
Voor een goed begrip eerst een tijdlijn: 23 09 21:00 uur

overlijden volgens het OM; 25 09 14:30 uur foto's PD (+ 42

uur); 26 09 14:00 uur sectie (+ 65 uur).

Dit zijn heel forse intervallen in vergelijking met de

intervallen in deze figuur, afkomstig uit een handboek

geschreven door vooraanstaande wetenschappers in het

forensisch onderzoek. De aangegeven onderdelen komen

hieronder aan de orde.

We beginnen met rigor mortis. Hier zien we dat de armen en

benen tussen de vondst PD en aankomst op de sectietafel van

positie zijn veranderd. De rigor was dus al weg of werd

verbroken. Toch was er tijdens de sectie nog enige rigor

waarneembaar.

Deze onderzoeken laten in detail zien dat het verbreken van

rigor mortis na maximaal 24 uur verhindert dat het weer

teruggevormd wordt. Ofwel het (laatste) verbreken (transport

van de PD naar mortuarium op zaterdag rond 16:00 uur)

vond plaats binnen de 24 uur na overlijden.
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De rigor mortis van de kaak was hiermee uiteraard niet

aangetast en was tijdens de sectie nog zodanig sterk

ontwikkeld dat de arts de inhoud van de mond (op de tong

gebeten?) niet kon onderzoeken. Dat wijst op een PMI van

minder 36 uur tijdens de sectie = minder dan 12 uur op de

PD.

Een heel belangrijke klok is de livor mortis, die ontstaat door

twee mechanismen. Het eerste is het uitzakken van de rode

bloedcellen doordat de dichtheid ervan hoger is dan die van

het bloedplasma.

Tegelijkertijd verwijden de huidaders zich, zodat ook van

buitenaf zichtbaar wordt dat de rode bloedcellen naar de

onderzijde zakken. Intussen kleuren die paars door

zuurstofgebrek.

Dit diagram laat zien wat er gebeurt als het lichaam

tussentijds wordt gedraaid. Aanvankelijk zit het patroon nog

los, maar na langere tijd gaat het zich toch hechten: fixatie.
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De rechter hand van het slachtoffer weerspiegelt de situatie 0

> B. De hand hing oorspronkelijk omlaag zodat deze eerst

helemaal is volgelopen. Intussen is de livor mortis een stukje

terug gevloeid uit de vingertoppen omdat deze omhoog

wijzen. Zie ook de diagonale grens op de muis van de hand.

Bekijken we de hand 24 uur later (onder en inzet), dan is de

livor mortis verdwenen, dus was deze nooit volledig

gefixeerd. Kortom, de situatie op de PD lag nog binnen de 12

uur.

Ook de livor mortis in de linker hand verraadt dat de hand

eerder in een andere stand heeft gelegen of gehangen. De

vingertoppen zijn geheel volgelopen. Merk op dat de hand

hier verstard is door rigor mortis, dus ook dit wijst op een

andere positie van de hand voordien.

Weer was de livor mortis bijna verdwenen in de volgende 24

uur, dus was deze op de PD nog (vrijwel) niet gefixeerd, een

PMI van rond de 12 uur indicerend.
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Opvallend is, dat beide handen onder ongeveer dezelfde hoek

zijn verdraaid sinds de laatste positiewijziging, te oordelen

naar de oriëntatie van de scheidingslijnen.

Hiermee is deze reconstructie van de oorspronkelijke positie

van het lichaam in overeenstemming.

Ook kunnen lessen getrokken uit een simpele test; het

drukken met een duim of een scalpel op een zone met livor

mortis. Binnen een bepaald tijdsbestek (<24 uur volgens de

tabel) levert dat een verheldering ter plekke op. Dit is wat de

patholoog-anatoom rapporteerde, zij het op het randje

(nauwelijks wegdrukbaar).

Wordt dezelfde proef na een bepaalde tijdsspanne uitgevoerd,

dan is dit het resultaat. De kritische grens die bepaalt wat er

gebeurt ligt volgens een doorwrocht onderzoek gemiddeld

rond de 30 uur.
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Dit geldt uiteraard voor het moment van de sectie.

