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‘De aanblik en de geur wennen snel’
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Op de body farm:
van lichaam tot skelet

Hayley Mickleburgh aan het werk op de body farm in Texas.

De Leidse archeoloog Hayley
Mickleburgh (33) doet onderzoek

D

eze zomer reist ze weer af naar

soortgelijke gedachten als ik. Zo voel ik

Texas. Plan is om twee gedo-

me dichter bij het verleden dan door bij-

neerde lichamen die ze in het

voorbeeld potscherven te onderzoeken.”

voorjaar van 2016 begroef, op te graven.

op een ‘body farm’ in Texas. Ze
observeert hoe een lichaam stap
voor stap uiteenvalt tot skelet.
Hoe doet ze dat precies, waarom, en hoe is het om dit werk te
doen?
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Ze hoopt dat die inmiddels volledig

Ze promoveerde op een onderzoek

geskeletteerd zijn. “Ik ben heel benieuwd

naar de tanden van bewoners van het

hoe de botten erbij liggen.” Mickleburgh,

Caribisch gebied tussen 500 en 1500 na

die uit Engeland komt maar al lang in

Christus. Door naar de sporen van slijtage

Nederland woont, studeerde archeologie

te kijken, kon ze een idee krijgen van hun

in Leiden en specialiseerde zich in bio-

dieet en de ziektes waaraan ze leden.

archeologie, de studie van het mense-

Haar huidige postdoctorale onderzoek aan

lijk skelet. Ze houdt zich ook bezig met

de universiteit van Leiden draait om men-

funeraire archeologie, waarbij tradities

selijke skeletresten uit de Cariben van de

rondom de dood onderzocht worden.

periode 1000-1500. Binnen dit onderzoek

“Ik vind het intrigerend om de resten

doet ze een experimenteel onderzoek

van een persoon te bestuderen”, zegt

naar de ontbinding van lichamen aan het

ze. “Misschien was het wel iemand met
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‘Door de hitte gaat de ontbinding
van de zachte weefsels sneller’
State University. Hier bevindt zich een van

onderzoek geopend op het terrein van

relevante medische informatie krijgen de

de zeven Amerikaanse body farms.

het Academisch Medisch Centrum (AMC)

onderzoekers te horen. Dus niet iemands

in Amsterdam. Daar worden lichamen

naam en bijvoorbeeld beroep.

Rituelen

begraven die ter beschikking van de

Als archeologen een skelet vinden, liggen

wetenschap zijn gesteld. In Texas gebeurt

Nabestaanden

de botten niet altijd netjes in de vorm van

dat begraven meestal niet. “De meeste

Het is niet de bedoeling dat nabestaan-

een lichaam, maar vaak door elkaar, ver-

slachtoffers van moorden worden daar

den naar de body farms komen, vertelt

telt de wetenschapper. “Daar is vaak geen

ook niet begraven”, zegt Mickleburgh.

de archeoloog. Als het onderzoek met de

verklaring voor.” Ze onderzoekt daarom

De grond in Texas bestaat uit een laagje

lichamen afgerond is, worden de botten

hoe de botten in een bepaalde positie

woestijnzand met daaronder een harde

schoongemaakt en vindt er in een labo-

terecht zijn gekomen. Is dat het resultaat

kleigrond met rotsblokken. “Zelfs met

ratorium verder skeletonderzoek plaats.

van een natuurlijk proces of is er gerom-

machines is het moeilijk graven.”

Nabestaanden kunnen daar dan de bot-

meld met het lichaam van de overledene?

Toen ze vorig jaar in Texas aan het werk

resten zien om afscheid te nemen als ze

Zijn er bijvoorbeeld bepaalde rituelen

was, lagen er zo’n 100 à 150 lichamen op

dat graag willen. De botten worden niet

verricht als onderdeel van voorouderver-

het terrein. Bij het ontbindingsproces zijn

gecremeerd en gaan ook niet mee met de

ering, is het lichaam misschien gemum-

de temperatuur en de luchtvochtigheid

nabestaanden, maar vormen onderdeel

mificeerd of zijn de zachte weefsels,

van grote invloed, vertelt ze. In Texas

van een onderwijscollectie voor studen-

zoals de huid en de organen, na de dood

is het veel warmer en ongeveer net zo

ten in forensisch onderzoek.

verwijderd? Heeft er wat om het lichaam

vochtig als in Nederland. “Door de hitte

Uiteindelijk hoopt Mickleburgh een

gezeten, een doek, kist of rieten mand?

gaat de ontbinding van de zachte weef-

nauwkeuriger beeld te hebben over hoe

Bij haar onderzoek maakt ze een vergelij-

sels sneller en ook zijn meer insecten,

mensen vroeger met de doden omgingen.

king tussen de ontbinding van lichamen

zoals maden en vliegen aan het werk.”

