Deventer Moordzaak
Oriënterend vooronderzoek
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Voorwoord
In de laatste week van januari 2006 kregen wij de opdracht een orienterend vooronderzoek te
verrichten naar een voor ons inhoudelijk onbekende strafzaak bekend onder de naam Deventer Moordzaak.

Deze strafzaak heeft, zo constateerden wij reeds in een vroeg stadium, veel beroering gewekt
en heeft in vergelijking met een doorsnee strafzaak een bijzonder verloop gehad.

Vanaf het moment van de moord . in september 1999, is het aantal documenten dat betrekking
heeft op deze strafzaak . tot een aanzienlijke hoeveelheid uitgegroeid . Het doornemen daarvan
kostte, alleen al door de veelheid aan details, veel tijd.
Er is tevens bewust voor gekozen om informatie die beschikbaar kwam naí het ontvangen van
onze opdracht hij ons onderzoek te betrekken . Daarnaast hebben wij gericht een aantal personen benaderd om ons op hierna in de rapportage vermelde punten nader te informeren.

In deze rapportage vermelden wij de systematiek van ons onderzoek en de onderzoeksvragen
en geven wij aan op basis van welke feiten en omstandigheden wij zijn gekomen tol de in
hoofdstuk I I vermelde conclusies.

We zijn dank verschuldigd aan mevrouw E .A .M . Boerse-Kempenaars en de beer H .E . Rebel.
beiden medewerker van het Landelijk Parket en de mevrouw M .N . Baars en de heren R . R.
van Vugt . D . 7uidema en R .A . Harris, allen medewerker van de regiopolitie RotterdamRijnmond, voor hun deskundige en enthousiaste inbreng bij het onderzoek.

tenslotte merken wij op dat bij het verrichten van het onderzoek de door ons benaderde personen zonder uitzondering direct bereid waren tot medewerking . hetgeen de resultaten ten
goede is gekomen.

Rotterdam . 6 juni 2006

I I . van der Meijden

R. Vermeulen

officier van justitie

Inspecteur van de regiopolitie Utrecht

Landelijk Parket te Rotterdam
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Aanleiding en doel van het onderzoek

1.

Op 8 december 2005 opende opinieonderzoeker drs . M . de Hond de website
www.geenonschuldigenvast .nl waarin hij een 'belangrijke en spoedeisende' oproep deed aan
de minister van Justitie en de Tweede Kamer om 'objectief onderzoek' te laten uitvoeren naar
de Deventer moordzaak . Niet een verwijzing naar de gerechtelijke dwaling in de Schiedammer parkmoord schreef De Hond : "In de Deventer moordzaak zijn er veel aanwijzingen, dat
ook hier sprake is geweest van een ernstige vorm van tunnelvisie bij politie en justitie ." Volgens De Hond was de kans zeer groot dat de tot 12 jaar veroordeelde L. "eveneens slachtoffer
is van tunnelvisie en fouten".

Met een groep vrijwilligers deed De I Zond zelf onderzoek om de onschuld van L . te bewijzen.
Ze concentreerden zich op een andere persoon, volgens hen 'de echte moordenaar' . Op 20
januari 2006 publiceerde de opinieonderzoeker op de %vebsite een document niet aanwijzingen
waarom De J ., huisvriend annex klusjesman van de vennoorde weduwe . volgens hem de
echte dader is . Het document was gebaseerd op processen-verbaal van de politie, onderzoek
door particulieren en ondertekende verklaringen van getuigen . De nieuwe aanwijzingen waren
volgens De Hond zo overtuigend dat I .. "op zeer korte termijn vrijgelaten moet worden".
In een brief van 13 januari 2006 aan de voorzitter van het College van procureurs-generaal
vroeg prof.dr. P .J . van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam en de Universiteit Maastricht . eveneens aandacht voor de Deventer moordzaak.
Het was volgens Van Koppen zaak onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve verdachten
en scenario ' s.

Naar aanleiding van de aangedragen informatie gaf de hoofdofficier van justitie ZwolleLel} stad op verzoek van het College van procureurs-generaal eind januari opdracht tot een
oriënterend vooronderzoek naar de gang van zaken in de Deventer moordzaak.
In de opdracht onderscheidde de hoofdofficier van justitie doel en werkwijze van het onderzoek:

• Doel van het oriënterend vooronderzoek is om na te gaan of er uit de door de heer De
Hond overgelegde stukken blijkt van relevante feiten en/of omstandigheden in het opsporingsonderzoek die, als ze aan (het OM en) de rechter bekend waren geweest. mogelijk tot
een ander oordeel dan het thans geldende hadden kunnen leiden .
5

• De onderzoekers gaan uit van de door M . De Hond overgelegde stukken . Voor de beoordeling van de feiten en omstandigheden zoals die uit de overgelegde stukken naar voren
komen . kunnen zij toegang krijgen tot alle processtukken die zij voor de beoordeling
vant

rele-

achten . Ook kunnen zij personen binnen het Openbaar Ministerie, de Politie en het

NFI dan wel andere betrokken diensten / instanties bevragen . De bevraagde personen
verlenen de nodige medewerking en verschaffen de gevraagde inlbrmatie of stukken.
Voor ecn beoordeling van de feiten en omstandigheden zoals die uit de overgelegde stukken naar voren komen . kunnen zij, indien nodig, ook andere dan de hierboven bedoelde
personen horen en verhoren .
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2.

Voorgeschiedenis en rechtsgang

Op zaterdag 25 september 1999 werd in Deventer de weduwe W . dood aangetroffen in haar
woning . Zij was met geweld om het leven gebracht : van achteren gewurgd . op het hoofd geslagen en meermalen niet een mes in de borst gestoken . De politie stelde vast dat het tijdstip
van overlijden op 23 september 1999 in de avonduren (in ieder geval na 20 .36 uur) lag . In het
politieonderzoek werd De J . een aantal malen als getuige gehoord . Tijdens diens derde verhoor als getuige over onder meer zijn alibi kreeg hij de cautie ("niet tot antwoorden verplicht") . Het onderzoek leidde uiteindelijk betrekkelijk snel naar een verdachte : L ., de executeur-testamentair van de weduwe.

De rechtsgang in deze strafzaak is ingewikkeld en langdurig . Nadat de rechtbank Zwolle op
9 maart 2000 L . wegens gebrek aan bewijs had vrijgesproken, vernietigde het gerechtshof
Arnhem dit vonnis en veroordeelde hem op 22 december 2000 in hoger beroep tot een gevangenisstraf van 12 jaar . De veroordeling steunde onder andere op een mes, dat op ruim een
kilometer afstand van de woning in Deventer was gevonden . In een geurproef had een politiehond het mes tot twee keer toe aan L . gekoppeld . Een jaar later. op 20 november 2001, verwierp de (loge Raad der Nederlanden een tegen de uitspraak ingesteld cassatieberoep.
In 2003 werd bij de I loge Raad een verzoek ingediend tot herziening van het arrest van het
gerechtshof in Arnhem . Fr werd aangevoerd dat er sprake was van een nieuw gegeven . een
novum : het aangetroten mes had niet voor een geurproef en dus ook niet als bewijsmateriaal
mogen worden gebruikt . De Hoge Raad achtte deze aanvraag tot herziening gegrond en verwees de zaak naar het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Dit gerechtshof startte met een volledig nieuw onderzoek en inhoudelijke behandeling, waarbij al het gebruikte bewijsmateriaal op voorgaande terechtzittingen werd meegenomen . De
advocaat-generaal begon aan de zaak niet het idee dat als er ooit . op zijn minst twijfel was aan
de schuld van de verdachte, het wel in deze zaak was . In de media leek het alsof de door de
I loge Raad bevolen herziening gelijkstond aan een vrijspraak. De media waren overtuigd van
de onschuld van de veroordeelde.
Echter, op 9 februari 2004 veroordeelde het gerechtshof de verdachte wederom tot 12 jaar
gevangenisstraf en wel op grond van nieuw bewijsmateriaal . Het NFI had de blouse van het
slachtoffer opnieuw onderzocht en biologische sporen van de verdachte aangetroffen . Celmateriaal van de verdachte werd aangetroffen in het gebied waar het slachtoffer sporen van ver-
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wurging en ribhreuken had opgelopen . Van een bloedspoor op de kraag van de blouse stemde
het DNA volledig overeen met dat van I .. . Het hof ging ervan uit dat het DNA en de bloedvlek door de verdachte tijdens de moord waren overgedragen.
Het hof oordeelde dat de verdachte ook werkelijk de dader was en kwam tot de conclusie dat
hij niet slechts opzettelijk . maar ook met voorbedachte raad heets gehandeld.
Een cassatieberoep tegen de uitspraak bij de Hoge Raad werd een jaar later verworpen . De
advocaat van de veroordeelde maakte eind 2005 bekend dat hij de uitspraak van het Hof'sHertogenbosch zou voorleggen aan het Europese Hof voor de rechten van de mens in
Straatsburg . Het hof in Straatsburg verklaarde het beroep niet-ontvankelijk .
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Kernpunten NI . de tloud
M . de I lond . gesteund door een aantal vrijwilligers . is overtuigd van de onschuld van L . . Naar
zijn oordeel zijn er ernstige fouten gemaakt in het onderzoek . Niet alleen bepleit De Hond de
onschuld van L . . hij wijst op "zeer sterke aanwijzingen" dat klusjesman De J . de moordenaar
is. De Hond voert daartoe het volgende aan:

• De J . heeft geen alibi voor het tijdstip van de moord.
Tien dagen voor de moord halveerde de weduwe een legaat aan De J . in haar testament tot
25 .000 gulden . De J . zat voortdurend in forse geldzorgen . De moord zou gepleegd kunnen
zijn met een financieel motief.
De moord op de weduwe zou door De J . zijn gepleegd met een Global GF 8 mes, dat hij
altijd bij zich droeg.
Na de moord zou De J . geld en sieraden hebben meegenomen . Door in de woonkamer een

pan achter te laten heeft hij het wellicht willen doen lijken op een inbraak.
De kans is zeer groot dat de vriendin van De J . de schrijfster is van twee anonieme briefjes. waarmee de aandacht van De J . als mogelijke dader is afgeleid.
• De J . zou al van de moord op de weduwe op de hoogte zijn geweest, voordat haar dood
publiekelijk bekend was gemaakt.

Daarnaast heeft M . de Hond later nog gewezen op een aantal manco's in het DNA-onderzoek.

De zes bovenstaande punten - uitgewerkt in het op internet gepubliceerde document - zijn
volgens De Hond elk afzonderlijk al voldoende om een intensief onderzoek in te stellen naar
De J . . Het kan volgens de opinieonderzoeker bijna niet anders of De J . heeft de moord begaan.

De hypothese van De hond luidt: De J . heeft de moord gepleegd . Als de recherche haar
taak naar behoren had uitgevoerd, had zij de moord binnen een week kunnen oplossen .

9

Oriënterend vooronderzoek – aard, atitakening, inrichtingen werkwijze
Door de hoofdofficier Zwolle-Lelystad is opdracht gegeven in een oriënterend vooronderzoek
na te gaan of uit door De Hond overgelegde documenten blijkt van relevante feiten en/of omstandigheden in het opsporingsonderzoek, die als ze aan (het OM en) de rechter bekend waren
geweest . mogelijk tot een ander oordeel dan het thans geldende hadden kunnen leiden . Tegen
deze achtergrond is de centrale vraag of I . . mogelijk ten onrechte is veroordeeld in de Deventer

moordzaak.

Hoewel de vergelijking met de Schiedammer parketoord en het onderzoek van mr . F. Posthumus in de media vele malen is gemaakt . is het uitgangspunt en het karakter van dit onderzoek geheel anders . Bij de Schiedammer parkmoord was inmiddels duidelijk dat er iemand
ten onrechte was veroordeeld . Het onderzoek van mr . Posthumus had tot doel te onderzoeken
'wat in het opsporingsonderzoek en in de vervolging is geschied ten aanzien van de kwaliteit
van de bewijsvergaring . bewijsanalyse en bewijspresentatie zowel in het dossier als ter terechtzitting . Dit geldt zowel de behandeling in eerste als in tweede aanle g."

Dit onderzoek verschilt in uitgangspunten en karakter . Het is - en het wordt met nadruk gesteld - een oriënterend vooronderzoek en heeft een beperktere strekking dan het onderzoek
naar de Schiedammer parkmoord . Anders dan het onderzoek naar de Schiedammer parkmoord heelt het orienterend vooronderzoek zich niet uitgestrekt lot de destijds verrichte opsporingsstrategie en opsporingshandelingen van het rechercheteam en de rol van het Openbaar
Ministerie en het NFI.
Ook de term 'review', waarmee het onderhavige onderzoek in de media wel is aangeduid . is
niet op zijn plaats . Gen review is een methodiek om een lopend opsporingsonderzoek periodick . ohjectief en systematisch te toetsen, teneinde de kwaliteit ervan te vergroten . In de Deventer moordzaak betreft het uiteraard een al afgesloten onderzoek.

I Iet orienterend vooronderzoek naar de Deventer moordzaak heeft zich – vanzelfsprekend allereerst gericht op de stukken die De Hond heelt overgelegd . Vervolgens zijn aanknopingspunten en ander referentiemateriaal gezocht in het tactisch journaal van het rechercheteam
(politiejournaal Deventer Moordzaak . printversie 2003) en in het proces- en onderzoeksdossier.

Jo

Daar waar relevante bevindingen in processen-verbaal werden aangetrof en zijn passages uit
deze verklaringen aangehaald . In de gevallen waarin geen onderliggend proces-verbaal werd
aangetroffen in het dossier, wordt verwezen naar de vermelding van de relevante bevindingen
in het tactisch journaal van het politieonderzoek van destijds.

In de beginfase van ons onderzoek hebben wij uitvoerige gesprekken niet M . De Hond en de
behandelend advocaat-generaal in 's-Hertogenbosch gevoerd ter toelichting op de aanwezige
stukken . Na de fase van bestudering van alle stukken hebben gesprekken plaatsgevonden met
prof. P.J . van Koppen, prof. P. De Knijff en prof. PIP . Tak, die zich allen vanuit hun wetenschappelijke rol niet deze zaak hebben bezig gehouden en zich hierover in diverse media hebhen uitgelaten.

Nadere onderzoeken in het kader van oriënterend vooronderzoek.
Op 3 april 2006 is aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) opdracht gegeven tot het
verrichten van een handschritivergelijkend onderzoek naar anonieme briefjes die in het opsporingsonderzoek naar voren zijn gekomen (zie hoofdstuk 8).
Om de betrouwbaarheid van de resultaten te maximaliseren is op 4 mei 2006 de Forensic Science Service

(FSS) te Birmingham verzocht hetzelliie onderzoek te verrichten.

