
Louwes' DNA zit in het nagelvuil.

Nee, het DNA werd aan de nagelknipsels gevonden, onder- en

bovenop. En uiterst weinig.

In het nagelvuil zit een mengprofiel van Louwes en het

slachtoffer.

Nee (zie de vorige) en nee, er waren twee verschillende

technieken gebruikt. Eén gaf een enkelvoudig profiel van het

slachtoffer en de andere alleen het profiel van Louwes.

Louwes' DNA-sporen zitten bij de ribbreuken. Louwes' DNA-

sporen zitten bij de steekwonden.

Nee, rood zijn de DNA sporen, violet de steekwonden en

groen de ribbreuken.

Roze vlekken bestaan uit make-up.

Nee, dat kon niet worden aangetoond. De beslissende

techniek - massaspectrografie - werd niet toegepast. Andere

roze vlekken - zoals #53 - werden trouwens als verdund

bloed gekwalificeerd.

  Falsa in de Deventer Moordzaak  
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Alleen in roze vlekken zit Louwes' DNA.

Klopt helemaal niets van, vergelijk spoor #9 (roze) met de

sporen (uitgez. #18 niet roze) rondom.

Chemisch onderzoek naar roze vlekken geweigerd.

Onbegrijpelijk. Er werd een roze spoor uitgeknipt voor

chemische analyse. Die werd niet uitgevoerd, omdat de NFI-

afdeling het nut hiervan niet inzag.

Er zijn 200 cellen nodig voor een DNA profiel.

Nee. In de NFI-publicatie uit 2000 spreekt Kloosterman -

omgerekend - over 30 tot 150 cellen als de optimale

hoeveelheid.

Bij normaal contact worden minder dan 200 cellen

overgedragen.

Als men spreken rekent tot normaal contact dan is dit

volkomen fout. De uitkomst 1000 ng DNA = 150.000 cellen.
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Het DNA-materiaal in huidcellen is grotendeels afgebroken.

Fout. DNA is een zeer stabiele stof en ook als het aangetast

wordt nog steeds bruikbaar voor forensische analyse. Ook

verspreidt het zich tussen de cellen, met name in de

buitenste huidlaag.

De DNA profielen zijn alle met standaardmethodes gedraaid.

Fout. Er werden steeds andere instellingen gebruikt, zie de

kleurcodes in de tabel.

De sporen 10 en 42 zijn enkelvoudige DNA-sporen.

Fout. NFI-software laat zien dat dat voor spoor 10 niet

opgaat. Het FLDO rapporteerde spoor 42 als zijnde gemengd.

Steeds DNA van Louwes en Wittenberg.

Niet delict-gerelateerde sporen behoeven niet te worden

onderzocht.

Fout, fout. Daarmee kun je Louwes' onschuld aan tonen.

Zoals dat hij achter haar stond toen hij haar sprak en daar

DNA bij overdroeg.
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De blouse is niet gecontamineerd.

Fout. Gewoon je ogen open houden of het NFI-rapport van

Geradts (2006) lezen.

Gevonden haren met DNA niet vermeld in het dossier.

Grenst aan fraude. Eerst beweren dat er niets bijzonders te

zien is op de folies en vervolgens 50 haren erop vermelden.

De Knijff onjuist geciteerd en verkeerd begrepen.

Verwarring. Zo deed De Knijff uitspraken over een

deelprobleem, welke werden veralgemeniseerd. Andere

uitspraken werden hem in de mond gelegd, danwel werd hij

gewoon niet begrepen.

Aben's onderzoek staat niet open voor nieuwe

ontwikkelingen.

Laksheid. Via een nieuwe DNA-techniek kan onomstotelijk

worden bewezen, wat de ware natuur is van DNA-sporen.

Deze mogelijkheid werd niet aangegrepen in zijn 'onderzoek'.
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Het regende en er was veel wind: dus geen inversie.

Herstel. Het regende NIET en er was WEINIG wind en het

KNMI mat via een weerballon juist wel een sterke inversie.