Bij eerdere onderzoeken naar archeo-

die begraven worden en lichamen die in

In Nederland wordt gezegd dat het vijf

logische graven is alleen gekeken naar

de openlucht liggen. Twee van de vijf ‘do-

tot zeven jaar duurt voordat een lichaam

hoe de skeletten er uiteindelijk bij lagen.

naties’ die ze toegewezen heeft gekregen,

volledig geskeletteerd is. In Texas één à

“Hoe dat precies tot stand kwam hebben

heeft ze begraven onder een klein laagje

twee jaar. Na duizenden jaren verdwijnen

we nooit eerder kunnen waarnemen. De

zand en de andere drie laat ze in een

ook de botten.

vraag is dus of de conclusies die eerder

open kuil liggen.

zijn getrokken betrouwbaar zijn.” Haar

Kleine ongemakjes

onderzoek kan ook waardevol zijn voor

3D-modellen

Vrienden en familie vragen Mickleburgh

de recherche, als er een lichaam wordt

Over lijken heeft ze het liever niet, “uit

vaak hoe ze toch tegen dit werk kan. Of

gevonden en onduidelijk is of er spra-

respect voor de familie en degene die zijn

het niet verschrikkelijk moeilijk is om

ke was van een misdrijf. Net als in de

of haar lichaam heeft gedoneerd.” Ook

die ontbindende lijken te zien en om die

archeologie is het dan belangrijk om de

spreekt ze liever niet van een body farm

stank te verdragen. “De aanblik en de

ligging van elk botje en andere bewijs-

– een term die komt uit de roman ‘Body

geur wennen snel”, zegt ze. “Ik kan me

stukken te kunnen verklaren. Men wil

Farm’ van misdaadschrijfster Patricia

er vrij gemakkelijk overheen zetten.” Het

weten of de positie van de resten aan de

Cornwell – maar van een ‘openlucht ont-

maakt haar werk niet altijd prettig, zegt

hand van natuurlijke processen is te ver-

bindingslaboratorium’. “Het begrip body

ze, maar: “Het zijn maar kleine ongemak-

klaren of dat er mee gerommeld is.

farm doet geen recht aan het belang van

jes als ik me bedenk dat ik bezig ben met

Een paar jaar geleden beloofde

het onderzoek”, vindt ze. In 2015 begon

iemand die zijn of haar lichaam heeft

Mickleburgh aan haar man dat ze haar

ze met acht maanden veldwerk in Texas.

gedoneerd voor onderzoek.”

lichaam niet zou doneren aan een body

Iedere dag maakte ze ruim tweehonderd

Veel mensen die hun lichaam gedoneerd

farm. Nu er in Nederland ook een weten-

foto’s van haar ‘donaties’. Ze fotogra-

hebben, zijn lang ziek geweest. Soms

schappelijke begraafplaats bestaat, gaat

feerde ze uit alle hoeken, tot er na een

waren ze eerst van plan om hun organen

ze het toch nog eens met hem bespreken.

paar weken niets meer overbleef dan

te doneren, maar waren die niet meer ge-

Orgaandonor wil ze sowieso worden. “Ik

de botten. Met zogenoemde fotogram-

schikt en was een body farm hun tweede

vind het een mooie gedachte om mijn

metrie-software maakte ze elke dag een

keuze. “Nadenken over hoeveel iemand

lichaam aan de wetenschap te geven”,

3D-model van het lichaam.

misschien geleden heeft, vind ik soms

zegt ze. “Het is zoveel waardevoller dan

wel lastig”, geeft ze toe. “Uiteindelijk

een gelddonatie. Van een lichaam kun je

Insecten

werkt het prettiger om niet te veel over

In Nederland is begin dit jaar ook een

iemands leven te weten.” Alleen het

begraafplaats voor wetenschappelijk

geslacht, het gewicht, de lengte en de

www.uitvaartmedia.com

ontzettend veel leren.” ‹
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