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Forensisch onderzoek: van sleutelbeen tot verstandkies
Het voelde na de pauze af en toe wat ongemakkelijk aan. Zakelijk, vrijwel emotieloos vertelde
forensisch onderzoeker dr. Raphaël Panhuysen tot in detail over de massamoorden in Kroatië
en Kosovo in de jaren ’90. Hij had zijn publiek vooraf gewaarschuwd. Onderzoek naar
misdaden tegen de menselijkheid kun je alleen goed uitvoeren als je het professioneel en
zakelijk doet, dus als je je gevoelens over wat je allemaal ziet en te weten komt opzij kunt
zetten. Voor zijn toehoorders was dat gevoelsmatig wellicht wat onaangenaam, maar met zijn
verhaal gaf hij een eerlijk en verhelderend inzicht in de achtergronden van wat we allemaal in
de kranten gelezen hebben, en in de wijze waarop geprobeerd wordt de schuldigen te
achterhalen.
In zijn lezing ‘Van sleutelbeen tot verstandkies’ benadrukte Panhuysen het belang van
forensische archeologie en forensische antropologie. Het gaat daarbij om het zoeken naar
vermiste personen, slachtoffers van natuurlijk en niet-natuurlijk geweld, vaak begraven in
clandestiene graven of onherkenbaar verminkt na bijvoorbeeld een vliegtuigramp of tsunami.
Doel is het vaststellen van de identiteit van menselijke resten, met name ook om de
nabestaanden in te kunnen lichten zodat die rust kunnen vinden als er duidelijkheid is over
het lot van hun familielid. Pas daarna kan het rouwproces beginnen en een dramatische
gebeurtenis worden afgesloten.
Bij forensische archeologie gaat het om het vinden van clandestiene of verborgen graven,
eventuele documenten en andere voorwerpen die op de gebeurtenis betrekking hebben,
alsmede het opgraven van menselijke resten. De forensische antropologie doet daarna de
identificatie en probeert de doodsoorzaak vast te stellen. Beide activiteiten kunnen leiden tot
het vinden van bewijzen voor criminele activiteiten of misdaden tegen de menselijkheid,
waardoor vervolging van de daders mogelijk wordt.
De kiem van het forensisch onderzoek werd al gelegd door de Griekse geschiedschrijver
Herodotos, die tussen 450 en 420 vóór Chr. zijn Historiën schreef over de Grieks-Perzische
oorlogen. Hij beschreef daarin onder andere het verschil in sterkte tussen de schedels van de
Egyptenaren en de Perzen die op het slagveld waren achtergebleven: als je een steen gooide
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tegen een Egyptische schedel bleef die heel, als je hetzelfde deed bij een Perzische schedel
gooide je er makkelijk een gat in. Dat kwam, aldus Herodotos, omdat de Egyptenaren altijd
blootshoofds in de zon liepen, waardoor het been hard zou worden, terwijl de Perzen hun
hoofd altijd hadden beschermd met een vilten kap.
Eind 19e eeuw probeerde de Franse criminoloog Alphonse Bertillon als eerste enigszins
systematisch verdachte misdadigers te identificeren aan de hand van 11 meetbare
lichaamskenmerken die samen voor ieder mens uniek zouden zijn. Pas na de Tweede
Wereldoorlog, met zijn executies en massagraven, verschenen de eerste wetenschappelijke
publicaties over forensisch onderzoek. Raphaël Panhuysen: “Maar ons vakgebied kwam pas
echt tot ‘bloei’ in de jaren ’90, met systematisch onderzoek naar misdaden tegen de
menselijkheid in onder andere Ethiopië, Rwanda en het voormalige Joegoslavië, ten behoeve
van de oorlogstribunalen.”
Voor het vaststellen van de doodsoorzaak is het in kaart brengen van verwondingen
belangrijk. Daarbij gaat het niet alleen om de mogelijke wapens die naar de daders kunnen
leiden (geweren, machetes, stokken, bijlen, maar ook explosieven, gifgas, straling), maar ook
om de fundamentele vraag of de verwondingen zijn veroorzaakt in ‘normale’
gevechtshandelingen of het gevolg zijn van executies. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de
vraag of kogels van voren zijn afgeschoten, of van achteren, bijvoorbeeld in het achterhoofd.
Dat is van groot belang voor de juridische context en de eventuele vervolging van de daders.
Voor die juridische context is het belangrijk dat alle relevante data goed beschreven en
gedocumenteerd worden. Niet alleen het soort verwonding, maar ook het tijdstip van de
verwonding (directe doodsoorzaak of niet?) alsmede de locatie waar de persoon om het leven
is gekomen en of bijvoorbeeld getracht is deze locatie te verbergen.