Aparte vermelding verdient hier het nadere onderzoek met betrekking tot het DNA . Op verzoek an de raadsman van L . heels het College van procureurs-gneraal in januari 2006 zijn
medewerking verleend aan het verrichten van een contra-expertise op basis van het door het
NFI in deze zaak eind 2003/begin 2004 verrichte DNA-onderzoek van celmateriaal dat was
aangetroffen op de blouse van het slachtoffer . Deze contra-expertise is uitgevoerd door een
deskundige van de Britse Forensic Science Service . Gelet op de directe relatie met het deelonderwerp DNA in het oriënterend vooronderzoek . zijn de uitkomsten van dit onderzoek bij
dit rapport betrokken.
De inhoud van het contra-expertiserapport van het FSS riep nadere onderzoeksvragen op . Deze nadere onderzoeksvragen zijn op 21 april 2006 gesteld aan het Ntl en voor één deelonderzoek separaat aan het Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek (FLDO) te Leiden.
Deze instituten hebben afzonderlijk van elkaar gerapporteerd .

Naast het doen verrichten van forensisch onderzoek zijn vanaf 8 mei 2006 meerdere personen
door rechercheurs van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond geinterviewd . Hel betrof De J .,
diens vriendin M .W . en diens ex-vriendin Van B . alsmede de schoonheidsspecialiste van de
weduwe W . . N ..
De interviews zijn audiovisueel geregistreerd, met uitzondering van het verhoor van N . die
vanwege gezondheidsredenen niet in een verhoorstudio geïnterviewd kon worden . levens
zijn de interviews schriftelijk vastgelegd bij ambtsedig proces-verbaal.

De interviews van De J . , M .W . en Van B . hebben geleid tot nadere onderzoeksvragen aan
twee advocaten en het archief van de gemeente Deventer . Allen waren bereid mee te werken
aan het beantwoorden van de nadere onderzoeksvragen.

Leeswijzer
Ioofdstuk 5 gaat in op het sporen- en DNA-onderzoek in deze zaak . de contra-expertise door
de FSS en het nadere onderzoek door het NFI en het FL DO . In de hoofdstukken 6 tot en met
9, worden de door M. De I Zond aangedragen punten behandeld : de dadenwetenschap van De
J . (H. 6), hel alibi van De J. (H . 7). de anonieme briefjes (H . 8), het moordwapen (H . 9) en het
motief van De J . (H10j . Achtereenvolgens worden steeds de veronderstellingen van NI . De
Hond behandeld, gevolgd door de bevindingen uit Ziet oriënterend vooronderzoek en de conclusies die daaraan verbonden worden.
De rapportage besluit neet de eindconclusies in hoofdstuk I I.

Soms zijn in de tekst letterlijke passages aangehaald uit verklaringen, processen-verbaal en
rapporten . Deze passages zijn cursief weergegeven . Om reden van privacybescherming zijn
de namen van betrokkenen zoveel mogelijk daaruit weggelaten : zij worden omschreven niet
hun initialen of als "de schoonmaakster", "een vriendin, enzovoorts . Voor het overige zijn de
citaten letterlijk overgenomen zonder correctie van in enkele passages voorkomende grammaticale of syntactische onvolkomenheden .

5.

DNA

5 .1

~'eronderstellingen ~I. de timid

In de door M . de Hond overgelegde stukken (in hel bijzonder de mailberichten van 10 maart
2006 van 8 :28 uur en van 13 maart 2006 van 8 :50 uur) wordt ten aanzien van het zogeheten
DNA-bewijs tegen L . kort weergegeven het volgende gesteld:

1. Tijdens het onderzoek van Ziet NFI is ervan uitgegaan dat de op de blouse aanwezige lichtrode substantie make-up is van de weduwe W . . Bij het opstellen van de hypothese van ecn
delictsgerelateerde sporenoverdracht, is ervan uitgegaan dat tijdens de moord de dader
mogelijk zijn handen in de make-up van de weduwe W . heeft gehad en dat die make-up
vervolgens over de blouse is verspreid . Niet onderzocht is evenwel of de lichtrode substantie inderdaad de make-up van de weduwe W . is . I lierdoor had het NFI niet mogen
concluderen dat aan de hypothese van delictsgerelateerde sporenoverdracht meer ondersteuning kan worden gegeven dan aan de hypothese dat het celmateriaal via zakelijk contact is overgebracht.

2.

Dc

wijze waarop door de recherche en het NFI in de periode van 26 september 1999 tot en

met 4

december 2003 met de blouse van de weduwe W . (waarop DNA-materiaal van L . is

aangetroffen) is omgegaan, sluit contaminatie van deze blouse met DNA-materiaal van L.
niet uit.

5 .2

Bevindingen oriënterend vooronderzoek t .a.v. de stellingen van SI. de flood

Ad I : make-up vlekken.
In opdracht van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft het NFI de blouse die de weduwe
W. droeg bij het aantreffen van haar stoffelijk overschot op 25 september 1999 . onderworpen
aan een biologisch sporen- en DNA-onderzoek . Bij rapport van 5 december 2003 is hieromtrent door het NFI gerapporteerd.

Tijdens het onderzoek is het NFI ervan uitgegaan dat de lichtrode substantie op de blouse make-up

van de weduwe W . is en mogelijk op de blouse is aangebracht tijdens het delict . De

bevindingen die dit uitgangspunt ondersteunen . waren volgens het NFI:

de kleur van de substantie;
het gegeven dat de weduwe W . make-up gebruikte;
de locaties van de substantie op de blouse . namelijk in de buurt van de hals en het gezicht:
(Uit het sectierapport van 26 september 1999 kan worden algeleid dal een groot aantal
geweldshandelingen zich rond deze locaties hebben afgespeeld . Dit kan een goede verklaring geven voor liet verspreiden van de make-up over de blouse).
de distributie van de lichtrode substantie op de binnenste kraag van de blouse;
een experiment met een proefpersoon met foundation op het gezicht en de hals . Deze persoon droeg een wit truitje met een kraag . Op de kraag van het witte truitje zijn vergelijkbare lichtrode vlekken waargenomen als die op de blouse zijn aangetroffen.

Naar aanleiding van de veronderstellingen van M . de Hond heeft het NFI op 21 april 2006
onder meer de opdracht gekregen tot het verrichten van een onderzoek naar de op de blouse
van het slachtoffer W . aangetroffen lichtrode substantie teneinde vast te stellen of deze lichtrode substantie een product kan zijn zoals foundation (zoals Issima (Merlai) Foundation kleur
06).

Voor het verrichten van het onderzoek zijn de blouse van weduwe W ., de destijds gemaakte
foto's van de plaats delict en van de sectie alsmede de foundation die de weduwe mogelijk
gebruikt zou hebben, voor onderzoek aan het NFI ter beschikking gesteld

I Iet NFI heeft een beperkt oriënterend visueel en analytisch-chemisch onderzoek gedaan gericht op de eventuele aanwezigheid van cosmeticaproducten zoals Ibundalion op de blouse
van het slachtoffer . Het NFI heeft op 23 mei 2006 het volgende gerapporteerd:

"Bij dit beperkte onderroek werden in de lichte roodbruine vlekken op het knaagmonster en het blouseinonster karakteristieken (kleu r, morfologie. elementen titaan en ijzer) aangetoond zoals in ,foundation producten . Een eerste onderroek aan vlekken van
andere bruine en roodbruine producten niet zi/nde,/hundation gaf aan dan deze qua
kleur en morfologie niet overeenstemmen met de vlekken op de hlousemonsters.

Conclusie make-up vlekken
Er zijn bij het onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van cosmeticaproducten zoals foundation op de blouse van de weduwe W . karakteristieken aangetoond olie voorkomen in 'bun-
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dationproducten . Een eerste onderzoek aan vlekken van andere bruine en roodbruine producten niet zijnde foundation gaf aan dat deze qua kleur en morfologie niet overeenstemmen met
de vlekken op de blousemonsters.

Ad 2: contaminatie
Bij proces-verbaal van de regiopolitie IJsselland met het kenmerk PL0400/99-108257 d .d . 16
december 2003 is door de technische recherche het volgende gerelateerd:

"Op 26 september /999 hebben wij tijdens de sectie de blouse veiliggesteld en inbeslaggenomen en genummerd S12. De blouse hebben wij verpakt in een papieren zak
die wij hebben dichtgeplakt en genummerd.
Op 14 oktober 1999 hebben wij de blouse voor onderroek aan het ,\'FI aangeboden.
Bij navraag bij het bleek dat zij de blouse in december /999 retour hebben gezonden aan het bureau van de technische recherche te Raalte. De blouse hebben wij
retour ontvangen.
De blouse was verpakt in een kartonnen doosje . Dit doosje was dichtgeplakt . Wij hebben dit doosje niet meer geopend.
Dit doosje met de blouse hebben wij met meerdere stukken van overtuiging, afkomstig
van het onderzoek plaats delict aan de Zwolseweg 157 te Deventer . verpakt in een
grotere kartonnen doos. Wij hebben deze opgeslagen in het archief van de technische
recherche te Raalte.
In het jaar 2000 zijn deze goederen. in verband met een op handen zijnde verhuizing
van de technische recherche . verplaatst en opgeslagen aan het bureau van politie te
Deventer."

Bij proces-verbaal van de regiopolitie I .Isselland d .d. 12 december 2003 heeft een hij de regionale recherche werkzame politiefunctionaris met betrekking tot de opgeslagen stukken van
overtuiging het volgende gerelateerd:

"Op verzoek heb ik op 5 november 2003 contact opgenomen met G . Af bewaarder
van goederen in het politiebureau te Deventer.
Bij aankomst in Deventer bracht Af mij naar een afgesloten opslagruimte boven de
garage deeluitmakend van het politiebu reau. /lij wees mij daar een doos met goederen
aan die hij had aangetroffen en bet rekking hadden op BP .S'nr•: 99-505561 .

Is

1k heb deze kartonnen doos, die aan de bovenzijde open was . met inhoud meegenomen.
De inhoud van deze doos bestond uit:
- een kartonnen doosje. in de (meting van ongeveer 20 tol 25 bj 17 hij 10 cm . Dit
doosje was dichtgeplakt met plakband en op dit doosje zat een etiket met de gegevens van J.J. 1 :.G. W. BPSnr: 99-505561. Jk heb dit doosje geopend. In dit doosje
trof ik een papieren zak met een lichtvenster aan . Door het lichtvenster zag ik een
witte blouse. De papieren zak was open en gevouwen om de blouse . /k heb de zak
niet geopend en weer in het doosje verpakt.
behoudens het genoemde doosje trof ik meerdere goederen in de kartonnen doos
aan.
De doos met bovengenoemde goederen werd door mij in het bureau te Zwolle in een
afgesloten kast geplaatst.

Blijkens hel rapport van hel NFI d .d. 5 december 2003 met zaaknummer 99 .09.27 .019/A is op
12 november 2003 van de regiopolitie IJsselland de blouse van de weduwe W . ontvangen.
voorzien van een DNA-identiteitszegel.

Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft omtrent de mogelijkheid van contaminatie in het
arrest van 9 februari 2004 het volgende overwogen:

2 .2.6.
"Gelet op de hiervoor wee, gegeven wijze waarop deze blouse hij de politie na veiligstelling en inbeslagneming verpakt en bewaard is geweest is het voorts naar het oordeel van het hof volstrekt onaannemelijk dat zich enige contaminatie (in de zin van besmetting) heelt kunnen voordoen met andere in deze zaak veiliggestelde beslagstukken
waarop zich mogelijkerwijs celmateriaal bevonden heeft, in het b jzonder kledingstukken van de verdachte. De raadsman heeft ook geen feiten en omstandigheden aangedragen die het vermoeden van contaminatie concreet zouden kunnen ondersteunen ."

Het NFI heeft op 7 april 2006 een notitie "vragen naar aanleiding van de Deventer Moordzaak" opgesteld. In deze notitie worden door het NFI een aantal vragen beantwoord die zouden kunnen rijzen in de context van het orienterend vooronderzoek.
In de notitie worden niet betrekking tot contaminatie de volgende 3 vragen beantwoord :
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(vraag 5 in de notitie)
"LI 'aarom werden respectievelijk broek en paraplu /paraplu en blouse ongescheiden

opgestuurd naar het N%1, waardoor onderlinge contaminatie met DNA sporen kon ontstaan?

De bovengenoemde stukken van overtuiging zijn in separate verpakkingen bij het NFl
aangeleverd. De stukken zijn bij het onderzoek op liet ;Vh7 niet met elkaar in contact getreest. Na afronding van het onderzoek zijn deze stukken van overtuiging in de oorspronkelijke verpakking op het ;VEI bewaard en eveneens in de oorspronkelijke verpakking teruggestuurd.
De blouse van het slachtoffer is in een gesloten ventilerende papieren zak op 10 november
1999 door de heer S. van de Divisie Logistiek hij het NFI aangeleverd Deze wijze van
verpakking is conform de daartoe geldende Forensisch Technische normen . De papieren
zak bevatte alleen de blouse en geen andere stukken van overtuiging. !'oor de onderzoekers van het NFI was er geen reden om te tirlfelen aan de integriteit van dit sink van
overtuiging.
De data waarop de desbetreffende stukken van overtuiging hij het NFI zijn afgeleverd.
zijn:
10-11-99 witte blouse /S12 . 004.001/ slachtoffer bij let All
03-12-99 broek verdachte [AO008, 005.002J bij het NFL in een dichte vensterzak in een
dichte doos
03-12-99 paraplu [ACZ007 . 005.00/J bij biet het NFI . in een dichte vensterzak in een
dichte (loos.
broek en paraplu hebben aparte nummers (resp . 001 en 002/. De procedure die
geldt met betrekking tot svo 's de hij het NFI worden binnengebracht is dat
svo 's die apert worden aangeleverd lij het ;VFI aparte nummers krijgen.
08-12-99 witte blouse slachtof ér [S12J retou r naar politie
15-12-99 broek verdachte [AC7.007008, 005.002) retour naar politie
15-12-99 paraplu [.4CZ007. 005.001J retour naar politie
broek en paraplu hebben aparte nummers (resp . 005.002 en 005.001). De procedure die geldt met betrekking tot svo 's die hij het Nh7 worden binnengebracht is dat svo 's die apart worden aangeleverd bij het NFI aparte nummers
krijgen en ook apart weer retour worden gezonden.

