleeglocatie kunnen relevant zijn voor het opsporingsonder-
zoek. Zo gebruikte de pyromaan uit ’t Zandt altijd een kaars 
om de brand te stichten. Maar ook de modus operandi van een 
seriebrandstichter kan in de loop van de tijd veranderen. Toch 
is het lastig brandstichtingen aan elkaar te koppelen. Het bewijs 
is vaak letterlijk en figuurlijk in vlammen opgegaan. Maar bij-
voorbeeld ook doordat de oorzaak van een brand niet altijd 
wordt herkend en de politie brandstichting ook wel als vernie-
ling of vandalisme wegschrijft. 

Stalkers
Stalking is het voortdurend lastig vallen van iemand anders. Pas 
sinds juli 2000 is ‘belaging’ strafbaar volgens de Nederlandse 
wet. Mede daarom bestaat nog weinig kennis over recidive en 
over seriematige stalking. Wel zijn het voornamelijk oudere 
mannen die vrouwen lastigvallen, maar het komt ook voor dat 
vrouwen mannen belagen. Een groot deel van hen is verslaafd 
of kampt met psychische problemen. Ze zien doorgaans niet in 
dat het slachtoffer niet van hun aandacht gediend is en vallen 
na een veroordeling vaak in herhaling. Meestal gaat het om 
voormalige geliefden van wie één niet kan verdragen dat de 
relatie is beëindigd. Bij hen is de kans op dreigementen en 
geweld het grootst. Een deel van de stalkers beperkt zich niet 

tot het oorspronkelijke slachtoffer, maar valt ook familiele-
den en vrienden lastig.

Seriematige stalking komt ook voor. Daarbij belaagt 
de dader verschillende slachtoffers die niets met 

elkaar te maken hebben. Seriestalkers willen geen 
relatie met het slachtoffer maar genieten van de 
controle en macht die ze uitoefenen. Net als 
bij serieverkrachters dringt de term ‘roofdier’ 
zich op: seriestalkers zoeken kwetsbare slacht-
offers. Stalking kan resulteren in ernstige 
delicten als moord. Het gaat hier vermoede-
lijk om een relatief klein deel van de stalkers. 

Opsporing
Een eerste stap om serieplegers op te sporen, 
is opmerken dat sprake is van een serie mis-
drijven. “De politie moet het verband zien en 
niet alleen kijken naar de afzonderlijke delic-

ten”, meent Van Wijk. “Vaak stopt een onder-
zoek als een verdachte is gevonden. Soms ook 

In het Groningse dorp ‘t Zandt brak in korte tijd achttien keer brand uit. 



als een vermoeden bestaat dat iemand meer op zijn geweten 
heeft. De restinformatie blijft liggen, uiteindelijk omdat het 
openbaar ministerie andere prioriteiten stelt. Marcel Tiehuis 
herkent zich niet in deze kritiek. “Bij gerede vermoedens dat 
een verdachte meer misdrijven heeft gepleegd, doen wij daar 
altijd onderzoek naar. Zeker bij zedendelicten kijken we altijd 
verder.” Wel wijst hij erop dat die eerdere misdrijven dan goed 
en uitgebreid geregistreerd moeten worden om een goede ver-
gelijking mogelijk te maken. “En daar ontbreekt het nog wel 
eens aan.”   
Een seriematig karakter van misdrijven aantonen, kan op ver-
schillende manieren. Overeenkomende forensische sporen, zoals 
DNA en dacty, liggen daarbij het meest voor de hand. Maar 
dergelijke sporen zijn niet altijd voorhanden. Daarom is het van 
belang ook naar andere aspecten te kijken. 

ViCLAS
Het linken van zeden- en moordzaken is mogelijk met het 
Violent Crime Linkage Analysis System (ViCLAS). Dat biedt 
een landelijk overzicht van zaken en is zeer nuttig voor het 
ontmaskeren van serieplegers, omdat die zich soms niet aan de 
politieregio’s houden. Op basis van ViCLAS kan de politie een 
vergelijkende zaaksanalyse uitvoeren met het doel vast te stellen 
dat de diverse delicten door dezelfde dader zijn gepleegd. 
Tiehuis: “De pakkans kan hiermee worden vergroot. Hoe meer 
delicten, des te meer opsporingsmogelijkheden. Linkage analy-
sis is bijvoorbeeld van grote waarde gebleken in het onderzoek 
naar de Twentse dierenbeul. In de periode tussen 2000 en 2005 
mishandelde en doodde hij een groot aantal dieren. In 2004 
werd de afdeling Moord en zeden van het toenmalige KLPD 
om advies gevraagd. Na linkage analysis van een groot aantal 
dierenmishandelingen, konden deze in verband worden 
gebracht met de moord op een zwerver en drie pogingen tot 

