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Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kent een groot
aantal typen onderzoeken. Normaal gesproken gaat elk
onderzoeksrapport van het NFI vergezeld van een vakbijlage.
Deze dient als toelichting op het onderzoek en heeft een
zuiver informatief karakter.
De informatie die van toepassing is op een specifieke zaak
staat altijd in het onderzoeksrapport vermeld. De vakbijlage
geeft weer volgens welke methode een dergelijk onderzoek
over het algemeen plaatsvindt. Aan het eind van de
vakbijlage zijn een verklarende woordenlijst en een overzicht
van bron- en literatuurverwijzingen opgenomen.
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Handgeschreven brieven, notities, invullingen,
handtekeningen etc. zijn te beschouwen als door individuen
achtergelaten sporen. Is de producent (schrijver) van deze
sporen onbekend of omstreden, dan spreken we van betwist
handschrift. Doel van het vergelijkend handschriftonderzoek
is een antwoord te geven op de vraag wie het in een
bepaalde zaak als betwist aangemerkt handschrift heeft
geproduceerd. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is
referentiemateriaal nodig, bestaande uit handschrift of
handtekeningen van de persoon waarvan men wil weten of
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die de producent is van het betwiste handschrift. Dat
referentiemateriaal bestaat idealiter uit zowel speciaal voor
het onderzoek vervaardigde algemene en/of gerichte
schrijfproeven als buiten de context van de zaak geproduceerd
handschrift, zogenaamd spontaan schrift. Soms luidt de vraag
of verschillende betwiste handschriften van dezelfde
schrijver afkomstig zijn. In dat geval worden deze
handschriften onderling vergeleken.

3.1. Analyse van het handschrift (fase 1)

Vergelijkend handschriftonderzoek is gebaseerd op een
systematische vergelijking van een aantal schriftkenmerken.
De nadruk ligt hierbij op de vorm en niet op de inhoud van
het geschrevene. De resultaten van dit vergelijkend
onderzoek worden bezien in het licht van ten minste twee
vooraf opgestelde hypothesen. De onderzoeker gaat na hoe
waarschijnlijk zijn bevindingen zijn onder elk van deze
hypothesen en rapporteert daarover aan de aanvrager.

Algemene kenmerken
Dit betreft kenmerken die het algehele beeld van het
handschrift bepalen, zoals:
• de schriftsoort (afbeelding 1);
• de afmetingen van het schrift;
• de hellingshoek van het schrift ten opzichte van de
regelbasis;
• de relatieve lengte van onder- en bovenlussen ten
opzichte van de romp van de letters;
• de verbondenheidsgraad van het handschrift;
• de lijnkwaliteit, die samenhangt met de penvoering (strak
of onvast), de pendruk (sterk of zwak) en de variatie in
pendruk.

Vergelijkend handschriftonderzoek is nadrukkelijk iets
anders dan grafologie. Forensische handschriftonderzoekers
doen geen uitspraken over het karakter of de
gemoedstoestand van de schrijver.

In deze fase stelt de onderzoeker de kenmerken van zowel
het betwiste als het referentiehandschrift vast.

3.1.1. De schriftkenmerken
De onderzochte schriftkenmerken vallen in de categorieën:
algemene kenmerken, vlakindelingskenmerken en
microkenmerken.

3. Methode van onderzoek
Handschrift is het resultaat van een complexe motorische
gedraging die al vroeg wordt aangeleerd. In het
schrijfonderwijs gebruikt men standaardmodellen van de
aan te leren letters en cijfers, het zogenaamde
schoolvoorbeeld. Die schoolvoorbeelden kunnen verschillen
per land, per regio en zelfs per school. Ook veranderen ze
van tijd tot tijd. Schrijvers zullen tijdens het ontwikkelen van
hun schrijfvaardigheid in meerdere of mindere mate van het
schoolvoorbeeld afwijken. De verscheidenheid aan patronen
in het handschrift en de variatie in de uitvoering ervan
maken het mogelijk handschriften van verschillende
schrijvers van elkaar te onderscheiden, ondanks de ook altijd
aanwezige interne variatie in het handschrift van een
schrijver. Uitgangspunt bij het vergelijkend
handschriftonderzoek is dat de variatie binnen het
handschrift van één schrijver relatief klein is ten opzichte van
de variatie tussen schrijvers.
Een vergelijkend handschriftonderzoek verloopt in vier
fasen:
1. analyse van het handschrift
2. vergelijking van de waargenomen kenmerken
3. afweging van geconstateerde overeenkomsten en
verschillen
4. formulering van de conclusie

