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Je taalgebruik verraadt meer over jezelf dan je denkt. Meer dan je lief is, 

als je een moord hebt gepleegd of iemand hebt afgeperst. Forensisch 

taalkundigen helpen daders op te sporen.

Anne Van Kessel 
is freelance wetenschaps-

journalist en bioloog.

WAARMEE HET ALLEMAAL BEGON
De zaak waarin voor het eerst de term forensische taalkunde werd ge-
bruikt, is de Engelse case van ‘The Evans Statements’. In 1949 gaf ene Ti-
mothy Evans zichzelf aan. Hij had ‘zijn vrouw van de hand gedaan’. Evans 
werd veroordeeld op basis van zijn verklaringen aan de politie, en werd 
verhangen in 1950. Drie jaar na de executie werd de benedenbuurman 
van Evans aangehouden als seriemoordenaar. Ook hij wierp zich op als de 
moordenaar van de vrouw van Evans.
Jaren na de feiten vroeg een journalist aan de taalkundige Jan Svartvik 
om nog eens naar de processen-verbaal te kijken. Die ontdekte dat de 
stijl van het tweede proces-verbaal erg afweek van die van het eerste. 
Evans was functioneel analfabeet. Met uitzondering van het lezen van 
een aantal eenvoudige woorden en het schrijven van de letters van zijn 
naam, kon hij niets. Svartvik besloot dat het veel waarschijnlijker was 
dat de politie het tweede rapport had geschreven. In 1966 werd Evans 
postuum vrijgesproken.

Timothy Evans (midden) wordt gearresteerd voor de moord op zijn vrouw. In 
1966, zestien jaar nadat hij verhangen wordt, volgt de vrijspraak.  

D e 43-jarige Nederlandse sciencefictionschrij-
ver Paul Harland lag op bed, met een plastic 
zak over zijn hoofd. Toxicologisch onderzoek 
zou later uitwijzen dat hij acht of negen slaap-

pillen had ingenomen. Naast hem lag een afscheids-
briefje in het Engels, gericht aan zijn man Tarik D, een 
Bosnische architect en publicist. Er stond geschreven 
dat hij – Harland – niet meer wilde leven omdat hij 
met hiv geïnfecteerd was.
Dat Harland een hiv-patiënt was, leek te worden be-
vestigd door twee e-mails die de politie vond. Ene 
Dave uit Liverpool verweet Harland hem met hiv te 
hebben besmet. Maar waren de mails wel echt? En 
was het wel Harland zelf die de afscheidsbrief had 
geschreven? De politie schakelde de hulp in van Ton 
Broeders, destijds werkzaam als forensisch taalkun-
dige bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).
‘Wat meteen opviel aan het briefje, is dat het volstond 
met taalfouten’, zegt de emeritus hoogleraar criminalis-
tiek. ‘Op zich is dat niet raar; ik heb zelden werk ge-
zien van een niet-moedertaalspreker dat niet zonder 
fouten is. Maar toen ik de computer van Harland kreeg 
als referentiemateriaal, zag ik dat zíjn Engelse teksten 
buitengewoon goed waren. Dat maakte het erg onwaar-
schijnlijk dat hij het briefje zou hebben geschreven.’
Broeders kreeg daarnaast een aantal vergelijkings-
teksten van de website van Tarik D. Dat taalgebruik 
kwam sterk overeen met het steenkolenengels van het 
afscheidsbriefje. ‘In negaties stonden er bijvoorbeeld 
veel dubbele persoonsvormen. Zoals ‘They didn’t 
knew’ in plaats van ‘They didn’t know’. Dat heb ik al-
leen bij heel zwakke studenten op de universiteit ge-
zien’, zegt Broeders, die zelf jarenlang Engels doceer-
de. Ook ontbraken er veel lidwoorden; een fout die 
veel mensen met een Slavische achtergrond maken.
Broeders schreef in zijn rapport voor het Openbaar 
Ministerie dat de bevindingen van zijn onderzoek veel 
waarschijnlijker waren als Tarik D. de schrijver van 
het briefje was, en niet Harland. Wel vermeldde hij in 
zijn rapport dat iemand met de schrijfkwaliteiten van 
Harland in staat moet zijn geweest een briefje op te 
stellen met de fouten die Tarik D. doorgaans maakte. 
‘Dat scenario waarbij het om zelfmoord ging, die op 
moord moest lijken, is nog door de advocaat van Ta-
rik D. in hoger beroep opgevoerd, maar daar trapte 
de rechter niet in.’ Tarik D. werd veroordeeld wegens 
moord tot twaalf jaar gevangenisstraf.

EMOTICON
De zaak is een mooi voorbeeld van de rol die foren-
sisch taalkundigen in een criminologisch onderzoek 