Gecorrigeerd naar de vondst op de PD zitten we dan op zo'n 6

uur. Ofwel volgens dit gegeven was het slachtoffer binnen 6

uur voor de vondst overleden. De afwijking van de andere

resultaten is te verklaren door het verblijf tussendoor in een

mortuarium (koeling).

Een ander duidelijk resultaat vormen de ogen. Hiervan zijn

redelijke tot scherpe beelden voor handen. En laten overal

zien, dat de pupil zwart is. Dus geen hoornvliesvertroebeling,

wel rimpeling van de opperhuid tijdens de sectie (2,4,5). Daar

staat 24 uur voor, dus dat klopt met de bovenstaande

bevindingen.

Hoornvliesvertroebeling is best vaak onderzocht en ieder

onderzoek levert hetzelfde resultaat. Tot maximaal 24 - 36

uur blijven de hoornvliezen helder. Terugrekenend vanaf de

sectie was het slachtoffer op de PD dan hoogstens 12 uur

dood. Zeker ook omdat de ogen open waren.

Alle beschikbare waarnemingen wijzen erop dat het

slachtoffer in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven

kwam. Hetgeen overeenstemt vele aanwijzingen uit het

tactisch onderzoek.
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De volgorde van de post in deze stapel bleek een niet

opgemerkte onmogelijkheid op te leveren, waaruit

enscenering door de dader moet worden verondersteld.

Het ging daarbij om een uitgave van het Deventer Dagblad

die volgens de positie in deze poststapel reeds op

vrijdagochtend was bezorgd.

Deze krant verscheen echter pas in de namiddag en werd

door een scholier pas na schooltijd bezorgd; de

verantwoordelijke dader was dus pas na vrijdagmiddag op de

plaats delict.

Deze veronderstelling wordt versterkt door de vaststelling dat

de op tafel achtergelaten boodschappenbriefjes wel drie jaar

oud waren en betrekking hadden op een heel andere situatie,

toen haar echtgenoot nog leefde. Ook dit stilleven is een

enscenering.
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Daarbij kan men vaststellen dat de TV-gids (rechts) hier

opengeslagen ligt op donderdag maar voor de rest (zaterdag

t/m woensdag) nooit werd geraadpleegd. Vergelijk met een

wel geraadpleegd exemplaar links. Ook lag er geen nieuw

exemplaar voor de week erop in de woning (inclusief post); er

was dus geen abonnement vanwege het slachtoffer.

Eén of meerdere belpogingen - uitgevoerd op vrijdag -

werden niet op dit telefoontoestel geregistreerd dus

naderhand uit het geheugen gewist. Ook deze actie vond dan

pas na vrijdagmiddag plaats. Het arrest was nota bene

gebaseerd op één van deze belpogingen.

Het slachtoffer had nog donderdagnamiddag etenswaren

aangeschaft voor ontbijt (eventueel) en lunch, welke allemaal

niet meer werden aangetroffen.

Door de woning liep een vochtspoor; experimenteel

onderzoek wees uit, dat een dergelijk spoor op een vinylvloer

na ongeveer 12 uur is opgedroogd, zeker ook gezien de hoge

temperaturen in deze periode (buiten al boven de 20 C).
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Meerdere zichtwaarnemingen van het slachtoffer op vrijdag

(na-)middag (tweemaal aankomend met de auto, viermaal te

voet) in onderlinge samenhang qua tijdstippen en situaties

werden genegeerd. De wel opgeslagen niet beantwoorde

beloproepen op zaterdagmiddag werden niet nagetrokken.

Zo zag een getuige mevrouw Wittenberg rijden op de rotonde

vlak bij haar huis en zag haar overbuurman haar even later

thuiskomen met de auto. Twee andere overburen en nog twee

andere buurvrouwen zagen haar later die middag te voet.

Een ontmoeting met een kennis op vrijdag werd - zonder de

getuige nader te raadplegen - geantedateerd, evenals een

gemaakte afspraak in de week erna.
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