Vakbijlage - Vergelijkend handschriftonderzoek

Figuur 1. Voorbeelden van schriftsoorten

Vlakindelingskenmerken
Deze kenmerken beschrijven de plaatsing van het schrift ten
opzichte van een referentiekader. Voorbeelden hiervan zijn:
• de breedte van de linker- en rechtermarge;
• de breedte van de onder- en bovenmarge;
• de afstand tussen de regels en het verloop van de
(denkbeeldige) regelbasis;
• de afstanden tussen woorden en woordonderbrekingen
(spatiëring);
• de plaatsing van bijvoorbeeld een handtekening binnen
een voorgedrukt kader.
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Microkenmerken
Microkenmerken hebben betrekking op de ‘bouwstenen’
van het handschrift, zoals de individuele letters, cijfers en
andere schrifttekens. De vorm van deze grafische elementen
en de variatie in de uitvoering ervan spelen een belangrijke
rol bij het onderscheiden van handschriften van
verschillende schrijvers. Het gaat daarbij niet alleen om de
afzonderlijke letters en cijfers maar ook om bepaalde
onderdelen daarvan die hierin terugkeren (zoals onder- en
bovenlussen en ovalen) of bepaalde veel voorkomende,
verbonden geschreven lettercombinaties die een voor die
combinatie specifieke vormgeving kunnen hebben (zoals ch,
st, tr en en).

De richting waarin de pen zich beweegt binnen een grafisch
element (bewegingsrichting) en de volgorde waarin
onderdelen hiervan zijn geschreven (bewegingsvolgorde) zijn
aspecten van het bewegingsverloop en vallen daarmee ook
onder de microkenmerken.
Afbeelding 3 toont vijf letters a van vier verschillende
schrijvers. Ze illustreren de verschillen op microniveau
tussen schrijvers, maar ook de variatie binnen één schrijver.
De variatie binnen één schrijver is relatief klein ten opzichte
van de variatie tussen schrijvers. De microkenmerken
vormen daardoor de basis voor het onderscheid tussen
verschillende handschriften en daarmee ook de basis voor
het vergelijkend handschriftonderzoek.

Essentieel bij de vergelijking van deze grafische elementen is
het zogenaamde bewegingsverloop van het schrijfspoor. Dit
bewegingsverloop weerspiegelt de coördinatie van de
schrijfbeweging tijdens het schrijven. De schrijfbeweging kan
worden beschouwd als een samenspel van kleinere
deelbewegingen, elk tot stand gebracht door de aan de
schrijfbeweging deelnemende spieren en gewrichten. Het
inzetten en wegvallen van de deelbewegingen wordt in het
schrijfspoor zichtbaar in de zogenaamde interactiepunten. In
afbeelding 2 zijn de meest markante interactiepunten in een
letter l aangegeven.
Figuur 3. Letters a van vier verschillende schrijvers

3.1.2. Kenmerken van handtekeningen
Handtekeningen zijn een bijzondere vorm van handschrift.
Het zijn meestal relatief korte schriftproducties die tot de
sterkst geautomatiseerde onderdelen van iemands
handschriftrepertoire behoren. Ze kunnen zijn opgebouwd
uit duidelijk als letters herkenbare grafische elementen, uit
een complex lijnenpatroon waarin geen letters meer zijn te
herkennen, of hier ergens tussenin. Bij het vergelijken van
handtekeningen kijkt de onderzoeker voor zover van
toepassing naar dezelfde kenmerken als bij handgeschreven
tekst. Daarnaast spelen enkele specifieke kenmerken een
belangrijke rol bij het onderzoek van handtekeningen.

