
Het is zaterdagmorgen op de Zwolseweg. Rustig. In de

woning nr 157 gaat de telefoon over. Niemand neemt op.

Het was de kapster. Ze is verwonderd, Jacqueline Wittenberg

had een wekelijkse afspraak die ze nooit zou missen. Haar

kapsel was een doorwrochte constructie die iedere week

reconstructie behoefde. Maar ze was niet komen opdagen.

Haar volgende belletje betrof een collega die vlak in de buurt

van Jacqueline Wittenberg woonde. Die zou even een kijkje

nemen. Vanaf de overkant zag een overbuurman een meisje

door de ramen kijken. Het meisje zal geschrokken zijn. De

gordijnen waren gesloten en daarachter brandden alle lichten.

Door een kier zag ze Jacqueline Wittenberg op de grond

liggen. De overbuurman herinnerde zich dat hij Jacqueline

Wittenberg de voorgaande vrijdagmiddag nog had zien

thuiskomen, zoals hij diezelfde zaterdagmiddag nog zou

uitleggen aan de politie. Later werd daarover beweerd dat hij

geen bijzonderheden wist te vermelden.
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Er werden ook geen bijzonderheden aan hem gevraagd. De

politie werd gealarmeerd en probeerde het bovenraam.

Laddertje geleend bij de buren. Maar die vlieger ging niet op.

Een keukenraampje moest sneuvelen.

De eerste agent die de plaats delict betrad werd gefrappeerd

door een later slecht zichtbaar detail: haar rechter hand was

helemaal rood. Op een latere foto lijkt dit al aardig

weggetrokken en de volgende dag was die eerder blauw. Een

signaal van een recent overlijden.

Het kapsel was uitgekamd. Er was geen vrouwelijk

rechercheur aanwezig om de relevantie van dit detail te

doorgronden: Jacqueline Wittenberg had zich al geprepareerd

om naar de kapper te gaan. Dat was haar laatste bezigheid

wellicht.

Een opgetrommelde GGD-arts stelde een gewelddadige dood

vast. Verbouwereerd werd hij meteen afgevoerd, terwijl hij

zich erop had voorbereid het stoffelijk overschot nader te

onderzoeken om het zogenaamde Post Mortem Interval te

bepalen. Hij werd weggestuurd als een kleine jongen.
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Had hij haar wat dieper in de ogen kunnen kijken, dan had hij

geconstateerd dat zij nog geen 24 dood was. Boven de 24 uur

gaan de oogbollen rimpelen dat was zondag wel te zien.

Het technisch onderzoek liet een opvallend patroon aan

vochtplekken zien in de woning en op de kleding van het

slachtoffer. Niemand kwam op het idee om de punten met

elkaar te verbinden en een conclusie te wagen. De

woonkamer lag vol rode vezeltjes. De traploper was rood.

Vergeleken werd er niet.

14 dagen daarvoor had Ernest Louwes met Jacqueline

Wittenberg een afspraak bij de notaris. Het begin van een

project waar Jacqueline Wittenberg zich op verheugde.

Eindelijk weer eens een lichtpuntje.

Bijna drie jaar eerder was haar man Willem Wittenberg

overleden, juist op een moment dat Jacqueline in de kerk zat.

Een overlijden zonder getuigen. Misschien toch verdacht?

Achteraf? In het rechercheonderzoek is er nooit aandacht aan

besteed.
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In ieder geval liet Willem een aardig vermogen achter. Een

hobby van hem - beleggen - had zijn nalatenschap

opgestuwd tot een slordige 4 miljoen gulden.

In eerste instantie werd na deze treurige gebeurtenis een

testament opgesteld voor Jacqueline Wittenberg waardoor

een kennis of nichtje van Willem, dat is niet duidelijk in het

dossier, vrijwel alles zou erven.

Dat terwijl Willem en Jacqueline voordien hadden

gefilosofeerd over het oprichten van een fonds ten behoeve

van gewezen psychiatrische patiënten. Haar

vermogensbeheerder fluisterde haar in daar toch maar eens

werk van te maken. Hij was het vermoedelijk die Ernest

Louwes voor die klus aanbeval.