12-11-03 witte blouse slachtoffer /S12, 009 .001/ opnieuw bi liet AH. in een dichte vensterzak. De blouse [S12] is op 12-11-03 op het NH voorzien van een DNAidentiteitszegel [ARA852
12-11-03 paraplu [AC"7007. 009.002/ opnieuw hij het NH
uitte blouse slachtoffer en paraplu hebben aparte nummers (resp . 009.001 en
009 .0021 . De procedure die geld/ met betrekking tot svo

's

de hij het ANI wor-

den binnengebracht is dat svo s die apart worden aangeleverd hij het NFI
aparte nummers• krijgen.
08-12-03 uitte blouse slachtoffer ' [512. ARA852] naar AU".

2.

(vraag 6 in de notitie)

"De blouse ic vier jaar lung op diverse locaties bewaard en was mogelijk zelfs enige tijd
spoorloos. Pas in december 2003 vond het NFl ANA op de blouse dat uiteindelijk een
cruciale rol speelde bij het vonnis van het hof in 's-llertogenbosch. Is liet mogelijk dat
het DNA-materiaal pas na 1999 op de blouse terecht is gekomen?
De blouse heeft te allen tijde een unieke nummering gehad : het identificatiezegel van de
politic met TR-mmnnuer S12 . De blouse is op 21 november 2003 van een DNA-

(identifrcatie):egel [4RA852] voorzien . Een stuk van overtuiging word/ van een DNAzegel voorzien wanneer duur DNA-onderzoek op verricht moet worden . De uitte blouse is
in 1999 aan een onderzoek ondenvorpen door het deskundigheidsgehied i'ezels en Textiel.
Pas in 2003 (aanvraag 9, /2-/1-2003) is DNA-onderzoek op de blouse aangevraagd . Dat
de blouse dus pas in 2003 een DNA-zegel heeft gekregen is een logisch gevolg van het feit
dat er in 2003 pas DNA-onderzoek
-onderzoek werd aangevraagd.
foor een uitgebreide bespreking van de stukken van overtuiging op het moment van binnenkomst bij het NFl zie het antwoord op vraag 5 hierboven ".

3.

(vraag 7 in de notitie)

De blouse is bewaard in een open zak, santen met andere voorwerpen van het slachtoffer. !s dan de mogelijkheid van conmmivatie naderhand niet bijzonder groot? 7_o jo.
waarom neemt het NFl dergelijke svo'c dun toch in behandeling?
Zie autunord op vraag 5 hierboven.
In de notitie van het VEI is abusievelijk vermeld dat op 8 december 2003 de blouse is geretourneerd naar de Advocaatgeneraal Gebleken is dat op 8 december 2003 het NFI het mes [AVA758j naar de Advocaat-generaal heeft geretourneerd.
Aan de hand van een aangetroffen kopie van de bon van de koerier is achterhaald dat dc witte blouse [S 12, ARA852] door
het NFl op 20 januari 2004 naar de Advocaat-generaal is geretourneerd

IS

I Iet NFI rapporteert op 19 mei 2006 omtrent de ontvangst van de blouse van de weduwe W .:

"De blouse [4RA852] is op 21 april 2006 op het AF! ontvangen in een afgesloten papieren zak met plastic venster . Dit verpakkingsmateriaal is speciaal ontwikkeld voor
het vervoer en de opslag van stukken van overtuiging die aan een sporenonderzoek
onderworpen moeten worden . In de papieren zak bevond zich een papieren draagtas
niet hierin de in plastic verpakte blouse . De blouse bevond zich geheel uitgevouwen in
geseald plastic. De plastic verpakking was hij aantrefjén dicht en geheel onbeschadigd Het betrof hier speciaal ademend plastic waarin van Jabriekswege minuscule
gaatjes waren aangebracht . "

Navraag leerde dat deze beschreven verpakking van de blouse afkomstig is van het NFL Op
26 januari 2004 is na het verrichte DNA-onderzoek door het NFI de blouse als zodanig verpakt en geretourneerd aan de opdrachtgever, de Advocaat-generaal te 's-Hertogenbosch . Dit
betekent dat na afloop van het in 2003 geïnitieerde DNA-onderzoek (waarbij de blouse werd
geseald) de blouse tot aan het aanvullende onderzoek in april 2006 niet uit de gesealde verpakking is geweest.

Conclusie contaminatie

Het gerechtshof le's-Hertogenbosch heeft bij arrest van 9 februari 2004 geoordeeld dat gelet
op de wijze waarop de blouse van de weduwe W . bij de politie na veiligstelling en inbeslagneming is verpakt en bewaard is geweest . het volstrekt onaannemelijk is dat zich enige contaminatie (in de zin van besmetting) heeft kunnen voordoen met andere in deze zaak veiliggestelde beslagstukken waarop zich mogelijkerwijs celmateriaal bevonden heeft, in het bijzonder kledingstukken van I ...

Er zijn uit het door ons verrichte onderzoek naar aanleiding van de door M . de I Zond gedane
veronderstellingen geen feiten of omstandigheden achterhaald die zouden kunnen wijzen op
contaminatie. Dit betreft niet alleen de periode voorafgaande aan de uitspraak van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 9 februari 2004 . maar evenzeer de periode nadien nu de
blouse niet uit de verpakking is gehaald nadat deze na het DNA-onderzoek in januari 2004
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door het NFI is geretourneerd aan de opdrachtgever en in april 2006 floor de NFI weer is ont-

vangen zonder beschadigingen aan de verpakking.

5.3 DNA-onderzoek door het NFI

Het NFI heefi in Ziet strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van het aantreffen van het stoflelijk overschot van de weduwe W . gerapporteerd op 21 februari 2000, 27 februari 2003, 5
december 2003, 19 januari 2004 en 22 januari 2004.

Op de blouse zijn door het NFI een zestal mogelijk del ictsgerelateerde biologische sporen
geïdentificeerd en bemonsterd . Tevens is de blouse onderzocht op de aanwezigheid van bloed.
Op de blouse zijn op een drietal plaatsen bloedvlekken veiliggesteld . De negen verkregen
bemonsteringen zijn met de profielen van de weduwe W . en van L. vergeleken.

Het NFI heeft vervolgens op de blouse van de weduwe W . nog een aanvullend biologisch
sporen- en DNA-onderzoek verricht . Bij dit aanvullend onderzoek zijn nog eens elf bemonsteringen van de blouse verkregen . De elf nieuwe bemonsteringen van de blouse zijn eveneens onderworpen aan een DNA-onderzoek waarbij profielen zijn verkregen, die vergeleken
zijn met de DNA-profielen van de weduwe W . en van L . . In totaal zijn dus van de blouse hij
onderzoek door het NFI twintig bemonsteringen verkregen.
Op een aantal monsters verrichtte het Forensisch Laboratorium in Leiden een aanvullend
DNA-onderzoek . In de rapportages van 19januari 2004 en 22 januari 2004 heeft het NFI over
deze aanvullende onderzoeken gerapporteerd.

De hierboven vermelde onderzoeken van het NFI leverden het volgende resultaat op:

SVO-NunPlaats van de bemonstering
_metAR\8S2# I
ter hoogte van de rechterschouder naast de revers
ARA852:2 op de linkerzijde van de blouse ter hoogte van de

type celmateriaa

bevindingen

onbekend mengprofiel w' + L
onbekend geen profiel

linkerzij
ARA852#3
AR .\852#4

_
ARA852#5
_
AR .\852#6

op de linkerzijde van de blouse ter hoogte van het
overdrachtspatroon iii biocel
op de linkerzijde van de blouse naast het overdrachtspatnxm in bloed
op de rechterzijde wail dc blouse naast het derde
knoopgat

bloed

volledig profiel \V

bloed

volledig profiel W

bloed

volledig profiel W

op het linkervoorpand vande blouse onder het over-

onbekend

partied profiel W
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drachtspatroon in bloed
op de rechterschouder
onbekend
een tweede bemonstering van vlek(ARA852)9I ter
onbekend
hoogte van de rechterschouder naast de revers
ARA85299
een lichtrood vlekje naast de revers ter hoogte van
onbekend
de bovenzijde van de rechterborst
_
ARA852#10 op de voorzijde van de geplisseerde kraag
bloed
ARA8524I I op het revers bij de hals
onbekend
ARA852+! 12 ter hoogte van de rechterschouder
onbekend
ARA8529 13 op het rechter voorpand
onbekend
ARA852# I4 bemonstering in de onmiddellijke omgeving van
onbekend
vlek (ARA852)#9
ARA8524 15 bemonstering in de onmiddellijke omgeving van
onbekend
vlek (ARA852) N9
ARA852#16 bemonstering uit een 'schone omgeving van het
onbekend
rechtervoorpand
ARA852#17 bemonstering in de onmiddellijke omgeving van
onbekend
vlek ( .ARA852)#9
ARA852# 18 lichtrode vlek op de achterzijde van het rechter geonbekend
plisseerde revers
ARA852919 lichtrode vlek op de achterzijde van de geplisseerde onbekend
kraag
ARA852920 lichtrode vlek op het linker ' voorpand
onbekend
AR .A85297
,
ARA85298

partieel prone! W _
mengprofiel W + L
mengprofiel W + L
volledig profiel L
volledig profiel W
partieel profiel W
_geen profiel
geen profiel
geen profiel
geen profiel
geen profiel
mengprofiel W + L
mengprofiel W+1.
mengprofiel W + L

In de rapportage van het NFI van I9januari 2004 is eon nadere precisering gegeven van de
herkomstbepaling van het celmateriaal:

enkelvoudig pro/ie/blouse ARA352# 10
Het DNAprofie/ van het b/oedspoor op de achterzijde van de kraag van de blouse kont overeen met het profiel van L ..

Dit betekent dat dil bloedspoor q/komslig kan zijn van L . De kans dat een willekeurig gekozen mannelijk individu hetzelfde DAA profiel bevit als dat van bet bloedspoor bedraagt minder

dan één op de miljard

inen .rr nfe /en blouseIR - IX5 2#1
II<

l

I

R -I<e 52#R .

11< /IX

52#9.

I

RP

IS 52#

1,s'

IR-1s52#19en

2#:(l

- Uit hel door ons verrichte onderzoek is gebleken dal abusievelijk in de rapportage van het NFI van 19januari 2004 onder in
label 2 (pagina 8/'10) alleen het slachioltèr W als mogelijke herkomsl is verteld.
In diezelfde rapportage van het NIL blijkt dat spoor ARA852#8 is afgeleid uit spoor ARA85 2 #1 welk u aangeduid als een
mengprofiel . In de genoemde rapportage van het se i wordt bij de nadere precisering onder 3 . (pagina 9110) aangegeven dal
de afgeleide DNA-kenmerken in onder andere spoor ARA852#8 overeenkomen met de kenmerken in het profiel van' . Op
grond van het vorenstaande word' spoor ARA852#8 aangemerkt als een mengprofiel van eelntaleriaal van W en I .,,
Uit het door ons verrichte onderzoek is gebleken (lat abusievelijk in het rapport van het NFI van 19 januari 2004 is vermeld
dal dit spoor op het rechter voorpand is aangetrotTen Deze verschrijving heeft geen gevolgen voor onze hierna te melden
conclusie

'an

het celmateriaal in de hemonsteringen van de blouse =i/t/ DNA-mengprofielen verkregen.

Uit analyse daarvan blijkt dat het hierbij gaat om materiaal afkomstig van ten minste twee
personen. Onder cle aanname dat deze mengsporen celmateriaal van

II'.

ce/f bevatten, kan in

gevallen als deze vaak een zogenaamd 'afgeleid' profiel waden bepaald van de tweede
celdonor van het mengspoor. In alle mengprofielen van deze hemonsteringen van de blouse
zijn DNA-kenmerken aangetroffen die overeenkomen met de desbetreffende kenmerken in het
DNA-profiel van

IV

_elf. Zij kan dus één van

de

celdonoren zijn van deze mengmonsters.

Daarnaast zijn in deze sporen een aantal afgeleide DNA-kenmerken van een mannelijk
vidu geïdenlifIceerd. Deze afgeleide DNA-kenmerken vormen

in

inch-

alle gevallen (partiële) pro-

fielen die op de aanwezige kenmerken overeenkomen met de kenmerken in het pronel van I ...
l 'an het mengprofiel van het celmateriaal in de bemonstering AR9852420 van liet rechtervoorpand van de blouse kan het volledige DNA-profiel van een mannelijk individu worden
afgeleid. Dit afgeleide profiel komt overeen niet het profiel ram L . . De kans dat een willekeurig gekozen mannelijk individu een DNA-profiel bezit als dat van dit afgeleide profiel bedraagt minder dan één op de mijard
I 'an liet mengprofiel van liet celmateriaal in bemonstering AR98524 van de blouse kan een
partieel DNA-profiel van een mannelijk individu worden afgeleid Dit afgeleide partiële profiel komt overeen met de desbetreffende kenmerken in het proh el van L. . De kans dat een willekeuriggeko_en mannelijk individu een DNA-profiel bezit als dat van dit afgeleide partiële
pronel bedraagt minder dan één op de mijnen.
Het celmateriaal in de bemonsteringen ARA852#I . ARA852#8, ARA852#18 en AR4852#19
van de blouse kan eveneens bestaan uit een mengsel van celmateriaal van J$1 en L.
Op 22 januari 2004 heeft het NFI gerapporteerd over het onderzoek naar de wijze waarop de
biologische sporen van het mannelijke individu op de blouse van de weduwe W . terecht zouden kunnen zijn gekomen.

I let NFI heeft daarbij twee hypothesen als uitgangspunt genomen om een uitspraak te kunnen
doen over de overdracht van het aangetroffen mannelijke celmateriaal in de genomen bemonsteringen van de blouse.

Hypothese i
Het celmateriaal van een mannelijk individu is overgebracht op de blouse via normaal contact,

bijvoorbeeld/ via speeksel dat tijd ens het spreken is vrijgekomen, of door het geven van
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een hand aan het slachtoffer. )vaarbij de hand van hel slachtoffer het celmateriaal van het
mannelijk individu vervolgens over de blouse heeft verspreid.

Htpothese 2
Het celmateriaal van een mannelijk individu is overgebracht op de blouse tijdens het delict.

Er heeft gericht sporenonderzoek plaatsgevonden. Het bloedspoorpatroon-onderzoek is door
het NFI uitgevoerd aan de hand van lino's en stukken van overtuiging.

De DNA-profielen die in het onderzoek van het NFI zijn verkregen, zijn blijkens de rapportage alle bepaald niet de standaardmethoden, die door het NFI hij DNA-onderzoek worden gehanteerd. Er is -zo wordt uitdrukkelijk vermeld door het NFI- geen gebruik gemaakt van de
LCN (Low Copy Number) methode, waarbij wordt getracht ecu DNA-profiel te verkrijgen uit
een zeer geringe hoeveelheid celmateriaal.
De gebruikte standaardmethoden zullen volgens het NFI over het algemeen geen profielen
opleveren uit celmateriaal dat kan worden overgedragen hij zakelijk . oppervlakkig contact
zoals het geven van een hand of het voeren van een gesprek op geringe afstand tussen personen.

