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T E K S T  FLOOR BAL I L L U S T R AT I E S  ERIK KRIEK

‘WE KUNNEN NIET 
VASTSTELLEN  
HOE LAAT IEMAND 
IS DOODGEGAAN’

MEE MET EEN FORENSISCH PATHOLOOG

Lijkt het werk van forensisch  
patholoog Frank van de Goot op  
dat van zijn fictieve vakgenoten?  
REPORTAGE VAN EEN AUTOPSIE. 
‘De schedel is het symbool van de 
sterfelijkheid. Dat blijft heftig.’

O
P DE SNIJTAFEL, ONDER EEN WIT LAKEN, 
LIGT HET LICHAAM van iemand die giste-
ren nog niet wist dat de dood vandaag ko-
men zou. Straks wordt het opengesne-
den. Zullen alle organen gefileerd worden. 
Wordt het van buiten en binnen bekeken. 
Het lichaam merkt het niet. Het heeft 
ogen die niets meer zien. Het is naakt, 
maar voelt geen kou. Vanochtend is het 
liggend op de vloer aangetroffen, door 

een familielid. Forensisch patholoog Frank van de Goot is ingehuurd 
om een doodsoorzaak te zoeken. Om te achterhalen hoe het kon dat 
deze geliefde persoon van een mens in een omhulsel veranderde. 

FRISGELE KEUKENKASTJES
Wie aan een mortuarium denkt, ziet bedompte ziekenhuiskelders 
voor zich. Grijsgroene donkere ruimtes vol ernstig kijkende mensen. 
Waar nooit gelachen wordt en de koffie altijd lauw is. In de laatste 
thriller van Patricia Cornwell over patholoog Kay Scarpetta wordt 
haar leeftijdsloze uiterlijk zelfs door haar werkplek verklaard. Geen 
zonlicht, lage temperaturen en de constante blootstelling aan forma-
linedampen zouden voorkomen dat ze veroudert. 
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Er zitten vlekjes in de hals waar vingers 
een afdruk kunnen achterlaten. Mogelijk 
wijst het op geweld. Misschien ook niet.

schreeuwd heeft. Vervolgens wordt er een obductie aangevraagd. 
Maar het is gewoon een lichamelijke reactie. Mensen halen daar on-
nodig emoties bij.’
Van de Goot wacht altijd tot het eind van de sectie voordat hij een con-
clusie trekt. Dat doet hij ook bij zaken waarbij zelfs een leek de 
doodsoorzaak kan aanwijzen. Zo kreeg hij eens een man binnen 
wiens ballen losgesneden waren. ‘Ze lagen keurig naast zijn lichaam. 
Met een strikje eromheen.’ Het slachtoffer had de verkeerde persoon 
boos gemaakt: een vrouw met heel lange nagels.
De patholoog is terughoudend omdat hij nooit vooraf weet wat hij 
intern gaat aantreffen. Dat levert soms verrassingen op, vooral bij li-
chamen waarbij de huisarts of schouwarts geen vuil spel vaststelde. 
Van de Goot deed recent een steekproef bij zestig mensen uit deze 
groep. In acht procent van de gevallen bleek het toch te gaan om een 
onnatuurlijke dood, zoals zelfdoding of druggebruik. Bij twee geval-
len vermoedde hij geweldpleging. ‘Daarbij is het Openbaar Ministe-
rie tot vervolging overgegaan.’

