
Eerst een introductie van hoe forensisch DNA-bewijs tot stand

komt. Je hebt DNA-bouwstenen (rechts op de afbeelding) en

gepolymeriseerd DNA, daarvan zien we een heel klein stukje

links.

Dat gepolymeriseerde DNA vormt hele lange moleculen

('chromosomen'), waarbij de gebruikte bouwstenen in een

specifieke volgorde gerangschikt zijn om erfelijke

eigenschappen veilig te stellen. Maar niet overal in het DNA.

De bovenste twee modellen laten zien hoe variabel DNA kan

zijn. Het onderste model toont daarentegen een monotome

herhaling van patronen die bestaan uit vier steeds weer

terugkerende codes. Dergelijke herhalingen staan bekend

onder de term Short Tandem Repeats (STR's).

Van een aantal van die repeterende delen van het DNA

(hierboven als groen) worden via een speciale techniek -

polymerase chain reaction (PCR)- kopieën gemaakt voor

forensisch onderzoek. Per individu zijn die lengtes veelal

verschillend. En ieder individu heeft in principe van elk van

die STR's er twee (overerfd van de ouders).

  strip DNA  
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Met een relatief eenvoudig toestel - voor capillaire

electroforese - is het mogelijk de verschillende lengtes van

iedere STR vast te stellen. De PCR heeft er dan al voor

gezorgd, dat er genoeg materie beschikbaar is gekomen om

herkenbare resultaten op te leveren.

Het principe van capillaire electroforese bestaat eruit, dat

kleine STR's zich o.i.v. een elektrisch veld sneller door een

capillair gevuld met gel verplaatsen dan de wat grotere STR's.

Als ze het einde van de capillair bereiken worden ze als het

ware geflitst.

Met allerlei trucs worden de resultaten zo overzichtelijk

mogelijk gepresenteerd. De STR-lengtes worden op 10

verschillende plaatsen in een grafiek weergegeven. Meestal

zijn twee pieken zichtbaar per locus, soms maar één omdat

de twee STR's van dat locus identiek kunnen zijn

(homozygoot vs. heterozygoot). Dit is een profiel.

Meestal ziet een profiel er in werkelijkheid veel onrustiger uit

dan de vorige. Dat vraagt dan om een nadere interpretatie.

In de Deventer Moordzaak werd die niet gegeven - de

profielen bleven tijdens het proces onzichtbaar - zodat

achteraf nogal wat kritiek op de presentatie mogelijk is.
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Een piek komt nooit alleen. Er zwerven altijd stutters

omheen. Ontstaan tijdens de PCR. Sommige stutters laten

zich niet wegredeneren. Beide hier benadrukte varianten

(rood en groen) zijn in dit spoor aanwezig. Dat betekent dan

dat meerdere individuen hun DNA in hetzelfde spoor hebben

achtergelaten.

Van dit spoor #10 had het NFI zonder meer gesteld, dat het

alleen DNA van Louwes bevatte. Bij het bestuderen van het

profiel hierboven valt duidelijk vast te stellen dat dat niet

klopt; er zitten veel te veel piekjes in die zich niet laten

verklaren. Precies op de plaatsen waar je pieken van het DNA

van het slachtoffer zou verwachten.

Op dit locus (D6) zien we zo'n piekje. Het gevonden piekje

van lengte 16 hoort niet bij het profiel van Louwes maar wel

bij het profiel van het slachtoffer. Doordat het profiel van

Louwes zo sterk is, valt het bijna in het niet.

Met een computerprogramma (van het NFI!) kan worden

gedemonstreerd dat het aandeel van het slachtoffer (W) in

spoor #10 wonderwel correspondeert met de grootte van het

bloedvlekje in verhouding tot het gehele monster van spoor

#10.

0909 1010

1111 1212



Dan is er wel een betere hypothese nodig ter verklaring van

spoor #10. Die begint met de vaststelling dat Louwes samen

met het latere slachtoffer een document bestudeerde in de

ochtend van 23 september.

Uit onderzoek blijkt dat in een dergelijke setting per minuut

spreektijd genoeg DNA wordt overgedragen om ongeveer

1000 DNA-profielen te produceren.

Vanuit deze hypothese verwacht je een bepaalde verdeling

van het DNA van Louwes op de blouse.

Uit een vergelijking van foto's kan worden vastgesteld dat

enorm veel bloedvlekjes pas werden gevormd nadat het

slachtoffer dood was aangetroffen, het meest waarschijnlijk

door onzorgvuldige behandeling van slachtoffer en kleding.
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Zodra deze nieuwe vlekjes terechtkwamen op de blouse - dus

na het delict - werd een aantal daarvan ineens verzadigd met

DNA van Louwes dat zich al in de blauwe zone bevond. Op die

manier werden deze vlekjes ineens voor vlekjes van Louwes

aangezien.

Alleen spoor #42 werd door het NFI en het FLDO (Leiden,

Prof. De Knijff) op dezelfde manier onderzocht. Het NFI

rapporteerde een zuiver profiel. Het FLDO daarentegen

rapporteerde een profiel van Louwes gemengd met dat van

het slachtoffer. Dat zou voor spoor #10 ook de uitslag

geweest kunnen zijn.

Het NFI ontdekte ook DNA van Louwes in een aantal - maar

lang niet alle - roze vlekken. Ook dit laat zich op dezelfde

manier verklaren. De oorzaak van de roze vlekken heeft het

NFI nooit kunnen achterhalen. Wel dat het bijvoorbeeld geen

ontbijtkoek of cacao was (ja echt!).

Over de roze vlekken met DNA erin kwam het NFI met de

hypothese dat ze uit make-up bestonden overgedragen

tijdens geweldshandelingen en versterkte dat met het

argument dat alleen in de roze vlekken DNA van Louwes zat

en daarbuiten juist niet.
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Weer diezelfde software van het NFI laat zien dat de

werkelijkheid een stuk genuanceerder is; vier sporen direct

rondom het 'roze' spoor #9 vertonen aanzienlijke

hoeveelheden DNA van Louwes.

De sporen #1 en #9 zijn ook nog eens vrijwel identiek, zeker

als men het verschil in knipselgrootte erbij betrekt.

De hypothese dat de sporen uit speeksel stammen, verspreid

vanachter de schouder van het slachtoffer laat zich

gemakkelijk nog eens toetsen door de aanwezigheid van

Louwes' DNA in de profielen te vergelijken met de afgelegde

weg.

En dan is dit het resultaat met de gegevens van het NFI en

het FLDO. In beide vergelijkingen is de correlatie significant.

Het DNA van Louwes kwam uit zijn spreekvocht.
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Het NFI meldde ook sporen die oplichtten onder een speciale

lichtbron. Sommige bevatten DNA van Louwes en andere

werden domweg niet nader onderzocht omdat ze volgens het

NFI niet delict-gerelateerd konden zijn. Dat hiermee de

bewijslast werd omgekeerd begrepen het NFI, het OM en het

Hof niet.

Daardoor zag het NFI over het hoofd dat het DNA van Louwes

alleen uit spreekvocht stamde en dat het geknoei van de

recherche met de blouse had gezorgd voor allerlei

verwarrende combinaties.
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