Het regende en er was veel wind: dus geen extra propagatie.

De uitspraak van Brussaard, volkomen in strijd met het

weerbericht van die plek en dat moment.

Netwerkgegevens 2005 toegepast op situatie 1999.

Foei! De herziening van 2006 gebruikte een kaart van 2006

waarop veel te veel zendmasten stonden.

Geen TA-gegevens want ontdekking GSM probleem kwam te

laat.

Misser. Het GSM-probleem werd een maand eerder ontdekt

dan het Hof in 2004 aannam. Er was genoeg tijd over.
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Louwes beweerde dat hij belde bij 't Harde.

Stropopredenering. Louwes zou volgens eigen zeggen juist

nooit bij 't Harde bellen. Een en ander is afdoende vastgelegd

in verslagen en PV's.

Het gesprek duurde 16 s.

Ongedocumenteerd. Alleen voor de eerste 16 s werd betaald.

Er kan nog een heel stuk onbetaald gebeld zijn volgens GSM-

protocollen (dropped call, Radio Link Failure).

Netwerkprotocollen 2002 toegepast op situatie 1999.

Anachronisme. De manier waarop zendmasten andere

zendmasten inschakelen werden beschreven aan de hand van

de regels van 2003. In 1999 ging dit anders. Waardoor

zenders met de dezelfde frequentie elkaar konden

wegdrukken.

Het briefje van het slachtoffer buiten het dossier gehouden.

Lekker makkelijk. Het briefje bevatte aanvullende informatie

die onverklaard werd gelaten. En er waarschijnlijk pas later

aan werd toegevoegd. Louwes was dus niet haar laatste

contact.
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Geen reconstructie van het delict.

Verklaarbaar. Des te meer er bekend zou worden, des te

duidelijker het zou worden dat de zienswijze van het OM niet

deugt.

Geen nader onderzoek vochtspoor.

Zie vorige. Dit was een belangrijke factor die nu met de

mantel van onwetendheid kon worden bedekt.

Opbrengst grondverkoop Epse (f 1,8 miljoen) niet

onderzocht.

Misser. Louwes nadragen dat hij f. 17.000 op een nieuwe

rekening had gestort en de melding van de opbrengst van

grondverkoop van f 1.8 miljoen veronachtzamen.

Mes schoongeveegd van vingerafdrukken.

Fraude. Op die manier kon het OM beweren dat er geen

vingerafdrukken op het mes zaten en het voor een geurproef

gebruiken. De deskundige hiervoor werd aldus misleid.
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Mes onderzocht dat niet in de buurt van de PD lag.

Fraude. Er was geen link met de PD waardoor het mes niet

geldig was in een geurproef. De deskundige werd onwetend

gehouden. Deze kaart van de technische recherche werd

buiten het dossier gehouden.

Mes onderzocht dat niet leek op het moordwapen.

Recht is krom. De mesafdruk op de blouse diende als

vergelijkingsmateriaal. Wie ziet hier enige overeenkomst?

Frauduleus geuronderzoek.

Meineed. Volgens het PV was de hondenbegeleider ('baas')

niet aanwezig bij de proef. Dat bleek later juist wel zo te zijn.

De getuige-deskundige 'Spike' werd zo misleid.

Belgegevens telefoongeheugen onvolledig weergegeven.

Fout. De belgegevens werden tweemaal nageplozen. Eén van

de twee onderzoeken werd genegeerd, zodat het niet

duidelijk werd dat het telefoongeheugen was gemanipuleerd.
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Verkeerde data verslag schoonheidsspecialiste.

Fout. De recherche plaatste de afspraak met 'Wilma' op

vrijdag, terwijl 'Wilma' had verklaard dat die pas een week

later was.

Verkeerde datum verslag beleggingsspecialist.

Weer fout. De betrokkene haalde een niet-bestaande datum

aan en gaf aan dat hij ook vrijdag had gebeld. Dus was het

telefoongeheugen gemanipuleerd.