Behalve de doodsoorzaak moeten forensisch onderzoekers ook de identiteit van de slachtoffers
zien vast te stellen. Aan de hand van skeleteigenschappen kunnen onderzoekers het geslacht
van de overledene met een betrouwbaarheid van 90% vaststellen, onder andere vanwege het
feit dat het bekken van een vrouw anders is dan dat van een man. Ook de schedel van een
man en een vrouw verschillen. Panhuysen: “Tegen mijn studenten zeg ik altijd dat een man
meer Neanderthalertrekjes heeft dan een vrouw.” De leeftijd kan worden ingeschat aan de
hand van de ontwikkeling van het skelet, zoals groeischijven en het gebit. Dat lukt goed bij
personen tot ca. 20-25 jaar. Bij personen ouder dan 45 jaar vertoont het skelet kenmerkende
ouderdomsverschijnselen. Deze kenmerken zijn in oorlogssituaties niet erg relevant, omdat
de slachtoffers daar meestal allemaal mannen van tussen de 20 en 45 jaar zijn. Recent wordt
ook op kleine schaal isotopenonderzoek gebruikt om de identiteit van slachtoffers mede te
bepalen, omdat bijvoorbeeld de isotopenverhouding van strontium in het lichaam een
aanwijzing is voor het gebied waar het slachtoffer oorspronkelijk vandaan komt (waar in de
bodem dezelfde verhouding gevonden wordt).
In het verleden werden de meeste successen voor het vaststellen van de identiteit (75-80%)
behaald aan de hand van gevonden kleding, documenten en gebitsonderzoek, al was het voor
dat laatste wel noodzakelijk dat er tandartsgegevens beschikbaar waren. Tegenwoordig gaat
de identiteitsbepaling zoveel mogelijk aan de hand van DNA-onderzoek, wat 100%
betrouwbaar is als er familieleden van het slachtoffer gevonden kunnen worden. In principe
zijn er altijd twee soorten gegevens nodig: ante mortem-gegevens, en post mortemgegevens. Met andere woorden: wat voor gegevens zijn er beschikbaar van mogelijke
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slachtoffers van een delict, en welke gegevens kunnen we verzamelen van de slachtoffers
zelf? “Bij ons onderzoek naar massamoorden in het voormalige Joegoslavië,” zei Panhuysen,
“waren er in veel gevallen bijvoorbeeld geen ante mortem-gegevens, omdat we geen idee
hadden van de mogelijke herkomst of identiteiten van de slachtoffers, waardoor de
identificatie ernstig bemoeilijkt werd.” Bij onderzoek naar slachtoffers van een tsunami was
het succespercentage van de identificaties afhankelijk van de vraag of het slachtoffer een
toerist was (veel ante mortem-gegevens bekend), of een inheemse bewoner van het gebied
(geen ante mortem-gegevens).
Het gaat bij forensisch onderzoek niet alleen om (recente) oorlogshandelingen. Panhuysen liet
nog een interessant voorbeeld zien van een opgraving in Borgharen, nabij de vindplaats van
een oude Romeinse villa. In een graf lagen enkele lichamen op elkaar. Uit onderzoek bleek
dat er een ‘interventie’ in het graf had plaatsgevonden, zoals Panhuysen dat noemde: “De
botten van de voet van een vrouw waren verstoord door de toevoeging van de skeletten van
twee jonge kinderen (waarvan een haar zoon was). Een duidelijk teken dat het graf later was
geopend en dat er in was gerommeld. Vermoedelijk om kostbaarheden die in het graf lagen
eruit te halen en te bewaren.” Ook bleek dat de kinderen in het graf mogelijk eerder waren
overleden dan de moeder, maar er later pas waren bijgelegd. Het vergt veel precisieonderzoek om de volgorde van gebeurtenissen nauwkeurig in kaart te brengen om zo te
kunnen reconstrueren wat er precies wanneer is gebeurd. Niet alleen bij historische
grafschennis, maar ook bij hedendaagse oorlogsmisdaden.
Aan het slot van zijn lezing gaf Raphaël Panhuysen nog een huiveringwekkend inkijkje in de
praktijk van zijn onderzoek in Kroatië en Kosovo, waar we hier op zijn verzoek niet in detail
op ingaan, maar waaruit wel bleek hoe belangrijk dit onderzoek is in verband met
waarheidsvinding en bestraffing van de daders. In dit verband pleitte hij ook voor meer inzet
van moderne technieken, zoals GIS-onderzoek en satellieten om gebieden waar
oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden in kaart te brengen en zo door een geïntegreerde
aanpak daders van massamoorden te kunnen berechten. “Laten we niet naïef zijn,”
concludeerde hij. “Het is en blijft een wedloop tussen daders die steeds betere methoden
vinden om hun wandaden te verbergen, en forensisch onderzoekers die de waarheid aan het
licht moeten brengen.”
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