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Rob Heerdink ®Robiieerdinlc 30 apr. Professor Maat kiijgi een zeer gepassioneerde 
steunbetuiging van een Leidse medisch student in NRC vandaag: 

PiO,iVitteLCOm!TjM1MYVhJ 
Utrecht, Nederland 
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ik vroege zelf af: moet le nou tier se recent materiaal gebruiken, cii moest datnou pe 

van de MH17-slachtoffers? 

Pieter Klein over de omstreden lezingen van George Maat 

22 april 2015 17:53, in: 

Geheime informatie MHI7 naar huilen 

kl 
-- 

	 ij 	t1)k)j Mi 	Mi 	7 
Tijdens een voor allerlei geuiitei'esseerdeii toegankelijke lezing heeft een lid van het 

identificatieteam van de slachtoffers van de M.Hl 7iainp details over liet proces openbaar 

gemaakt, Lees hieronder cie verklaring van degene die de lezing hield, professor George Maat, 

ZIE OOK: Foto's en geheime informatie  MW  7-ramp naar bulten in lezing 

"De afgelopen periode heb ik enkele lezingen gehouden over liet identificatieproces rond  

MR!?.  Die waren bedoeld voor studeiiteiimedische en forensische wetenschappen, maar die 

zijn uiteindelijk ook door anderen bezocht, Dal heb ik mij niet gerealiseerd, 

Daarnaast heb ik in deze lezingen uitspraken gedaan die niet tot mijn vakgebied behoren. Dat 

had ik niet moeten doen. Inmiddels is gebleken dal een aantal van deze uitspraken feitelijk 

onjuist zijn. 

Het spijt mij zeer dat ik hiermee mogelijk de nabestaanden heb gekwetst of onnodig heb 

gegriefd. Dt is nooit mijn intentie geweest. Juist al mijn werk, kennis en ervaring heb ik de 

afgelopen maanden ingezet voor (Ie nabestaanden om tot een identificatie van hun dierbai'en te 

komen," 

RTL Nieuws 

22 april 2015 17:48 

Foto's en geheime informatie MIH 1 7rampji ar buiten in 

lezing 

Geheime informatie Wil-117 naar buiten (12) 
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Een heec ksen de iijkeu 
Adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein over wat hem bezighoudt in zijn werk en privéleven. 

Twee weken geleden publiceerde RTL Nieuws over lezingen die professor George Maat gaf 

over de identificatie van MHI7-slaehtoffers, waarbij hij nauw betrokken was. Was, want 

sinds die uitzending is de professor kaltgestellt. 

Wetenschappers en studenten voeren onder  nicer  via NRC Handelsblad - campagne voor 

eerherstel: hij is zon kundige collega, en aardige man, En passant wordt ons hei' en der 

'riooijouinalistiek' verweten, sensatiezucht ook, en vraagt een academicus zich zelfs hardop af 

hoe het kan 'dat RTL vrijuit gaat'. 

Allereerst: George Maat lijkt ook mij een hartstikke aardige man. Daar gaat liet niet om, Het 

gaat ook niet om dat hij een van de meest toonaangevende wetenschappers in zijn vakgebied 

is, beloond niet een koninklijke onderscheiding. Maat is fysisch antropoloog en anatooin, ooit 

omschreven als een 'lieer tussen de lijken'. Een gedreven wetenschapper die op veel plekken 

slachtoffers identificeerde, Kosovo, Afghanistan, (Ie vuurwerkramp in Enschede, de  tsunami,  

Tripoli, M1-1I7. Maat zei zelf ooit dat hij 'het respect voor de doden nooit verloren' had: "Wat 

iiie overeind houdt is liet idee dat ik iets goeds kan betekenen voor do nabestaanden," 

"I/c vroeg me zelf sowieso a]? moet je nou per se receni materiaal gebi'iiiken, en moest dal nou 

pel' se van de MLII 7-slachtoffers zijn?" 

