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DANKWOORD 
 
In 2004 ben ik bij de Amsterdam School for Social science Research (ASSR; thans 
AISSR) gestart met mijn promotieonderzoek. Bij de ASSR trof ik een prettige, 
collegiale en intellectueel-uitdagende omgeving. Onderdeel van die cultuur zijn 
mijn twee begeleiders, John Grin en Amâde M’charek. Zonder hen was dit 
boek er nooit gekomen. John, jij was altijd bereikbaar, we konden op korte 
termijn afspraken maken, en je trad op als bewaker van zowel de rode lijn als 
het onderzoeksproces. Je liet mij de ruimte, maar stuurde bij als dat nodig was. 
Van jou heb ik geleerd mij te laten leiden. Dat is een waardevolle les. Amâde, 
zonder jou had dit onderzoek sowieso nooit uitgevoerd kunnen worden. Jij 
hebt het niet alleen geïnspireerd, maar ook gefinancierd gekregen. Toen jij mij 
vroeg dit onderzoek uit te voeren, had ik mijn bedenkingen. Ik vond wetgeving 
bijvoorbeeld maar saai. Ondertussen beschouw ik mijzelf – met veel plezier – 
als sociaal-wetenschapper met een interesse in zowel wetenschap als wetgeving. 
Dat, en nog veel meer, is jouw verdienste. Ik kijk dus uit naar onze verdere 
samenwerking. John en Amâde, mijn dank voor jullie vertrouwen, inzet en 
betrokkenheid in de afgelopen jaren. 

Stuart Blume, Peter de Knijjff, Geert-Jan Knoops, Annemarie Mol, 
Irma van der Ploeg en Mark Rutgers zijn zo vriendelijk geweest zitting te willen 
nemen in de promotiecommissie. Ik dank hen hartelijk voor het lezen van het 
proefschrift en de beoordeling ervan. Ik kan niet anders zeggen dat ik uit kijk 
naar uw oppositie. 

Dit proefschrift had nooit voltooid kunnen worden zonder de 
persistente aanmoediging, hulp en kritiek van collega’s van verschillende 
instituten en organisaties, ik denk daarbij in het bijzonder aan: Karin van 
Deudekom, Menno Dolman, Truus Duisterwinkel, Richard Hindmarsh, Bert-
Jaap Koops, Barbara Prainsack, Merel Prinsen, Anke Slotboom en Robin 
Williams; speciale dank in dat kader ben ik verschuldigd aan Kees van der Beek 
en Ate Kloosterman van het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag, en 
Thirsa Kraayenbrink en de andere medewerkers van het forensisch 
laboratorium voor DNA-onderzoek in Leiden. In de loop der tijd hebben veel 
mensen mij te woord gestaan tijdens interviews, gesprekken en bezoeken. Hun 
verhalen en inzichten zijn onderdeel geworden van dit boek, waarvoor ik hen 
zeer erkentelijk ben. Geertje van Berlo, Esther Keizer, Claire Schalm en 
Lonneke van der Velden hebben mij enorm geholpen door de laatste versies 
van de hoofdstukken te lezen en editten.  

Veel collega’s van de ASSR hebben mij op verschillende manieren 
gesteund en vertrouwen geschonken. Een aantal van hen wil ik in het bijzonder 
noemen. Chip Huisman, Gerben Korthouwer en Christian Scholl voor het 
delen van kamers, koffie en intensieve gesprekken; Teun Bijvoet, Anneke 
Dammers, José Komen, Miriam May, en Hermance Mettrop van het bureau; en 
alle collega’s die hebben deelgenomen aan de leesclubjes, cursussen en 
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onderzoeksgroepen ‘biopower’, ‘Foucault’, ‘law in action’, ‘STS’, ‘Methodology 
Clinic’, ‘Modernity’, ‘SIC-STS’, ‘Medische antropologie’ en ‘Rethinking politics’.  

Warme herinneringen heb ik aan alle begeleiders van en deelnemers 
aan cursussen en colloquia die ik heb gevolgd bij de onderzoeksschool 
Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur (WTMC), de Nederlandse 
Onderzoeksschool voor Vrouwenstudies (NOV) en het Engelse Post-graduate 
Forum on Genetics and Society (PFGS). Met name Els Rommes, Paul Wouters, 
Sally Wyatt (WTMC) en Rosi Braidotti (NOV) wil ik danken voor de prettige 
en uitdagende bijeenkomsten.  

Van de hartelijke samenwerking met Iris van den Berg-Schröer, 
Dymphie van Berkel, Sylvia Blad, Martin Boeckhout, Eline van Haastrecht, 
Willem Halffman, Marta Kirejczyk, Mirjam Kohinor, Marjolein Kuijper, 
Annemiek Nelis, Wija Oortwijn, Sabine Ootes, Rob Reuzel, Arie Rip, Dirk 
Stemerding, Nicolien Wieringa en Dick Willems heb ik veel geleerd. 

‘Domweg gelukkig in Amstelveen’ ben ik geweest dankzij mijn ouders 
Ellie en Harm Toom, die mij niet alleen op allerlei wijzen hebben ondersteund 
in de afgelopen jaren, maar ook hun huis in bruikleen gaven om dit boek af te 
schrijven. Marijne Beenhakker maakt het allemaal de moeite waard. 

Het College van procureurs-generaal heeft twee strafdossiers 
toegankelijk gemaakt voor dit onderzoek. Het onderzoek dat aan dit boek ten 
grondslag ligt is gefinancierd door de Nederlandse organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van het programma ‘De 
maatschappelijke component van het genomics-onderzoek’ (dossiernummer 
MCG-A03-13).  

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit boek stoelt in vreselijke 
misdrijven. Voorop staat dat het hier analyses betreft van de gebeurtenissen die 
volgen op die misdrijven. Bij het opschrijven van de analyses heb ik altijd 
getracht met respect om te gaan met de slachtoffers, hun familie en de 
gebeurtenissen waarvoor zij gesteld zijn. Mijn gedachten gaan uit naar hen. 
 
 
 


