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Jan Krikken schreef voor 'Muggenzifters en
Mierenneukers' een leuke bijdrage over de
forensische entomologie. Met toestemming van
de uitgever publiceren wij hierbij een bloemlezing uit dit boek dat wij de lezers van harte
aanbevelen.
BIOLOGEN EN FORENSISCH ONDERZOEK
Politie en justitie vragen steeds vaker naar de inbreng van
biologen in forensisch onderzoek. De aan- of afwezigheid
van bepaalde bio logisch e sporen kan cruciaal zijn in de
oplossin g van strafza ken . De t echnisch e rech erche of h et
Openbaar Ministeri e vragen dan naar de m ogelij ke verklaringen; m eestal naar een bijdrage aan d e reconstructie
van d e achterliggende processen op basis van de gevo nden sporen.
Waar, wa nn eer en hoe zijn bepaalde soorten stuifmeel of
plantenrest en in de kofferbak van een auto terechtgekom e n? Waar, wanneer en hoe is een overl eden slachtoffer
door de aa n getroffe n bromvliegen gekoloniseerd ? Neem je
o p de plaat s delict de totale insectenfauna van een stoffelijk overschot nauwkeurig op, dan kan de fo rensisch entomo loog h et m om ent inschatten waarop de afb raa kprocessen zijn begonnen. En dat is juist wat po litie en justitie
meestal graag willen weten: h et postmortale interval, de
tijd di e is verstreken tussen h et overlijden en de vondst van
h et lijk.

BROMVLIEGEN ALS INFORMANTEN
Bromvliegen (familie Calliphoridae) zijn zo nder m eer de
belangrijkste informanten voor de forensisc h entomoloog.
in Nede rland zijn dat d e harige, min of meer blauwe bromvliegen van het geslacht Ca lliphora en de groe n e bromvliegen van h et geslacht Luci!ia. In het for ensisch onderzoek

hebben we vooral te m aken
stadia.

m et de onvolwassen

Voorbeeld. In een park wordt in augustus h et lijk aa n getroffen van een jong m eisje. Bi j h et onderzoek op de plaats
delict, ongeveer 12.00 uur op de da g, ziet m en groen e vliegen di e druk bezig zi jn m et het afzetten van witte eipakketj es. Sommige van de pakketjes bewegen en lijken uit
larfj es te bestaan. Ik kri jg inderdaad een massa van kennelijk n et uit de eieren gekom en larfjes o nder ogen. Het door
verstikking omgekom en slachtoffer wordt vermist sinds
o m streeks 15.00 uur de vorige dag en is eind van d e middag als vermist opgegeven. De dag van de verdwijning en
de dag va n o nderzoek op de plaats delict zijn beide zonnige dagen.
De groene bromvliegen zijn kenn elij k van het geslacht
Luci/ia; deze zetten hun eipakketten af op oppervlakken

m et h oge temperaturen . De ontwikkeling van ei-tot larvenstadi urn duurt bij Lucil ia bij zo m erse temperaturen minsten s
12 uur. Het lichaa msoppervla k had bij de afzettin g va n de
eieren vermoedelijk n og een hoge temperatuur. De pas uitgeko m en larfj es wi jzen op een eerste eiafzettingsactiviteit
van minstens 12 uur geleden, overdag. Dus m ogelijk tussen 15.00 en zonso ndergang o p de dag vóór het aantreffen,
in ied er geva l ni et lat er. Niet 's n ac hts en niet tijdens de volgende ochtend, want dan zo ud en de eieren nog niet zijn
u itgekomen . Zo wordt door forensische entomologie h et
t ijdstip van overli jden inge perkt.
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