ZEVENTIG VUILNISZAKKEN
Tragedies vormen het dagelijkse werk van de arts. Auto-ongelukken, 
ziektes, vreselijke misdrijven: de zwartste nachtmerries van een an-
der vormen zijn routineklusjes. Van de ellende die hij ziet, ligt hij 
nooit wakker. ‘Het is mijn verdriet niet. Zodra ik het me ga aantrek-
ken, kan ik er een kist bij bestellen. Voor mezelf.’
Dat hij rationeel blijft, betekent niet dat het werk van de patholoog 
om vijf uur ’s middags stopt. Soms heeft Van de Goot het gevoel dat 
hij iets over het hoofd gezien heeft, blijft er iets aan hem knagen. ‘Dat 
kan om hele simpele dingen gaan. Bij een gruwelijk misdrijf was het 
lichaam in stukjes gehakt en over zeventig vuilniszakken verdeeld. 
De politie was ervan overtuigd dat de dader woedend was geweest. 
Anders doe je zoiets niet. Ik bedacht opeens dat de dader waarschijn-
lijk psychotisch was.’ Zijn ingeving klopte. De moordenaar kon zich 
achteraf niet eens meer de aanval herinneren, zo diep zat hij in zijn 
waan.
In de boeken van Tess Gerritsen en Karin Slaughter leven de patho-
logen zich in de laatste momenten van het slachtoffer in. De obduc-
tie is voor hen een laatste boodschap van de overledene. ‘Om de do-
den te begrijpen, moet je de wil hebben om te luisteren,’ zegt Van de 
Goot. En hij barst in lachen uit. ‘Die onzin verzin ik hier ter plekke.’
Van der Goot is geen lijkenfluisteraar. Voor hem draait de sectie om 
alle aparte onderdelen van een lichaam. In de persoon die ooit een 
optelsom van al die lichaamsdelen was, is hij niet geïnteresseerd. 
Waar voor andere artsen (‘Teletubbies’) empathie centraal staat, 
draait voor Van de Goot alles om de materie: de mechanica van let-
sels. Een lichaam is een machine die doorloopt totdat één hapering 
een dodelijke kettingreactie in werking zet. De patholoog weet hoe 
elk onderdeel moet werken en snapt op hoeveel verschillende ma-
nier het kapot kan. Was het een bloeding? Een ziekte? Een kogel? 
Nu het lijf op de tafel uitwendig onderzocht is, is het tijd om het van 

Met frisgele keukenkastjes, een helderwitte vloer en daglicht dat 
door een matglazen raam valt, is de snijzaal van dit provinciaal zie-
kenhuis zeker niet naargeestig. Het enige angstaanjagende hier is het 
niveau van de moppen van de man van de milieudienst die een krat-
je ophaalt. ‘Zegt de ene hoer tegen de ander: komt Sinterklaas nog? 
Ja, zegt die ander. Voor het gewone tarief.’
Het is druk in de werkruimte. Naast Van de Goot, die de leiding heeft, 
zijn er twee obductiemedewerksters en een stagiaire aanwezig. En 
klinisch patholoog Judith Fronczek, die het meeste snijwerk zal ver-
richten.

IN PANAMA
Voor de obductie begint, trekt Van de Goot operatiekleding over zijn 
kleren aan. Vandaag is hij paramilitair gekleed in een zwarte leger-
trui, donkere broek en zware schoenen: ‘Alles in mijn kledingkast is 
zwart.’ Zijn haar, waarin hij normaal een geblondeerde lok draagt, is 
kortgeknipt en grijs. De afgelopen weken was hij onderdeel van het 
team dat in het oerwoud van Panama naar resten van de vermiste 
studentes Lisanne en Kris zocht. ‘Dan wil je niet dat er een grote spin 
in je haar springt.’ 
Zijn reis naar Panama was uitzonderlijk. Waar pathologen in thrillers 
altijd het lichaam op het plaats delict onderzoeken, komt de Neder-
landse patholoog bijna nooit zijn werkruimte uit. ‘In boeken lost de 
patholoog de zaak op, maar ik vorm eigenlijk maar een klein onder-
deel van het hele onderzoek.’
Dus noemt Van de Goot de boeken van Karin Slaughter, waarin 
schouwarts Sara Linton regelmatig op pad gaat, onrealistisch. Hij 
krijgt voor de sectie juist weinig informatie over het misdrijf. Zodat 
hij zo objectief mogelijk kan werken en hij geen kokervisie ontwikkelt.
 
EEN OPEN MOND
Een obductiemedewerkster heeft het laken opgevouwen en opgebor-
gen. De laatste beschermlaag van het lichaam is verdwenen. De arts 
begint met kijken. Zonder te oordelen, zonder gevolgtrekkingen. Al-
les aan het lichaam wordt gefotografeerd en gemeten, van het hoofd 
tot de voetzolen. Wat Van de Goot ziet, is een lijf dat al behoorlijk stijf 
en koud is. Het heeft vlekken die nog weg te drukken zijn. Wat hij 
weet, is dat lijkstijfheid meestal na twee uur in de kaak begint. Ar-
men en benen harden daarna. Daarna volgt de rest. Vlekken ontstaan 
na zes uur, maar hebben het eerste etmaal geen vaste plek. Wat zegt 
hem dit over het tijdstip van overlijden? Niets. 
‘We kunnen een karretje op de maan zetten, maar niet vaststellen 
hoe laat iemand is doodgegaan. In CSI stellen ze dat nauwkeurig vast: 
woensdagmiddag kwart voor drie, net voor theetijd. Ik kan dat niet.’ 
Er zijn te veel verschillende factoren om een tijdstip te kunnen bepa-
len. Bij een overdosis coke is het lichaam binnen een uur volledig stijf. 
Bij een zwaarlijvig persoon duurt dat juist veel langer. Ook de tempe-
ratuur van het lichaam verraadt niets. Een dekentje over de dode kan 
al graden verschil maken. 
Bij het kijken vallen er twee dingen op aan het lichaam. De borstkas 
deukt naar binnen op een plek waar dat niet hoort. Er zitten vlekjes 
in de hals op een plek waar vingers een afdruk kunnen achterlaten. 
Van de Goot registreert het. Mogelijk wijst het op geweld. Misschien 
ook niet.
In de eerste fase van het onderzoek trekt hij geen conclusies. Zeker 
niet als die op emoties gebaseerd zijn. ‘Vaak staat de mond van de 
overledene wijd open. Familieleden denken dan dat iemand nog ge-

