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7

INLEIDING: SIGNALEN

Meestal zijn we ervan overtuigd dat we kunnen en zelfs moeten 
vertrouwen op ons buikgevoel of intuïtie. Je hoort het erg vaak als 
boodschap in liedjes of op sociale media: volg je intuïtie en alles 
komt goed. Maar in realiteit brengt ons buikgevoel ons meer in 
verlegenheid dan ons buikgevoel ooit zou durven vermoeden.

Ik geef een voorbeeld uit mijn eigen leven waar ik absoluut niet 
trots op ben. Op mijn achttiende maakte ik samen met een vriend 
een reis naar Mallorca. De eerste avond gingen we op stap en wan-
delden we de dijk op met onze zakken vol peseta’s. We liepen langs 
een standje waaromheen heel wat volk was samengetroept. Men 
speelde er balletje-balletje, een spelletje waarvan we wisten dat 
het pure oplichterij was. De dealer (zoals in blackjack) liet een bal-
letje verdwijnen onder een van drie uitgeholde halve aardappels.

Het zag er amateuristisch uit, maar de dealer had onze aan-
dacht gewekt. Eerst keken we geamuseerd toe, er zeker van dat 
we nooit geld zouden inzetten. Toen stelden we vast hoe een aan-
tal van de spelers simpel geld lieten liggen door onverklaarbaar 
domme keuzes. Het balletje zat duidelijk rechts onder de halve 
aardappel en de man koos links, en ja hoor, het balletje zat wel 
degelijk rechts! De verliezer trok zich de haren uit het hoofd. Hij 
sakkerde luid en vervloekte zijn idiote beslissing. Mijn vriend en 
ik wisselden een blik. Onze intuïtie switchte in één ruk van ‘niet 
vertrouwen die handel’ naar ‘hier kunnen we een slag slaan, dit 
is easy’.
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Geen minuut later zag ik het balletje overduidelijk onder de 
middelste halve aardappel verdwijnen. De dealer had al opge-
merkt dat ik wat dichterbij was komen staan en wees me vragend 
aan. ‘You? Play?’ Ik zette een bedrag ter waarde van vijftig euro in. 
Honderdtien procent zeker van mijn stuk wees ik naar het mid-
den, klaar om mijn inzet te verdubbelen. De dealer lichtte mijn 
uitgekozen halve aardappel op en weg was het balletje, samen met 
mijn geld. Verbluft keek ik naar mijn vriend. Huh? Het spel ging 
onmiddellijk verder.

Het was de eerste keer dat ik de figuurlijke pets in mijn gezicht 
voelde. Naïef als ik toen was, snapte ik er niets van. Hoe kón dit? 
Tuurlijk, ja. Manipulatie van het balletje. De oplichters – ze ope-
reerden uiteraard in een team – hadden ons gezond verstand (‘dit is 
oplichterij’) omgetoverd in een waardeloos buikgevoel (‘hier kun- 
nen we een slag slaan’). Ik was genadeloos afgestraft voor mijn 
eigen hebzucht.

In mijn ontwikkeling tot statementanalist betaalde ik heel wat 
leergeld. Op doorreis in Cuba werd ik met mijn toenmalig liefje 
beroofd door twee vriendelijke jongemannen die een lift nodig 
hadden en ons als wederdienst de weg naar Trinidad zouden wij-
zen. Gedurende de hele rit bleven ze braafjes op de achterbank 
zitten en maakten ze grapjes, tot ze plots aangaven dat ze hun be- 
stemming hadden bereikt, ergens langs de autosnelweg. Ze namen 
afscheid en schoten ervandoor. Toen we een paar uur later aan-
kwamen in ons hotel in Trinidad en ik mijn rugzak niet meer 
aantrof in de kofferbak van onze huurwagen, had ik geen idee wat 
er kon zijn gebeurd.

‘Heb je je tas zeker in de kofferbak gelegd?’ vroeg mijn vrien-
din.

‘Maar ja, hier zo, helemaal rechts.’
‘Weet je het zeker?’
‘Ja. Ik denk het toch. Waarom zou ik hem ergens anders heb-

ben gelegd?’
‘Die kan toch niet zomaar wég zijn?’
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Maar weg was mijn rugzak zeker. Ik zocht hem onder de stoe-
len en zelfs in het handschoenkastje. Mijn ongeloof zwol aan tot 
wanhoop. Dat duurde tot een slungelige Nederlander langs onze 
wagen slenterde, hoorde wat er aan de hand was en me achteloos 
vroeg of je ook via de achterbank in de kofferbak kon.