Het NFI kwam tot de volgende bevindingen.
I Iet aangetroffen bloedvlekje op de buitenste kraag (achterzijde) van de blouse is afkomstig van een mannelijk individu . Bloed komt alleen vrij indien dusdanig krachl wordt gebruikt dat de betrokkene een kleine verwonding oploopt . Het bloedvlekje is ontstaan door
een kleine hoeveelheid vloeibaar bloed . Een dergelijk bloedvlekje kan ontstaan zijn door
contact met een kleine verwonding . Andere mechanismen zijn moeilijk voorstelbaar . In
het algemeen kan worden gesteld dat bloed hij kleine verwondingen snel stolt dan wel
droogt. Dit betekent dat dit wondje kort voor of tijdens het tijdstip van het contact met de
blouse is ontstaan.
In geen van de aangetroffen sporen in de lichtrode substantie is bloed of sperma aangetoond . Verder zijn de bemonsteringen van lichtrode substantie niet de criniescope bekeken. I lierbij is geen fluorescentie waargenomen . Dit betekent dat geen indicatie is verkregen op de aanwezigheid van lichaamsvloeistoffen zoals sperma, speeksel of zweet . Deze
resultaten en het vermoedelijke mechanisme waarmee de sporen in de lichtrode substantie

op de blouse zijn aangebracht, geven enige steun aan de hypothese dat het betrokken celmateriaal waaruit de DNA-profielen zijn verkregen . afkomstig is van huidcellen.
Het aantreffen van een lichtrode substantie, met daarin celmateriaal van een mannelijk
individu, op locaties waar het slachtoffer strangulatiesporen en ribhreuken heeft opgelopen. Dit zijn plaatsen waar de dader contact heeft gehad met het slachtoffer.
De afwezigheid van vreemd celmateriaal in de controlemonsters . Dit ondersteunt de hypothese dat het celmateriaal van het mannelijk individu gelijktijdig is overgedragen met
de lichtrode substantie . Indien het celmateriaal van het mannelijk individu eerder op de
blouse aanwezig is geweest dan zou men dit ook op andere plaatsen buiten de lichtrode
substantie verwachten.
Een DNA-profiel, dat mogelijk afkomstig is van één en hetzelfde mannelijk individu, is
verschillende malen aangetroffen . Bij zakelijk contact zoals praten en het geven van een
hand, verwacht men niet dat DNA van een individu op zoveel verschillende locaties op de
blouse terechtkomt.
De afwezigheid van andere individuen in de verkregen DNA-profielen . Indien hij dit delict andere individuen actief zouden zijn betrokken dan zou men verwachten . in het grote
aantal bemonsteringen en met de gevolgde zoekstrategie, in de DNA-profielen aanwijzingen hierop aan te treffen.
In het DNA-mengprofiel van het monster in de lichtrode substantie (ARA852)420, zijn de
piekoppervlakken van de mannelijke donor hoger dan die van de vrouwelijke donor.
Hieruit kan worden afgeleid dat het mannelijke individu meer celmateriaal of celmateriaal
van betere kwaliteit in deze vlek heat achtergelaten dan de vrouwelijke donor . Gezien de
grote hoeveelheden DNA van het slachtoffer op zowel de binnenzijde als op de buitenzijde van de blouse (huidcellen en bloed) moet de mannelijke donor zoveel celmateriaal
hebben achtergelaten dat het op deze locatie het celmateriaal van de vrouw overheerst . Dit
past niet bij de hypothese dat de donor van het mannelijke celmateriaal het slachtoffer
slechts een hand heeft gegeven of niet haar heeft gesproken.

Deze bevindingen gaven naar het oordeel van het NFI veel steun voor hypothese 2 waarbij
DNA is overgedragen tijdens een gewelddadig incident . Hypothese 2 wordt volgens het NFI
door de bevindingen meer ondersteund dan hypothese I . waarbij DNA is overgedragen via
oppervlakkig contact .
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Ter terechtzitting van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 8 december 2003 en van 26
januari 2004 zijn door het gerechtshofals getuige-deskundige twee medewerkers van het NFI
gehoord. direct bij voormelde onderzoeken waren betrokken en daarover hebben gerapporteerd . Zij hebben de op dat moment beschikbare onderzoeksresultaten bevestigd.

Tevens is ter terechtzitting van het gerechtshof te "s-Hertogenbosch van 26 januari 2004 op
verzoek van de verdediging gehoord als getuige-deskundige een hoogleraar verbonden aan het
Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek te Leiden . Deze getuige-deskundi ge heeft
verklaard voor wat betreft de resultaten van het DNA-onderzoek van het NFI niet tot een andersluidende bevinding te komen . Hij heeft geen uitspraak durven doen met betrekking tot het
door het NFI verrichte bloedspoorpatroon-onderzoek . Omdat deze hoogleraar . zoals hij zelf
verklaarde DNA-deskundige is en geen sporendeskundige . achtte hij zich derhalve niet deskundig om aan de in dit geval aangetroffen sporen enige conclusie te verbinden omtrent de
wijze waarop deze kunnen en/of moeten zijn overgebracht.

I let gerechtshof te 's-I lertogenbosch heeft in zijn arrest van 9 februari 2004 de resultaten van
de DNA-onderzoeken en hypothese 2 van het NFI als bewijs gehanteerd.

5.4

DNA-onderzoek door de Forensic Science Service

Op verzoek van de raadsman van L . heeft het college van procureurs-generaal in januari 2006
medewerking verleend aan het verrichten van een contra-expertise op basis van het door het
Nederlands Forensisch Instituut in deze zaak verrichte DNA-onderzoek van het celmateriaal,
dat was aangetroffen op de blouse van het slachtoffer . Deze contra-expertise is uitgevoerd
door een Britse deskundige van de Forensic Science Service (FSS) . Op 31 maart 2006 heeft
de onderzoeker van het FSS gerapporteerd over de verrichte contra-expertise.

De onderzoeker van het FSS is van oordeel dat eventuele nadere onderzoeksmogelijkheden
aan de blouse of precieze herkomst van de lichtrode substantie niet relevant zijn . De onderzoeker rapporteert (onder meer) letterlijk het navolgende:

\'u bestudering van de bevindingen in dit geval ben ik van mening dat het niet aanbeve/ensvaardig is om verdere werkzaamheden te verrichten niet betrekking tot de
blocs. Het ,\cderlands. J'orensisch Instituut heelt namcge_ct onderoek verricht . in het

bijzonder niet betrekking tot de vraag o'er DIVA van de heer L . aanwezig was in
bloesgedeelten zonder vlekken en ik ben het met hun bevindingen eens.
Aangezien niet kan worden vastgesteld hoe en wanneer het DNA van ele heer I .. op de
bloes is terechtgekomen . zou de analyse van andere gedeelten geen bijdrage leveren
aan het nader onderzoeken van deze vraag.
Aangezien tests op de rode substantie enofmwke-up buiten mijn gebied van deskundigheid vallen. heb ik dit aspect besproken met collega

's

die deze specifieke kennis wel

bezitter. De Forensic .Science Service zou mogelijk een nadere analyse van deze vlekken hymen uitroeren indien er bepaalde gedeelten van de rode substantie op de blocs
nog niet zijn getest, mits bovendien een controlemonster van mevrouw {f : 's make-up
beschikbaar is. We/ moet voorzichtig worden omgesprongen met de betekenis van
eventuele bevindingen . omdat het heel wel mogelijk is dat mevrouw IF. sporen van
haar eigen make-up op haar kleding heeft. Deze nadere analyse vormt evenmin enige
hulp bij de beantwoording van de vraag of de heer L . al clan niet verantwoordelijk is
voor haar dood "

De onderzoeker van de FSS komt vervolgens tot het volgende oordeel op basis van het door
het NFI verrichte onderzoek en de daarop gebaseerde bevindingen:
"Naar mijn oordeel heeft het Nederlands Forensisch Instituut een .solide en compleet
onderzoek van de bloes uitgevoerd, met inachtneming van informatie van zowel het
Openbaar Ministerie als van de verdediging en is het Instituut tot een redelijke conclusie gekomen op basis van de ht pothese c/at het DNA op cle licht rode vlekken, dal
niet het DA' t van de heer L. overeenkomt . daar terecht is gekomen als gevolg van gewelddadig contact.

Naar milt mening zijn er echter geen wetenschappelijke tests beschikbaar om deze
hypothese te ondersteunen of te verwerpen waar het gaat om:
de hoeveelheid kracht die nodig is om voldoende DNA-materiaal aan te brengen
om een DNA-profiel te kwamen onderscheiden:
•

de vraag of het aanwezige mannelijke DNA daar op hetzelfde tijdstip is terechtgekomen als de lichtrode vlekken:

•

de betekenis van de af rezigheid van mannelijk DNA in gedeelten zonder vlekken .

26

Bovendien kunnen er ook nog andere verklaringen zijn voor de vraag hoe het DNA
van de heer L . op de bloes is terechtgekomen. Als deze verklaringen worden meegewogea wordt de betekenis die wordt gehecht aan de aanwezigheid van mogelijk van
de heer L . afkomstig DN,4 op de bloes . geringer.

Indien er echter ervan wordt uitgegaan dat het profiel van vlek 10 dat met de beer L.
overeenkomt. is verkregen uit de aanwezige bloedvlekken, is het volgens mij moeilijk
te verklaren hoe deze bloedvlekken op de achterkant van de kraag zijn gekomen als
gevolg van onschuldig contact tijdlens een zakelijke bijeenkomst van de heer L . met
mevrouw ill Omdat het echter niet mogelijk is om vast te stellen wanneer deze bloedvlekken daar zijn terechtgekomen, kan ik de mogelijkheid niet uitsluiten dat dit op enig
ander tijdstip /os van het misdrijf is gebeurd.

Samenvattend zou ik verwachten dat enig celmateriaal van de beer L . zou worden
overgebracht op mevromw

W.

en haar kleding die zij op dat moment aan hack als ge-

volg van een normaal zakelijk contact. Het is echter niet mogelijk om de hoeveelheid
celmateriaal die op deze wijze zou zijn overgebracht. te meten en daarom kan ik niet
vaststellen of het DNA daar is terechtgekomen als gevolg van een gewelddadige handeling of via zakelijk contact.
De aanwezigheid van mogelijk van de heer L . afkomstig bloed op de kraag van de
bloes is echter veelbetekenend, omdat het onwaarschijnlijk is dat deze bloedvlekken
daar terecht zijn gekomen als gevolg van normale zakelijke contacten of door besmetting van de bloes tijdens opslag tezamen met voorwerpen van de heer L . . "

De onderzoeker van de FSS overweegt op basis van de haar aangedragen gegevens het volgende:
Er zijn mogelijk aanvullende DNA-componenten die niet geassocieerd zijn met de pmticlen van de weduwe W . of I .. . Deze componenten zijn aanwezig in de profielen
ARA8521118, 19 en 20 en bestaan uit extra pieken.
Sommige personen verspreiden neer DNA dan andere personen (het fenomeen van shed-

ding). Indien L . een goede DNA-verspreider is bestaat de mogelijkheid dat hij voldoende

DNA zou hebben verspreid voor de overbrenging ervan op de handen of kleding van de
weduwe W . ter verklaring van het feit dat zijn DNA op de blouse aanwezig is (shedding).
De mogelijkheid bestaat dat voldoende DNA van I . . aanwezig was op een voorwerp dat
een ander persoon in handen heeft gehad . om op de handen van deze persoon te worden
overgebracht en daar vandaan op de blouse van de weduwe W . is terechtgekomen (secon-

dary transfer).
De mogelijkheid bestaat dat het celmateriaal is overgebracht als gevolg van besmetting
via andere voorwerpen waarop het DNA van I .. aanwezig was (contaminatie).

In een aanvullend verslag van 2 mei 2006 geeft de onderzoeker van de FSS nog een mogelijkheid specifiek voor het ontstaan van het bloedspoor ARA852# 10:
De mogelijkheid bestaat dat het celmateriaal door L . is overgebracht door middel van
niezen al dan niet niet een bloedneus.
Dit aanvullend verslag van de FSS was ten tijde van het verstrekken van de hierna vernielde
opdrachten tot aanvullende onderzoeken aan het NFI en het Forensisch Laboratorium voor
DNA Onderzoek te Leiden (FLDO) nog niet bekend en is om die reden niet specifiek benoemd in die opdrachten.

Het verdient opmerking dat de onderzoeker van de FSS niet wist dat omtrent de door haar
genoemde mogelijkheid van contaminatie reeds door het gerechtshof te 's-I lertogenbosch bij
het arrest van 9 februari 2004 is geoordeeld dat liet volstrekt onaannemelijk is dat zich enige
contaminatie (in de zin van besmetting) heeft kunnen voordoen.

5.5

Aanvullend (DNA-) onderzoek

Als vervolg op de rapportage van de FSS van heeft de officier belast met het oriënterend
vooronderzoek het NFI en het FLDO op 21 april 2006 onder meer de navolgende opdrachten
gegeven:

Het (doen) verrichten van een aanvullend (Y-chromosoom) DNA-onderzoek op de hij u in
deze zaak aanwezige monsters ARA852# I tot en met ARA852#20 . Dit naar aanleiding van
de aanwezigheid van mogelijke extra pieken (die de betreffende onderzoeker van de FSS
heeft geconstateerd in de DNA-profielen van de monsters ARA852# 18, ARA852# 19 en
ARA852#20) . Vastgesteld moet worden of er in deze bemonsteringen DNA (celmateriaal)
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aanwezig is van een andere persoon dan het slachtoffer W . en de verdachte I . ..

2. Het (doen) verrichten van een wetenschappelijke studie naar de vraag of een meting van
de concentratie van DNA in de bemonsteringen met celmateriaal van een kledinestuk iets
kan zeggen over de vraag of het celmateriaal is overgedragen tijdens een normaal zakelijk
contact of is overgedragen tijdens een gewelddadig handelen.

3. Het verrichten van een DNA-onderzoek naar de herkomst van de overige bloedsporen die
nog niet onderzocht zijn op de blouse van het slachtoffer W ..

Voor het verrichten van het onderzoek zijn de blouse van weduwe W . . de destijds gemaakte
foto's van de plaats delict en van de sectie alsmede de foundation die de weduwe mogelijk
gebruikt zou hebben . voor onderzoek aan het Nil ter beschikking gesteld.