Figuur 2. Interactiepunten binnen een letter l
De interactiepunten bepalen in hoge mate de vorm en proporties
van de grafische elementen. (Voor meer informatie hierover zie
Hardy & Fagel, 1995.)
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Bewegingsvolgorde
Een correct verlopende volgorde in een gecompliceerde
handtekening geldt veelal als een belangrijke overeenkomst.
Een onjuiste volgorde geldt daarentegen als een belangrijk
verschil. De opeenvolging van schrijfbewegingen binnen een
handtekening kan zo complex zijn dat een vervalser de
volgorde ervan onjuist waarneemt en uitvoert. Nauwgezette
microscopische reconstructie kan de juiste volgorde meestal
wel aan het licht brengen.

Versie 10, december 2015

3

Lijnkwaliteit
Lijnkwaliteit is al genoemd bij de algemene kenmerken,
maar verdient extra aandacht bij het onderzoek van
handtekeningen. Vooral als een vervalser probeert de vorm
van een handtekening zo precies mogelijk te reproduceren,
gaat dit namelijk meestal ten koste van de lijnkwaliteit. Dit
kan zich manifesteren in de volgende verschijnselen:
• onderbrekingen en retouches op plaatsen waar de
schrijfbeweging vloeiend hoort te zijn;
• een aarzelend, verbrokkeld en beverig verloop van de
schrijfbeweging;
• een sterkere pendruk met weinig variatie en een
monotone inktverdeling als gevolg.
Sporen van vooroefening
In de handtekening en op het papier in de directe omgeving
van de handtekening kunnen sporen zichtbaar zijn die
indirect wijzen op valsheid. Het gaat daarbij vooral om
sporen van vooroefening, zoals dubbele lijnvorming,
overhalingen, potlood- en carbonresten en niet-beïnkte
groeven (zie afbeelding 4). In sommige gevallen zijn
radeersporen zichtbaar en bij fotokopieën soms
montagesporen.

Figuur 4. Handtekening met sporen van carbonresten en gebrekkige
lijnkwaliteit

Ook moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid
dat een authentieke handtekening is gekopieerd en
vervolgens onder een tekst op een ander document is
geplaatst. Microscopisch onderzoek kan uitwijzen of een
handtekening op een document kenmerken vertoont van
een met een printer/copier gemaakte afdruk.

Kader 1: Interne variatie
Het handschrift van een schrijver vertoont altijd een
zekere variatie. Hier zijn allerlei oorzaken voor aan te
wijzen. Variatie kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van de
omstandigheden waaronder het handschrift is
geproduceerd (in grote haast of in alle rust, op een
stabiele of instabiele ondergrond, met veel of weinig
ruimte voor het plaatsen van een handtekening etc.) of
van veranderingen in de motoriek als gevolg van
bijvoorbeeld veroudering, ziekte of de invloed van
medicijnen en drugs.
Maar ook als iemand tweemaal onder dezelfde
omstandigheden en direct na elkaar hetzelfde woord
schrijft, zijn er verschillen zichtbaar. Dit noemt men wel
de ‘natuurlijke variatie’ van het handschrift. De variatie
die te zien is in de letters a van de vier schrijvers in
afbeelding 3, die alle uit dezelfde tekst komen, is
hiervan een voorbeeld.
Als men een letter uit een handschrift van onbekende
herkomst vergelijkt met een productie van diezelfde
letter in een referentiehandschrift, zal er daarom
vrijwel altijd een verschil te zien zijn. Het verschil is pas
significant als het valt buiten de variatie die dit
kenmerk vertoont binnen het referentiehandschrift.
Het handschrift van de ene schrijver vertoont wat meer
(korte-termijn)variatie dan dat van de andere. De
interne variatie van een handschrift vormt daarmee
een extra kenmerk bij het vergelijken van
handschriften.
Bij vergelijking van de algemene en vlakindelingskenmerken
houdt de onderzoeker er rekening mee dat deze kenmerken
relatief eenvoudig zijn te manipuleren wanneer iemand zijn
handschrift wil verdraaien. Veel lastiger is het om de
microkenmerken van het handschrift te veranderen. Een
schrijver moet dan de uitvoering van de diverse grafische
elementen tijdens het schrijven consequent zien aan te
passen.
Bij het vergelijken van de microkenmerken werkt de
onderzoeker systematisch de in het betwiste handschrift
voorkomende grafische elementen af en gaat dan telkens na
of er vergelijkbare elementen zijn in het
referentiehandschrift die op het oog overeenkomen (visueel
equivalent zijn).