Daarop dacht ik terug aan de zeker tien signalen die ik tijdens 
de autorit had genegeerd. De lifter die achter me zat, had ik hard 
voelen stampen in mijn rug, zo hard dat ik dacht: wat is die aan 
het doen, zeg? En toch, mijn buikgevoel vond het vriendelijke 
gozers. Ze waren op weg naar baseballtraining, zeiden ze. Ik had 
nog gevraagd: ‘Hebben jullie dan geen spullen bij je?’ Nee, die 
lagen op de club, in de kleedkamer. ‘Música, música’, lachte de ene 
die voortdurend tussen onze voorste stoelen in zat en zo verhin-
derde dat mijn vriendin naar achteren kon kijken. Hij danste mee 
op de opgewekte Cubaanse tonen van ‘Quizás, quizás, quizás’ en 
lachte smakelijk. Wat brandde daar nu plots een lichtje op het 
dashboard, vroeg ik me af. Even later was het weer verdwenen, ik 
negeerde het.

‘Kun je via de achterbank in je kofferbak?’ herhaalde de Neder-
lander op de parking van ons hotel en ik knipperde mezelf wak-
ker uit mijn flashback.

‘Nee, ja’, zei ik. ‘Ik denk het. Ik weet het niet.’ 
Maar ik kende het antwoord al. Ik zag hoe hij het portier open- 

de en met een simpele klep aan de zijkant van de achterbank die-
zelfde achterbank naar voren kiepte.

‘Kijk,’ zei hij lachend, ‘je kunt er zo in. Er is iemand via de ach-
terbank in jouw kofferbak gekropen en hij heeft zo jouw rugzak 
gepikt.’

‘Ja’, mompelde ik.
‘Tijdens het rijden?’
Ik knikte. ‘Ik denk het, ja.’
‘En jullie hebben dat niet gezien?’
‘Nee, anders zou ik wel zijn gestopt. Of ik weet niet wat ik dan 

zou hebben gedaan.’
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‘Ja, jongen, je neemt toch ook geen twee lifters mee? Waarom 
doe je zoiets? Ze zaten in je rug, man. Je kon hen niet eens zien!’

Ik was mijn rugzak kwijt met al mijn cash, mijn kredietkaarten 
(die ik onmiddellijk liet blokkeren), maar ook mijn internatio-
nale reispas. Wat volgde was een administratieve ezelsdracht en 
ik kwam ternauwernood in België terug.

Dat was nog het minste. Wat me vooral bijbleef was het gevoel 
waarmee die twee kerels me hadden opgezadeld. Omdat ik dit 
keer niet ten prooi was gevallen aan hebzucht, maar aan goedge-
lovigheid. Ik had twee mensen vertrouwd die ik nooit had mogen 
vertrouwen.

Ik voelde me genaaid. Maar mij trof ook schuld. Ik had de sig- 
nalen genegeerd. 

WAAROM DIT BOEK?

Nooit wilde ik nog koud worden gepakt door mensen die mijn 
vertrouwen niet verdienden. Nooit zou ik meer vallen voor hun 
gladde praatjes. Vertrouwen is bijzonder breekbaar en je mist het 
hard als het eenmaal geschonden is. Raken we gekwetst, dan is 
het een natuurlijke reflex om ons af te schermen en krampachtig 
afstand te houden van alles wat ons zou kunnen schaden. Maar  
zo sluiten we ook de deur voor al het goede, worden we koud en 
verbitterd en straffen we onszelf voor iets wat niet eens onze schuld 
is. Ik wilde niet angstig en argwanend door het leven gaan. Ik 
wilde iedereen met een open hart en een open vizier blijven bena-
deren. Maar ik wilde voortaan wel weten wanneer iemand mislei-
dend was en wanneer ik moest oppassen en afstand houden, op  
een rustige en standvastige manier. Zo zou ik ook ruimte schep-
pen voor oprechte vrienden, op wie ik kon bouwen.

