De postbezorging.
Volgorde (bron rapport Technische
Recherche) van boven naar beneden:
• Poststukken van 25 september (5 items)
• Autoblad, waarschijnlijk ingeworpen met
de post
• Huis-aan-huis blad
• Deventer Dagblad van 25 september
• Telegraaf van 25 september
• post van 24 september (7 items)
• Deventer Dagblad van 24 september
• Telegraaf van 24 september
Deze volgorde stemt volledig overeen met
hetgeen op de foto zichtbaar is.
De 'kneep' zit hem in de bezorging van het
Deventer Dagblad. Op zaterdagen werd deze
krant al in de ochtenduren bezorgd. Wellicht
was dit aan de dader bekend. Wat niet bekend blijkt te zijn geweest, is dat deze krant in 1999
doordeweeks pas in de namiddag werd bezorgd (nogmaals laten bevestigen door de Deventer
stadsredactie van de Stentor -de opvolger van deze krant en voorts af te leiden uit de verklaring van
de bezorger destijds).
Hierdoor maakte de dader de vergissing, de post (zeven items) op, in plaats van tussen de kranten
van die dag te plaatsen.
Daarmee is tegelijkertijd een andere anomalie verklaard: de bezorgstukken van 24 september liggen
midden op de deurmat en daardoor niet recht onder de brievenbus (want de deurmat ligt excentrisch
ten opzicht van de brievenbus), maar de bezorgstukken van de 25e liggen wel (gemiddeld) recht
onder de brievenbus en juist niet midden op de mat (zoals verwacht mag worden).
Dit gegeven maakt duidelijk, dat een meer voor-de-hand-liggende dader zichzelf een alibi wilde
bezorgen. Dat lukte eigenlijk niet:

Duidelijk is zichtbaar in de foto's van het PD
(midden), dat het slachtoffer haar kapsel had
uitgekamd. Zoiets betekende, dat zij de kapper
zou moeten bezoeken, om dit kapsel weer in de
gewenste vorm te krijgen. Iedere week -ook in
de week van haar overlijden- had het slachtoffer
op zaterdag een afspraak met de kapper. Dus
kamde zij op vrijdag nog haar kapsel uit.
Van dit type aanwijzingen zijn er nog véél meer,
bij voorbeeld zie:
http://www.deemzet.nl/5/5/links.htm