I Iet Nil en het FLDO hebben resp . op 19 en op 18 mei 2006 naar aanleiding van deze vragen
het volgende gerapporteerd:

Ad I .: N .-chromosoom specifiek DNA onderzoek.
Het FLDO heelt getracht DNA uit de monsters ARA852# I tot en niet ARA852#20 te isoleren.
In het sporenmateriaal werd getracht een Y-chromosoom DNA-profiel vast te stellen . Hierbij
zij aangetekend dat alleen mannen een Y-chromosoom bezitten . De verkregen Y-chromosoom
DNA-profielen zijn vergeleken met het Y-chromosoom DNA-profiel van de verdachte
RDG 159 (zijnde L .).

De resultaten zijn steeds als volgt gerapporteerd:

ARA8.i2i±1
/n bovenstaande spoor werd een DAA profiel, bestaande uit 9 po/vno{fe Y"chromosomale DNA-kenmerken aangetroffen . Op grond van de resultaten van dit
DNA-onder=oek kan geconcludeerd worden dat het 1-chromosoom DNA-profiel van
bovengenoemd spoor volledig overeen komt net het )'-chromosoom DNA-profiel van
de verdachte RDG/59.
Ter vergelijking zijn de resultaten van dit aanvullend onderzoek van het FI .DO gezet naast dc
resultaten van het NFI (zie de tabel op pagina 20/21) :

SVO-numnter
ARA852#I
ARA852»2
ARA852#
ARA852»4
ARA852#5
ARA852»6
ARA852#7
ARA852118
ARA852#9
ARA852" 10
ARA85241 I
ARA852# 12
ARA852# 13
ARA852# 14
ARA852# 15
ARA852# 16
A R A 852417

ARA8524I8
ARA852»19
ARA852#20

type celmateriaal
onbekend
onbekend
bloed
bloed
bloed
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
bloed
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend

bevindingen

NFI

mengprofiel W + I.
g een profiel
volledig profiel W
volledig profiel W
volledig profiel W
partieel profiel W
partieel profiel W
mengprofiel W+L
mengprofiel W + L
volledig profiel L
volledig profiel W
partieel profiel W
geen profiel
geen profiel
geen profiel
geen profiel
geen profiel
mengprofiel
+ I.
mengprofiel 1~1 r + I.
mengprofiel 1~1 r + I .

bevindingen V-chromosoom-onderzoek FLDO
partieel profje 1 9 (van de I I I kenmerken L
geen profiel
geen profiel
geen profiel
geen profiel
partieel profic 1 2 kenmerken L
partieel profic 1 8 kenmerken L
partieel profje d 7 kenmerken L
partieel profje 1 2 kenmerken L
volledig profi el L
geen profiel
partieel profic 1 5 kenmerken L
volledig profi el L
geen profiel
geen profiel
geen profiel
partieel probe1 2 kenmerken L
volledig profi el I.
partieel probe1 6 kenmerken L
volledig profi el I .

In geen van de bovenstaande sporen kon de aanwezigheid van DNA van een onbekend persoon worden aangetroffen

In het licht van de verkregen resultaten van de aanvullende DNA-onderzoeken van het NFI en
FI .DO is het rapport van de patholoog-anatoom van 16 februari 2000 nogmaals bestudeerd.
In dit rapport merkt de patholoog-anatoom omtrent de ribbreuken hij de weduwe W . het volgende op:

"Bij de sectie op het ijk van W. . . . is het navolgende gebleken:
H. Diverse ribbreuken: derde tot en niet de negende rib rechts en derde tot en roet de
achtste rib links, waarvan enkele met omgevende bloeduitstorting (16/
B /j

4.

sectie bleek sprake van enkele groepen letsels :
Er waren diverse ribbreuken (sub H) . opgeleverd door inwerking van uitwen-

dig mechanisch samendrukkend geteeld ter plaatse van de borst
De gebleken ribbreuken

gele! op de omgevende bloeduitstorting, voor of kort na

het overlijden opgeleverd."
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N13 . : De in het rapport van de patholoog-anatoom gehanteerde nummering van de ribben is

als volgt : vanuit de locatie van het sleutelbeen zijn de ribben naar beneden toe oplopend genummerd . Met andere woorden : de derde rib is hoger in het lichaam gesitueerd dan de negende rib.

Een negental van de aangetroffen DNA-sporen op de blouse van de weduwe W . waarvan in
de DNA-mengprofielen DNA-kenmerken zijn aangetroffen die overeenkomen met de DNAkenmerken in het DNA-profiel van I .., en die waarbij het Y-chromosoom DNA-profiel volledig overeenkomen met het Y-chromosoom DNA-profiel van I . ., bevinden zich in de nabijheid
van de door de patholoog-anatoom vastgestelde ribbreuken, die vóór of kort na het overlijden
zijn veroorzaakt.
Het betreft de DNA-sporen ARA852#I . ARA852#7, ARA852#8, ARA852#9 . ARA852#l2.
ARA852# I3 . ARA852# 17 en ARA852# 18 voor wat betreft de rechtervoorzijde van het bovenlichaam van de weduwe W . en liet DNA-spoor ARA852#20 voor wat betreft de linkervoorzijde van het bovenlichaam.

Conclusies Y-chromosoom specifiek DNA-onderzoek:
I Iet aanvullend (Y-chromosoom specifiek) DNA-onderzoek van het ELDO in 2006 heeft opgeleverd dat naast de in 2003 op L . geïdentilïceerde 7 DNA-profielen (hij 6 contactsporen en
bloedspoor) nog eens 5 Y-chromosoom DNA-profielen werden aangetroffen welke overeenkomen met het DNA-profiel van L ..

Negen locaties van de DNA-profielen die overeenkomen met het DNA-profiel van L .. bevinden zich in de nabijheid van de door de patholoog-anatoom vastgestelde ribbreuken bij de
weduwe W . . waarvan de patholoog-anatoom stelt dat die zijn ontstaan voor of kort na het
overlijden.

Een van 6 verkregen Y-chromosoom DNA-profielen betreft het contactspoor ARA852# 19,
zijnde een in de directe nabijheid van het bloedspoor ARA852# 10 gesitueerde lichtrode vlek
op de achterzijde van de geplisseerde kraag . Dit contactspoor bevat een Y-chromosoom
DNA-profiel dat volledig overeen komt niet het Y-chromosoom DNA-profiel van L ..

In geen van de aangetroffen sporen kon de aanwezigheid van DNA van een onbekend persoon
worden aangetroffen .

Ad 2 . :Wetenschappelijke studie naar de concentratie van DNA.
Hel NFI heets nader onderzocht ofde concentratie van Ziet DNA in bemonsteringen van een
kledingstuk iets zegt over de wijze van overdracht van celmateriaal, meer in het bijzonder
over de vraag of het celmateriaal waarvan een DNA-profiel is verkregen . is overgedragen als
gevolg van een gewelddadige handeling of is overgedragen tijdens een zakelijk contact.

Naar aanleiding van deze nadere onderzoeksvraag rapporteert het NFI:

"Drie typen biologische contactsporen
In de forensische praktijk worden op basis van luit ; ontstaan drie verschillende open biologische contactsporen onderscheiden.
I.

Gebruikssporen . Gebruikssporen ontstaan bij frequent contact van een persoon met
een (persoonsgebonden) object. Daardoor kan zich in de loop der tijd op het object
een betrekkelijk grote hoeveelheid celmateriaal ophopen van de gebruiker van het
object . Daaruit kan een DA'A-profiel worden verkregen . Aldus kan men een persoon
koppelen aan een object . Gebruikssporen komen voor op bijvoorbeeld gedragen kleding. handschoenen . polshorloges en sieraden.

2. Greepsporen. Greepsporen ontstaan door eenmalig intensief en meestal kortdurend
contact van een persoon met een (ruw) object of met het lichaam van een andere persoon. 41'oorbeelden zijn greepsporen op bevestigingsmiddelen zoals touwen• tie-wraps
en afgescheurde stukken tape en greepsporen op kledingstukken van een slachtoffer
van een gewelddadig misdrijf (zoads met geweld uitgetrokken kleding bij een zedende-

lrcl). Ook op het lichaam van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf of een zedentnisdri'jfkunnen greepspo ren (bijvoorbeeld wurgsporen) worden aangetroffen.
3. Aanraaksporen. Aanraaksporen ontstaan door een eenmalig, niet-intensief kotchtrend contact van een persoon met een object (of een andere persoon). Oorbeelden Hit
de forensische praktijk zijn sporen van deur pellen, deurhendels, bankbiljetten en
mtoustukken. Ook sporen die zijn ontstaan doo r aanrakingen (handenschudden.
schouderklopjes) bij normale zakelijke contacten tussen personen vallen onder deze
categorie .
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Op het NEI is uitgebreid retrospectief onderzoek gedaan naar de verschillende categorieen contactsporen . Statistische analyse van de eigen onderzoeksresultaten geeft ondersteuning voor de bestaande indeling in gebruiks- . greep- en aanraaksporen.
In het rapport van het AEI zijn het verrichte literatuuronderzoek en de resultaten daarvan
beschreven . "

De

conclusie van het NFI luidt:

"(rit ervaringsgegevens van het :VFI blijkt dat de relatief grote hoeveelheid cellen die
nodig is voor het onder standaardcondities verkrijgen van een DNA-profiel waarschijnlijker is bij een greepspoor dan hij een aanraakspoor.
Met behulp van een semi-kwantitatieve bepaling is de DA t-concentratie in de extracten van de bemonsteringen van de blouse gemeten . Aan de hand van deze gegevens is
een voorzichtige schatting gemaakt omtrent het aantal lichaamsrellen in de bemonsteringen van de blouse . Aanvullend onderroek. waarin met een nauwkeurige methode de
hoeveelheid DA,-f in de extracten wordt gekwantificeerd hei geen toegevoegde
waarde om meer specifieke informatie te verkrijgen omtrent het type contactspoor
(aanraakspoor ofgreepspoor) op de blouse . Een antwoord op de vraag hoeveel cellen
in een monster zitten geeft namelijk geen antwoord op de vraag welk type cel in de
bemonstering aanwezig is . Het antwoord op deze vraag is belangrijker dan het aantal
cellen. Speekselcellen kunnen wijzen op zakelijk contact terwijl hult /ce/ten kunnen wijzen op een intensief en daarmee mogelijk een delictgerelateerd contact ."

Conclusie van de studie naar de concentratie van DNA:
Uit ervaringsgegevens van het NFI blijkt dat de relatief grote hoeveelheid cellen die nodig is
voor het onder standaardcondities, verkrijgen van een DNA-profiel waarschijnlijker is hij een
greepspoor (passend een intensief contact) dan hij een aanraakspoor (passend bij een kortdurend contact of een normaal zakelijk contact).

Ad 3.: Aanvullend onderzoek overige bloedsporen.
In 2003/2004 heeft het NFI, in verband met de beschikbare tijd, slechts een beperkt aantal
bloedsporen op DNA kunnen onderzoeken . Thans heeft het NFI DNA-onderzoek verricht
naar de herkomst van andere bloedsporen die indertijd niet onderzocht zijn op de blouse van
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de weduwe W . . Aan de blouse van de weduwe W . zijn nog 95 niet eerder bemonsterde bloedsporen onderzocht (aangeduid als ARA85242I tot en met ARA8524I I5).

Het DNA-onderzoek heat hij 9 bloedsporen geen DNA-profiel opgeleverd . Het particle
DNA-profiel van één bloedspoor (ARA852#42) komt overeen met het DNA-profiel van L ..
Het DNA-profiel van de overige 85 bloedsporen komen overeen met het DNA-profiel van de
weduwe W ..

Het NHI rapporteert omtrent het bloedspoor ARA852#42 het volgende:
"Het partiële DNA-profiel van het bloedspoor ARA852 4 2 uit de kraag van de blouse
komt overeen met het DNA-proliel van L . . Dit betekent dut dit bloed a/konistig kan z jn
van L. . De kans dut een willekeurige man hetzelfde DNA-prgfIe/ bezit als dat van het
bloedspoor ARA /152a42 bedraagt circa één op 50 miljoen. In dit partiële DNA-profiel
zipt geen aanwijzingen gevonden op de aamrezigheic/ van celmateriaal van het slachtoffer of een ander individu ."
'Devens rapporteert het NFI:
"Bij de experimenten met de textiele staf van de blouse is geconstateerd dat er meer
dun een oppervlakkig contact nodig is om bloed van de bovenkant van de bovenste
laag textiel over te brengen naar de onderliggende laag textiel waarbij tevens liet
overgebrachte bloedspoor aan de onderkant van de tweede laag duidelijk waarneembaar is. Dit is het doordrukpatroon zoals dit is geconstateerd b j v/ekARA852#10 van
de buitenste kraag van de blouse ."
(• )
".Alle volledige en partiële D .M4-profielen van liet sporeinnateriaal .. . zijn uitgebreid
onderzocht op de aanwezigheid van additionele DNA-kenmerken . De aanwezigheid
van additionele D :V.A-kenmerken kan vrijzen op de aanwezigheid van celmateriaal van
een tweede o) 'een derde individu. In de DNA-profelen van alle onderzochte . . . bemonsterin
g en zijn geen additionele DNA-kenmerken aangetroren . "

Conclusies onderzoek naar de overige bloedsporen:
Het aanvullende onderzoek naar de op de blouse van de weduwe W . aanwezige hloedsnoren is verricht op 95 sporen (naast de reeds bekende 20 sporen) .
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Deze 95 nieuw bemonsterde bloedsporen zijn onderzocht op DNA : naast het reeds in
2003 aangetroffen bloedspoor (ARA852# 10) waarvan het volledige DNA-profiel overeenkomt met het DNA-profiel van L ., leverde dat een tweede DNA-spoor op in de kraag van
de blouse (ARA852#42) . waarvan het partie=le DNA-profiel overeenkomt met het DNAprofiel van I ...

5.6

Aanbevelingen voor mogelijk nader aanvullend onderzoek

In de rapportages van het NFI van 18 . 19 en 23 mei 2006 over de verrichte aanvullende onderzoeken zijn aanbevelingen gedaan tot het mogelijk doen verrichten van aanvullend onderzoek:
I . Op de in het aanvullend onderzoek bemonsterde 95 bloedsporen op de blouse van de weduwe W . kan een Y chromosoom specifiek DNA-onderzoek worden verricht.
2. Van alle dertien sectoren waarin de blouse denkbeeldig is opgedeeld . kan een aantal hemonsteringen worden genomen om deze te onderwerpen aan een DNA-contactsporenonderzoek.
3. Aan de bemonstering van het nagelvuil van W . kan een Y-chromosoom specifiek DNAonderzoek worden uitgevoerd om de eventuele aanwezigheid van mannelijk DNA te detecteren.
4. Fr kan verder onderzoek worden verricht om meer eenduidig te kunnen vaststellen of de

roodbruine vlekken op de blouse inderdaad afkomstig zijn van foundation (gerelateerde)
producten en om wellicht inzicht te krijgen in het eventuele merk en type product.