Ontbrekende B-analyse belgegevens.

Misser. Met wie belde het slachtoffer donderdagochtend?

Mogelijk maakte ze een afspraak voor vrijdag. De recherche

had dat zo kunnen opvragen.

Zes tot zeven ontbrekende getuigenverklaringen.

Achterhouding. Tijdens het proces van den Bosch (2003/4)

werd pas duidelijk dat zoveel getuigen hadden verklaard

mevrouw Wittenberg nog op vrijdag te hebben gezien.
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Geen nader onderzoek betekenis kalendernotitie.

Nalatigheid. De betekenis van de aantekening 'chemisch

afval' werd niet nagezocht of buiten de boeken gehouden.

Ontbrekende beschrijving keuken in technisch rapport.

Omissie? De prullenbak in de keuken is een bron van

informatie (bonnetjes, verpakkingen). Letterlijk totaal buiten

beeld gelaten.

Ontbrekende bankgegevens.

Achterhouding. Met bankgegevens kunnen de laatste

activiteiten van een overledene gereconstrueerd. Deze

gegevens ontbreken in het dossier.

Recherche meldt vrijwel volle maag.

Misverstand. De maagomvang krimpt als de inhoud afneemt.

De maaginhoud was intussen afgenomen tot een kwart van

een avondmaaltijd. Dus was de moord uren later dan de

recherche hieruit afleidde.
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Incompleet sectieverslag.

Besluiteloos. Het sectieverslag beschrijft drie dodelijke

verwondingen zonder duidelijk te maken in welke volgorde zij

optraden. Dat had wel gekund. De getoonde verwondingen

zijn zonder meer dodelijk

Geen profilering van de dader.

Achterhouding. De rapporten van de profilers werden buiten

het dossier gehouden. Het rapport van een forensische

psychiater over Louwes bevatte niets belastend en werd

doodgezwegen.

Wel gemeld rapport GGD-arts bestaat gewoon niet.

Fraude. De forensische arts op de plaats delict werd gewoon

weggestuurd. Hij weigerde vervolgens een rapport in te

dienen. De politie bevestigde desondanks ontvangst van het

rapport. Dat was slechts de rekening voor de voorrijkosten.

Technisch Journaal weggemoffeld.

Meineed. Volgens het Openbaar Ministerie bestond dat

journaal niet. Volgens het tactisch journaal wel, want het

verwijst ernaar.
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Vondsten aan het lichaam uit PV Technische Recherche

weggelaten.

Fraude. De TR verrichtte handelingen aan blouse en lichaam

voordat de sectie plaatsvond met contaminatie als gevolg.

Ook werden sporen gewist en essentiële waarnemingen

verdonkeremaand.

Het bewijs dat nooit geleverd werd.

Misleiding. De AG bij het proces van Den Bosch (2003/4)

beweerde te kunnen bewijzen dat Louwes niet in gesprek met

mevrouw Wittenberg was geweest. Zij leverde dit bewijs

nooit; er kwam alleen maar bewijs van het tegendeel. Maar

het NFI ging intussen wel overstag.

AG Machielse moffelde doorslaggevend bewijsmateriaal weg.

Misleiding. Geradts (NFI 2006) toonde aan dat de blouse

gecontamineerd was. Precies dat deel van zijn rapportage liet

de AG Machielse (2007) weg uit zijn conclusie voor de Hoge

Raad.

Het NFI deed onderzoek naar een dwaalspoor.

Onzin. Van der Peijl (NFI 2006) moest de chemische

samenstelling van de roze vlekken (#9, #18 t/m #20)

onderzoeken. Daartoe nam hij een monster in de blauwe

cirkel.
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Daar was niets te zien dat op een roze vlek leek.

Van het veel duidelijker spoor #18 (op de kraag; rechts

getoond van twee kanten) was genoeg over, maar dat werd

genegeerd. Zelfs AG Machielse zag niet in waarom dit

monster daar (ergens links) op de blouse was genomen.
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