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•E!IïZ'ZI' 1  
Venster sluiten 

Ontslag professor Maat lijkt op 
symboolpolitiek 

24-04-] 5 	4:00 uur bron: Het Parool 

Theodor Hol man © Het  Parool  

COLUMN  

Ik ben de laatste die de 

nabestaanden van cie slachtoffers 	
Professor Maat bood zijn excuses 

van de aanslag op MHI 7 wil 	aan, en Is nu ontslagen 

bruuskeren, maar omdat ik vrees 	
- ...............................................-. 

dat Ik dat misschien toch ga 

doen, deze eerste regel bij wijze van waarschuwing. 

Het gaat mij om professor Maat. De forensisch specialist. 

Hij verrichtte 'geweldig' werk na de ramp In Tripoli, maar ook bij  de MH 17 

heeft hij keihard gewerkt om de slachtoffers te identificeren. 

Aldus is algemeen bekend. 

Maar de professor Is een wetenschapper. Hij deelde zijn kennis over 

MHI 7 niet studenten in het openbaar en gebruikte daarvoor foto's van 

slachtoffers. 

De nabestaanden van de slachtoffers waren diep geschokli 

Professor Maat bood zijn excuses aan, en is nu ontslagen. 

Ik Weet niet wat het Is om te beseffen dat studenten (en misschien ook 

anderen) foto's van lichaamsdelen hebben gezien van Iemand die 

misschien jouw man, je kind, je geliefde, noem maar op is. ik neem 

onmiddellijk aan datje van zoiets erg verdrietig wordt, en misschien 

htIp://www.parool.ril/paiool/nl/30700/20 1 5/article/piint/detnU/3 978948/Ontslag-profe... 08-05-2015 
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roept liet gevoelens naar boven die je net had weggedrukt. 

Maar moet dan zo'n professor Maat, die zich naar Iedereen zegt - 'met 

hart en ziel' heeft ingezet voor cie nabestaanden, die zijn kunde en 

expertise wilde delen niet een nieuwe generatie en daarbij misschien 

tijdens dat college heeft gespeculeerd bulten het veld van zijn expertise 

en wellicht onjuiste stellingen heeft betrokken, zo zwaar gestraft worden? 

Als de nabestaanden het mij zouden vragen, dan zou Ik ze op liet hart 

willen drukken: laat Maat verdergaan! Hij heeft een fout gemaakt, en het 

Is pijnlijk voor u, maar hij Is dé juiste man op die plek[ Andere 

forensische artsen kunnen wellicht ook wat hij kan, maar hij heeft het 

meeste werk al verricht, hij weet welke problemen er nog liggen, hij  kent 

ook alle vragen die er leven en juist door zijn  'faux pas' zal hij beter zijn 

best doen. 

Ik beweer dus in feite dat de nabestaanden eerder nadeel hebben van zijn 

ontslag clan voordeel. 

Ik kan me niet aan de Indruk onttrekken dat het ontslag van Maat een 

vorm Is van symboolpolitlek. Symbool voor: even als kabinet laten zien 

dat we rekening houden roet cie nabestaanden en dat we dan wel snel 

kunnen ingrijpen. 

Want verder verloopt alles aan het onderzoek naar de aanslag op de 

MH1 7 uiterst traag. 

Nabestaanden, u doet uzelf tekort. 

Wilt u reageren op deze column? Dat l(anl Stuur een ju1l, of  scroll  een 

beetje naar beneden om een reactie te plaatsen. 

(Door: Theodor  Holman)  

HET PAROOL. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. 
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p aiuu 
Venster sluiten 

MH1 7-expert die foto's slachtoffers toonde 
uit team gezet 
23-04-15 22:19 uur - Bron: ANP 

Een bercjlngstearn hij een onderdeel van het vlleutulu 0 anp 

Patholoog-anatoom George Maat, die gisteren In opspraak kwam omdat 
hij foto's van de Identificatie van MH1 7-slachtoffers heeft getoond tijdens 

een lezing die vrij  toegankelijk was, is uit het forensisch team gezet 

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft dat donderdag 
gemeld in de Tweede Kamer. Maat was gisteren al op non-actief gesteld. 

Van der  Stew  zei dat liet toelaatbaar is dat patholoog-anatoinen met 
vakgenoten informatie over de identificatie delen, maar foto's mogen ze 
alleen laten zien met toestemming van de nabestaanden. Van der Steur 
noemde de actie van Maat woensdag 'buitengewoon ongepast en 
onsmakelijk'. Maat heeft excuses aangeboden en ook het Landelijk Team 
Forensische Opsporing (LTFO), waar Maat voor werkte, betreurt de 

kwestie zeer. 