Tevens roepen de bevindingen van het NFI in de verschillende rapportages de volgende vragen op:
I . Naar aanleiding van de conclusies over het aanvullend bloedsporenonderzoek . zoals verwoord in het rapport d .d . 19 mei 2006, rijst de volgende vraag : als bloed is overgedragen
op de blouse als gevolg van een niesbui tijdens een bloedneus, moet er dan niet ook neusafscheiding en/of speeksel zijn overgedragen? En zo ja, zijn dergelijke biologische sporen
aangetroffen op de blouse?
2. Door het NFI wordt in de rapportage van 19 mei 2006 vermeld dat een aantal experimenten zijn verricht met individuele bloeddruppels om inzicht te krijgen in het gedrag van het
textiele materiaal op aangebracht vloeibaar bloed . Gezien de beschikbare onderzoekstijd
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betreft het volgens het NFI slechts enkele experimenten . Zijn andere experimenten nog
mogelijk, en zoja wat kunnen de mogelijke conclusies daaruit zijn?

Het verdient aanbeveling de door het NFI geopperde nadere onderzoeken alsmede de hierboven gefonnuleerde vragen nader te laten onderzoeken . Daartoe zal voorafgaand in een forensic intake aan het NFI gevraagd worden hoeveel tijd de verschillende onderzoekstrajecten in

beslag zullen nemen .
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6

Daderwetenschap

6 .1

Veronderstellingen \I . de Bond

M . de Hond gaat er van uit dat De J ., de zogenaamde klusjesman van de weduwe W . . reeds
vóór zijn eerste politieverhoor op 28 september /999 op de hoogte was van het overlijden van

weduwe W . en ook van de wijze waarop zij is vermoord . Deze dadenwetenschap valt in de
visie van de Hond in drie punten uiteen.

I . De J . wist anders dan hij op 28 september 1999 tegen de politie verklaarde . reeds op 27
september 1999 dat de weduwe W . was overleden.

2. De .I . heeft reeds op 24 september 1999 en derhalve vóór het aantreffen op 25 september
1999 van het stoffelijk overschot van de weduwe W . blijk gegeven van wetenschap van
haar overlijden.

De J . heeft in zijn verhoor van 12 oktober 1999 tegenover de politie het stoffelijk overschot en de plaats delict beschreven vanuit de mogelijke positie van de dader.

6.2

Bevindingen en conclusies oriënterend vooronderzoek

Gelet op de verschillende veronderstellingen ten aanzien van de dadenwetenschap van De J.
en de grote hoeveelheid verklaringen en andere bevindingen zullen in dit hoofdstuk de bevindingen en de conclusies van het oriënterend vooronderzoek per veronderstelling worden
weergegeven.

Ad I : De J . wist al op 27 september 1999 dat de weduwe was overleden
In het dossier van M . de Hond is een verklaring opgenomen van een werknemer hij Deventer
Courant op 21 augustus 2002 heeft afgelegd . Deze verklaring is op een later tijdstip door M.
de Hond aan het onderzoeksteam overgelegd en luidt als volgt:

"Op maandag 27 september om 08.30uur kwam er een mij bekende man binnen met
twee honden . (. . .J Deze man vroeg mij die maandagochtend of er al advertenties bin-
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tien waren gekomen van de_familie van

mm

W. omtrent bet overlijden van

mw W .

Dat

bleek niet zo te zijn . Hij zei me dat bij pas een advertentie wilde plaatsen nadat ctef7milie van ma, Eli dat had gedaan . 1'anafde daaropvolgende dinsdag werd bekend gemaakt wie de vermoorde vrouw was en zijn de advertenties van de familie en van De J
binnengekomen. Op 29 september /999 zijn alle advertenties binnengekomen bij een
collega. "

Dit gegeven was in het opsporingsonderzoek niet bekend en is dus ook niet in dat onderzoek
betrokken.

In dit verband is de verklaring die MM . . de vriendin van De J ., op 16 januari 2006 tegenover
particuliere onderzoekers uit het team van M . de Hond heeft afgelegd, van belang . Zij verklaart als volgt:

"U vertelt mij nu c/at in een verklaring staat. dal De J. op zaterdagmiddag 25 septem-

ber /999 tegen I an B. had gezegd dat zijn beste vriendin dood was en dat hij bezig
was niet een rouwadvertentie waarin de tekst stond: "zij was als een moeder voor
naij ". Dat kan niet . want ik heb de advertentie opgesteld Dal kan De .1. helemaal niet.
Hij kan niet schrijven. Hij is dyslectisch. Ik ken I 'an B. niet. Zij za/ zich een week vergissen. /k hoorde op dinsdag toen De J. voor de / ` keer werd gehoord en hij naij belde
dat mevrouw W. was vermoord. /k ben pas een week later bezig gegaan met een advertentie.

Op 8 mei 2006 zijn M .W. en De J . onalhankelijk en afzonderlijk van elkaar in opdracht van
het onderzoeksteam door de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond geïnterviewd . M .W. verklaarde
toen :

"Pas in november /999 kregen wij een (l) hond De tweede is pas in maart 2001 gehoren. "
"1 ' zegt mij dat meneer Ii-' . . zijnde een medewerker van cle Deventer Courant . heeft
verklaard dat op maandag 27 september 1999 een naai. welke twee !tonden bij zich
had. had gei"iiformeerdl ij/ 'er al advertenties waren binnengekomen voor het overlijden
van mevrouw Il i . U vraagt mijn reactie hierop .

38

Het zo best kunnen dat iemand met twee honden die heeft gedaan . maar wij hadden op
die datum geen honden zoals ik reeds heb verklaard "

Voorts verklaarde zij:

"Dat is de rouwadvertentie die vrijdag / oktober is geplaatst met de tekst 'zij was als
een moeder voor mij ". lk heb daar (nog steeds) eenfactuur van . dus dat kunt u na komen kijken. ... De J. is daar (Deventer Courant) heen gegaan met de tekst die ik gemaakt heb . De aanleiding was dat De J. de rouwkaart had ontvangen. Hij vond deze
kaart erg kit Wij kregen hierdoor het idee om een advertentie te plaatsen in het Deventer Dagblad. De J is 29 0999 of 3009 99 naar het Deventer Dagblad gegaan om
de advertentie te plaatsen. lk weet nog dat hij heeft gevraagd daar of het "vrijdag zou
lukken. "
"De J. en ik waren op maandag 27'09. 1999 bij de Intrat uin. II'rj hoorden op 2809 99
voor het eerst dat mevr . II'. was overleden."
"liet kan niet dat De J. dat op 25 091999 heeft gezegd Op die dag wisten De J. en ik
niet van het overlijden van mevrouw Ir ."

Naar aanleiding van deze verklaring is genoemde factuur opgevraagd bij de advocaat van
M .W . . Uit de factuur. die is gedateerd op 18 oktober 1999 . blijkt niet op welke datum de afspraken over de advertentie tussen De J . en de Deventer Courant zijn gemaakt en evenmin
blijkt daaruit wanneer hij het kantoor van die krant heeft bezocht.

De J . verklaart tegenover dc regiopolitie Rotterdam-Rijnmond op 8 mei 2006 het volgende
hierover :

"/k hoorde voor het eerst van haar overlijden op 28'097999, tijdens het eerste politieverhoor. "
"L' zegt mij dat tijdens mijn verhoor door de politie op 2809'1999 mij wordt verteld
dat mevr. W. is overleden. U zegt mij dat ik vervolgens schrik van het feit dat zij is
vermoord en dat ik haar vandaag (28/9'99) nog had willen bellen U vraagt mij of dit
klopt.
Dat klopt, voor het verhoor wist ik dit niet .
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A4. 1V

heeft deze advertentie voor gewraakt . De rotorkwart cq rarnradvertentie van

de familie IV. was inmiddels binnen en die vonden "rij erg onpersoonlijk. Dus na het
zien van de roau kaart cq rouwadvertentie . hebben "rij een advertentie laten plaatsen.
lk rand het belangrijk orn iets persoonlijks te zeggen.
Nee, rijn honden "varen nog niet eens geboren. lk had geen enkele hond, ik liet ook
geen honden nil voor iemand anders ."

De ex-vriendin van De J ., Van B ., heeft in haar verhoor door de politic op R oktober 1999 het
volgende verklaard over de lees- en schrijfvaardigheid van De J .:

"De .L kan slecht lezen en schrijven."

I let feit zelf dat De .f . en zijn vriendin de tekst van de advertentie hebben opgesteld staat dus
niet ter discussie, maar van belang is wanneer de tekst is opgesteld . Dit in relatie tot het moment dat het stoffelijk verschot is aangetroffen en het overlijden van de weduwe W . in Deventer in bredere kring bekend is geworden . l let volgende is in dat verband van belang.

I Iet stoffelijk overschot van de weduwe W . is aangetroffen op 25 september 1999 . In de periode van 25 september 1999 tot en met 27 september 1999 is dit feit in Deventer en omgeving
breder bekend geworden . Dit blijkt onder meer uit de journaalmutatie 03K d .d. 26-09-99:

"Belde R. AJ, (iibson.straat . . . . Deventer, tel

naar aanleiding van een bericht dat

hij over een vermoordde vrouw op de kabelkram had gelezen."

Uit het tactisch journaal blijkt uit een aantal joumaalmutaties voorts dat in het kader van het
buuronderzoek op 25 en 26 september 1999 meerdere mensen op de hoogte waren gekomen
van het overlijden van de weduwe W .. In joumaalmutatic 095, d .d, 27-09-99 . wordt door S.
gemeld dat hij op dat hij op 2519/99 al wist van het overlijden.

Ten aanzien van het moment waarop De J . het overlijden van de weduwe 1V . vernam, is verder het volgende van belang.

Een kennis van De J ., Van G ., heeft op 19 oktober 1999 verklaard :

40

"Maandag 27 september /999 werd ik gebeld door De J . tussen /7.00 en 18.00. Voice-mail ingesproken, 1,1/ klonk oversnmr. Hij was op 8 uur lang op het politiebureau
geweest en ze hadden hem verteld dat zijn moeder was vermoord. /lij vroeg mij als ik
iets wist dif ik dit aan hem door 11'i/de geven. " (opm : de vriend van getuige werkt hij de
politie).

Door het politieteam is deze kennis daarna nogmaals telefonisch gevraagd of de door haar
genoemde datum van maandag 27 september 1999 juist was . In het tactisch journaal, mutatie
425 . staat hierover het volgende veiineld:

"Ze is hier zeker van . Ze beeft volgens haar die avond ook nog telefonisch contact met
S.

gehad. Ze heeft over de datum ook nog G. geraadpleegd. I'olgens G. was het ook

maandag 27 september 1999 geweest ".

Op het moment dat het (eerste) verhoor van De J . door de politie op 28 september 1999 is
afgerond, heeft hij telefonisch contact opgenomen niet een aantal personen . Daarover is het
volgende vastgelegd.

In mutatie 471 d .d. 21 oktober 1999 in het politiejournaal staat het volgende weergegeven
naar aanleiding van een verhoor van de eigenares van café. "de Hooiberm":

"Maandag 27 september 1999 heeft ze in c/c Telegraaf gelezen slat ruw Ilii was vermoord Op dinsdag 28 september 1999 was ze thuis door haar zoon gebeld 1lij vertelde haar dat De J. in de =aak was geweest en had verteld dat ruw 11'. was overleden en
ik De .1. moest bellen . . . . )lij (De .1.) wist niet wat er gebeurd was . omdat daar niets
over gezegd was . H j vertelde niet dat h j bij de politie was geweest. De J. was ten tijde van het gesprek bij zijn vriendin . De J. was telefonisch door de politie in kennis gesteld toen hij in Arnhem was . "

De ex-vriendin heels in haar verklaring van 8 oktober 1999 gemeld:

"Ongeveer een week geleden . de juiste dag en datum wist getuige niet, was zij gebeld
door De J. . Deze had haar telefonisch verteld dat mn' . W. was vermoord en dat hij de
gehele dag was verhoort/ door cle politie" (opmerking : het eerste verhoor van De J .
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door de politie heeft plaatsgevonden op 28 september 1999 ; hij is nogmaals verhoord
op 12 en op 18 oktober 1999).

6.2 .1 Conclusie over vermeende daderwetenschap op 27 september 1999
Vanaf 25 september 1999 was het overlijden van de weduwe W . bij het publiek bekend . Indien De J . op 27 september 1999 op de hoogte was van het overlijden van de weduwe W .,
leidt dat alleen tot de conclusie dat hij bij zijn verhoor tegenover de politic op 28 september
1999 anders heeft verklaard . Dit enkele feit kan echter niet leiden tot de constatering dat hij
op onverklaarbare wijze en op een onverklaarbaar tijdstip over daderwetenschap beschikte nu
het gegeven van de (gewelddadige) dood van de weduwe op dat moment al breder bekend
was en al onderwerp in de nieuwsberichtgeving was.
Bovendien hebben De J . en zijn vriending in hun verklaringen van 8 mei 2006 hun eerdere
verklaringen bevestigd inhoudende dat zij niet eerder dan op 28 september 1999 van het
overlijden van weduwe W . op de hoogte zijn geraakt.
Daar komt hij dat De J . en zijn vriendin op 8 mei 2006 onafhankelijk van elkaar hebben verklaard dat zij in september 1999 geen hond, laat staan twee honden . hadden.

Volgens de genoemde verklaring van de medewerker van de Deventer Courant zou een hem
bekende man met twee honden op 27 september 1999 zich hebben gemeld bij deze Courant.
I Iet staat niet vast dat die man met de twee honden De J . is geweest. Gelet op het feit dat het
overlijden van de weduwe W . op die datum in brede kring bekend was, zijn beide verklaringen op dit punt niet nader geverifieerd.

De in de verklaring van getuige Van G ., kennis van De J . , genoemde datum moet Nvel op een
vergissing berusten nu vast staat dat De J . op 28 september 1999 en niet op 27 september
1999 door de politie is gehoord . Dat wordt eens te nicer ondersteund door de verklaringen van
R. en Van B. die melden dat hij aansluitend op het politieverhoor contact met hen heeft opgenomen om daarover te spreken.

Ad 2 : De J . wist al vóór het aantreffen van het stoffelijk overschot, van het overlijden.

