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Wetenschap

Oude briefgeheimen onthuld
Een Haagse postmeester liet na zijn dood in 1707 een kist na met 2.600 nooit geopende
brieven. Met nieuwe technieken kunnen die worden gelezen zonder ze te openen.
Van onze verslaggever
Sander van Walsum

amsterdam Historisch voyeurisme
op z’n allermooist: brieven lezen die
ruim 300 jaar geleden zijn geschreven,
opgevouwen en verzegeld en sindsdien nooit zijn geopend. Een internationaal team, geleid door Nadine Akkerman (Universiteit Leiden/NIAS) en David van der Linden (Rijksuniversiteit
Groningen) nam met de scantechniek
röntgentomografie kennis van de inhoud van ongelezen brieven zonder
deze te hoeven openen.
Het Haagse Museum voor Communicatie bezit zeshonderd van dit soort
weesbrieven. Ze maken deel uit van de
nalatenschap van de Haagse postmeester Simon de Brienne, die bij zijn dood
in 1707 ongeveer 2.600 nooit bezorgde
brieven bewaarde in een met zeehondenhuid beklede kist. De onderzoekers
stellen niet alleen belang in hun inhoud, maar ook in de manier waarop
ze zijn gevouwen.
‘Vrijwel iedere briefschrijver hield er
destijds een hoogst persoonlijke vouwwijze op na’, zegt Akkerman. ‘Daarmee
bracht hij niet alleen zijn identiteit tot
uitdrukking, maar beveiligde hij de
brief ook tegen opening door derden.
Naarmate de afzender meer prijs
stelde op geheimhouding, werden de
vouwtechnieken ingewikkelder. Zo
kwam het voor dat brieven werden geperforeerd en dat bijvoorbeeld een
driehoekje uit de handtekening van de
afzender werd geknipt waarmee de
brief werd verzegeld. Tot de komst van
de enveloppe, in de 19de eeuw, waren
deze methoden van letterlocking heel
gangbaar.’
Tot voor kort hadden conservatoren
hoegenaamd geen oog voor al deze
persoonlijkheidskenmerken van de
brief. ‘Gaatjes die doelbewust in het papier waren aangebracht, werden lekker dichtgemaakt en de vouwen werden er zo grondig mogelijk uitgestreken. Daarmee ging een groot deel van
de zeggingskracht van de brieven verloren.’
Met een scantechniek, ontwikkeld
aan de Londense Queen Mary University voor de ontleding van dinosaurustanden, hopen Akkerman en haar coonderzoekers zowel de vouwpatronen
als de inhoud van de weesbrieven te
kunnen vastleggen. De techniek is nu
nog onvolgroeid en betrekkelijk kostbaar, zegt de Groningse historicus David van der Linden. ‘Om de letters als
het ware te isoleren van hun onder-
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grond moeten nieuwe algoritmen
worden ontwikkeld. Maar ik ben ervan
overtuigd dat we daarmee lopende het
onderzoek een heel eind zullen komen.’ Binnenkort vertrekken hij, Akkerman en Koos Havelaar, conservator
van het Museum voor Communicatie,
met het eerste setje brieven naar Londen.
De ongeveer tweeduizend geopende
brieven uit de kist van De Brienne, een
Fransman die een hoge positie verwierf aan het hof van stadhouder Willem III, geven een indruk van waar men
destijds over correspondeerde. ‘Dat
waren zelden verheffende zaken’, zegt
Van der Linden. ‘Zo bestelde een Franse
boekhandelaar licht pornografische
lectuur bij een Haagse branchegenoot.
Daarbij moet je denken aan de eroti-

sche bestseller La religieuse en chemise
(Nonnetje in haar nachthemd, red.) uit
1683.’ De geadresseerde heeft de brief
niet in ontvangst genomen. ‘N Hebben’, staat erop gekrabbeld: niet hebben.’
Brieven werden om uiteenlopende
redenen geweigerd, zegt Akkerman.
‘Als de geadresseerde vaststelde dat de
zending afkomstig was van een familielid dat altijd naar geld hengelde,
kon hij de bezorger nee verkopen.
Maar het zal ook vaak zijn voorgekomen dat de geadresseerde niet de aanzienlijke transactiekosten kon of wilde
betalen.’
Veel brieven die De Brienne naliet,
zijn afkomstig van de Franse familieleden van Hugenoten, Franse protestanten, die zich na 1685 in Nederland had-