Identificatie 

Forensisch experts zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat voor 1 
juli alle stoffelijke resten van slachtoffers van rampvlucht MH 1 7 zijn 
geïdentificeerd. Het Identlflcatieteani krijgt er mensen bij om het proces 
te versnellen. 

Dat heeft minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie 
donderdagavond aangekondigd In een debat in de Tweede Kamer over de 
nasleep van de vliegramp. In de afgelopen week zijn  er opnieuw veel 

menselijke resten geborgen in liet rampgebied In liet oosten van 
Oekralne, De dertig specialisten die daar nu zijn, hebben naar 
verwachting nog veertien werkdagen nodig om de resterende menselijke 

resten te bergen, aldus de minister. 

ht(p :/Iwww.parool.nllpaiooiln]/224/20 I 5/auiiole/piint/detai l/3977627/MHI 7expeit-di. 08=05=2015  



MH17expeit die foto's slachtoffers toonde uit team gezet -  BINNENLAND PAROOL Page 2 O{29 
3 

De repatrlëringsmlssle In het rampgebied werd een week geleden hervat. 
Sindsdien hebben de Nederlanders ook weer brokstukken van het toestel 
en persoonlijke bezittingen van slachtoffers geborgen. Vrachtwagens met 
wrakstukken zijn onderweg naar Nederland. Ook het ontbrekende deel 
van de cockpit is gevonden en komt binnenkort aan op vliegbasis Glize-
RUeri, waar onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de ramp. 

(Bewerkt door: Redactie) 
HET PAROOL. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. 
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http://vïw.i1nieuwsii1/nieuws/binnen1and/dit-tijdens_de-1ezing-over-nih17-veite1d  

22april 2015 17:53, in:  

Geheime informatie MEI 17 naar buiten 

i 	th 	 I\4 VU ,  VT1 ( 

©AFP 

Tijdens een voor allerlei geïnteresseerden toegankelijke lezing heeft een lid van het 

identificatieteam van de slachtoffers van de MFT17-rainp details over liet proces openbaar 

gemaakt. Lees hieronder een aantal dingen die professor George Maat tijdens  (lit  college 

verteld heeft, 

Onderstaande uitspraken kunnen schokkend zijn voor betrokkenen. Ze zijn gebaseerd op 

geluidsonames die RTL Nieuws tijden  dc  lezing heeft gemaakt. 

ZIE OOK: Foto's en geheime infoimalie MF117-ranip naar buiten in lezing 

Over het identificatieproces: 

Maat beschreef, aan de hand van foto's, stap voor stap hoe liet identificatieproces in zijn werk 

ging. Hij zei daarbij onder andere het volgende: 

o 	"Dit ziji.' vriescontainers, ij,anr ciiie bodp  bags  in tejeclitkomen en bewaaid worden, " 

Hierbij werd een foto van de containers getoond. 

o 	"Dit zijn de we/ce dele,.', Ner zie je wat van liet spierstelsel, van de inhoud van (Ie zaic, 

Er zit blijkbaar nog iemand in de zak,  En hier zie je Wat hardere opnamen, waar je de 

bollen is'at beler Joint zien, "Hierbij werden foto's getoond van et-scans van body  bags  met 

daarin menselijke resten, 

o 	"1/c laat expres zo veel mogelijk intacte lichamen voor jullie zien, om, ja, niet al Ie zeer 

liet te zwaar te maken. "Tijdens de lezing werden diverse foto's getoond van vermiukte 

lichamen en lichaamsdelen. 

o 	 "1-I/er zie je dat ei wel bijzonder mu'einig van deze pc/soon gevonden is" Hierbij werd 

een foto getoond van de binnenkant van een kist die is overgedragen aan nabestaanden, 

waar zeer weinig menselijke resten op te zien waren, 

o 	 "Ei, op de onderste twee zie je (lat van een heiipgemi'iicht, naii,eI(jk de kop van liet 

dijbeen, en die hebben we eigenlijk alleen maar opengezacigd om een swab dooilieen te 

lice/en, maat' wat zie je? Dat geeft dat mes ook aan, hier dat daar een wit ljjnije dooi die 

kop loopt." 

