
Reeds op 27 september, twee dagen na de vondst van het

slachtoffer werd Louwes gehoord. Hij vertelde onder meer dat

hij het slachtoffer op 23 september nog had gebeld vanuit de

auto op weg van Utrecht naar Lelystad.

Half oktober ontdekt de recherche dat dat telefoongesprek

was afgehandeld door een zendmast te Deventer. Dat leek de

recherche wat teveel af te wijken van de mededeling die

Louwes eerder had gedaan. De recherche liet de kans lopen

om hierover echt uitsluitsel te verkrijgen (TA gegevens).

Zodra een mobiele telefoon gaat bellen bepaalt de

telefoondienst de afstand tot de telefoon door het tijdverlies

van een specifiek signaal te meten. Daarmee kan worden

berekend op welke momenten een signaaloverdracht mogelijk

is (TA = Timing Advance).

Een mobiele telefoon belt namelijk nooit alleen. De signalen

moeten worden ingepast tussen signalen van andere

abonnees. Dat vereist een nauwkeurige tijdsynchronisatie,

want de signalen verplaatsen zich met lichtsnelheid en die is

niet oneindig. TA-waarden worden maar een paar maanden

bewaard.
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KPN stelde te kunnen aantonen dat Louwes in het centrum

van Deventer had gebeld. De bewering klopt overduidelijk

niet als we het spreidingsgebied van de zendmast (groen)

vergelijken met de ligging van het centrum (geel). Ook

eventuele aanrijdroutes naar de plaats delict vanuit Utrecht

(rood) vallen er grotendeels buiten.

Mogelijk zag de recherche door de mededeling van KPN kans

om het in het centrum van Deventer gevonden mes in

verband te brengen met dit gegeven en daarmee met de

moord.

Pas na zijn aanhouding (op dubieuze grond) kreeg Louwes de

kans zich nader te verklaren omtrent zijn rit van 23

september en het gegeven dat hij daarbij in een file had

gereden tijdens dat telefoontje.

De recherche bleek alle elementen uit de verklaring van

Louwes te kunnen verifiëren. Desondanks bleef Louwes in

verzekerde bewaring en werd hij aan een - achteraf gebleken

frauduleuze - geurproef onderworpen.
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Louwes vertelde herhaaldelijk dat hij tussen Harderwijk en

't Harde had gebeld (daar ligt Nunspeet). De recherche dreef

door dat Louwes had beweerd bij 't Harde te hebben gebeld.

En dat was op zich minder geloofwaardig.

Een belangrijke getuige schermde met onjuiste

weergegevens. Dit terwijl het KNMI de beschikking had

kunnen geven over doorslaggevende informatie over de

atmosferische omstandigheden van het moment die Louwes'

versie ondersteunden. Die 'klik' vond nooit plaats.

De KPN-deskundige stelde dat een andere zender (10515) de

zender van Louwes (14501) bij 't Harde (rood) teveel in de

weg zou zitten. Dat bij Nunspeet (groen) die zender geen

belemmering vormde bleef geheel buiten beeld. In 2014

kwam de deskundige terug op zijn oordeel.

Die tegenspraak 14501 vs. 10515 had sowieso nooit een rol

mogen spelen. De gehele route was gecontroleerd door de

recherche op bereikbare zenders. Bij die gelegenheid werd

nooit contact met de zender 10515 verkregen (rood bij de

groene pijl). Die kon dus geen storende invloed hebben

gehad.

0909 1010

1111 1212



Ook kwam nauwelijks aan de orde dat door de filevorming er

veel te veel mobiele bellers op dezelfde plaats aanwezig

waren, zodat de 'lokale' zendmasten meteen overvol raakten.

Dit werd nog verergerd door twee passerende gecombineerde

intercity's op hetzelfde moment.

De werking van GSM is zodanig dat een gespreksaanvraag in

dat geval wordt weggedrukt naar een minder gunstige

zendmast verder uit de buurt. De procedure die ná 2000 gold

(3G) werd tijdens de beraadslagingen begin 2004 toegepast

op de situatie van vóór 2000 (2G), waardoor dit aspect nooit

correct aan de orde kwam.

Dat de atmosferische omstandigheden nagenoeg perfect

waren om een verbinding via Deventer tot stand te brengen

werd pas in 2006 duidelijk gemaakt door de verdediging van

Louwes die daarmee de de taak van de recherche overnam.

Deze vondst werd gepareerd door het parket met het in

stelling te brengen van een vals bewijsmiddel, namelijk een

kaart die stamde uit 2005 - het bedoelde gesprek vond in

1999 plaats. Sinds 1999 waren er veel meer zenders

bijgekomen (rood).
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Door die kaart te gebruiken werd gesuggereerd dat 14501

maar een kleine reikwijdte had. Dit bereik werd echter

ingeperkt door zendgebieden (rode cirkels) die in 1999 nog

helemaal niet bestonden zodat 14501 daar ook onder

standaardomstandigheden al toegang had.

Voorts waren de atmosferische omstandigheden dusdanig,

dat een zender 'over zijn eigen schaduw' heen kon springen.

De loop van de zenderstralen kan worden nagerekend. Uit die

berekeningen volgt dat er een zogenaamde line of sight

tussen de A28 en Deventer was gevormd.

De betekenis hiervan is dat signalen bij een 'line of sight' 10

maal zo sterk doorkomen en daarmee ook 10 maal zover

bereik vertonen (de verticale schaal is logaritmisch).

Nu was de zender van Deventer al opgevoerd tot een dubbel

vermogen en had onder standaardomstandigheden al een

bereik van 12 km. Onder de speciale omstandigheden van 23

september was het bereik dus alleen technisch beperkt (35

km).
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Inmiddels is schoorvoetend toegegeven dat dit allemaal

gewoon tot de mogelijkheden behoorde, m.a.w. de stelling

dat Louwes loog over zijn verblijfplaats op het moment dat hij

het telefoongesprek voerde, is van tafel.

Dan staat in het arrest van Den Bosch (2004) nog een

verwijzing naar de aanwezigheid van honderden basisstations

tussen Deventer en 't Harde (sic). Deze afbeelding brengt alle

basisstations in de regio per september 1999 in beeld. Telt u

mee (de blauwe cirkels)?

Volkomen genegeerd werd ook het gegeven dat het

telefoongesprek slechts 16 s duurde, tenzij ... het hier ging

om een zgn. 'dropped call' die veelal langer duurt dan in de

telefoonrekening staat aangegeven. Dat komt juist voor

indien een verbinding onder ongewone omstandigheden tot

stand komt.

Dropped-calls komen vaker voor indien er een zonnestorm

gaande is. En ook daarvan was op dat moment sprake. Toeval

bestaat dus wel.
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Deze opeenstapeling van toevalligheden maakte wel indruk.

Het OM verzon daarop nog een alternatief scenario, waarbij

Louwes - tussendoor laag vliegend over de Veluwe met zo'n

gemiddeld 120 km/uur inclusief Deventer- zowel in de file kon

zitten als ook nog in Deventer kon telefoneren.

Met simpel rekenwerk kan worden vastgesteld, dat Louwes

daarbij wel alle snelheidslimieten moet hebben verbroken.
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