Ik vermoed dat Maat niet evenveel passie zijn lezingen gaf, iemand die gek is van z'n vak, en 

die liefde op een zaa l probeert over te brengen. Maat wilde, zoals een van zijn collega's liet 

zei, 'artsen opleiden niet de realiteit'. Precies daar is ergens iets erg misgegaan. Maat sprak 

over de realiteit van liet onderzoek naar MI17-slachtoffei's: het onderzoek in (10 Van 

Oudtueusden-kazerne in Hilversum, dooi' liet Openbaar Ministerie aangemerkt als plaats delict 

in verband met liet opsporingsonderzoek, ik vroeg me sowieso af: moetje iiou per se recent 

materiaal gebruiken, en moest dat nou per se van de MHI7-slachtoffers zijn? 

ZIE OOK: Dit is tijdens de lezen over MHI7 verteld 

Collega's van de researchredactie van RTL Nieuws maakten audio-opnames van een van de 

lezingen, om te kunnen beoordelen wat Maat precies zei. Veel aspecten ervan vonden we 

nieuwswaardig en tegelijk nogal pl'ecair. We moesten nogal wat uitzoeken. Wisten 

nabestaanden van deze lezingen en (lat daarbij foto's van lichaamsdelen weiden getoond? 

(Nee.) Was bekend dat deze lezingen voor een breder publiek clan alleen vakgenoten weiden 

gegeven? (Nee, maar dat had 't wel kunnen en moeten zijn,) Hoe verhielden de uitspraken van 
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Maat (Het was een raket, het bewijs komt van onze tafels") zich tot de absolute 

geheimhouding van het justitieel onderzoek? (Slecht.) 1-Joe wordt onder ethici gedacht over de 

omgang niet medische geheinthoiiding in deze zaak? (Zeer verschillend) 

Opleiden met de realiteit is een redelijk uitgangspunt, maar laat wetenschappers niet doen 

alsof ze niets niet smaak, zorgvuldigheid en proportionaliteit te maken hebben. Bovendien 

permitteerde Maat zich een welhaast onwetenschappelijke vrijheid De hoogleraar 

speculeerde uitgebreid over de laatste minuten van de passagiers van rampvlueht MIII 7, en 

verhaalde over de vondst van een 'tweede mondkapje'. (Hier Iroorje  dc  collega-

wetenschappers niet over). 

"Nog voor de uitzending liet Maat weten dat hij in de lezingen fouten Jiadgeinaak4 en excuses 

((ailbOOd" 

Na uitgebreid overleg besloten wij dit detail - na harde ontkenningen van autoriteiten - niet te 

publiceren. Latei werd dit door de politie zelf naar buiten gebracht, als voorbeeld van een 

faux pas van Maat, Vandaar dat ik liet nu noem. RTL Nieuws volstond met liet melden van 

liet onderzoek dal de Onderzoeksraad doet naar cle vraag of er iets gezegd icati worden over 

die laatste minuten. 

Maat zei mcci dingen die evident nieuwswaardig zijn; hij uitte bijvoorbeeld kritiek op de 

omvang van de identificatiewerkzaamheden, de onrealistisehe plannen die er volgens hein 

waren, en 01)  de politieke druk op het team, Wij besloten uiteindelijk een select aantal feiten 

en uitspraken te publiceren, na hooi en wederhoor. 

Nog voor de uitzending liet Maat weten dat hij in de lezingen fouten had gemaakt, en excuses 

aanbood: "Het spijt mij zeer dat ik hiermee mogelijk de nabestaanden heb gekwetst of 

onnodig heb gegtiefd." Nabestaanden hadden inderdaad geen goed woord over voor de 

lezingen ("Zeer schokkend.") 

De hardste reactie kwam van minister Ard van der Sleur van Veiligheid en Justitie, volgens 

liet treurige politiek-bestuurlijke recept: probleem isoleren, klein maken, en betrokkene 

moreel bai'clliaiidig in de  hock  zetten "Buitengewoon ongepast en onsmakelijk." Zo, 

daadkracht getoond, probleem van het bordje van liet kabinet. Alsof Maat van hogerhand geen 

toestemming had z'n kennis en expertise met vakgenoten te delen, 

ZIE OOK: Geen MIII 7-foto's meer in lezingen zonder toestenuning 

Van der Steurjokte in  dc  Tweede Kamer een dag later dat hij dat niet precies wist, ook niet 

dat anderen eenzelfde soolt kennis deelden - de minister liet ondertussen wel weten dat de 

samenwerking met Maat definitief was verbroken.  Piero Giordano,  een collega van Maat, viel 

weer over die snoeiharde reactie: "George Maat wordt ineens weggezet als een crimineel, na 

een leven lang in dienst van slachtoffers." 
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"Missc/iei, 1,00,f bij behoorlijk bestwir (1(1/je eens een kopje koffie diiiilcr en ee,'herstel 

overweegt" 