Hierbij was een foto van een heupgewricht te zien. Vervolgens vroeg Maat aan de zaal of 

ze wisten wat dat witte lijntje betekent, Hij gaf zelf het goede antwoord "Het is een 
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groeisciiljf en epjfysairsc/ijJ/en  dal betekent dal, ik heb veide,' niks van die persoon, maar 

ik i•peet toch alvast dat dit een kind is." 

Over de toedracht van de aanslag: 

Tw ei-  is dan ook, behalve het identificatie  werk wat onze ploegen doe;;, is ei' dus ook 

eenploeg  (lie  zich bezighoudt niet het straJI'eehtel j/kge dec/te 0111 erachter te komen of ei' 

bew/ismateuiaal verzameld kan worden oiii cie schuldigen aan te wijzen en die te 

vervolgen, En een deel van dat bewIjsmateriaal, Ja, lconit dan toch van onze tafels 00/c af 

omdat het vliegtuig is neergeschoten, 17/el omdat er een kogel doorheen geschoten is, zoals 

1e/cel; vaak denken, maai omdat ei' een raket naartoe geschoten is die ei vkifcbij ontploft 

is. ,,  

"Het gaat ei' helemaal niet om, om een vliegtuig te raken, liet gaat er alleen maar om, 

om in de buurt iets zo heftig te laten ontploffen dal liet vliegtuig on/clan)- wordt en dat dus 

naar beneden stort. En dat betekent dus c/genii//c ook dat iedereen nog in  clot  vliegtuig zit 

na die ontploffing. Datje dus wel dooi' die ontplq  fling  hebt dat er allerlei inetaaldee/ijes 

dooi' liet zwakke c(iu;niniuun van de romp heen gaan cii deels in de mensen terechtkomen, 

maar liet is iiiet zo dat het vliegtuig daar uit elkaar valt, hoog in de lucht." 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat aan RTL Nieuws weten dat het 

ontploffen van een raket nog onderdeel is van liet lopend strafrechtelijk onderzoek, en dat 

het daardoor niet op deze uitspraken kan reageren 

Over cle crash: 

"Rn c/at betekent ook dat liet vliegtuig, Ja dat komt dan, dat stort naai' beneden toe, 

man,' dat is dan eigenlijk een soort capsule waarja, ii'e toch van moeten aannemen dat 

eigenlijk iedereen erin zit. En daa;'door wordt cigeni//Ic toch ook nci een val van 10 

kilometer, wordt eigenlijk wat er aan menselijk resten is, wordt best wel in de bui,,'t van 

elkaar gevonden I-Jet is dus niet over vele ic/loin del's i'er.spi'eid." 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat RTL Nieuws weten dat deze uitspraak 

niet klopt. Volgens het ministerie liggen de stoffelijke resten van cle slachtoffers over vele 

Idloinetci's verspreid, Volgens liet ministerie is de opmerking over de capsule speculatie, 

en is dat nog onderdeel van liet lopend strafrechtelijk onderzoek. 

Over de zoekmissie: 

"Nou, Mc hoop dat het stopt. Maar de, ei' bestaat een pion om nog een keer te kujicen, er 

was ooit', een, oorpi'onkelj/c liet plan om liet lie/c teri'cin, we hebben liet  hie;  over ccii, zo 

groot als de gemeente Utrecht, a/Ic gi'cIi'en en te zeven, Woidi ;ic;tnui'lljk door iemand 

achter een bw'eau bedacht, maal' daar hoor ik niks meer ove;', iIè, nina,' dus, Ik deii/c wel, 

,/a, de mensen verzinnen de gekste dingen, maai' ik deiulc wel dat ei' zo langzamerhand 

nagedacht wordt, over zoals dat zo mooi  lice!,  ccii exitsti'ategie. En dat moet ook, hooi'. 

Dat moet ee/it. Het moet stoppen, uiiaai'ja. " 

RTL Nieuws 
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p://www.rtlnieuws.nl/nieuws/bhmen1and/fotos-en-gelieiine-informatie-mh1  7rainpuaar-

buitcn-lezin 

Tijdens een lezing heeft een lid van het MHl74dentiflcatieteam gevoelige informatie over de 

ramp naar buiten gebracht. Ook heeft hij foto's van vernrinkte lichamen en lichaamsdelen van 

slachtoffers laten zien. Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws. De 

lezing 'was voor iedereen toegankelijk en nabestaanden wisten van niets 

Da lezing werd gegeven door forensisch anatoom George Maat. Hij maakt deel uit van het 

team dat op de Van Oud lieusdeiikazei'ne in Hilversum de menselijke resten van (Ie 

slachtoffers van  dc  MHI 7-ramp identificeert. RTL Nieuws was bij de lezing aanwezig en 

heeft geluidsopnames gemaakt. 

