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Van onze verslaggever
Sander van Walsum

amsterdamHistorischvoyeurisme
op z’n allermooist: brieven lezen die
ruim300 jaargeledenzijngeschreven,
opgevouwen en verzegeld en sinds-
diennooitzijngeopend.Eeninternati-
onaal team,geleiddoorNadineAkker-
man (Universiteit Leiden/NIAS) enDa-
vid van der Linden (Rijksuniversiteit
Groningen)nammetdescantechniek
röntgentomografie kennis vande in-
houd van ongelezen brieven zonder
deze tehoevenopenen.

HetHaagseMuseumvoor Commu-
nicatie bezit zeshonderd vandit soort
weesbrieven.Zemakendeeluitvande
nalatenschapvandeHaagsepostmees-
terSimondeBrienne,diebij zijndood
in1707ongeveer2.600nooitbezorgde
brievenbewaarde in eenmet zeehon-
denhuidbekledekist.Deonderzoekers
stellen niet alleen belang in hun in-
houd,maar ook in demanierwaarop
zezijngevouwen.

‘Vrijweliederebriefschrijverhielder
destijdseenhoogstpersoonlijkevouw-
wijzeopna’, zegtAkkerman. ‘Daarmee
brachthijnietalleenzijn identiteit tot
uitdrukking, maar beveiligde hij de
brief ook tegenopeningdoorderden.
Naarmate de afzender meer prijs
stelde opgeheimhouding,werdende
vouwtechnieken ingewikkelder. Zo
kwamhetvoordatbrievenwerdenge-
perforeerd en dat bijvoorbeeld een
driehoekjeuitdehandtekeningvande
afzender werd geknipt waarmee de
briefwerdverzegeld.Totdekomstvan
de enveloppe, in de 19de eeuw,waren
dezemethoden van letterlockingheel
gangbaar.’

Totvoorkorthaddenconservatoren
hoegenaamd geen oog voor al deze
persoonlijkheidskenmerken van de
brief. ‘Gaatjesdiedoelbewustinhetpa-
pierwaren aangebracht, werden lek-
ker dichtgemaakt en de vouwenwer-
den er zo grondigmogelijk uitgestre-
ken. Daarmeeging eengroot deel van
de zeggingskracht vandebrieven ver-
loren.’
Met een scantechniek, ontwikkeld

aande LondenseQueenMaryUniver-
sityvoordeontledingvandinosaurus-
tanden, hopenAkkerman enhaar co-
onderzoekerszoweldevouwpatronen
als de inhoud van de weesbrieven te
kunnen vastleggen. De techniek is nu
nogonvolgroeid enbetrekkelijk kost-
baar, zegt deGroningsehistoricusDa-
vid van der Linden. ‘Omde letters als
het ware te isoleren van hun onder-

grond moeten nieuwe algoritmen
wordenontwikkeld.Maarikbenervan
overtuigddatwedaarmeelopendehet
onderzoek een heel eind zullen ko-
men.’ Binnenkort vertrekken hij, Ak-
kermanenKoosHavelaar,conservator
vanhetMuseumvoorCommunicatie,
met het eerste setje brievennaar Lon-
den.
Deongeveertweeduizendgeopende

brievenuitdekist vanDeBrienne, een
Fransman die een hoge positie ver-
wierf aanhet hof van stadhouderWil-
lemIII,geveneenindrukvanwaarmen
destijds over correspondeerde. ‘Dat
warenzeldenverheffendezaken’, zegt
VanderLinden. ‘ZobesteldeeenFranse
boekhandelaar licht pornografische
lectuurbijeenHaagsebranchegenoot.
Daarbij moet je denken aan de eroti-

schebestseller La religieuse en chemise
(Nonnetje inhaarnachthemd, red.)uit
1683.’ De geadresseerde heeft de brief
niet in ontvangst genomen. ‘N Heb-
ben’, staat erop gekrabbeld: niet heb-
ben.’

Brievenwerden omuiteenlopende
redenen geweigerd, zegt Akkerman.
‘Alsdegeadresseerdevaststeldedatde
zending afkomstigwas van een fami-
lielid dat altijd naar geld hengelde,
kon hij de bezorger nee verkopen.
Maar het zal ook vaak zijn voorgeko-
mendatdegeadresseerdenietdeaan-
zienlijketransactiekostenkonofwilde
betalen.’
Veel brieven die De Brienne naliet,

zijnafkomstigvandeFransefamiliele-
denvanHugenoten,Franseprotestan-
ten,diezichna1685 inNederlandhad-

den gevestigd om aan vervolging te
ontkomen.Zegeveneenindrukvande
pijndiedescheidingteweegbrachten
vandekommervolleomstandigheden
waaronder veel migranten in Neder-
land leefden.