Twee weken na onze publicatie zie ik nog steeds geen reden waarom we niet hadden moeten 

publiceren over de lezing van George Maat, op de terughoudende manier die we daarbij 

kozen. We toonden geen beeld, we publiceerden ook omwille van nabestaanden slechts een 

selectie, en we Heten betwiste en onjuiste aspecten weg. 

Tegen de academici die liet niet bevalt zou ik zeggen: dien een klacht in. Tegen minister Van  

dei Steur zou ik zeggen: misschien hoort bij behoorlijk bestuur - nadat iemand sorry heeft 

gezegd datje eens een kopje koffie drinkt en eerherstel overweegt. En tegen George Maat 

dat liet niet heel handig is om eerst schriftelijk formeel excuus aan te bieden, dan alsnog een 

9nsluiper' van RTL de schuld te geven, en daarna via de krant te laten weten: "Feitelijk heb ik 

niets te verbergen, noch iets misdaan."  

ON pieteikleim't! 
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http://'Niv/,nu,nl/btIiteniand/4O35948/fotos-on-fjeheirne-in forma lie-mh1 7-ramp-buften-in-iezing.1)triii 

Vrijdag 08 mei 2015 Het laatste nieuws het eerst op NU.nI 

Foto's en geheinie informatie MF-I17ramp naar buiten in lezing 

Foto: ANP 
Gepubliceerd: 22 april 2015 18:0822-04-15 18:08 Laatste update: 22 april 2015 21:4822-04-15 21:48 

Een lid van liet MI-Il 7-identificatieteam heeft tijdens een lezing gevoelige Informatie over de ramp 
openbaar gemaakt, Ook toonde hij bij de openbare bijeenkomst foto's van verminkte slachtoffers, 

Dat blijkt uit onderzoek von de RTL Nieuws. 

Nabestaanden wisten van niets. Patholoog-anatoom George Maat zegt zich niet te hebben 
gerealiseerd dat de lezing voor Iedereen toegankelijk was en niet alleen voor vakgenoten. Hij had 
geen toestemming om deze Informatie te delen buiten werkkringen. Daarom Is hij onslagen, zo meldt 
de NOS. 

Maat vertelde dat vlucht MH1 7 was neergehaald door een raket terwijl officieel cie lezing Is dat dat een 
optie is die wordt onderzocht, Hij heeft spijt betuigd over zijn optreden. 

Minister Van der Sleur van veiligheid en Justitie noemde het optreden van Maat woensdag 
buitengewoon ongepast en onsmakelijk. Hij laat nu uitzoeken wat er precies is gebeurd en zal de 

Tweede Kamer daar donderdagavond In een al gepland M1-117-debat over informeren. 

Exctces 

De studievereniging die de patholoog-anatoom heeft uitgenodigd heeft excuses aangeboden voorde 
lezing. 'Wij hebben samen met de professor deze lezing georganiseerd om cie studenten Informatie te 
verschaffen en een beter beeld te geven over hoe dit aangepakt wordt', aldus de studievereniging in 
een verklaring. 

"Wij waren als studievereniging echter niet op de hoogte van de exacte inhoud van deze lezing en 
wisten niet dat er schadelijke en ethisch onverantwoorde beelden getoond zouden worden." 

Laatste minuten 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid  (OW)  bekijkt of antwoord Is te geven op de vraag of de 
passagiers van rampvluoht MHI7 bewust lets hebben meegekregen van de crash. Dat heeft een 
woordvoerder van (Ie  OW  woensdag bevestigd. 

Bij nabestaanden rees de vraag al kort na de ramp. Voorzitter TjIbbe Joustra heeft op een bijeenkomst 
voor nabestaanden gezegd dat de OVV dit zal onderzoeken. 

