
‘Een bodyfarm is een serene omgeving’
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Om een graf beter te begrijpen, moet je in kaart brengen hoe een lichaam ontbindt. Dat doet Hayley Mickleburgh op een bodyfarm.

Door�onze�medewerker
Anne�van�Kessel

‘T ijdens mijn eerste opgra-
ving vonden we ineens
prehistorische menselijke
resten. Ik vond het heel

mooi om dat skelet te zien, het deed
iets met me. De archeologie probeert
aan de hand van bijvoorbeeld scher-
ven het verleden te begrijpen, maar
ik besefte toen dat je veel dichter bij
het verleden kunt komen door de
resten van een individu te bestude-
re n .”

Hayley Mickleburgh is op dat mo-
ment student archeologie in Leiden.
Ze besluit dat ze verder wil in het
vakgebied van de osteoarcheologie,
het bestuderen van botten. Ze stu-
deert cum laude af in de archeologie
van Indiaans Amerika. Voor haar pro-
motieonderzoek kijkt ze naar gebits-
slijtage en pathologie in pre-kolonia-
le Amerindianen uit het Caribische
gebied, met als doel het dieet en ver-
anderingen daarin door de tijd in
kaart te brengen.

Hoe kwam u als archeoloog in het
Caribisch gebied op een bodyfarm in
Texas terecht?
„Via de Caribische onderzoeksgroep
mocht ik meedoen aan een groot pro-
ject; Nexus1492, dat de Caribische
geschiedenis wilde herschrijven van-
uit het perspectief van de Amerindia-
nen. Ik hield me bezig met de tijd
waarin de eerste Europeanen aan-
kwamen in het gebied. Veranderden
de begrafenispraktijken? Om beter te
begrijpen wat de bewoners met de
lichamen deden, moest ik kijken hoe
een lichaam ontbindt. In welke volg-
orde valt het skelet uiteen? Maakt
het uit of een lichaam in de open
lucht ligt of begraven wordt? Wat is
de invloed van de lichaamshouding?
Welk effect heeft inzwachtelen? Ik
benaderde de directeur van een
human decomposition facility in
Texas en mocht mijn onderzoek daar
u it vo e re n .”

Heb je om al die variabelen uit te
zoeken niet ontzettend veel licha-
men nodig?
„Dat klopt. Maar ik moest ergens be-
ginnen en heb daarom eerst een
pilotstudie gedaan met vijf lichamen
om te kijken of tafonomisch onder-
zoek [onderzoek naar ontbinding van
lichamen] überhaupt geschikt is om
dit soort vragen uit de archeologie te
beantwoorden. Dat bleek zo te zijn.”

Hoe ziet een bodyfarm eruit?
„Het is een heel mooie plek op een
grote ranch. Ik begon mijn experi-
menten in het voorjaar, dan staat al-
les in bloei. Overal vliegen vlinders
en vogels. Het is een serene omge-
ving waar je normaal zou willen wan-
delen. Alleen liggen hier honderd li-
chamen, sommige begraven, andere
op de grond met een kooi eromheen
om te voorkomen dat gieren de licha-
men aanvreten.”

Hoe heb je jezelf voorbereid op dit
we rk?
„Ik mocht na goedkeuring van de
ethische en forensische commissies
meteen beginnen. Maar ik voelde me
er niet klaar voor. Ik wilde eerst meer
leren over het werk en volgde daar-

om onder andere praktijktrainingen
over het omgaan met lichamen in
ontbinding en over forensisch werk.
Toen kwam ik voor het eerst in aan-
raking met ontbindende lichamen.”

Hoe was dat?
„Die eerste dag vond ik heel span-
nend. Vooral de geur vond ik moeilijk.
De meest indrukwekkende staat van
ontbinding vond ik die met veel
vochtverlies, verkleuringen, een heel
sterke geur en veel maden. Mijn lunch
heb ik toen maar overgeslagen.”

Wende dat?
„De volgende dag was het al weg.

Forensisch�archeoloog�Hayley�Mickleburgh: „Ik�zag�dat�madenmassa’s�hele�botten�kunnen�verplaatsen.”
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Mijn wetenschappelijke interesse
kreeg toen de overhand. Ik vond het
ontzettend leuk om te doen. Het is
niet akelig of eng, mooi zelfs. Het
scheelt denk ik ook dat de mensen
die daar liggen hun lichaam bewust
gedoneerd hebben. Je hebt niet te
maken met slachtoffers van moord
b i jvo o r b e e ld .”