Hieronder volgt allereerst een citaat uit de verklaring van de ex-vriendin van De J . van 8 oktober 1999.
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"Ongeveer een week geleden, belde De J . mij op en vertelde dat hij die bewuste dag
de gehele dag verhoord was door de politie in verband met de moord op mw il`. . Ik
weet niet sneer exact wat De J. mij in dat telefoongesprek vertelde . (. ..) De J. klonk
gejaagd. Hij vertelde dat mij het heel erg vond, doch ik had de indruk dat hij die emoties maar speelde . (. . .)
"Op het moment dat De J. belde . belde hij mij op mijn mobiele nummer . /k reed op dat
moment in mijn auto . lk herinner mij nog dat De J. vertelde dat mevrouw til dood in
haar woning was gevonden. liggend in de gang. ( ..)
Kort voor dit telefoontje werd ik door mijn man gebeld die vertelde dat hij door De J.
was gebeld. De J. had hem gezegd dat hij mij wilde spreken omdat zijn moeder was
vermoord.
/k heb vervolgens De J. gevraagd hoe ze er achter waren gekomen dat mw til vermoord was . Hij vertelde dat ze een afspraak had gehad hij de kapper en die afspraak
niet nagekomen was. (. . .)
lk herinner mij nu dat ik gekscherend tegen De J. gezegd heb in dat gesprek . dut hij
beter had kunnen wachten met het vermoorden van die vrouw . totdat zij de erfenis aan
hem had overgemaakt . ( . .) U ' vraagt wanneer ik voor liet laatst met De J. in persoon
heb gesproken.
Dit was volgens mij op vrijdag 24 september 1999. Ik moest die dag bij mijn advocaat
in Deventer :Of lk zag hem met een jonge vrouw bij een schoenenzaak in het cen/run
van Deventer (lange Bisschops graal) . . . . Wij hebben een half uur met elkaar gesproken. Hij vertelde geen werk te hebben om dat moment . Hij had kort geleden, ik dacht
18 september /999, afscheid genomen van z jn werk. Hij vertelde dat hij er geen zin
meer in had.
Een en ander head te maken met het feit dat hij veel overu ren maakt . cie niet uitbetaald
werden (. ..)
Hierna heb ik De J. alleen nog telefonisch gesproken . Hierover heb ik verklaard . (. . .)
/k vergis me, ik heb een dag hierna nog gebeld met De J. en hem gevraagd hoe het niet
hem was. Hij vertelde dat het wel ging. Hij was een vriendin verloren en verder vertelde hij dat hij een rouwadvertentie wilde plaatsen. Hij heefi mij de tekst voorgelezen.
doch deze wil mij niet meer te binnen schieten . Een gedeelte weet ik nog name/ijk: "ze
was als een moeder voor mij . (. . .)
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Met betrekking tot het gesprek op vrijdag 24 september /999 dart ik in Deventer met
De J. had , herinner ik mij eden. hij vertelde dart er 2 qf 3 miljoen van het vermogen van
nnv IV zou gaan naar een te bouwen huis voor minder begaafden ij/Psychiatrische
patiënten. Dit had te maken met het werk dal de beer iV altijd gedaan had. zo begreep
ik win De .1. . Ilij vertelde dat nnr . I f' aan hens zou hebben verteld dal hij zich niet ongeruste hoefde te maken . omdat er genoeg geld voor hem over zou blijven . I 'cuclaar
rnijn eerder bedoelde opmerking tijdens het telefoontje, waar hij De J. mij verteld dat
nnr 14'. vermoord was ."

In het tactisch journaal van de politie staat over dit verhoor van de ex-vriendin nog het volgende vermeld:

"Een dag daarna. 990925, had getuige De .1. op_ijn GSA/ gebeld. Deze dag vroeg
getuige ook aan De J. hoe het niet hem ging. Hij vertelde dat het wel ging Hij had een
vriendin verloren. Ook vertelde hij dat hij een rornradvertentie liet plaatsen . "

De volgende verklaringen zijn op dit punt eveneens relevant.

De J . heeft op 28 september 1999 verklaard:

"C vertelt mij dat de mij bekende mevrouw IV is vermoord. Ik schrik daar heel erg
van. ik was chunr helemaal niet van op de hoogte . ik had haar vandaag zelfs willen
hellen . "

De J . heeft tijdens zijn interview op 8 mei 2006 volhard hij zijn verklaring afgelegd op 28
september 1999; verder zei hij:

"L - zegt mij dat I 'an B. heeft verklaard dat ik haar op 25 0999 heb verteld dat er een

vriendin was overleden en dat ik bezig was met een rouwadvertentie . U vraagt mijn
reactie hierop.
Dat kan, maar dan is dat over de vader van mijn vriendin . (deze is in juli /999 overledenl ik kan over mevr. iV toen niets gezegd hebben, want ik wist nog niet dat zij was
overleden. "
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De vriendin van De J . heeft op 12 oktober 1999 verklaard:

"Op welke wijze hoorde jij wanneer van de dood van mu . IY ?
Op dinsdagochtend 28.09 om 11 .00uur. De J. was verzocht om 10.00 uur fier aan he!

bureau te komen en even later belde hij me op het werk op . om te zeggen dat dit de reden was voor zijn komst naar het bureau . "
"heb je omtrent de dood van mw . All niet op kabel-tv gelezen of van kennissen gehoord gedurende het gehele weekend van 25 .26.27 september?
iVe loken nooit naar de kabelkrant, we z iM er door nierrand over aangesproken . We
hebben geen krant . Zaterdag heb ik gewerkt. maandag hen ik naar Arnhem geweest
met De . L . Daar kregen we ook het t lefbontje van de politie . "

Tegenover particuliere onderzoekers uit het team van M . de Hond heeft de vriendin op 16
januari 2006 verklaard:

"U vertelt mij nu dat in een verklaring stoat . dat De J. op zaterdagmiddag 25 septem-

her /999 tegen an B. had gezegd dat zijn beste vriendin dood was en dat hij bezig
was met een rouwadvertentie waarin de tekst .stond: "zij was als een moeder voor
tij ". Dat kan niet. want ik heb de advertentie opgesteld . Dat kan De J. helemaal niet.
Hij kan niet schrijven. Hij is dyslectisch . lk ken I jan B . niet. Zij zal zich een week vergissen. /k boorde op dinsdag toen De J. voor de P keer werd gehoord en hij mij helde
dat mevrouw til was vermoord. /k ben pas een week later bezig gegaan met een advertentie . "

In het tactische journaal heels de politie met betrekking tol het hierboven aangehaalde verhoor
van 8 oktober 1999 van de ex-vriending van De J . het volgende vastgelegd:

"t 'rijdag 990924 heeft getuige De J . gesproken in c/c stuc/ op een terrasje . H~ vertelde

dat hij zijn werk had opgezegd Ook vertelde De J aan getuige dat 2 of 3 miljoen van
bet vermogen van mevrouw zou gaan naar een huis dal men wilde laten bouwen voor
psyche patiënten. t "order zou mevr. W. hen: hebben verteld dan er voldoende voor hem
zou overblijven. ( . .)Op vrijdag 990924 heeft De J. aan getuige gevraagd een bepaald

soort vuurwapen voor hen: in Duitsland te kopen . //ij had aan getuige een briefje gegeven met daarop wat gegevens genoteerd . Getuige zoekt het briefje thuis op en zal
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het aan ons faven als het terug kan vinden . Een dag daarna, 990925 had getuige
De J op zijn G.SAlgeheld Deze dag vroeg getuige ook aan De J. hoe liet met hem
ging. Hij vertelde dat het wel ging. Hij had een vriendin verloren. Ook vertelde

dat

hij een rouwadvertentie liet plaatsen. !lij las de tekst van deze advertentie aan getuige
voor. Getuige vond de tekst vreemd omdat De J . nooit op de_e wijze over het s!o had
gesproken.
In een documentaire over de Deventer Moordzaak die door balpa is uitgezonden op 6 maart
2006, kwam Van B . ook aan het woord . Zij verklaarde in die documentaire dat De J . op de
dag dat zij hem ontmoette in Deventer (24 september 1999) . gezegd zou hebben dat zijn moeder/vriendin dood was.

In het gesprek dat rechercheurs van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond op 8 mei 2006 niet
Van B . hebben gevoerd, verklaarde zij hierover het volgende:

vraagt mij of ik mij kan herinneren waar dat gesprek op het terras over ging.
Het ging eerst over zijn werk. want we zaten tegenover Brink 21 . Hij zei (lat hij niet
nier werkte want dat was niet meer nodig . Toen heeft hij mij een advertentie laten
:ren. Hij vertelde dat zijn goede vriendin mevrouw N'. was overleden . H~ vroeg mij of
het raar was dat hij een advertentie voor haar had opgesteld
"U zegt mij clan ik in mijn verklaring van 8 oktober heb verklaard dat ik De J. het
laatst gezien zou hebben op vrijdag 24 september 1999 . Ll vraagt mij op dit klopt.
Op die datum?? Is dat een vrijdag? lk hen niet zo goed in datd lk weet zeker dat het
op een vrijdag was . /k zal het nog een keer nakijken in mijn agenda. Misschien weet de
advocaat ook nog welke datum ik een afspraak met hem had."
"Op 8'1099 verklaart u dat u 'een week geleden' (dat moet dan ongeveer op 290999
zijn geweest) door De J. werd gebeld en dat deze had gezegd dat mevr . N' was overleden . Legt echter even later dat u zich vergist en dat u de dag nadat u beiden op een
terras hebt ge:eten !dat moet dan 2519/99 =ijn) tijdens een telefoongesprek neet De J.
door hem op de hoogte werd gesteld van het overlijden van Mevr. M..
U vraagt mij wanneer dit bewuste telefoongesprek heeft plaatsgevonden?
Kunnen ze dat niet meer nagaan via de provider""
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"U

zegt mij dat ik tijdens een uitzending van Talpa' heb gezegd dal De J . tijdens onze

ontmoeting op 24 7D. 99 al tegen mij heeft gezegd dal mevr. I1'. was overleden . 11
vraagt mij of dit klopt?
Dat staal mij ook hij. maar het kan ook telefonisch geneest zijn. ik kan het niet met zekerheid zeggen. omdat ik niet wil liegen.

"Dat met die rouwadvertentie zit mij toch niet lekker want ik weet het niet meer zeker
ik vind het niet leuk om iets te vertellen wat ik niet meer zeker weet . /kprobeer het mij
te herinneren en ik zie ons samen zitten op dat terras terwijl hij mij een briefje geeft en
vraagt of "dit kan" als rouwadvertentie . Maar als dat zo is. had ik dit 8 oktober i999
al bij de politie moeten vertellen.
Op 10 mei 2006 hebben wij een brief van Van B . ontvangen . Daarin meldt zij dat de lezing
zoals door haar gegeven in de Talpa uitzending . de juiste is.
Met toestemming van deze getuige en op ons verzoek heeft haar toenmalige advocaat ons op
27 mei 2006 schriftelijk geïnformeerd over zijn afspraken met deze getuige in de periode van
17 september 1999 tot en niet I oktober 1999 . Uit de agenda van de advocaat blijkt dat er op
vrijdag 24 september 1999 . oei 14 .00 uur een afspraak niet Van B . staat genoteerd.

6.2.2 Conclusie over vermeende dadenwetenschap op 24 september 1999

De J . en zijn vriendin hebben heiden in 1999 en wederom op 8 mei 2006 zeer stellig verklaard
dat zij pas op 28 september 1999 vernomen hebben van het overlijden van de weduwe W .. De
verklaringen van Van B . daarentegen zijn op dit punt niet eensluidend.
In haar eerste verhoor tijdens het opsporingsonderzoek op 8 oktober 1999 verklaarde zij in
eerste instantie gedetailleerd dat zij ongeveer een week eerder, net als haar man kort daarvoor.
telefonisch van De J . heeft gehoord dat de weduwe W . overleden was . Uit latere opmerkingen
in datzelfde verhoor en mutaties die in het tactisch journaal zijn opgemaakt, stelt zij beurtelings dat De J . voor het eerst over het overlijden van de weduwe sprak op 24 september 1999
tijdens een gesprek op een terras dan wel tijdens een telefoongesprek op 25 september 1999.
Deze inconsistenties zijn in het opsporingsonderzoek niet nader onderzocht . In het procesdossier zijn dan ook geen nadere bevindingen hierover voorhanden . In haar meest recente verkla-
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ring op 8 mei 2006 twijfelde Van B . over de vraag op welke dag ze de rouwadvertentie gezien
heeft en wanneer ze De J . gesproken heeft . Tenslotte bevestigde ze op 10 mei 2006 schriftelijk dat ze op 24 september 1999 de rouwadvertentie gezien heelt . Weliswaar heeft de voormalige advocaat van Van B . bevestigd dat hij op 24 september 1999 om 14 .00 uur een afspraak met haar had, maar getuige Van B . heeft, zoals aangehaald . over het moment van de
eerste mededeling door De J . over het overlijden van de weduwe W . steeds wisselend verklaard.
Gegeven deze inconsistentie in de verklaringen van Van B . en mede in het licht van de
hieromtrent bekend geworden verklaringen van anderen kan niet eenduidig worden vastgesteld op welke dag zij deze eerste mededeling van De J . kreeg . Aan haar standpunt dat zij in
haar brief van 10 mei 2006 heeft ingenomen . namelijk dat dit 24 september 1999 is geweest,
kan gelet op alle overige bevindingen dan ook geen doorslaggevende waarde worden toegekend.

De bevindingen in hun totaliteit bezien kunnen derhalve niet leiden tot de conclusie dat De J.
reeds vóór het aantreffen van het stoffelijk overschot van de weduwe W . op de hoogte was
van haar overlijden.

Ad 3 : Beschrijving van de plaats delict vanuit de positie van de dader en de omstandigheden waaronder de weduwe om het leven is gekomen

De J . heef' na zijn verhoor op 28 september 1999 en veer zijn verhoor op 12 oktober 1999
langs verschillende kanalen gehoord onder welke omstandigheden de weduwe W . om het leven is gekomen en waar zij exact is aangetroffen . Dat blijkt ui' de volgende verklaringen die
in het opsporingsonderzoek zijn afgelegd:

- De verklaring van de eerder genoemde kennis van De L . Van G.. d.d. 19 oktober 1999 . Lij
heeft onder meer verklaard:

"Heeft van vriend vernomen hoe slachtoffer om het leven gekomen is . Dit heeft :e De
J. 6 oktober 1999 verteld".