Facebookuitnodiging 

De lezing werd door een studievereniging gezondheidswetenschappen georganiseerd. Op de 

Facebookpagina van de vereniging stond die aangekondigd als geschikt voor buitenstaanders: 

"aarzel dus niet om vrienden uit te ilodigen die dit ook interessant vinden!" Tijdens de lezing, 

in een gebouw van de Universiteit Maastricht,, waren ongeveer 150 toehoorders aanwezig, 

niet allemaal studenten gezondheidswetenschappen.  

Dc  onderzoeker legde stap voor stap uit hoe het identificatieproces van de slachtoffers van de 

ramp in zijn werk gaat. Hij gebruikte daarbij foto's van binnen de muren van de kazerne, die 

voor buitenstaanders strikt geheim zijn. 

Verder liet hij foto's van menselijke resten zien. Ook werd een foto getoond van de 

binnenkant van een kist die is overgedragen aan nabestaanden, waal' zeer weinig menselijke 

resten op te zien waren. 

ZIE OOK: Dit is tijdens de omstreden lezhlg over MHI7 verteld 

Maat vertelde tijdens de lezing ook over zaken die onderdeel uitmaken van het lopende 

strafrechtelijk onderzoek naar cie crash, Hij zei onder  nicer  dat liet vliegtuig door een raket is 

neergehaald, terwijl hel ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat dat nog onderdeel 

uitmaakt van het lopend onderzoek. 

De leiding van liet identificatieteain laat weten dat Maat wel toestemming had om lezingen te 

geven aan vakgenoten. Hij had echtei geen toestemming om die te geven voor andere 

groepen. Daarnaast mocht hij ook geen uitspraken doen over zaken die buiten zijn vakgebied 

liggen of onderdeel zijn van liet strafrechtelijk onderzoek Nabestaanden zijn niet 

geïnformeerd over het gebruik van cie foto's tijdens besloten lezingen. 

'Tegen alle regels' 

Hoogleraar zorgethiek Theo Boei' van de Theologische Universiteit I(otnpen vindt (lat allerlei 
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regels overtreden worden door de lezing. "Onder vakgenoten onderling zou dit misschien nog 

kunnen, maar een min of meer openbare lezing over zulk gevoelig materiaal, dat kan niet. Dit 

gaat tegen alle regels over geheimhouding in. Er is geen noodsituatie, er is geen toestemming 

van de nabestaanden en hij is niet de aangewezen autoriteit om over dit soort zaken 

mededelingen te doen", zegt hij tegen RTL Nieuws, 

Maat vertelde tijdens de lezing over de manier waarop het vliegtuig is neergestort, cii gaf zijn 

mening over.het zoeken naar de menselijke resten. Lees hier meer over wat Maat tijdens de 

lezing gezegd heeft. 

ZIE OOK: Hoc heeft RTL Nieuws opiiamen kunnen maken van de MH17-1eLg? 

Inmiddels heeft Maat in eeim verklaring laten weten dat hij zich niet heeft gerealiseerd dat de 

bijeenkonist ook voor andere dan studenten medische en forensische wetenschappen 

toegankelijk was. Hij heeft de nabestaanden zijn excuses aangeboden. De nabestaanden zijn 

voor de uitzending en publicatie van RTL op de hoogte gebracht van de lezing  on  de excuses 

van Maat. Lees hier de complete reactie van professor Maat. I-lot identificatieteam laat weten 

dat de positie van Maat in liet team op dit moment ter discussie staat. 

RTL Nieuws 
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vandemh1 7-lezing 

22 april 2015 17:53 

IFri.oe heeft Ru1 IN ieuws opi ian ien kun .i en in aken 
van de }\411 I 71ezi.ng? 
Tijdens een voor allerlei geïnteresseerden toegankelijke lezing heeft een lid van het 

identifcatieteam van de slachtoffers van de M1417-ramp gevoelige informatie uit dat proces 

naar buiten gebracht. Hoe kon RTL Nieuws daarbij aanwezig zijn, en waarom zijn geheime 

opnamen gemaakt? 

Hoe heeft RTL Nieuws opnamen gemaaid? 