Hoe vind je het dat mensen hun
lichaam aan jouw onderzoek schen-
ke n?
„Het is moeilijk om dat te verwoor-
den, het is heel bijzonder. Het vereist
veel vertrouwen in de wetenschap en
in de onderzoeker die iets met jouw

lichaam gaat doen. Deze mensen
hebben vaak de wens iets te kunnen
betekenen voor de samenleving,
maar soms is het ook een geldkwes-
tie. Een begrafenis kost veel geld.”

Wat hebben die vijf lichamen je
gelee rd?
„In de archeologie gaan we uit van
modellen die laten zien wanneer
welk gewricht ontbindt. Dat resul-
teert in een bepaalde stapeling van
botten in een archeologisch graf. Ik
zag dat zittend begraven voor een
ander ontbindingsproces zorgt dan
liggend begraven. In een open kuil
vallen bepaalde gewrichten uit el-
kaar, maar komen later weer bijna
perfect naast elkaar te liggen. Door-
dat je alleen het eindresultaat ziet,
zou je kunnen denken dat het
lichaam begraven is geweest. Dat
geeft dus een vertekend beeld van
het begrafenisritueel.

„Een ander voorbeeld is dat de
modellen geen rekening houden met
het effect van maden. Ik zag dat
m a d e n m a s s a’s hele botten kunnen
verplaatsen. Hebben ze een voorkeur
voor bepaalde botten? Daar weten
we nog weinig van. Het laat zien dat
de modellen die de archeologie al
dertig jaar gebruikt eigenlijk niet ge-
schikt zijn. Er gebeuren een hoop
dingen die je niet kunt reconstrueren
puur door naar het archeologische
graf te kijken.”

Is er dan wel een geschikt model te
ontwikkele n?
„Ik denk het niet. Ik denk dat we zo-
veel mogelijk van alle variabelen
moeten weten. Ik heb na de pilot nog
twintig lichamen onderzocht om bij-
voorbeeld het effect van lichaams-
bouw te bepalen en in de komende
jaren wil ik meerdere lichamen op
verschillende bodyfarms in Amerika
onderzoeken, om ook het effect van
klimaat en grondtype te onderzoe-
ken. Ook ga ik een massagraf recon-
str ueren.”

Hoe ga je dat doen?
„In mei ga ik zes lichamen in één
kuil leggen die we met aarde afdek-
ken. Zo bootsen we een graf uit de
prehistorie of uit een oorlogssituatie
na. Ik wil een zo compleet mogelijke
documentatie van het graf hebben.
Alle lichamen gaan van tevoren door
de CT-scanner om vast te leggen
welk botje bij wie hoort. Daarna
maak ik een 3D-reconstructie hoe al-
les ligt en dat doe ik opnieuw als we
het graf na twee tot drie jaar open-
maken. Met motion graphics wil ik
visualiseren hoe botten verschuiven
en vermengen.

„Met dit soort informatie kun je in-
dividuen secuurder sorteren voor de
nabestaanden. Andere onderzoekers
zullen met een bodemradar kijken
hoe het signaal door de tijd heen ver-
andert. Een drone gaat het infrarood
beeld vastleggen en fotograferen hoe
de vegetatie verandert. Dat is alle-
maal waardevolle informatie, ook bij
het opsporen van vermisten.”

Zou je zelf je lichaam willen doneren?
„Ja, maar dan wel specifiek aan een
bodyfarm. Dat is in Nederland op dit
moment niet mogelijk. Als ik dat niet
doe, wil ik begraven worden. Ik wil
wel een skelet worden.”

Lo�o�p�b�a�a�n
Forensisch�expert

Hayley�Mickleburgh (19�84�,
Engeland)�rondde�archeologie
in�Leiden�cum�laude�af�en�pro-
moveerde�in�2013�op�vroegere
inwoners�van�het�Caribisch�ge-
bied.�In�2017�kreeg�ze�de�Natio-
nale�Postdocprijs.�Ze�werkt�als
forensisch�archeoloog�aan�de
Linnaeus�University,�Zweden,
en�de�Texas�State�University
(VS),�en�als�expert�voor�de
Landelijke�Politieacademie.