Curieusisdebrief vaneenHugenoot
die zijn geloofskeuzemoest bekopen
meteentewerkstellingalsgaleislaaf in
Marseille.Hijwenddezich toteenpre-
dikantvandeWaalseKerkinDenHaag,
eengevluchte landgenoot,methet in-
dringende verzoek te worden vrijge-
kocht. ‘Het is natuurlijkwrangdatdie
brief zijn bestemming niet heeft be-
reikt’, zegt Van der Linden. ‘Maar je
vraagt jeookaf hoezo’ngaleislaaf aan
papier en schrijfbenodigdheden
kwamenhoehijdebrief heeftkunnen
schrijvenenverzenden.’

Oudebriefgeheimenonthuld
EenHaagsepostmeester lietnazijndood in 1707eenkistnamet2.600nooitgeopende
brieven.Metnieuwetechniekenkunnendiewordengelezenzonderze teopenen.
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Geneticuszitkalendecrimineelopdehielen
Van onze verslaggever
Maarten Keulemans

amsterdamCriminelenmeteen
uitdunnendehaardosmoeten
zichsteedsmeerzorgenmaken
omdemanmethetwattenstaafje.
Metwatachtergeblevendna is in
sommigegevallennual tebepa-
lenofdedader lastheeft vanerfe-
lijkekaalheid.

Datblijktuit eenanalysedie
Rotterdamsegeneticionder lei-
dingvanhoogleraar forensische
moleculairebiologieManfred
KayservanErasmusMCdezeweek
afrondden.Bij zo’n 19 procentvan

deEuropesemannenblijkthetal
mogelijkommetenigeprecisieaf
te lezenof zeaanleghebbenvoor
kaalheid.Waarschijnlijk zaldatde
komende jarenvoor steedsgro-
teregroepen lukken, schrijfthet
teamnabestuderingvande in-
vloedvanenkele tientallenkaal-
heidsgenen invakbladEuropean
JournalofHumanGenetics.
Datkanhandigzijnbij zaken

waarbijdedaderweldnaheeft
achtergelaten,maarergeen
match ismeteenbekende. Toch is
de technieknognietklaarvoorde
praktijk,benadruktKayser. ‘We
zittendichtbij.Maarde informa-

tiedieweuithetdnakunnenha-
len isnognietvoorspellendge-
noeg.’ IndnawaarmeedeRotter-
dammersuitdevoetenkunnen,
staatdeeigenschap ‘kaalheid’ er
alshetwaremetkoeieletters in
geschreven.Bijdemeesteman-
nen isdatminderduidelijk.

Eenanderebeperking isdathet
dnaook inde toekomstnooit vol-
ledige zekerheid zal kunnenbie-
den. ‘Je kuntbijvoorbeeld tema-
kenhebbenmeteendaderdie te
jong is endekritische leeftijd
voorkaalwordennognietheeft
bereikt’, zegtKayser.Daaromzal
de forensisch-geneticusookaltijd

de leeftijdmoetenaflezenuithet
dna, verwachthij – ietswatoveri-
gens steedsbeter lukt. ‘Als ie-
mandeengrotekansheeft op
kaalheidenal 50 is, heb je alle
kansdatdekaalheid inmiddels
zichtbaar is.’

‘Eenzeer zorgvuldigenvoor-
zichtigverhaal’, vindtdna-expert
PeterdeKnijff vanhetLUMCen
hetNederlandsForensisch Insti-
tuut,nietbetrokkenbijdeRotter-
damsestudie. ‘Invergelijkingmet
oogkleur,haarkleurenhuids-
kleur isditnogteweinigomecht
informatief te zijn’, vindtookDe
Knijff. ‘Maarhetkanweleen

goedesuggestiegeven, vooral in
gevallenwaarerverdernietveel
bekend is.’
Kayserenzijn teamhopendat

hetooitmogelijkwordtmetbe-
hulpvandnaeenruwbeeld te
schetsenvanhoeeendadereruit-
ziet. Zoheeftdegroepal testsont-
wikkelddieuitrekenenwelkdna-
profiel totwelkeoog- enhaar-
kleur leidt; een test voorhuids-
kleur isopkomst.Opnieuwgeen
testsdievolledigezekerheidbie-
den,maar, zegtKayser: ‘Alles is re-
latief.Dit zijn testsomtoe tepas-
senals jegeen ideehebten ieder
beetje informatiewelkomis.’

Nadine Akkerman Universiteit
Leiden/NIAS