3.2. Vergelijking schriftkenmerken (fase 2)
In deze fase vergelijkt de onderzoeker systematisch de
kenmerken van het betwiste handschrift met die van het
referentiehandschrift. Voor elk kenmerk bepaalt de
onderzoeker of sprake is van een overeenkomst of een
verschil, rekening houdend met de variatie in het handschrift
(zie kader 1).
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De onderzoeker inventariseert voor de vergelijking elk
grafisch element uit het betwiste handschrift. Stel de
onderzoeker wil de letter t vergelijken. Hij inventariseert
allereerst alle letters t in het betwiste handschrift.
Vervolgens gaat hij na of binnen deze reeks varianten
aanwezig zijn. Dit zijn verschillende uitvoeringen van
dezelfde letter. Afbeelding 5 toont twee in essentie
verschillende varianten van de letter t.

Figuur 5. Twee varianten van de letter t

Van iedere geïnventariseerde variant zullen een of meer
producties aanwezig zijn. De onderzoeker gaat vervolgens na
of voor deze producties overeenkomsten zijn te vinden in
het referentiehandschrift. Dit zijn producties die bij visuele
inspectie, rekening houdend met de variatie, op essentiële
onderdelen van het bewegingsverloop niet van elkaar
verschillen, de zogenoemde visuele equivalenten. Hoe dichter
deze producties op elkaar aansluiten en hoe meer
interactiepunten het vergeleken grafische element bevat,
des te beter is de kwaliteit van de overeenkomst. Vertonen
de producties van een bepaalde variant een afwijkend
bewegingsverloop (ook hier weer rekening houdend met de
variatie), dan is sprake van een verschil. Hoe meer producties
kwalitatief goed overeenkomen dan wel afwijken, des te
zwaarder weegt de gevonden overeenkomst dan wel het
gevonden verschil. Het ontbreken van één van de varianten
kan ook wijzen op een verschil.

3.3. Afweging overeenkomsten en verschillen (fase 3)
Voordat de onderzoeker een conclusie trekt, weegt hij de
gevonden overeenkomsten en verschillen zorgvuldig tegen
elkaar af in het licht van ten minste twee elkaar uitsluitende
hypothesen. Bij onderzoek van handschrift zoals tekst,
notities en invullingen luiden de hypothesen meestal als
volgt:
H1: het betwiste handschrift is geproduceerd door de
schrijver van het referentiehandschrift.
H2: het betwiste handschrift is geproduceerd door een
willekeurige andere schrijver.

