
Spotten met je eigen waarheid. 

 

Het OM beredeneerde, dat Louwes op 23 september 1999 rond 20:30 in Deventer 

aankwam en aldaar zijn telefoongesprek aanging met mevrouw Wittenberg, dat via 

de zendmast van Deventer werd afgehandeld. 

Kort daarop betrad hij de woning en vermoordde hij haar. 

Louwes bracht daar tegenin, dat hij op dat moment in een file even voorbij 

Harderwijk stond en gaf daarover een detail: bij het ritsen voorafgaand aan die file 

was een vrachtwagen midden op de weg gaan rijden om achteropkomend verkeer te 

weerhouden nog in te halen. Daardoor mist Louwes zijn afslag bij Harderwijk. 

Dit zegt de AG Brughuis hierover: 

"Ten bewijze, dat verdachte wel degelijk omstreeks 20.30 uur in de buurt van 't Harde 

reed, verklaart verdachte over een file aldaar. Dit zegt natuurlijk helemaal niets, nu die 

file op de radio is gemeld. Verdachte geeft in zijn verklaring (verhoor 23 november 

1999) nog een detail over een zich onbehoorlijk gedragende vrachtauto-chauffeur. 

Maar wat verdachte niet meldt (want dat is ook niet op de radio meegedeeld) is het. 

breedte-transport; de oorzaak van de file. Deze informatie komt ook pas later, n.l. als 

de medewerker van Rijkswaterstaat op 25 november 1999 over dit transport ’n 

verklaring aflegt. Pas ter zitting van 8 december j.l. meldt verdachte opeens dat er 

destijds een breedte-transport was. Waarom dat detail niet eerder vermeld en de 

vrachtauto wél?" 

Waarom is dit stompzinnig? 

Dat zit hem nog niet eens in dit zinnetje:  

"Pas ter zitting van 8 december j.l. meldt verdachte opeens dat er destijds een 

breedte-transport was. Waarom dat detail niet eerder vermeld en de 

vrachtauto wél?" 

Dat is al een heel kortzichtige vraag. Immers, Louwes heeft wel de vrachtwagen 

gezien, die reed kennelijk vlak voor hem, maar niet de oorzaak van de file die zat 

namelijk de lengte van de file voor hem en die bedroeg vermoedelijk zo'n 4 km. Het 

was niet Louwes maar commissaris Visscher, die het breedtetransport tijdens het 

proces aan de orde stelde: 

" In het proces-verbaal is gerelateerd dat er op de avond van 23 september 

1999 een file op de A28 heeft gestaan. Ik weet niet of dat een file was die 

ontstaan is vanwege wegwerkzaamheden of vanwege een breedtetransport. " 

Overigens hield het Hof zich tijdens het proces wel degelijk even bezig met dit 

gegeven, gelezen dit: 

" De voorzitter deelt mede dat zich met betrekking tot het breedtetransport op 

de A28 tussen Harderwijk en Nunspeet op 23 september 1999 reeds een 

tweetal verklaringen in het dossier bevinden, te weten van de getuigen Klok en 

Hiemstra, met daarbij gevoegd als bijlage een logboek (doorgenummerde 

pagina's 377-385 van het dossier getuigen). " 



Maar dat was helemaal op het eind van de zitting en toen was mevrouw Brughuis 

vermoedelijk al in slaap gesukkeld. En die voorzitter was het daarna ook weer 

helemaal vergeten, want genoemde PV's maken geen deel uit van de bewijsmiddelen 

en het hele onderwerp ontbreekt in het arrest. 

Dat is tot daar aan toe. Maar wat lezen we nog meer van mevrouw Brughuis? Dit: 

"Dit zegt natuurlijk helemaal niets, nu die file op de radio is gemeld." 

 

Hoe komt ze aan die wijsheid? Tijdens het proces kwam dit niet aan de orde en in de 

genoemde PV's ook niet. Dit staat in het PV van de recherche van 17 januari 2000: 

 

" Om 21.03 uur is de file gemeld op de radiostations." 

 

En dit is weer conform eenzelfde resultaat in het tactisch journaal, na contact met het 

ANWB. Waar zijn we nu beland? 

 

Louwes staat om 20:36 voor de deur van het slachtoffer of in ieder geval in dezelfde  

wijk, want elders in Deventer heeft de zender 14501 geen bereik. En hij kletst zich bij 

mevrouw Wittenberg naar binnen. Laten we zeggen, zo tegen 20:45 uur komt hij 

binnen. Hij vraagt mevrouw Wittenberg meteen de radio aan te zetten. Dat vindt ze 

vast niet leuk, want zij was TV aan het kijken en de boodschappenbriefjes aan het 

invullen (alles volgens het OM natuurlijk) en waarom zou ze Louwes binnenlaten om 

NAAR DE RADIO TE KUNNEN LUISTEREN EN MET NAME NAAR DE FILEBERICHTEN? 

Ze krijgen ruzie hierover en Louwes doodt mevrouw Wittenberg. Kan hij rustig doen, 

want hij kan later beweren, dat hij in de file zat die net op de radio werd omgeroepen. 

 

Om je te bescheuren, als het niet zo in en in triest is. De kwaliteit van ons 

rechtssysteem. 

 

Deemzetnl 

23 november 2022 