22 Vrij Nederland J UN I  2 0 1 5



23J U N I  2 0 1 5  Vrij Nederland



Wanneer is het letsel ontstaan? ‘Geef me 
een kwartier en ik zie of iemand al dood 
was toen hij voor de trein sprong.’

binnen te onderzoeken. Een klein scherp mesje wordt gebruikt om 
een incisie over de torso te trekken. Zonder ceremonie worden de 
flappen huid opengeklapt. Het vlees kleurt rood, met gele vlekken op 
de plekken waar vet zit. Dan wordt de buikholte opengesneden. De 
darmen worden eruit getild, bekeken en in een bakje gelegd. Met gro-
te, raspende halen wordt met een handzaag de borstkas openge-
maakt. De tafel schudt. Het lichaam wipt op en neer. Het borstbeen 
wordt naar buiten getild. 
De deuk in de borstkas heeft sporen in het lichaam getrokken. Om de 
ribben is een bloeding zichtbaar. Is de wond door een klap of een val 
ontstaan? Of is de schade veroorzaakt door een stevige reanimatie-
poging? De patholoog kan met een simpel testje vaststellen of letsel 
voor of na de dood ontstaan is. ‘Geef me een kwartier en ik zie of ie-
mand al dood was toen hij voor de trein sprong.’

ONTPLOFFEND FIETSENHOK
Als personage zou Van de Goot niet misstaan in een misdaadroman. 
Een rebellerende puber was hij, gothic in een tijd dat die term nog 
niet bestond. Waar zijn jongere broertje pakken droeg, meisjes ver-
sierde en naar The Pretenders luisterde, draaide Van de Goot Duitse 
en Deense metal. ‘Merciful fate, Accept en King Diamond. Tot razer-
nij van mijn ouders. Zoals dat hoort.’
Hij werd van de mavo geschopt toen hij het fietsenhok opblies. ‘Schei-
kunde kon ik niet, maar zelf explosieven maken was geen probleem.’ 
Een LTS-opleiding tot elektromonteur volgde. Hij zat in de derde toen 
een klasgenoot na het weekend beweerde dat hij duizend gulden had 
verdiend met het wassen van lijken. ‘Een heel aardige jongen, maar 
hij loog alles bij elkaar.’ De jonge Van der Goot wist wel meteen dat 
hij zijn roeping gevonden had. Aflegger worden was voor hem alleen 
niet voldoende. Hij wilde patholoog zijn. ‘Mijn klassendocent, me-
neer Den Hollander, raadde het me af. Volgens hem zou ik daar 25 
jaar mee bezig zijn. Het werden er 23.’
Het pad was niet makkelijk. Elke keer als hij een diploma op zak had, 
zag hij zijn studiegenoten aan de slag gaan en geld verdienen. Van de 
Goot daartegen reeg opleidingen aan elkaar: een staatsexamen mavo, 
middelbare laboratoriumschool, een hbo-propedeuse en uiteindelijk 
een studie geneeskunde. ‘Mijn moedertje geloofde het pas echt toen 
ze bij mijn buluitreiking van de universiteit zat. Al die tijd dacht ze dat 
ik gewoon ergens een baantje had en de boel bij elkaar verzon.’
Daarna volgde een interne opleiding tot forensisch patholoog bij het 
Nederlands Forensisch Instituut, waar hij daarna jarenlang werkte. 
Tegenwoordig is hij onafhankelijk forensisch patholoog en wordt hij 
voor misdaadzaken door nabestaanden, het Openbaar Ministerie of 
Peter R. de Vries ingehuurd. Gothic is hij nog steeds. Zijn wetenschap-
pelijke publicaties gaan net zo makkelijk over wonddatering als de 
balsempraktijken van de oude Egyptenaren. ‘Dat verhaal van archeo-
logen dat Egyptenaren de hersenen van hun doden via de neus ver-
wijderden, klopt niet. Probeer maar eens een pudding met een haak-
naald door een rietje te peuteren.’