Vakbijlage - Vergelijkend handschriftonderzoek

Bij onderzoek van handtekeningen gaat de onderzoeker
meestal uit van de volgende hypothesen:
H1: de betwiste handtekening is authentiek.
H2: de betwiste handtekening is een vervalsing.
Onder hypothese 1 (voor zowel handgeschreven tekst als
handtekeningen) schat de onderzoeker in hoe groot de kans
op de bevindingen is wanneer het betwiste handschrift door
de schrijver van het referentiehandschrift is geproduceerd.
Het aantal en de kwaliteit van de gevonden overeenkomsten
is hierbij bepalend, vooral die op microniveau.
Vlakindelingskenmerken en het merendeel van de algemene
kenmerken (zoals de hellingshoek en schrijfgrootte) zijn
gemakkelijk te variëren en dus ook te manipuleren. Het
gewicht van deze kenmerken is gewoonlijk niet groot, omdat
verschillen in deze kenmerken vaak te verklaren zijn, en
overeenkomsten doorgaans niet heel schrijvertyperend zijn.
Kwalitatief goede overeenkomsten in de algemene en
vlakindelingskenmerken kunnen wel positief meewegen in
de oordeelvorming wanneer deze typerend voor de schrijver
zijn.
Kader 2: Complexiteit
Een vergelijkend onderzoek heeft pas zin als het te
onderzoeken handschrift een minimaal aantal op
microniveau analyseerbare grafische elementen bevat
en voldoende complex is. De complexiteit van het
handschrift neemt toe met de mate waarin de letters
hierin verbonden zijn geschreven en het aantal
veranderingen in de bewegingsrichting. Gaat het om
weinig handschrift met een lage graad van
complexiteit, dan kan dit leiden tot een minder stellige
conclusie. Dit geldt ook voor handtekeningen. Bij een
handtekening is per definitie sprake van een kleine
hoeveelheid handschrift, maar de complexiteit van een
handtekening kan groot zijn, mede door het sterk
individuele karakter van de grafische patronen waaruit
een handtekening is opgebouwd. Naarmate een
handtekening eenvoudiger is, is deze gemakkelijker na
te bootsen. De onderzoeker houdt hier rekening mee
door de complexiteit van de handtekening in te
schatten en mee te wegen in zijn oordeel.
Onder hypothese 2 bij het onderzoek aan handgeschreven
tekst schat de onderzoeker in hoe groot de kans op de
bevindingen is wanneer een willekeurige andere persoon het
betwiste handschrift zou hebben geproduceerd. De
inschatting van de complexiteit en de frequentie van
voorkomen van het betwiste handschrift zijn hierbij
bepalend (zie kaders 2 en 3). Hoe eenvoudiger het
handschrift en hoe algemener de schriftkenmerken, des te
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groter is de kans dat een willekeurige andere schrijver iets
vergelijkbaars zou kunnen produceren.
Onder hypothese 2 bij het onderzoek aan handtekeningen
(de betwiste handtekening is een vervalsing) speelt vooral de
inschatting van de complexiteit van de betwiste
handtekening een rol. Hoe eenvoudiger een handtekening,
des te groter is de kans op een goed gelijkende nabootsing
(vervalsing). Verder wegen typische vervalsingskenmerken
zoals een incorrecte bewegingsvolgorde, onlogische
onderbrekingen in de schrijfbeweging en een afwijkende
lijnkwaliteit zwaar mee in de afweging.
Kader 3: Frequentie van voorkomen
Hoe zeldzamer een bepaald schriftkenmerk is, des te
meer gewicht krijgt het bij het vergelijkend onderzoek.
Dit kan vooral bij onderzoek van een kleine hoeveelheid
tekst met een lage complexiteit doorslaggevend zijn. Bij
langere en meer complexe teksten voegt de
zeldzaamheid van de individuele kenmerken relatief
weinig toe aan het totale gewicht. De onderzoeker schat
de zeldzaamheid van een kenmerk in op grond van zijn
beroepservaring. Bij een zeldzaam kenmerk kan het
gaan om een bijzondere uitvoering van een letter of
cijfer (zie afbeelding 6), maar bijvoorbeeld ook om een
ongebruikelijke indeling in de adressering op een
envelop.

Figuur 6. Bijzondere uitvoeringen van de letters e, g, en k en de
cijfers 4, 7, en 8

Hierbij moet de onderzoeker rekening houden met de
populatie waaruit een schrijver mogelijk afkomstig is.
Wat bijzonder is naar Nederlandse maatstaven, hoeft
dat niet te zijn voor schrijvers die in een ander land
hebben leren schrijven. De toegenomen migratie heeft
steeds meer mengvormen doen ontstaan, gebaseerd op
verschillende schoolvoorbeelden.
In geval van leesbare of gedeeltelijk leesbare
handtekeningen kunnen de leesbare elementen ook op
frequentie van voorkomen ingeschat worden.
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Voordat de onderzoeker een conclusie trekt, weegt hij de
waargenomen overeenkomsten en verschillen zorgvuldig
tegen elkaar af. Criteria hierbij zijn onder andere het aantal,
de kwaliteit en de zeldzaamheid (frequentie van voorkomen)
van overeenkomsten en verschillen, alsmede de
complexiteit van het handschrift of de handtekening.