En die nam die uitdaging aan. Vandaar dat bezoek aan de

notaris, waar het plan gestalte kreeg in de vorm van een

nieuw testament. 12 dagen later werd ze dood gevonden.
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Vanaf dat moment barste kreeg Louwes er een hele lading

werk erbij. Hij moest de begrafenis regelen en de

nalatenschap. Dat laatste bestond eruit dat hij haar

bezittingen ten gelde moest maken, legaten moest uitkeren

en de stichting leven moest inblazen.

Dit moest wel onder werktijd gebeuren. De werkzaamheden

deelde hij met twee kantoorgenoten, door deze aan te stellen

als leden van het stichtingsbestuur. Ook legde Louwes vast

contact met een potentiële opvolger. Toch kwam Louwes in

het vizier van de recherche.

Er was een bedrag van 17000 gulden in contanten

aangetroffen en de recherche wilde dat aan Louwes kwijt.

Daarvoor had hij nog geen bankrekening. Dus stalde hij het

geld zo lang op een nieuwe bankrekening op eigen naam.

Overigens een volkomen legale manoeuvre voor een

executeur testamentair met bezit.

Een telefoongesprek van Louwes met Jacqueline Wittenberg

gaf de recherche aanleiding te gaan wroeten. De recherche

had uitgerekend dat dit telefoongesprek op 24 september had

plaatsgevonden. Louwes echter stelde dat dat op 23

september was geweest.
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Nadere informatie van KPN bleek op te leveren dat Louwes

gelijk had en de recherche ergens een domme rekenfout had

gemaakt, overigens niet de enige. In die info van KPN stond

ook aangegeven dat het telefoongesprek was afgewikkeld op

een zendmast in Deventer.

En dat terwijl Louwes had verklaard gebeld te hebben vanuit

zijn auto, terwijl hij in een file stond op de A28 even voorbij

Harderwijk. Van de KPN kreeg de recherche te horen - ten

onrechte is later gebleken - dat Louwes in het centrum van

Deventer moest zijn geweest op het moment van bellen.

Vanaf dat moment was de geest uit de fles.

Medio november werd Louwes opgepakt en verhoord. Alle

details die hij verstrekte werden door recherchewerk

gecontroleerd en correct bevonden. Het onderzoek zat

gewoon vast.

Dus werd de trukendoos geopend. Een mes, gevonden in het

centrum van Deventer werd tot moordwapen bestempeld, ook

al was er alle aanleiding dit niet te doen. Het mes lag op 1 km

afstand van de plaats delict en zat onder de vingerafdrukken.
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Later zou de officier van justitie verklaren dat er geen

vingerafdrukken op zaten. Het mes werd gebruikt om het via

een geurhondenproef aan Louwes te linken. De procedures

van de proef bleken bij later onderzoek frauduleus te zijn

uitgevoerd, maar toen was het leed al geschied.

De vraag blijft natuurlijk hangen, in hoeverre de rechercheurs

in deze zaak op de hoogte waren van die frauduleuze

praktijken die erop neer kwamen dat het heel eenvoudig werd

gemaakt een verdenking met onvoldoende bewijs om te

zetten in een serieuze aanklacht.

De rechtbank van Zwolle vloog hier niet in en sprak hem vrij.

Voor het OM kennelijk geen aanleiding de hand in eigen

boezem te steken, want in hoger beroep - het Hof van

Arnhem eind jaar 2000 - werd hetzelfde bewijs nog eens

gepresenteerd en wel geaccepteerd. Louwes kreeg 12 jaar

aan zijn broek.

Dat kon uiteraard geen stand houden. De geraadpleegde

deskundige betreffende de geurhondenproef rook onraad. Het

was haar niet duidelijk gemaakt dat het moordwapen niet op

de plaats delict was gevonden maar op een heel onlogische

plek één kilometer daar vandaan. Deze kaart van de TR zat

niet in het dossier.
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Daardoor was het mes niet gelinkt aan de plaats delict en dus

ook niet aan enige verdachte. Ook werd deze deskundige

nooit geconfronteerd met het gegeven dat het mes onder de

vingerafdrukken zat, anders was ze er waarschijnlijk nooit

ingestapt.