Het onderwerp van dit boek, statementanalyse, leerde me mijn 
intuïtie af te toetsen aan feiten en woorden, en belangrijke sig-
nalen van misleiding te detecteren in iemands taalgebruik. Die 
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signalen, de zogenaamde indicatoren of rode vlaggen, zijn er al-
tijd. Is iemand misleidend, dan zal dit zich altijd manifesteren in 
zijn gedrag, maar vooral in zijn woorden. Het enige wat je hoeft 
te doen, is luisteren.

Ik zal je vertrouwd maken met de basisprincipes van statement-
analyse en je de tools aanreiken waardoor je misleiding, ook in je 
eigen leven, makkelijk(er) zult herkennen. Zo hoop ik je bewust 
te maken van de wijze waarop manipulators, narcisten en psy-
chopaten te werk gaan.

Ik geloof dat de wereld een betere plek wordt als de waarheid 
de leugen achterhaalt. Statementanalyse is een bondgenoot. Een 
wapen dat manipulators schrik aanjaagt, omdat ze weten dat je 
hen doorhebt zodra ze het woord tot je richten. Wat geldt in geo-
politieke kringen, is ook hier van toepassing: hoe beter je zelf ge- 
wapend bent, hoe kleiner de kans is dat men jou zal aanvallen. Als 
je weet hoe je leugenaars moet ontmaskeren en waar je specifiek 
op moet letten in hun taalgebruik, dan laten ze je met rust en gaan 
ze op zoek naar een makkelijker slachtoffer. Je vertrouwen zal 
zich automatisch herstellen. 

Ter illustratie van de indicatoren of rode vlaggen zal ik voor-
beelden aanhalen uit bestaande zaken. De belangrijkste is de 
moord op Ingrid Caeckaert, een zaak die zich perfect leent voor 
analyse, omdat een aantal betrokkenen veel verklaringen hebben 
afgelegd in de media. Samen zullen we de puzzel proberen te leg-
gen en het verhaal achter de moord op Ingrid Caeckaert pogen te 
reconstrueren. Dit vul ik aan met voorbeelden uit andere zaken 
die je allicht vertrouwd zullen zijn. Verdwijningen (Madeleine 
McCann, Elke Wevers), maar ook moorden (de Marollenmoord, 
de parachutemoord) en cold cases (Veerle Scheerlinck, Joke Van 
Steen).

Ik ben me ervan bewust dat de inhoud van dit boek explosief is 
en dat niet iedereen tevreden zal zijn met wat ik schrijf. Maar ik 
kan de waarde van statementanalyse niet illustreren aan de hand 
van fictieve voorbeelden die mijn boodschap dienen. Ik moet 
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hier bestaande zaken bij betrekken, weliswaar met als duidelijke 
premisse dat ik niemand beschuldig van moord. Wel detecteer 
ik misleiding in verklaringen en zal ik steevast de vraag opwer-
pen waarom men misleidend is. De feiten en analyses laat ik zo 
veel mogelijk voor zich spreken. Iedereen heeft het recht om voor 
zichzelf te oordelen en het grondig oneens te zijn met mij. Wat ik 
schrijf is een professionele mening die indicatief is. Ik lever geen 
directe bewijzen van schuld of onschuld.

Wat ik vooral wil aantonen is dat statementanalyse van waar- 
de kan zijn in ieders leven, alsook in (moord)onderzoek. Veel te 
vaak lees ik in de krant dat slachtoffers van misbruik niet wor-
den geloofd en dat daders wegkomen met hun misdaden omdat 
hun misleiding niet wordt opgemerkt. Of omgekeerd, want ook 
vermeende slachtoffers van misbruik liegen soms bewust en ook 
dit gaat soms onopgemerkt voorbij. Zoals zal blijken uit dit boek 
stellen sommige politiediensten zich vijandig op tegenover state-
mentanalyse, een wetenschap die niettemin enkel de waarheid 
dient en elk onderzoek snel de juiste richting uit kan sturen. 
Ook daar hoop ik verandering in te brengen. Ik reik dan ook de 
hand naar de bevoegde instanties, in de hoop dat statementana-
listen beëdigd worden en van waarde kunnen zijn bij de start van 
het onderzoek.