Of het ook tot een rapport met bevindingen leidt, is nog de vraag. Het onderzoek moet clan voldoende 
feitelijke informatie opleveren, De Onderzoeksraad doet geen uitspraken die zijn gebaseerd op 
onzekere aannames en veronderstellingen, aldus de woordvoerder. 
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	 Gepubliceerd: 23-apr-2015 10:47 

MAASTRICHT. De Maastrichtse studievereniging Santé is 
geschrokken over alle ophef rond de MHI 7-lezing die hoogleraar 
George Maat op uitnodiging van de studenten hield. De Leidse 
anatoom - lid van het MHI 7-identificatieteam, maar gisteren op non- 
actief gesteld - ging zijn boekje te buiten volgens het Landelijk Team 
Forensische Opsporing (LTFO). Hij toonde foto's van slachtoffers, 
presenteerde gevoelige details en verkondigde feitelijke 
onjuistheden. Zo zou ook een tweede slachtoffer een mondkapje 
hebben gedragen. 

De zaak werd gisteren naar buiten gebracht door twee journalisten van RTL Nieuws die bij de lezing 
aanwezig (in totaal waren er 150 belangstellenden) waren. Een lezing die voor iedereen toegankelijk was, 
zo was eerder te lezen op de Facebookpagina van de studievereniging van gezondheidswetenschappen. 
Die pagina is op dit moment niet bereikbaar. 

Santé biedt in een reactie aan RTL Nieuws de nabestaanden van de MH17-ramp excuses aan."Wij hebben 
samen met de professor deze lezing georganiseerd om de studenten informatie te verschaffen en een beter 
beeld te geven over hoe  (lit  aangepakt wordt. Wij waren als studievereniging echter niet op de hoogte van 
de exacte inhoud van deze lezing en wisten niet dat er schadelijke en ethisch onverantwoorde beelden 
getoond zouden worden. Desondanks bieden wij onze welgemeende excuses aan voor het schade 
toedoen aan de naasten van de slachtoffers.' 

Ook Maat heeft op de site van RTL Nieuws zijn excuses aangeboden. Hij had zich niet gerealiseerd dat ook 
anderen dan studenten medische- en forensische wetenschappen zijn lezing zouden bezoeken. Daarnaast 
geeft hij toe dat hij uitspraken heeft gedaan over zaken die niet tot zijn vakgebied horen. 

De LTFO beraadt zich op verder stappen tegen Maat die een jarenlange staat van dienst heeft. Minister Ard 
van der Steur van Veiligheid en Justitie laat uitzoeken wat er precies is gebeurd en zal vanavond de 
Tweede Kamer in een al gepland MH17-debat informeren. 

Dat berichtgeving rondom MHI7 gevoelig ligt, bleek ook afgelopen weekend weer tijdens cie presentatie 
van de  World Press  foto in Amsterdam. Op twee geselecteerde foto's van fotograaf Jérôme Sessini, die een 
reportage van de ramp maakte, zijn slachtoffers te zien. In een artikel in de NRC werd gevraagd of deze 
foto's niet te ver gaan. ,,lk begrijp dat deze foto's moeilijk zijn voor Nederland, maar er zitten ieder jaar 
heftige foto's in de uitslag', zegt ~-directeur  Lars  Boering. De slachtoffers van de ramp niet MH17 zijn 
volgens hem niet herkenbaar in beeld gebracht. 

littp://wvw.obscivanton1ine.nl/I-Jome/Aitike1en!tabid/1  26/articieType/ArticleView/art... 04-05-2015 
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Nieuws 

Studievereniging schrikt 
van ophef na MH17-lezing 
ImmyWillekens - Geplaatst op woensdag 22 april 2015 - 20:19 

1 

: m : 

t 	I 	 - 

- 	 ..............  

Universiteit Maastricht 

Foto: Li 

____ 

•L' L 	:4 

De studievereniging van de opleiding 

gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht is 

geschrokken over de ophef rondom de lezing van Professor 

George Maat. 

Dat laat de voorzitter van de Maastrichtse studievereniging Santé aan Li 

weten. 

MI-11 7-slachtoffers 

Santé nodigde Maat uit voor een lezing over de identificatie van MH17- 

slachtoffers. Ze waren er niet van op de hoogte dat Maat schokkende 

http://wvw. 1  liinburg.nl/stuclievereiiiging-sclirilct-van-oplief-iia-mh I 7-Iezing?pii lit= l 	04-05-2015 
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beelden van de slachtoffers zou laten zien en informatie zou geven ove 

de wijze waarop cie slachtoffers om het leven zijn gekomen. 