doodslag op fietsers. Na review van het complete dossier wer-
den uiteindelijk aanwijzingen verkregen in de richting van de 
dader. Essentieel is wel dat de politie de waarde van deze 
methode inziet en de juiste informatie aanlevert.” Van Wijk stelt 
dat de mogelijkheden van ViCLAS nog beter benut kunnen 
worden als alle eenheden consequent hun informatie doorge-
ven aan de Landelijke Eenheid. 

Verhoor
Zijn er indicaties van een serie misdrijven, dan kan het zinvol 
zijn als de politie gebruik maakt van gedragskundigen. Die 
kunnen de groep verdachten verkleinen door een analyse van 
het gedrag en de kenmerken van misdrijven te maken. 
Geografische profilering kan het zoekgebied verkleinen. “Het 
zijn instrumenten om in een onderzoek de richting te bepa-
len”, zegt Van Wijk. “En de doorsnee rechercheur doet in zijn 
of haar carriere te weinig ervaring op met serieplegers. Mijn 
voorstel is om altijd gedragskundigen in te schakelen bij alle 
zaken waarvan de politie denkt dat er meer aan de hand is.” 
Het verhoor van de vermoedelijke seriepleger is essentieel, in 
die zin dat de kwaliteit ervan bepalend kan zijn voor de her-
kenning van een serie misdrijven en de kans op een veroorde-
ling. “Het afstemmen van verhoorders op de verdachte is 
belangrijk”, volgens Van Wijk. “Daarbij moet men ook rekening 
houden met de psychische achtergrond van de verdachte. Ook 
hierbij is het dus goed een gedragskundige in te schakelen.” 
Met het boek hopen de schrijvers te bereiken dat er binnen de 
politie beter wordt gekeken naar het mogelijk seriematige 
karakter van misdrijven. De opsporing van serieplegers verdient 
structurele aandacht van de politie, betogen zij. “Er is sprake 
van een kennislacune. De opsporing is nu vooral incidentge-
richt”, aldus Van Wijk. “Systematisch zoeken naar mogelijke 
seriedelicten is nog te weinig routine binnen de politie. 
Daarom is de registratie ervan niet optimaal en dat maakt 
wetenschappelijk onderzoek ook weer lastig. Men moet het 
onderbuikgevoel soms meer laten meewegen in het voortzetten 
van een opsporingsonderzoek. Er wordt veel geïnvesteerd in 
voorkomen van recidive, maar de overheid, in dit geval de poli-
tie, moet proberen meer aan de voorkant te komen. Het gaat 
om awareness, kijken door de juiste bril. Daarmee kun je een 
seriepleger stoppen, oude misdrijven oplossen en nieuwe delic-
ten voorkomen. Daarmee vergroot je de effectiviteit van de 
opsporing.” n
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n Boek ‘Serieplegers’
Het idee voor een boek over serieplegers ontstond vijf 
jaar geleden al bij de schrijvers. “Tijdens een training die 
mijn collega-onderzoeker Ilse van Leiden en ik volgden bij 
voormalig FBI-agent en profiler Roy Hazelwood”, vertelt 
criminoloog Anton van Wijk van Bureau Beke. Hazelwood 
en zijn collega’s gelden als degenen die het onderzoek 
naar serieplegers op de kaart hebben gezet. In de 
Verenigde Staten dan, want in Nederland is er tot aan de 
publicatie van ‘Serieplegers’, nauwelijks onderzoek gedaan 
naar dit fenomeen. “Maar dat het voorkomt, weten we 
uit zaken die hier hebben gespeeld en al dan niet zijn 
opgelost. Denk aan de Utrechtse serieverkrachter, 
Willem van E. die is veroordeeld voor de moord op vijf 
vrouwen en diverse seriebrandstichters.”  
Desondanks leverde een zoektocht naar Nederlandse 
onderzoeksgegevens zowel van politiezijde als de weten-
schap bar weinig op. En dus besloten de onderzoekers de 
kennis die in het buitenland is opgedaan te bundelen en 
waar mogelijk te relateren aan Nederland. Als een soort 
kennismaking met het fenomeen en mogelijk de aanzet 
tot diepgaander onderzoek.

Het boek Serieplegers is recent verschenen bij Uitegeverij 
Boom Lemma.
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