3.4. Formulering van de conclusie (fase 4)
De onderzoeker formuleert vervolgens in het rapport hoe
waarschijnlijk zijn bevindingen zijn onder de twee elkaar
uitsluitende hypothesen. De onderzoeker doet een uitspraak
conform de richtlijnen gegeven in de NFI-vakbijlage
“Waarschijnlijkheidstermen” (zie literatuurlijst) waarin de
volgende reeks waarschijnlijkheidstermen wordt
beschreven:
De bevindingen van het onderzoek zijn…
• ongeveer even waarschijnlijk...
• iets waarschijnlijker...
• waarschijnlijker...
• veel waarschijnlijker...
• zeer veel waarschijnlijker...
• extreem veel waarschijnlijker
…wanneer hypothese 1 waar is als/dan wanneer hypothese 2
waar is.
Soms schiet de hoeveelheid of kwaliteit van het betwiste
materiaal of het referentiemateriaal dermate tekort, dat een
vergelijkend onderzoek geen bruikbaar resultaat oplevert.
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer alleen een
slechte kopie van het betwiste handschrift beschikbaar is, als
de kenmerken ervan te algemeen zijn, als het materiaal te
weinig aanknopingspunten voor onderlinge vergelijking
biedt, of als het handschrift zo sterk verdraaid is dat er geen
kenmerken van de schrijver meer in terug te vinden zijn. De
onderzoeker kan dan geen waarschijnlijkheidsuitspraak
doen. In deze gevallen concludeert hij: “omdat... kan ik geen
oordeel geven over de waarschijnlijkheid van de
bevindingen in het licht van de hypothesen.”
Alternatieve hypothesen
Als de onderzoeksresultaten daar aanleiding toe geven,
formuleert de onderzoeker alternatieve hypothesen. In de
conclusie doet hij dan tevens een uitspraak over de
waarschijnlijkheid van de bevindingen onder deze
alternatieve hypothesen.
Bij geconstateerde verschillen tussen het betwiste
handschrift en het referentiehandschrift beoordeelt de
onderzoeker ook hoe waarschijnlijk de bevindingen zijn
onder de hypothese dat het betwiste handschrift is
geproduceerd door de referentieschrijver die zijn handschrift
heeft verdraaid. Geconstateerde overeenkomsten kunnen
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juist aanleiding zijn de bevindingen te bezien in het licht van
de hypothese dat het betwiste handschrift is geproduceerd
door iemand die het handschrift van de referentieschrijver
heeft geprobeerd na te bootsen.
Het voorgaande geldt ook voor handtekeningen. Bij
geconstateerde verschillen tussen een betwiste
handtekening voor een persoon P en de
referentiehandtekeningen van P wordt, als daar aanleiding
toe is, ook rekening gehouden met de mogelijkheid van een
gefingeerde of een alternatieve handtekening. Bij een betwiste
handtekening voor P die qua algehele vormgeving wel lijkt
op diens handtekening maar daarnaast ook
vervalsingskenmerken vertoont, houdt de onderzoeker
rekening met de mogelijkheid dat deze kenmerken bewust
door P zijn aangebracht om de authenticiteit van de
handtekening later te kunnen ontkennen.

4. Kwaliteitsborging
De onderzoekers van het NFI hanteren een methode van
vergelijkend handschriftonderzoek met een bijbehorend
systeem voor kwaliteitsborging. De methode is
geaccrediteerd door de Nederlandse Raad
voor Accreditatie (RvA) volgens de internationaal erkende
ISO-17025 kwaliteitsnorm. De volledige scope van
accreditatie van het NFI staat gepubliceerd op www.rva.nl
onder nummer L146.
De validatie van schriftkundige conclusies is hierbij onder
andere gebaseerd op jaarlijkse deelname aan zogeheten
proficiency tests of prestatieniveautoetsen. Tot de
waarborging van de betrouwbaarheid van de waarnemingen
draagt bij dat een tweede onderzoeker elk vergelijkend
handschriftonderzoek controleert.