Het is volgens de voorzitter van Santé nooit de intentie geweest 

nabestaanden te kwetsen. 

Journalisten aanwezig 

Het verhaal kwam naar buiten omdat redacteuren van RTL Nieuws bij de 

lezing aanwezig waren. Santé was tot woensdag niet op de hoogte van de 

aanwezigheid van journalisten van RTL. Volgens hen was de lezing 

bedoeld voor gezondheidswetenschappers. 

De vereniging laat weten dat ze aan de deur geen geïnteresseerden 

hebben geweigerd. 

Lees ook: Geheime 1V11-117-inforrnatie uitgelekt bij lezing op  UM.  

http://www. 1  liniburg.nl/s!uclievercniging-scluikt-van-ophef-na-inhl 7-lezing?piint1 	04-05-2015 
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Nieuws 

Geheime MH17-informatie 
uitgelekt bij lezing op  UM  
Tim Geurts - Geplaatst op woensdag 22 april 2015- 18:32  

\it ..........  

De Ijkwagens met stoffelijke resten van slachtoffers van vlucht MHJ7 arriveren 
in H//versuiii. 
Foto: ANP/Sander Koning 

Een lid van het MH17-identificatieteam heeft tijdens een lezing 

bij de Universiteit Maastricht geheime informatie over de 

vliegtuigramp naar buiten gebracht. 

Dat meldt RTL Nieuws. 

Maastricht 

De lezing werd door een studievereniging van de Universiteit Maastricht 

georganiseerd. De lezing was voor iedereen toegankelijk en 

nabestaanden wisten van niets. In totaal waren er ongeveer 150 

toehoorders bij de bijeenkomst in een gebouw van de universiteit. 

http://ww'v, I liinburg,nl/geheime-mh I 7-informatie-uitgelekt-bij-lezing-op-um?priutl 	04-05-2015 
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Foto's van lichamen 
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Gastspreker was patholoog-anatoom George Maat. Hij maakt deel uit van 

het team dat de menselijke resten van de slachtoffers van de MH17-

ramp identificeert. Tijdens de lezing toonde hij onder meer foto's van 

verminkte lichamen en lichaamsdelen van slachtoffers van de MH17 

ramp.  

Identificatieproces 

Maat legde tijdens de bijeenkomst uit hoe de slachtoffers van de ramp 

geidentificeerd werden. Hij gebruikte daarbij volgens RTL Nieuws foto's 

van binnen de muren van de kazerne, die voor buitenstaanders strikt 

geheim zijn. 

Lees ook: Dit vertelde Maat tijdens de lezing over MH17 

Raket 

De gastspreker vertelde tijdens de lezing ook over liet lopende onderzoek 

naar de crash. Hij zei onder meer dat het vliegtuig door een raket is 

neergehaald, terwijl het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat dat 

nog onderdeel uitmaakt van liet lopend onderzoek. 

Verboden 

De leiding van het identificatieteam laat weten dat Maat wel toestemming 

had om lezingen te geven aan vakgenoten. Hij had echter 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 de foto's tijdens besloten lezingen. 

Positie ter discussie 

Maat heeft in een verklaring inmiddels laten weten dat hij zich niet heeft 

gerealiseerd dat de bijeenkomst ook voor anderen dan studenten 

medische en forensische wetenschappen toegankelijk was. Hij heeft de 

nabestaanden zijn excuses aangeboden. De nabestaanden zijn op de 

hoogte gebracht van cie lezing. Het identificatieteam laat weten dat cie 

positie van Maat in liet team op dit moment ter discussie staat. 
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Lees hier de volledige verklaring van Maat. 

Het is overigens niet de eerste keer dat er gevoelige MH17 informatie 

naar buiten komt. Eerder kwam de Heerlense politicus Frans Timmermans 

ook al een opspraak toen hij informatie onthulde bij Jeroen Pauw. 

Lees ook: Timmermans lag wakker van uitglijder bij Pauw 

http:/Iwww. 1 liinburg.nl/geheinie-inlil 7-inforinatie-uitgelekt-bij-lezing-op-uiii?printl 	04-05-201 5 
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