MOORD OP HET HELDENPLEIN

Ik was twaalf toen ik voor het eerst het bloed zag van een moor-
denaar. Het liep druppelsgewijs over het trottoir aan de rand van 
het Heldenplein in Heist-aan-Zee. Het was zaterdag 16 maart 1991 
rond twee uur in de namiddag. Wellicht had ik die ochtend nog 
gevoetbald met de miniemen van Heist en zou ik in de namiddag 
bij mijn kameraad Anthony Nintendo gaan spelen. Maar het was 
anders gelopen die dag. Mijn pa was kort na de middag thuisge-
komen met nieuws dat hij haast niet kon geloven. Hij had gehoord 
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dat er een jonge vrouw zou zijn vermoord in een appartements-
gebouw aan het Heldenplein. Hij had geen trek in de worst met 
aardappeltjes en rodekool die mijn moeder op tafel zette, en wilde 
onmiddellijk met zijn eigen ogen zien of het nieuws klopte. Mijn 
ma protesteerde, maar hij vond een bondgenoot in zijn jongste 
zoon, ik dus, die zijn jas al had aangetrokken.

‘Komaan, papa, we gaan! Ik wil dat zien!’
Stond ik daar, geen kwartier later, op het trottoir aan het Hel-

denplein met een bloeddruppel tussen mijn voeten. Ik keek om 
me heen en voelde me een figurant in een chaotische misdaad-
film. Overal rond het Heldenplein stonden politiewagens, com-
bi’s en ambulances. Agenten hielden het nieuwsgierige volk dat  
toestroomde weg van de ingang van residentie Neptunus, waar 
de moord was gepleegd. Inspecteurs van de lokale politie liepen 
in en uit en deden er de eerste vaststellingen. Een dokter uit Heist 
stelde om 14.15 uur het overlijden vast van het slachtoffer, een 
zesentwintigjarige blonde vrouw uit Maldegem. Ze heette Ingrid 
Caeckaert, was de enige dochter van een bakkerskoppel en baatte 
haar eigen immozaakje uit, dat wat verderop aan de Zeedijk lag, 
naast tearoom Schildia.

Maar dat wist ik toen allemaal nog niet. Mijn aandacht zoog zich 
vast op het bloed dat de gewonde moordenaar in zijn vlucht had 
achtergelaten. Ik volgde het spoor, als kruimels op een tuinpad, 
links de Duinenstraat in. Dikke druppels bloed waren het, een 
half metertje van elkaar, uiteengespat op de vierkante stenen. Ik 
hield halt, hurkte neer en drukte mijn duim op een van de drup-
pels. Ik voelde een vreemd soort connectie met de dader. Alsof 
ik in mijn kinderlijke fantasie iets van hem zag, zijn schaduw en  
contouren. Alsof ik zijn schouder eventjes kon aanraken en vroeg: 
‘Wie ben je? Waarom heb je haar vermoord?’

Ingrid Caeckaert was bezweken aan 62 messteken, in de trap-
hal voor haar appartement op de zevende verdieping van de resi-
dentie, die geflankeerd werd door een filiaal van het Gemeente-
krediet. Het nieuws zinderde door de straten van Heist, het 
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dorpje aan de Noordzee waar mijn ouders begin jaren zeventig 
heen waren getrokken en waar mijn pa tandarts was. Tot mijn 
tiende hadden we op het Heldenplein gewoond. Ik voetbalde er 
met mijn vriendjes, woonde elke zomer muziekoptredens – The 
Radios, The Scabs, De Kreuners! – bij tijdens het Kneistival en 
zag hoe de noordenwind flirtte met de lange haren van de rol-
schaatsende meisjes. Het Heldenplein als symbool voor onze 
jeugdige onschuld, die een knauw kreeg toen Ingrid Caeckaert, 
aan de rand van ‘de put’, brutaal werd afgeslacht. Ik was beland in 
een misdaadcliché, mijn eigen Broadchurch: in het vissersdorpje 
waar zelden wat gebeurde, sloeg plots een moordenaar toe.

COLD CASE

Ik volgde het bloedspoor dieper de Duinenstraat in. Ergens in het 
midden was de moordenaar diagonaal de straat overgestoken. 
Aan het einde van de straat kronkelde het alweer naar rechts tot 
in de Kardinaal Mercierstraat, die leidde naar de dijk, het strand, 
de surfclub en de zee. Ongeveer in het midden van die straat 
stopte het spoor. Weer voelde ik die vreemde connectie met de 
dader. Hier liet hij mij achter en verdween hij als een schim, met 
nog snel een klop op mijn schouder. ‘Sorry, ventje, maar mij ga 
je nooit kennen.’