LEES HET IN VN
VIND HET IN DE WEBSHOP 

Nog niet in het bezit van de VN-Thriller van het Jaar, of  
benieuwd naar de andere 7 met 5 sterren bekroonde titels?

Vind de beste thrillers van het afgelopen jaar uit de Detecti-
ve & Thriller Gids terug in de webshop van Vrij Nederland. 
Je vindt er niet alleen de topthrillers uit deze editie; elke 
week, bij elke nieuwe editie staan de besproken boeken uit 
het blad voor je klaar in de webshop.

BEZOEK ONZE WEBSHOP
WWW.VN.NL/WINKEL
De boeken worden aangeboden door onze partner bol.com
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De stagiaire knipt twee witte draden,  
de oogzenuwen, door en pakt de hersens 
(niet veel groter dan een badspons) vast.

HET LIFTEN VAN DE HERSENPAN
Zure melk. Kipfilet over datum. Stinkende sportschoenen. Omdat het 
lichaam niet lang geleden stierf, is de lijkenlucht nog licht. Een sub-
tiel parfum bij een ontbindend lichaam. Met elke incisie voegen an-
dere lichaamsdelen er hun eigen smaak aan toe. Uit de darmen ont-
snapt lucht. Bij het opensnijden van de maag vormt het verteerde 
voedsel een plasje op de snijplank. De geur in de ruimte neemt toe tot 
het bijna fysiek tastbaar is. Van de Goot en zijn medewerkers zijn er-
aan gewend. De enige keer dat zij zich erdoor laten overvallen, is als 
ze halverwege een autopsie de ruimte binnenkomen. ‘Vooral als je 
net van buiten komt.’
In boeken smeren detectives die een autopsie bijwonen Vicks Va-
porub in hun neusholtes. Dat heeft geen zin, zegt Van de Goot. ‘Ten-
zij je de rest van je leven bij het eten van een pepermuntje automa-
tisch aan een sectie wil denken.’ Het is een stank die zich als een nat 
watje in je neus oprolt en meegaat als je de ruimte verlaat. Het enige 
wat helpt, is na afloop aan gemalen koffie te ruiken. 
Alle ingewanden worden één voor één opgetild, gewogen en openge-
sneden. Overal worden monsters van genomen die straks naar het 
laboratorium gaan. Op de achtergrond klinkt het geluid van een elek-
trische zaag. De stagiaire is al tien minuten bezig om de hersenpan 
open te zagen. Een plastic kap op haar hoofd beschermt haar tegen 
rondvliegende botsplinters. De hoofdhuid van het lichaam is losge-
sneden en ligt als een capuchon over het gezicht geklapt. 
Voor toeschouwers is het liften van de hersenpan altijd een moeilijk 
moment, zegt Van de Goot. ‘De schedel is het symbool van de sterfe-
lijkheid. Dat blijft heftig.’ In een van de boeken van Tess Gerritsen 
moet rechercheur Jane Rizzoli stevig op zichzelf inpraten om te voor-
komen dat ze flauwvalt. ‘Dat gebeurt regelmatig,’ zegt de patholoog. 
Niet met rechercheurs, die zijn wel wat gewend. Maar artsen die de 
obductie van een patiënt bijwonen en officieren van justitie die bij fo-
rensische zaken aanwezig zijn, hebben het vaak zwaar. Van de Goot 
beschrijft een man die ‘als mister Bean’ tegen de vlakte ging. ‘Eerst 
zakte hij door zijn benen op zijn knieën, daarna viel hij plat op zijn ge-
zicht op de grond.’
Het bot dat onder het haar tevoorschijn komt, is geel. Een schedel 
wordt pas wit als die lange tijd buiten in de zon is gebleekt. De stagi-
aire knipt twee witte draden, de oogzenuwen, door en pakt de her-
sens vast. Het is verbazingwekkend hoe klein de massa is. Veel gro-
ter dan een badspons is het niet. Hierin lag de persoonlijkheid van de 
mens op de tafel verstopt. Alle herinneringen, vaardigheden en ka-
raktereigenschappen kwamen hierin bijeen. Het is onvoorstelbaar 
dat dit grijsroze bloemkooltje de hele machine draaiende hield. 
De patholoog vindt geen bijzonderheden: geen tumor, infarct of bloe-
ding. 