In 2003 werd het mes - inmiddels geheel vrij van

vingerafdrukken -nog eens bekeken, uiteengenomen en op

DNA getest. Er werden twee profielen zichtbaar die beide niet

met het slachtoffer matchten. Het mes was het moordwapen

niet geweest. Louwes kwam vervroegd vrij in afwachting van

een herzieningsproces.

Dat herzieningsproces 2003/4 werd een drama. Op de valreep

werd een nieuw bewijsmiddel geïntroduceerd, de blouse

waarin het slachtoffer was aangetroffen. Niemand nam de

moeite te controleren of dit bewijsmiddel representatief was

voor de blouse, zoals die op de plaats delict was

aangetroffen.

Er werd zelfs een apart PV opgesteld om de blouse salonfähig

te maken. Dat er vele vlekken op zaten die niets met het

delict te maken hadden ontging de procesgangers. In 2006 -

dus als mosterd na de maaltijd - stelde het NFI vast dat er

nieuwe vlekken op de blouse waren gekomen, alleen niet hoe

massaal.
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De Advocaat Generaal beweerde te kunnen bewijzen dat

Louwes' DNA niet langs vreedzame weg op de blouse kon zijn

geland. Zij deed deze onterechte bewering in het bijzijn van

de NFI-onderzoekers die nog niet klaar waren met het DNA-

onderzoek en rapportage. Het bewijs werd nooit geleverd.

Rond een dozijn aanwijzingen maken het bezoek van Louwes

in de ochtend van 23 september aan Jacqueline een

zekerheid. Het aangekondigde bewijs bleef dan ook uit, maar

de schade was aangericht.

Van spoor #10 beweerde het NFI dat het DNA en bloed van

Louwes bevatte, En verder helemaal niets. Er was geen oog

voor het feit dat dat spoor dan véél te sterk was.

Later zou blijken dat er ook DNA van Jacqueline in het spoor

zat en wel precies genoeg om het bloedvlekje aan haar toe te

schrijven en de plaats waar het gevonden werd aan de

hierboven vastgestelde contaminatie van de blouse.
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Het NFI schreef bijzondere karakteristieken toe aan spoor #9

die bij een nadere beschouwing van de omgeving van spoor

#9 nergens op gebaseerd blijken te zijn. Het patroon

suggereert spreekvocht als bron. Moderne berekeningen aan

het DNA bevestigen dit beeld.

Hetgeen weer in overeenstemming is met het relaas van

Louwes dat hij samen staande met Jacqueline Wittenberg op

donderdagochtend een document had besproken,

samenhangend met zijn nieuwe rol als executeur

testamentair.

Ook op de achterzijde werden oplichtende sporen gevonden

die zo verklaarbaar zouden zijn. Zij werden doodleuk niet

onderzocht omdat ze onder het door het slachtoffer op de

plaats delict gedragen vest zaten. Ze zouden niet delict

gerelateerd kunnen zijn. Had het slachtoffer zelf dan op haar

rug geproest?

Het bureau voor technische ondersteuning hamerde erop dat

een mobiel telefoongesprek vanaf 't Harde met de zendmast

in Deventer onmogelijk was. Voor 't Harde klopte dat nog

ook.
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Het ontging alle procesgangers dat Louwes had verklaard dat

hij wel op de A28 had gebeld maar juist NIET vanaf 't Harde,

maar uit de omgeving van Harderwijk. Alle daarop volgende

verklaringen missen derhalve relevantie. Dat werd echter pas

in 2014 duidelijk. Toen was de mosterd al bedorven.

Een andere opgeroepen deskundige verklaarde dat de

opgetreden weersomstandigheden een

langeafstandsverbinding tussen de A28 en de zendmast in

Deventer danig in de weg zouden zitten. Er was veel wind en

er vielen (winterse) buien.