En weg!
Ingrid Caeckaert was dood. Haar onderbuurvrouw had haar 

gevonden in het midden van de trap, tussen de zesde en zevende 
verdieping. Mensen die haar hadden zien liggen, getuigden van 
een ongeziene gruwel, een gevecht op leven en dood, een onge-
lijke strijd. Máár, zo werd ook gefluisterd, ze zouden de dader 
snel hebben. Want in zijn gevecht met Ingrid had hij ook zich-
zelf verwond. De politie had zijn bloed, zijn DNA (hoewel DNA- 
onderzoek in ’91 nog niet veel voorstelde). En 62 messteken? Wat 
kon dit anders zijn dan een passiemoord?

©  M APFAN.EU /  OS M

Piet Baete – Ontmasker de leugenaar.indd   15Piet Baete – Ontmasker de leugenaar.indd   15 11/08/2022   17:1111/08/2022   17:11



16

Het beeld van een afgewezen minnaar die furieus bleef inhak-
ken op de weerloze Ingrid, verscheen haast automatisch op ieders  
netvlies. Bovendien had de dader zich bloedend uit de voeten ge- 
maakt. Op klaarlichte dag! Het kon toch niet anders dan dat min-
stens één getuige hem had zien lopen en hem in detail kon be-
schrijven? Waar kon hij heen? Onder welke steen zou hij kruipen? 
Zijn vrouw, zijn vriendin of zijn vrienden zouden toch merken dat 
hij gewond was? Die zouden toch ook op het nieuws vernemen 
dat er een jonge vrouw was gedood met een mes en dat de dader 
zichzelf had verwond? Een dokter die een patiënt binnenkreeg 
met een snijwond aan de hand of arm, zou dit vast en zeker mel-
den aan de politie.

In Heist was men het er roerend over eens: de moordenaar 
maakte geen schijn van kans. Dit was een uitgemaakte zaak, een 
kwestie van uren, dagen, één week max, voor de politie hem had.

De moord op Ingrid Caeckaert zou uiteindelijk een van de mys-
terieuste, onverklaarbaarste en fascinerendste onopgeloste mis-
daden uit de Belgische geschiedenis worden. Honderden verdach-
ten werden ondervraagd en doorgelicht. Duizenden tips werden 
nagetrokken. Diverse psychopaten, onder wie in een latere fase 
zelfs Ronald Janssen, kwamen in het vizier van de onderzoekers, 
maar werden even snel weer van schuld gezuiverd op basis van een 
niet-matchend DNA-profiel. Wat men ook probeerde, men vond 
de moordenaar van Ingrid Caeckaert niet. In een interview in Het 
Nieuwsblad (2009) verklaarde de Brugse procureur Jean-Marie 
Berkvens hierover: ‘We beschikken nochtans over het DNA van 
de dader, die bij de moord zelf veel bloed verloor. We vergelijken 
dat systematisch met de gegevens van veroordeelden in de DNA-
databank, maar tot op heden [zo’n achttien jaar na de feiten dus] 
leidde dat niet tot een doorbraak. We liepen telkens met onze kop 
tegen de muur. […] Het allermoeilijkst zijn de gevallen, zoals de 
zaak-Caeckaert, waarin je geen duidelijk motief voor het misdrijf 
kan aanwijzen.’

De verklaring van Berkvens leek te impliceren dat de moor-
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denaar van Ingrid Caeckaert na de feiten uit 1991 geen nieuwe 
misdrijven had gepleegd en dat hij zich ijzig kalm in de schaduw 
had genesteld, goed onttrokken aan ieders blik.