Op de openbare Facebook-pagina van studieverenig1g Santé  iii  Maastricht werd de 

bijeenkomst aangekondigd. Twee van onze redacteuren hebben zich voor de lezing 

aangemeld, Zij hebben daarbij niet verteld dat ze in dienst zijn van RTL Nieuws. Ook heeft 

een van de t-wee redacteuren in liet geheim geluidsopnamen gemaakt van de lezing. 

Waarom heeft RTL Nieuws  hi  liet geheim opnamen gemaakt van de bijeenkomst? 

De beelden die in de lezing worden lalen zien, Gil liet onderwerp waarover gesproken wordt, 

zijn een enorme inbreuk 01)  de privacy van de nabestaanden. Dat is een belangrijk nieuwsfeit, 

waarvan RTL Nieuws vindt dat de kijker erover geïnformeerd moet worden. Dat was alleen 

mogelijk dooi zelf bij de lezing te zij  ii,  Als RTL Nieuws zich van tevoren kenbaar had 

gemaakt, ZOU (lat mogelijk gevolgen gehad kunnen hebben voor de inhoud van de lezing. De 

opiiatnen zijn gemaakt, zodat achteraf geen verwarring kan ontstaan over wat er nu wel en 

wat ei' niet is gezegd tijdens do lezing, 

RTL Nieuws 
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hUps://www.pol itie.n!/nieuvis/20 I 5/april/22/OO-ItIo-baas-b&reurt-mhl 7-uI(srakeu-professor.htrnt 

LTFO-baas betreurt  MR!  7uitspraken 
Professor 

Laatste update: 

2304-2015 00:1.1 

Hilversum .. Het hoofd van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO), Arie de 
Bi'uijn, distantieert zich van de handelwijze van één van zijn teamleden, pi-of. di', G. 
Maat, Die blijkt tijdens een open toegankelijke bijeenkomst van medische studenten 

gevoelige informatie over vlucht MEI17 te hebben besproken CII getoond. 'We betreuren 
liet zeer als hierdoor nabestaanden zijn gekwetst.'  

Dc  patholoog-anatoorn Maat maakt als extern deskundige deel uit van liet LTFO, in de rol van 

antropoloog. Hij heeft zeer veel ervaring, zo bracht hij zijn expertise eerder al in bij LTFO-

onderzoeken rond de  tsunami  en de vliegramp bij Tripoli 

Valduliondelij k 

Met externe deskundigen hij het LTFO worden afspraken gemaakt over het delen van 

informatie met derden. Toelaatbaar is datLTFO•leden met vakgenoten vanuit professioneel 

perspectief informatie delen over vakinhoudelijke kwesties Zij dienen zich echter te 

onthouden van uitspraken over zaken die buiten de eigen expertise liggen. Dit is ook ten tijde 

van liet huidige onderzoek naar MH17 stellig benadrukt. 

El iiistig  

Dat professor Maat tijdens een lezing voor studenten medische en forensische wetenschappen 

uitspraken deed over liet onderzoek naar MI-117 die speonlatief, onjuist eli gedeeltelijk zelfs 
buiten zijn terrein van expertise liggen, is zeer ernstig, Zoals ook liet tonen van geheim 

beeldmateriaal als ontoelaatbaar wordt beoordeeld. De heer Maat heeft inmiddels zijn 

verontschuldigingen aangeboden. 

Reactie 

In een reactie zegt de heer Maat: De afgelopen periode heb ik een aantal lezingen gehouden 

over het identificatieproces rond MI-117. Die waren bedoeld voor studenten medische en 

forensische wetenschappen, maar zijn uiteindelijk ook door anderen bezocht. Dat heb Ik mij 
niet gerealiseerd. Daarnaast heb ik in deze lezingen uitspraken gedaan over zaken die niet tot 

mijn vakgebied behoren, Dal had Ik niet moeten doen. Inmiddels is gebleken dat een aantal 

van deze uitspraken feitelijk onjuist is.' 
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GeSprek 

Het spijt professor Maat zeer dat hij hiermee mogelijk nabestaanden heeft gekwetst of 

onnodig heeft gegriefd 'Dat is nooit mijn intentie geweest. Juist al mijn werk, kennis en 

ervaring heb ik  dc  afgelopen maanden ingezet voor de nabestaanden om tot een identificatie 

van huti dierbaren te komen,' 

Br volgt nog een gesprek tussen de LTFO-leiding en professor Maat over verdere 

sainenwerldng. 
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