5. Verklarende woordenlijst
Het vergelijkend handschriftonderzoek kent een aantal
vaktermen. Daarom is een verklarende woordenlijst
opgenomen. De termen die hierin voorkomen staan bij de
eerste vermelding cursief gedrukt.
Algemene kenmerken
Kenmerken die het algehele beeld van het handschrift
bepalen.
Algemene schrijfproef
Zie bij ‘Schrijfproeven’.
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Alternatieve handtekening
Een handtekening die iemand hanteert naast zijn normale
handtekening (bij gebruik van een artiestennaam
bijvoorbeeld).
Authentieke handtekening
Iemands normale, in het dagelijkse leven gebruikte
handtekening.
Betwist handschrift
Het omstreden of in het geding zijnde handschrift.
Bewegingsverloop
Het verloop van de schrijfbeweging binnen een grafisch
element als bepaald door de ligging van de interactiepunten.
Gefingeerde handtekening
Een verzonnen, niet op een voorbeeld gebaseerde
handtekening.
Gerichte schrijfproef
Zie bij ‘Schrijfproeven’.
Handschrift
Handgeschreven tekst, notities, invullingen op formulieren,
opschriften op verpakkingsmateriaal en muren etc.
Handtekeningen zijn een bijzondere vorm van handschrift.
Interactiepunten
Binnen het gedetailleerde verloop van de schrijfbeweging te
onderscheiden punten die een verandering in de
schrijfrichting markeren.
Microkenmerken
de uitvoering van de diverse hoofdletters, kleine letters,
cijfers en andere schrifttekens, de proporties van de
verschillende onderdelen daarvan en het bewegingsverloop
daarbinnen
Productie
In een handgeschreven tekst kan elk schriftteken (letter,
cijfer etc.) meer dan een keer voorkomen. Elk afzonderlijk
exemplaar is een ‘productie’ van dat schriftteken. Komt in
een tekst tien keer de letter f voor, dan zijn er dus tien
producties van deze letter.
Referentiemateriaal
Handschrift van degene waarvan onderzocht moet worden
of die het betwiste handschrift heeft geproduceerd.
Referentiemateriaal kan bestaan uit schrijfproeven en uit
spontaan schrift (zie aldaar).
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Schoolvoorbeeld
In het schrijfonderwijs gebruikte standaard om letters en
cijfers te leren schrijven.
Schriftsoort
Teksten kunnen worden geschreven in verschillende
schriftsoorten. Zie afbeelding 1 voor een overzicht van de
onderscheiden schriftsoorten.
Schrijfproeven
Speciaal voor een vergelijkend onderzoek in een bepaalde
zaak geproduceerd referentiehandschrift. Schrijfproeven
kunnen algemeen of gericht zijn:
• algemene schrijfproef: een standaardtekst bedoeld voor het
verkrijgen van een in veel gevallen voldoende hoeveelheid
handschrift voor een vergelijkend handschriftonderzoek;
• gerichte schrijfproef: een schrijfproef met dezelfde tekst als
de betwiste tekst of invullingen, geschreven op een
soortgelijk document of formulier, in dezelfde schriftsoort
en met eenzelfde type pen; er zijn ook gerichte
schrijfproeven voor onderzoek van handtekeningen.

6. Literatuur
De geïnteresseerde lezer kan meer informatie over de
behandelde onderwerpen vinden in:
1. Found, B. and Rogers D. (eds.), 1999. Documentation of
Forensic Handwriting Comparison and Identification
Method: A Modular Approach, Journal of Forensic
Document Examination, 12, 1-68 (meest recente versie
opvraagbaar via www.signatureforensic.com).
2. Hardy, H.J.J. and Fagel, W.P.F., 1995. Methodological
Aspects of Handwriting Identification, Journal of Forensic
Document Examination, 8, 33-69.
3. Huber, R.A. and Headrick, A.M., 1999. Handwriting
Identification: Facts and Fundamentals, CRC Press, Boca
Raton/New York.
4. Seaman Kelly, J. and Lindblom, B. S., 2006. Scientific
Examination of Questioned Documents. CRC Press, Boca
Raton.
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De laatste versie van de NFI-vakbijlage
“Waarschijnlijkheidstermen” is te vinden op
www.forensischinstituut.nl.

Titel

Spontaan schrift
Referentiehandschrift dat buiten de context van de zaak is
vervaardigd.
Variant
Een ander model van een bepaald schriftteken (bijv. van een
letter).
Visuele equivalenten
Grafische elementen die bij visuele inspectie op essentiële
onderdelen van het bewegingsverloop niet van elkaar
verschillen.
Vlakindelingskenmerken
Kenmerken die de plaatsing van het schrift ten opzichte van
een referentiekader beschrijven.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de
Frontdesk, telefoon (070) 888 68 88. Voor inhoudelijke
vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksgebied
Handschrift van de afdeling Digitale Technologie &
Biometrie, telefoon (070) 888 6326.
Nederlands Forensisch Instituut
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 24044 | 2490 AA Den Haag
Telefoon (070) 888 66 66
www.forensischinstituut.nl
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