DE EERSTE BLOG

Zo’n achtentwintig jaar later, twee jaar voordat de moord op 
Ingrid Caeckaert officieel zou verjaren, schreef ik een blog. Ik deed 
het in een nachtelijke impuls, een beetje als Tom Cruise in Jerry 
Maguire, nadat ik over de moord op Ingrid had gelezen op de web- 
site van haar ouders, Marie-Josephe en Georges. Algauw begon 
ik te twijfelen aan de hypothese die iedereen altijd voor waar 
had aangenomen, dat Ingrid het slachtoffer was geworden van 
een passiemoord en dat ze was gedood door een afgewezen min-
naar. Hoe langer ik erbij stilstond en hoe dieper ik erover na- 
dacht, hoe absurder me dat in de oren klonk. Met de bevlogen-
heid van de twaalfjarige knaap die zich nog steeds ergens in mij 
schuilhield en zich nu weer roerde als een duiveltje, schreef ik op 
waarom de hypothese van een passiemoord niet zo logisch was 
als ze op het eerste gezicht leek:

1/ Ingrid zal ongetwijfeld minnaars of aanbidders hebben 
gehad. In het geval van een slachtmoord, zoals de moord 
op Ingrid was, zouden we echter te maken hebben met een 
gekrenkte narcist/sociopaat die een blinde obsessie voor  
Ingrid had ontwikkeld en zijn woede op haar heeft botge-
vierd. Hoewel dit zeker voorkomt, komen dergelijke man-
nen doorgaans snel in het vizier van de speurders. Hun ob-
sessie is zo uitgesproken dat deze meestal opgemerkt wordt.

2/ De speurders hebben dit tot op het bot onderzocht. 
Een crime passionnel was een van hun allereerste uitgangs-
punten. Het is algemeen bekend dat kosten noch moeite 
werden gespaard in de zoektocht naar de dader. Elke steen 
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werd omgedraaid, maar niemand werd gematcht aan het 
DNA dat de dader op de plaats delict had achtergelaten. Op 
het lichaam van Ingrid vonden de speurders immers ook 
geen sporen van seksueel geweld.

3/ Wat opvalt bij de dader is zijn extreme helderheid op 
het moment dat het voor hem dreigt mis te lopen. Hij slaagde 
erin residentie Neptunus te verlaten, zonder opgemerkt te 
worden, en liep ook niet in de kijker tijdens zijn 172 meter 
lange tocht naar de auto, terwijl het bloed van zijn vingers 
druppelde. Dit is een huzarenstukje dat ik niet wens toe te 
schrijven aan toeval of geluk. De dader bezweek niet onder 
grote druk en spanning. Dit verwacht je allerminst van een 
afgewezen minnaar die net een passiemoord heeft gepleegd.

Een vierde argument dat ik er nu aan toevoeg, is dat een hoog 
aantal messteken niet noodzakelijk wijst op een passiemoord. Als 
mens leggen we die link vrij makkelijk, en toch kunnen we uit  
62 messteken weinig meer afleiden dan dat de dader heel boos 
was op Ingrid en dat hij haar echt kapot wilde.

Een vergelijkbaar patroon zagen we in de moord op zorg-
juf Mieke Verlinden uit Noorderwijk, een landelijke gemeente 
niet ver van Herentals. Zij werd thuis om het leven gebracht met  
101 messteken. Maar ondanks een zelfs hoger aantal steken leek 
niemand uit te gaan van een passiemoord, wat ook een correcte 
inschatting bleek, want ze werd gedood door een oud-leerling van 
haar, Gunter Uwents. Het verschil in hypothese had natuurlijk te 
maken met de leeftijd en het uiterlijk van de slachtoffers. Mieke 
was 59 jaar oud en was een verzorgde dame. Ingrid was 26 en 
was een knappe verschijning met wie je als man kon uitpakken. 
Bij haar was de link naar een afgewezen minnaar dan ook sneller 
gelegd. Ten onrechte, naar ik vermoedde. Ik postte mijn blog in 
het holst van de nacht en ging slapen.

De volgende morgen stelde ik vast dat mijn blog volop werd 
gedeeld op sociale media. Nog voor ik tot vier had geteld, werd 
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ik (ten onrechte) beschouwd als de misdaadauteur die heel veel 
afwist over de moord op Ingrid Caeckaert en het mysterie mis-
schien zou helpen ontrafelen. Ik vermoed dat de inwoners van 
Knokke-Heist vooral blij waren dat de zaak nog eens onder de 
aandacht werd gebracht. Ik merkte dat ik lang niet de enige was 
die met een wrang gevoel naar de zevende verdieping van resi-
dentie Neptunus keek als ik daar voorbij wandelde. Men leefde 
nog altijd in de hoop dat de moordenaar alsnog zou worden ge-
klist en die hoop blies ik met mijn blog weer wat leven in.