WEINIG SERIEMOORDENAARS
Van de Goot is bezorgd over de vlekjes op de keel. Daarom besteedt 
hij extra aandacht aan de hals. Hij grapt dat hij allang blij is dat het 
hoofd niet van de romp gescheiden is. ‘Dat is het eerste wat crimine-
len altijd doen: het hoofd eraf. Vaak gaat het om een transportpro-
bleem. Zie maar eens iemand van tachtig kilo van drie hoog naar be-
neden te krijgen.’
Bij wurging zijn er bloedingen bij de halsspieren te vinden. Ook heeft 
de hals twee gewrichtjes die als hoorntjes omhoog staan. Bij geweld 
breken die meestal, net als het tongbeen. De patholoog buigt zich 
voorover. Er zijn geen fracturen of bloedingen in de keel te zien. Ver-

derop in het lichaam is er niets dat op wurging wijst. Er zijn geen 
puntbloedingen in de nieren of de ogen te vinden. De opvallende vlek-
ken zijn in de hals zijn, net als de deuk in de borstkas, blijkbaar door 
de ligging van het lichaam na de dood veroorzaakt. 
In een legendarische scène in de film Silence of the Lambs ontdekt FBI-
agent Clarice Starling tijdens een lijkschouwing de cocon van een 
mot in de keel van het slachtoffer. De cocon is een verwijzing van de 
seriemoordenaar naar de metamorfose die hij ondergaat. Sindsdien 
geeft elke zichzelf respecterende fictieve moordenaar via het lichaam 
berichten door aan de politie. ‘Onwaarschijnlijk,’ vindt Van de Goot. 
‘In Nederland zijn we gezegend met bitter weinig seriemoordenaars. 
En het achterlaten van voorwerpen in het lichaam waarbij het doel 
is dat de politie ze vindt, gebeurde misschien in een handvol zaken in 
twintig jaar.’

EEN KNISPEREND GELUID
In theorie is de autopsie de enige operatie die niet kán mislukken: de 
patiënt is al dood. Maar ook Van de Goot kent teleurstellingen. Soms 
heeft hij geen verklaring voor een overlijden. ‘Als je een lichaam on-
derzoekt, weet je niet hoe het levend functioneerde. Een bepaalde er-
felijke hartritmestoornis kun je bijvoorbeeld alleen tijdens het leven 
met een ECG vaststellen.’
Veel doodsoorzaken kunnen alleen gegeven worden als al het ande-
re uitgesloten is. Verstikking, verdrinking en verhitting laten geen 
sporen in het lichaam na. Zo is water in de longen van een lichaam 
geen bewijs van verdrinking. Het wijst er alleen op dat het lichaam 
voor of na de dood een tijd in het water heeft gelegen. 
Het lichaam op de tafel is inmiddels leeg van binnen. De longen en 
het hart liggen op de snijplank, klaar om gefileerd te worden. In de 
longen zitten bubbels vol vocht: longemfyseem. Longkanker is een 
Russische roulette die enkele rokers treft en anderen overslaat. Long-
emfyseem schiet bij elke roker raak. 
Bij het openknippen van de hartslagaderen klinkt een knisperend ge-
luid. Ze zijn verkalkt. Er zit wat gele substantie in de achterwand van 
het hart. Vet. Verderop, op de plek waar de kransslagader een buisje 
zou moeten vormen, zit een versperring. Een hartinfarct eindigde het 
leven van de eigenaar van dit lichaam. 
Tweeënhalf uur duurde de autopsie. Van de Goot en Fronczek kun-
nen aan hun voorlopige verslag beginnen. Het definitieve gaat later, 
als de laboratoriumuitslagen binnen zijn, naar de nabestaanden. De 
obductieassistentes plaatsen de organen terug en naaien het lichaam 
dicht. Als later deze week een begrafenis volgt, kan de familie met ge-
rust hart voor een open kist kiezen. De sporen van de obductie zullen 
voor niemand zichtbaar zijn. Straks is het tijd voor pauze. Dan volgt 
een nieuw lichaam, en daarna nog één. Voor de nabestaanden is elke 
tragedie nieuw, hier is het een doodgewone maandagochtend. 
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