Het KNMI had in een rapport juist het tegendeel laten

vastleggen, hetgeen met historische gegevens nog veel

duidelijker kan worden gemaakt. Bovengenoemde verklaring

werd ingebracht om te bestrijden dat er bijzondere

omstandigheden optraden in de atmosfeer.

Terwijl die bijzondere verhoudingen met behulp van een

vrijwel gelijktijdige ballonoplating te De Bilt gewoon werden

vastgesteld. Deze gegevens werden echter pas na het proces

geraadpleegd.
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Er was melding gemaakt van bijzondere geofysische

verschijnselen (zonnestorm) die tijdens het telefoongesprek

optraden, maar de relevantie van de versterkte zonnewind

werd door de opgeroepen deskundige niet opgemerkt of

benoemd, ook niet dat de effecten rond zonsopkomst en

zonsondergang het sterkste zijn.

Zowel in 2003 als bij een latere herziening werd het aantal

aanwezige relevante zendinstallaties sterk overdreven

(honderden), zowel door het negeren van de relevante

zenderrichting en -instellingen als door het negeren van de

datum van ingebruikneming.

Door uit te gaan van de werking van GSM vanaf het jaar 2000

terwijl het gesprek in 1999 plaatsvond werden mechanismen

aangeroepen die in 1999 nog helemaal niet opgingen. In

1999 kon een mobiele telefoon gemakkelijk een

zendersignaal van verderaf met een gunstige oriëntatie

benutten.

De 'concurrent' van de gebruikte cel 14501 was 10515. Deze

werd tijdens een proefrit met GSM-apparatuur geen enkele

keer waargenomen. Daardoor kon een mobiele telefoon bij

grote drukte worden gedwongen naar een tegenoverliggende

zender uit te wijken. Dit gegeven werd volkomen genegeerd.
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Daar komt nog bij dat het slachtoffer die avond helemaal niet

vermoord werd. Ze werd nog de volgende dag door een zestal

getuigen gezien, zelfs in onderlinge samenhang.

Ook schreef ze gewoon op haar kalender wat ze die dag

allemaal had gedaan - zoals ze elke dag deed. Vrijdag

bezocht ze een vriendin in Zutphen, nadat ze om de hoek was

wezen winkelen om een zwart jack te kopen en bracht ze

chemisch afval naar de chemokar.

De recherche was gebiologeerd door de stapel kranten en

post achter de deur en had helemaal niet in de gaten dat

deze in de verkeerde volgorde lag - zo achtergelaten door de

dader om voor zichzelf een alibi te creëren.

Ook had de recherche niet door dat de radio-TV-gids op tafel

splinternieuw was, toch tamelijk ongewoon voor een gids op

het eind van de week. Ook lag er nergens een nieuwe voor de

week er op in huis of tussen de post. Vergelijk de nieuwe gids

met een wel gebruikte (links).
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Dat Louwes - een niet-drinker - niet op een glaasje wijn

behoefde te worden getrakteerd werd door het Openbaar

Ministerie juist wel als een dwaalspoor gekenschetst. Kwestie

van selectief rechercheren passend bij de zogenaamde

tunnelvisie.

Het slachtoffer had een bijna lege maag, toch kwam de

recherche aanzeilen met het verhaal dat de maag goeddeels

gevuld was en dus met een volkomen foutieve suggestie

omtrent het moment van de avond.

Terwijl het slachtoffer gezien de gedane boodschappen echt

wel genoeg gegeten had. Zoveel dat we moeten aannemen

dat ze wel drie keer gegeten had sinds donderdagmiddag. Dat

had de recherche weer niet door.

Alle medisch-forensische aanwijzingen gaven aan dat het

slachtoffer 24 uur later om het leven kwam dan de recherche

dacht te weten door zich op de poststapel te blind te staren.
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Dit was dan ook volstrekt begrijpelijk.

Bekijk alle strips:

Deventer Moordzaak

DNA

GSM

falsa

PMI

sectie

Home
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