De vrouwelijke hoofdinspecteur van de Federale Gerechtelijke 
Politie (FGP) van Brugge, Kathy V., die ik wat later aan de lijn 
kreeg, was minder enthousiast. Ik beloofde haar alle tips die ik 
binnenkreeg door te spelen. Ze antwoordde kort dat ze die zou 
bekijken en stuurde het gesprek naar de uitgang.

Ik kon haar stugge houding wel begrijpen. Want wat wist ík 
nu af van misdaadanalyse? Als thrillerauteur had ik voeling met 
misdaad, ik was gefascineerd door de soms absurde kronkels in 
het menselijke brein en ik was vertrouwd met de loop van een 
onderzoek. Maar ik was allesbehalve een expert en maakte geen 
deel uit van het politieapparaat. Ik had over de moord op Ingrid 
geschreven uit frustratie, omdat ik het onrechtvaardig vond dat 
haar moordenaar kort voor de verjaring van de feiten nog altijd 
vrij rondliep, ondanks de verwoede pogingen van de speurders. Ik 
hoopte hun een nieuwe hypothese aan te reiken, maar ik vermoed 
dat ze me zagen als een betweter, een schrijver met te veel fantasie.

‘Het onderzoek loopt. We zijn ermee bezig’, liet Kathy V. me 
nog weten.

Ik wilde de zaak laten rusten, maar die eerste nachtelijke blog 
had iets in me losgemaakt. Voor het eerst was ik erin geslaagd om 
me te ‘ontkoppelen’ van de emoties die ik over de moord voelde 
en de feiten te interpreteren. Ik vond het verrijkend om afstand 
te nemen en te observeren. Te wachten. Te zien hoe betrokkenen 
reageerden, onder wie ook de politie. Ik denk dat toen het zaadje 
werd geplant. Ik werd al een klein beetje een statementanalist.
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Sometimes you have to sit back, watch and observe. People will show 
you who they are without you saying a word.

– Anoniem

MISLEIDING

In mijn hoofd brokkelde de hypothese van de afgewezen minnaar 
verder af. Als ik naar de feiten keek, dan begon ik te vermoeden 
dat de moordenaar ons zand in de ogen strooide, zonder dat we 
dat doorhadden. En dat zijn great escape, bloedend ontsnappen 
over het drukke Heldenplein op klaarlichte dag, geen toeval was 
geweest, maar de vrucht van kalmte, beraad en manipulatie.

Wie was de dader die ik bij het aanraken van zijn bloed ook 
in gedachten had aangeraakt aan zijn schouder, zijn gezicht goed 
verstopt? Een sluwe vos? Ik vroeg me af of hij mijn blogs las en 
minzaam voor me applaudisseerde wanneer ik toch íéts van de 
code wist te kraken. Misschien maakte hij deel uit van de mensen 
die me een mailtje stuurden en tips aanreikten.

Ik legde mezelf steeds meer toe op misdaad en raakte op You-
Tube haast verslaafd aan kanalen over criminal psychology. Ik 
bekeek urenlange ondervragingen van moordverdachten en 
verdiepte me in de technieken die inspecteurs gebruikten, zoals 
in het briljante verhoor van moordverdachte Russell Williams, 
dat makkelijk op YouTube terug te vinden is. Ik verslond alles wat 
op mijn pad kwam en zag op een avond een filmpje bij de sugges- 
ties staan dat was gepost door ene Slade L. Het droeg als titel The 
McCann’s: Embedded Confessions – Statement Analyst Peter Hyatt. 
Het was een interview van Richard D. Hall met statement-analist 
Peter Hyatt over de verdwijning van Madeleine McCann, een zaak 
die in 2007 de krantenkoppen overal ter wereld had gehaald.

Ik klikte het aan.
Na een kwartier kijken wist ik dat mijn leven nooit meer het-

zelfde zou zijn. Alles wat ik tot dan toe over misdaad had geleerd, 

Piet Baete – Ontmasker de leugenaar.indd   20Piet Baete – Ontmasker de leugenaar.indd   20 11/08/2022   17:1111/08/2022   17:11



21

leek bijkomstig in vergelijking met wat ik haalde uit de meer dan 
twee uur durende analyse van Peter Hyatt over de zaak-McCann. 
Hyatt bleek een expert in statementanalyse, de wetenschap die 
zich richtte op het detecteren van misleiding in taalgebruik, en hij 
gebruikte de uitlatingen uit interviews van zowel Kate als Gerry 
McCann. Hij fileerde die op inventieve, doortastende en perfect 
logische wijze en besloot op het eind van zijn masterclass dat 
Kate en Gerry ons jarenlang een rad voor de ogen hadden ge-
draaid. Ze hadden ons misleid en waren er al die tijd mee weg-
gekomen. Meer zelfs, in de ogen van de publieke opinie waren zij 
de grootste slachtoffers, als belichaming van de grootste nacht-
merrie van elke ouder. 