kunnen spelen. Fleur van der Houwen (Vrije Universi-
teit Amsterdam) is een van hen. Ze wordt regelmatig 
door de politie om haar expertise benaderd. ‘Meestal 
voor auteurschapszaken’, verduidelijkt ze. Samen met 
een collega staat ze als taalkundige geregistreerd bij 
de Landelijke Deskundigheidsmakelaar, een bureau 
dat bemiddelt tussen experts en de politie. ‘Per ver-
zoek kijk ik of ik er tijd voor heb en of het binnen 
mijn expertise ligt. Sommige zaken behandel ik ook 
met masterstudenten.’
De cases zijn zeer uiteenlopend. ‘Soms krijg ik het 
verzoek om een profiel op te stellen van een auteur. 
Bijvoorbeeld van de afzender van een aantal chan-
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tagemailtjes naar een bedrijf. Dat bedrijf moest een 
bepaalde hoeveelheid bitcoins storten. Als ze dat 
niet zouden doen, zou hun adresbestand openbaar 
worden gemaakt.’
Broeders benadrukt dat het in het merendeel van de 
zaken om vergelijking van teksten gaat. ‘Er is een hy-
pothese, bijvoorbeeld dat persoon X een brief heeft 
geschreven. En wij bekijken dan hoe waarschijnlijk 
die hypothese is, door teksten van persoon X met de 
gevonden brief te vergelijken.’
Moordzaken komen ook voor. ‘Er was een dood 
meisje gevonden. Ze was vermoord, maar de Belgi-
sche en Nederlandse onderzoeksteams raakten het 
niet eens over het tijdstip van overlijden. Tussen de 
vaststellingen van het ene team en die van het andere 
zat een verschil van twaalf uur’, zegt Van der Hou-
wen. ‘Op de telefoon van het slachtoffer stonden een 
paar Whatsapp-berichten die in die laatste twaalf uur 
verstuurd waren.’
Van der Houwen kreeg de opdracht te bepalen of het 
meisje die berichten zelf had gestuurd of dat een van 
de verdachten dat had gedaan. Nu is het best lastig 
om zoiets uit te maken als je alleen op enkele korte 
tekstberichten kunt terugvallen. Daar komt bij dat 
we vaak, afhankelijk van onze gesprekspartner, een 
andere berichtstijl hanteren. Met een partner of fa-
milielid communiceren mensen vaak anders dan met 
vrienden of kennissen.
‘Dat speelde ook een rol in deze zaak. In een van de 
berichten stond een emoticon. De politie had al een 

vriendin van het slachtoffer gesproken en zij gaf aan 
dat het bericht niet van het slachtoffer kon zijn omdat 
zij nooit emoticons gebruikte. Dat deed ze inderdaad 
niet in de gesprekken die ze voerde met haar vrien-
din, maar wel in die met haar vriendje.’ Uiteindelijk 
bleek uit Van der Houwens analyse dat het slachtof-
fer hoogstwaarschijnlijk de berichtjes wel zelf had ge-
stuurd. Met die info konden de onderzoeksteams het 
tijdstip van overlijden vaststellen.
Van der Houwen maakte ook een daderprofiel op van 
de afperser die tv-producent John de Mol en zijn zus 
Linda ruim een jaar bedreigde. Of haar profiel hielp 
de dader te pakken, weet ze niet. ‘Dat kom ik nooit te 
weten. Ik lever mijn bevindingen af en daarna hoor ik 
er niets meer van.’ ■

‘Ik kom nooit te weten of 
mijn werk heeft geholpen om 
de dader te pakken. Ik lever 
mijn bevindingen af en daarna 
hoor ik er niets meer van’

DE ZAAK VAN DE UNABOMBER
De case die de forensische taalkunde wereldwijd bekend maakte, 
is die van de zogeheten Unabomber. Het Amerikaanse televisienet-
werk Discovery Channel maakte er een achtdelige serie van. Man-
hunt: Unambomber is sinds december te zien op Netflix. Op 25 mei 
1978 wordt er een pakketje afgeleverd bij Northwestern University 
in de staat Illinois. Het pakje explodeert en verwondt een politie-
agent. De bombrief is de eerste uit een serie van zestien brieven 
die over een periode van zeventien jaar verstuurd worden door één 
man. Hij zal alles bij elkaar drie mensen doden en 23 anderen zware 
verwondingen toebrengen.
De verdachte kreeg van de FBI de bijnaam ‘Unabomber’, omdat zijn 
pakketjes allemaal geadresseerd waren aan universiteiten en vlieg-
maatschappijen (‘University and Airline Bomber’).
De Netflix-serie draait om FBI-agent Fitzgerald die uiteindelijk de 
unabomber weet op te sporen. De dader liet geen enkel forensisch 
bewijs achter, maar zond vanaf de jaren 1990 verschillende brie-
ven naar de Amerikaanse media, waaronder een 35 pagina’s tel-
lend manifest over de vernietigende invloed van technologie op 
onze maatschappij. Fitzgerald spit met een taalwetenschapper (in 
de serie gespeeld door een vrouw, maar in werkelijkheid was die 
wetenschapper Roger Shuy) het manifest door en ontdekt een aan-
tal merkwaardige woorden. Zo gebruikt hij de ouderwetse woorden 
‘negro’ voor Afro-Amerikanen en ‘broad’ en ‘chick’ als hij het over 
vrouwen heeft.

Op basis van het taalgebruik vermoeden Shuy en Fitzgerald dat de 
dader uit de omgeving van Chicago komt en een stuk ouder is dan 
tot dan toe werd gedacht. Het manifest wordt in de krant gepubli-
ceerd. David Kaczynski herkent hierin het taalgebruik van zijn broer 
en levert een brief in bij de FBI die hij zelf ooit ontving. De stijl lijkt 
zo ontzettend veel op die van het manifest en is geschreven op de-
zelfde typemachine, dat de FBI een huiszoekingsbevel mag doen in 
de blokhut van Ted Kaczynski, waar al het benodigde bewijs wordt 
aangetroffen. Ted Kaczynski bekent in 1998 en zit levenslang.
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