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          Megen, 25 oktober 2017 

 

Betreft: Expositie Human Bodies Oss 

 

Van 26 tot en met 29 oktober 2017 vindt in hotel de Naaldhof de expositie Human Bodies plaats. Een expositie 

waarbij lichamen en lichaamsdelen van mensen worden getoond. Doel van de expositie is de anatomische 

wetenschap bij een groter publiek aanhankelijk maken, waarbij scholieren en studenten een aparte doelgroep 

zijn. Het staat ieder vrij om een expositie te organiseren, mits aan de vereiste wet- en regelgeving is voldaan. 

Over deze specifieke expositie is veel (maatschappelijke) onrust ontstaan vanwege de onduidelijke herkomst van 

de lichamen. Het tentoonstellen van lichamen of delen daarvan mag enkel wanneer hiervoor expliciet 

toestemming is verkregen. De expositiehouder gaf eerder te kennen dat de tentoongestelde lichamen alleen van 

Amerikanen afkomstig waren. Na onderzoek van onder andere het Eindhovens Dagblad en BN de Stem blijkt dit 

verhaal niet te kloppen.1 Daarmee is de herkomst van de lichamen onduidelijk en kan niet worden uitgesloten 

dat delen van de tentoonstelling onvrijwillig worden tentoongesteld. De verklaring van de exposant met 

betrekking tot de herkomst van delen van de tentoonstelling wordt in twijfel getrokken, daar mogelijk Chinese 

dissidenten tentoongesteld worden die geen toestemming hebben verleend.2 

 

De SP is van mening dat twijfel over de herkomst van de lichamen niet mag bestaan. Het  mogelijk onvrijwillig 

tentoonstellen is een directe inbreuk op de lichamelijke integriteit en zelfs strafbaar. Daarom stelt de SP de 

volgende vragen aan het College; 

 

1. Is het college bekend met de bovenstaande discussie? 

2. Was het college vooraf op de hoogte van de onduidelijkheid wat betreft de afkomst van de lichamen? 

3. Welke stappen heeft het college in deze zaak genomen? 

4. Is het mogelijk om voor de expositie onomstotelijk vast te stellen wat de herkomst van de lichamen is? 

4.1. Als hierop het antwoord nee is: De SP is van mening dat de twijfelachtige herkomst reden is tot het niet 

toestaan van de expositie. Sluit het college zich bij SP aan en gaat het college over tot actie? 

4.2 Als hierop het antwoord ja is: indien vastgesteld wordt dat de lichamen vrijwillig zijn afgestaan, is er geen 

reden voor verdere onrust. Indien de lichamen niet vrijwillig zijn afgestaan, pleit de SP voor het niet toestaan van 

de expositie. 

 

Ik verzoek u de vragen van de SP-fractie binnen 24 uur te beantwoorden gezien de datum waarop de expositie 

van start gaat en de veroorzaakte maatschappelijke onrust. 

 

Bij voorbaat dank, 

 

 

Namens SP-fractie, 

Bas van der Voort 

                                                           
1 https://www.ed.nl/eindhoven/organisator-expositie-real-human-bodies-loog-
over-herkomst-lijken-br~aa1491f6/  
2 https://www.bndestem.nl/breda/onderzoek-naar-herkomst-lichamen-br-real-
human-bodies-expo-in-breda~adfc7984/ 

https://www.ed.nl/eindhoven/organisator-expositie-real-human-bodies-loog-over-herkomst-lijken-br~aa1491f6/
https://www.ed.nl/eindhoven/organisator-expositie-real-human-bodies-loog-over-herkomst-lijken-br~aa1491f6/
https://www.bndestem.nl/breda/onderzoek-naar-herkomst-lichamen-br-real-human-bodies-expo-in-breda~adfc7984/
https://www.bndestem.nl/breda/onderzoek-naar-herkomst-lichamen-br-real-human-bodies-expo-in-breda~adfc7984/