Na het bekijken van de video wilde ik alles te weten komen 
over statementanalyse. Ik vond het zo revolutionair dat ik niet 
kon begrijpen dat ik er nooit eerder mee in aanraking was geko-
men. Waarom had niemand me hier ooit op gewezen? Toen ik 
die nacht ging slapen, lag ik nog uren wakker en herkauwde ik de 
belangrijkste principes. Het liet me niet meer los.

Ik deed wat extra research en goed een week later schreef ik me 
in voor mijn opleiding bij Peter Hyatt. Ik wilde niet alleen slagen 
in mijn studie, maar ik stelde mezelf als extra doel ooit deel uit te 
maken van zijn internationale team van deskundigen. Zij werden 
als groep ingeschakeld om pakweg de FBI te assisteren in zeden- 
en moordzaken. Een ver en misschien onbereikbaar doel, maar 
ik had er mijn zinnen op gezet.

Statementanalyse verenigde drie domeinen die me altijd al 
hadden geboeid: taalkunde, psychologie en criminologie. Wil je 
erin uitblinken, dan moet je dus over een bovengemiddeld taalge-
voel beschikken. Maar je moet ook in de geest van een verdachte 
kunnen duiken en zijn psychologie doorgronden. Een algemene 
kennis van en fascinatie voor misdaad én het bestrijden ervan is 
een laatste vereiste. Dat is niet zo simpel als het lijkt. Veel mensen 
worden angstig van te veel moord en gruwel, geloven in het goede 
in elke mens en schoppen liever niemand tegen de schenen. Zelf 
voel ik nooit medelijden met of sympathie voor een misleidende 
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dader. Als je analyseert, dan dien je de waarheid en probeer je die 
aan het licht te brengen.

Dit wekt misschien de indruk dat je als analist standaard uit-
gaat van schuld, maar het omgekeerde is waar. Wanneer je  
iemands verklaring onder de loep neemt, ga je uit van de onschuld 
van deze persoon. Pas wanneer je voldoende taalkundige indica-
toren (rode vlaggen) aantreft die wijzen op misleiding, stel je je 
mening bij en formuleer je de conclusie ‘misleiding aangetoond’.

In ons discours hebben we het over ‘misleiding’ en niet over 
‘leugens’ of ‘liegen’, al liggen de twee wel in elkaars verlengde. 
Flagrante leugens tref je in misleidende verklaringen weinig aan, 
in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Je zult eerder veel 
tegenstrijdigheden aantreffen in een verhaal. De waarheid zit in 
ieders geheugen gegrift, terwijl leugens zich veel minder mak-
kelijk laten onthouden, wat leidt tot deze specifieke indicatoren.

Er is nog een tweede reden waarom we het hebben over ‘mis-
leiding’ en niet over ‘leugens’. Je kunt namelijk de waarheid spre-
ken (en niet liegen), en toch misleidend zijn. Bijvoorbeeld door 
cruciale informatie weg te laten. 

Misleiding manifesteert zich op talloze manieren, maar het 
doel blijft altijd hetzelfde. De persoon die misleidt, wil buiten  
schot blijven en niet ontmaskerd worden als iemand die de waar-
heid geweld aandoet. Hij of zij wil gezien worden als de goeie, de 
vriendelijke, sympathieke, als iemand die helpt en niet saboteert, 
als iemand die ondersteunt en niet ondergraaft, haast letterlijk 
als een wolf in schaapsvacht. De makkelijkste manier om dat te 
realiseren, meteen rode vlag #1, is om aan te pappen met de men-
sen die de ballon kunnen doorprikken.

Misleiding is een soort van verleiding. In liefde en oorlog, overspel 
en spionage, kan misleiding enkel werken als de bedrogen partij 
bereid is om misleid te worden.

– Ben Macintyre
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