Foto Freek van den Bergh
den gevestigd om aan vervolging te
ontkomen. Ze geven een indruk van de
pijn die de scheiding teweegbracht en
van de kommervolle omstandigheden
waaronder veel migranten in Nederland leefden.
Curieus is de brief van een Hugenoot
die zijn geloofskeuze moest bekopen
met een tewerkstelling als galeislaaf in
Marseille. Hij wendde zich tot een predikant van de Waalse Kerk in Den Haag,
een gevluchte landgenoot, met het indringende verzoek te worden vrijgekocht. ‘Het is natuurlijk wrang dat die
brief zijn bestemming niet heeft bereikt’, zegt Van der Linden. ‘Maar je
vraagt je ook af hoe zo’n galeislaaf aan
papier en schrijfbenodigdheden
kwam en hoe hij de brief heeft kunnen
schrijven en verzenden.’

Geneticus zit kalende crimineel op de hielen
Van onze verslaggever
Maarten Keulemans

amsterdam Criminelen met een
uitdunnende haardos moeten
zich steeds meer zorgen maken
om de man met het wattenstaafje.
Met wat achtergebleven dna is in
sommige gevallen nu al te bepalen of de dader last heeft van erfelijke kaalheid.
Dat blijkt uit een analyse die
Rotterdamse genetici onder leiding van hoogleraar forensische
moleculaire biologie Manfred
Kayser van Erasmus MC deze week
afrondden. Bij zo’n 19 procent van

de Europese mannen blijkt het al
mogelijk om met enige precisie af
te lezen of ze aanleg hebben voor
kaalheid. Waarschijnlijk zal dat de
komende jaren voor steeds grotere groepen lukken, schrijft het
team na bestudering van de invloed van enkele tientallen kaalheidsgenen in vakblad European
Journal of Human Genetics.
Dat kan handig zijn bij zaken
waarbij de dader wel dna heeft
achtergelaten, maar er geen
match is met een bekende. Toch is
de techniek nog niet klaar voor de
praktijk, benadrukt Kayser. ‘We
zitten dichtbij. Maar de informa-

tie die we uit het dna kunnen halen is nog niet voorspellend genoeg.’ In dna waarmee de Rotterdammers uit de voeten kunnen,
staat de eigenschap ‘kaalheid’ er
als het ware met koeieletters in
geschreven. Bij de meeste mannen is dat minder duidelijk.
Een andere beperking is dat het
dna ook in de toekomst nooit volledige zekerheid zal kunnen bieden. ‘Je kunt bijvoorbeeld te maken hebben met een dader die te
jong is en de kritische leeftijd
voor kaal worden nog niet heeft
bereikt’, zegt Kayser. Daarom zal
de forensisch-geneticus ook altijd

de leeftijd moeten aflezen uit het
dna, verwacht hij – iets wat overigens steeds beter lukt. ‘Als iemand een grote kans heeft op
kaalheid en al 50 is, heb je alle
kans dat de kaalheid inmiddels
zichtbaar is.’
‘Een zeer zorgvuldig en voorzichtig verhaal’, vindt dna-expert
Peter de Knijff van het LUMC en
het Nederlands Forensisch Instituut, niet betrokken bij de Rotterdamse studie. ‘In vergelijking met
oogkleur, haarkleur en huidskleur is dit nog te weinig om echt
informatief te zijn’, vindt ook De
Knijff. ‘Maar het kan wel een

goede suggestie geven, vooral in
gevallen waar er verder niet veel
bekend is.’
Kayser en zijn team hopen dat
het ooit mogelijk wordt met behulp van dna een ruw beeld te
schetsen van hoe een dader eruitziet. Zo heeft de groep al tests ontwikkeld die uitrekenen welk dnaprofiel tot welke oog- en haarkleur leidt; een test voor huidskleur is op komst. Opnieuw geen
tests die volledige zekerheid bieden, maar, zegt Kayser: ‘Alles is relatief. Dit zijn tests om toe te passen als je geen idee hebt en ieder
beetje informatie welkom is.’