- De verklaring van M .W . d .d. 12 oktober 1999 :
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" De J. had van een meisje E. gehoord dat nnr 11°. was gewurgd en haar botten waren
gebroken . E. had dit gehoord van haar vriend die hij de politie werk! . "

- De verklaring van de voounalig boekhouder van de familie W . . d .d . 6 oktober 1999 . waarin
deze het volgende opmerkt over hetgeen tijdens een gesprek op de begrafenis van de weduwe
(op 1 oktober 1999) door R- zijnde een ex-patient van dr . W ., onder andere in aanwezigheid
van De J . was gemeld:

"1? had het hoogste woord gehad. Hij had o. a. verteld. . . . de dader via de voordeur

het pand had verlaten . omdat de ketting niet'ricer vast zat . 1 order was het slachtoffer
toegetakeld aangetroffen in de woonkamer voor de openhaard. Het was mij opgevallen, dat toen De J. dit laatste hoorde. hij rood was geworden en van streek geraakt . "

Ten aanzien van de genoemde verklaring van de voormalig boekhouder d .d . 6 oktober 1999
staat het volgende weergegeven in het tactisch_ journaal:

"Toen R . _eer omstandig uitlegde wat de omstandigheden waren waaronder het slo
was gevonden. o. a. zij lag voor de open haard en was vreselijk toegetakeld en dat er
geen braaksporen waren met daarna de letterlijke tekst : "De dader moet via de voordeur het pand hebben verlaten omdat de ketting niet op de voordeur zat. " 1'oorts verklaa rde hij (opm . : RJ dal het donderdagmiddag gebeu rd moest zijn. Het was getuige
bijzonder opgevallen dat. toen R. vertelde dat het slo voor de open haard was gevonden. De J. van kiezer verschoot, rood werd tot in zijn nek, begon te beven en tranen in
cie ogen kreeg. "

- De getuigenverklaring van genoemde R . d.d. 7 oktober 1999:

"Hij gqf toe in een emotionele bui na de begrafenis enkele uitlatingen gedaan te hebben die hij beter niet had kunnen maken ".

- De verklaring van M .W . d.d . 12 oktober 1999 . Zij verklaart dat ze tijdens de begrafenis genoemde R . hoorde vertellen:

"Ze zou zijn gevonden voor het schilderij van dokter 11 "
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- Van B . . verklaarde hierover op 8 oktober 1999:

"ik herinner naij nog slat "De J mij vertelde skit mevrouw UI dood in haar ironing
was

gevonden. liggend in de gang"

Ook is door M . de Hond gewezen op het feit dat

De .1 .

het heeft over zijn laatste gesprek met

de weduwe (op 19 september 1999, waarbij onder meer is gesproken over de nalatenschap) en
dat hij hierover tegenover de politie heeft verklaard:

weduwe stond onder het schilderij en ik stond een halve meter achter haar toen
ze me het vertelde „
"De

M . de I lond stelt hierop dat De J . tijdens zijn tweede verklaring niet precies wist wat

de

poli-

tie op de plek van de moord had aangetroffen . De J . zou volgens M . de Hond op die manier
hebben verklaard om achteraf eventuele sporen van hemzelf op de plaats van het delict te
rechtvaardigen . Aangezien de moord met geweld gepaard is gegaan nam hij wellicht aan dat
er sporen van hem op die plek te vinden waren . Door de rechercheurs te vertellen dat hij kort
voor de moord op die plek met de weduwe had gestaan, probeerde hij voor een aannemelijke
verklaring voor die sporen te zorgen.

In het al eerder aangehaalde interview van 8 mei 2006 heeft

De J .

hierover verklaard:

"ii zegt mij dat ik in mijn tweede verklaring zeg dat ik met mevrouw II'. heb gesproken
over het testament en over het schilderij van wijlen meneer N :. ( :'zegt rníj slat ik vervolgens tot in detail de plaats delict omschrijf U vraagt mij waarom ik op dit punt zo
in details hen getreden.
Omdat het een ceremonie was als in het huis van mevrouw IV. over de dokter werd gespraken. .1 Is er over de dokter (clhr. if) werd gesproken, clan werd er bij het schilderij
gesproken. Aleer. III. wilde de dokter "erbij" hebben . Er werd dan gesproken alsof hij
erbij was ."

Op de plaats van het delict is sporenonderzoek verricht . waarbij geen sporen zijn aangetroffen
die tot De J . te herleiden zijn .
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6.2.3 Conclusie over vermeende dadenwetenschap over de plaats delict

De J . kon op 12 oktober 1999 op de hoogte zijn van de wijze w s1I4R het stoffelijk overschot
van de weduwe is aangetroffen . Dit is afte leiden uit meerdere verklaringen die hieromtrent
zijn afgelegd en hierboven zijn gerelateerd . In het bijzonder kan gewezen worden op de door
de ex-patiënt van dokter W ., R .. hij gelegenheid van de begrafenis gemelde details en de door
Van G. gedane mededelingen met betrekking tot details van de moord, waaronder de wijze
waarop en de plaats in de woning waar deze heeft plaatsgevonden.

De veronderstelling van M . de Hond over de reden waarom De J . heeft verklaard over de plek
waarde weduwe tijdens een (gedeelte) van hun laatste onderlinge gesprek zou hebben gestaan, is louter speculatief De J . heef' op 12 oktober 1999 een aannemelijke uitleg van deze
gedetailleerde verklaring gegeven . Bovendien zijn er geen aanwijzingen van sporen die er op
wijzen dat De J . op de plaats van het delict is geweest . Enige onderbouwing voor deze veronderstelling van M . de Hond is derhalve niet gevonden .

sl

Alibi

7.1

Veronderstellingen \I. de Hond

Uit de door M de blond overgelegde stukken en het toelichtend gesprek niet hem op 6 februari
2006 blijkt dat hij ten aanzien van een alibi van De J . kort weergegeven het volgende veronderstelt:

1. De verklaringen van De J . en zijn vriendin M .W . zijn onderling tegenstrijdig.

2. De gegevens over het telefonisch verkeer van De J . op de avond van 23 september 1999
spreken zijn verklaring tegen.

7 .2

Bevindingen oriënterend vooronderzoek

Ad I : tegenstrijdige verklaringen van De .1. en zijn vriendin M .W.

De J . is op 28 september 1999 voor de eerste keer als getuige door de politie gehoord . Hij
verklaarde bij die gelegenheid over zijn doen en laten op 23 september als volgt.

"Op donderdagmorgen heb ik telefonisch contact gehad met mevrouw ill . Hierna ben
ik de stad ingegaan en heb ik een terras gepakt in het FJ-cafe . Hierna ben ik naar de
woning van mijn vriendin gegaan . Zij woont aan de AA straat . .

lqf .)

te Deventer. lk

heb daar gekookt en samen hebben wij daar gegeten. lk heb daar overnacht ."

Op 12 oktober 1999 is De J . opnieuw gehoord . Hij verklaarde toen over zijn activiteiten op 23
september 1999 het volgende.

"ik heb deze dag bij FJ. lcafe FJ) op het terras gezeten . I'erder ben ik bij de Gulden
llelnt geneest . .1ls ik op donderdagmiddag begin kan ik f ' versellen dat ik deze middag
I'an B. heb getroffen . Zij was bij haar advocaat geneest. Dat wist ik . We hebben gfgesproken dat zij mij zou bellen als z/j daa r klaar inas. Zij heeft mij echter niet gebeld lk
had voordien met een kennis genaamd S. B. zitten praten bil F. L I'ervolgens hen ik met
S de stad ingelopen . Op de Lange Bischopsstraat kwamen wij I'an B. tegen. Dit moet
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na 15 . .00u geweest zijn . We zijn toen richting de Brink gelopen. S. is nog een stukje
met meegelopen maar kwam een kennis tegen en liep verder met deze kennis op. I 'ervolgens zijn I '

n B. en ik naar de FJ gegaan. /k heb met I ' n B. wel tot etenstijd bij de

h:/ gezeten. Het xd 17 .00 zuur geweest zjn . Hierna hen ik mogelijk naar de hooiberg
gelopenn. Dat kan echter ook een dag erna, dus vrijdag 24 september 1999 zijn geweest. Ook is het mogelijk dut ik naar huis hen gegaan om het e'en klaar !e maken . :11s
ik erover nadenk, dan kom ik tot de conclusie . dat het waarschijnlijk zo is dat ik naar
de Hooiberg ben gegaan. Het schiet me te binnen dat daar toen door andere bezoekers
een discussie werd gevoerd over de sale . Dat gerecht wordt volgens mij altijd op donderdag geserveerd. /k weet niet zeker of het op deze dag geser veerd word/ . Wel weet ik
dat er over deze saté een discussie werd gevoerd. /k heb er niet op gelet hoelang ik
daar ben gebleven . tiogeltjk tot een uur of 19.00 a 19 .30 uur. lk heb b j de Hooiberg
met de volgende mensen gesproken . J E. .S. E. en vermoedelijk ook nog met personeel
en klanten . Het zijn alto middenstanders die in verband met koopavond daar verblijven. Toen ik de zaak verliet was het nog niet echt donker. lk hen vervolgens naar de
woning van AL H'. (vriendinl gelopen en ben verder die avond Muis gebleven . /k zou
niet welen of ik die avond iemand heb gebeld gebed hen. /k heb tv gekeken naar de
zender Discovery. U vraagt mij of mijn vriendin thuis was toen ik thuis lorum . Dat
denk ik wel. lk weet het niet zeker. lk ben in ieder geval te voet van de Hooiberg naar
de .XItVstraat gelopen . /k loop over deze afstand circa 20 minuten . Mijn vriendin werkt
halve dagen. 1 'olgens mij was zij thuis toen ik thuis kwam.
/k weet niet of Al II'. die avond nog weg is geweest. /k geloof niet dat zij naar Tai
is geweest. i olgens mij was dat nog niet begonnen . lk weet dat er momenteel op donderdagavond les is. I '*ens mij is zij daar nu ook heen . Of er donderdagavond de 23`'
septembe r /999 ook nog les is geweest weet ik niet . I'olgens mij niet. Het Tai Chi us
ergens gevestigd aan de .Singel te Deventer. Alijn vriendin volgt volgens mij les van
20.00 tot 21 .00 uur. lk weet dat echter niet zeker . lk weet nog dat ik die donderdagavond vermoedelijk vet geborreld leb . /k schat dat ik een paar halve liters bier gedronken heb . "

In het opsporingsonderzoek zijn ook verschillende getuigen gehoord in dit verband . Wij halen
hier de verklaring aan van een serveerster in de Hooiberg . Zij zei in haar verklaring van

21

oktober 1999 het volgende .
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"lk kan mij herinneren dut De J. op donderdag 23 september /999 in de !looiberg is
geweest . /k weet niet oreer hoe laat De J. in de mak kwam en hoe laat hij is weggegaan. lk bedien in de zaak en ik heb die dag geen discussie meegemaakt over saté . ( ..1
lk weet dat hij aan de bar beeft gereten en dat hij bier heeft gedronken . lk heb hem die
dag niet bediend. Dit heeft J. (E.) gedaan. /k weet wel dut De J. alleen was ."

Opmerking : Hoewel dit uit het door ons verrichte onderzoek niet precies valt na te gaan, betreft het hier waarschijnlijk de door De J . genoemde S . en J . E . . J. F . is echter gedurende het
politieonderzoek niet als getuige gehoord . terwijl hij mogelijk nader had kunnen verklaren
over het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van De J . in de I looiberg op 23 september
1999.

Daarnaast zijn destijds nog diverse andere getuigen gehoord die De J . op 23 september 1999
overdag zijn tegengekomen of hem overdag hebben gezien en die zijn verklaring min of meer
hebben bevestigd.

De verklaringen van R . en andere getuigen (en onderlinge discrepanties daartussen of afwijkingen ten opzichte van de verklaring van De J . ) zijn evenwel niet van doorslaggevend belang
nu die verklaringen niet reppen over de precieze gebeurtenissen op de avond van 23 september 1999 . In het opsporingsonderzoek is destijds vastgesteld dat de weduwe in de loop van de
avond van 23 september 1999 (na 20 :36 uur) is overleden . Er is geen reden om aan die vaststelling te twijfelen . Juist de gebeurtenissen in de avonduren zijn daarom van cruciaal belang.

In dat verband zijn vooral de verklaringen van De J . en zijn vriendin relevant. nu zij de enigen
zijn die over hun eigen en over elkaars activiteiten in de avonduren van 23 september 1999
verklaren . Mogelijk had ook de al genoemde J . F . meer licht op de gang van zaken in de
avonduren kunnen werpen . Zoals reeds opgemerkt is hij echter niet gehoord in het kader van
het opsporingsonderzoek . Gezien het tijdsverloop is er vanaf gezien om betrokkene hier
alsnog over te bevragen.

Door de vriendin van De J ., M.W ., zijn meerdere verklaringen afgelegd . Zij is voor het eerst
gehoord op 28 september 1999 . Hiervan is om onduidelijke redenen geen proces-verbaal opgemaakt : in het tactisch journaal staat hierover het volgende gemuteerd :
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In haar ironing te Deventer ( .) een gesprek gehad troel A1 ill ( . .). Met haar het alibi
van De J. doorgesproken. (...) Op donderdag 990923 heeft getuige een halve c/ag gewerkt . Zij kwam omstreeks 15.30 uur /huts. De J was op dat moment niet thuis . Getuige kon =ich herinneren dat De J. tussen 17.00 en 19.00 uur thuis is gekomen en dat hij
_ich vervolgens zoals gebruikelijk met het eten is gaan beng houden . De rest van de
avond :1/n getuige en De ./. thuisgebleven.

Op 12 oktober 1999 is M .W. opnieuw gehoord als getuige . Zij verklaarde toen over donderdag 23 september 1999 het volgende.

"Dinsdag de 21' september was de eerste werkdag voor mij na mijn vakantie . ( . .l Ik
werkte na mijn vakantie van 09 .00 tot 14 .00 Intr. omdat ik na mijn ziekte maar halve
dagen mag werken. Dit kan per slag verschillen en kan een keer Int/open tot /5 .00 of
15.30 uur.
Op donderdag 23 september was De J aan het koken toen ik omst reeks 16.30 uur
thuis kwam. Na het eten hebben we die dag niets meer buitenshuis gedaan . tie : yn
vroeg naar bed gegaan en hebben in bed nog liggen koken naar het programma de .l=
fries. /k hen die avond niet meer weg geweest en De J. ook niet, ten_i'j ik al in slaap
moet :On geweest en dat is naar mijn schatting omstreeks 23 .30 uur geweest. "

Op 16 januari 2006 is M .W . ondervraagd door twee particuliere onderzoekers uit het team
rond M. de Hond . Het verslag van dit gesprek is eveneens overgelegd door M . de Hond . Zij
heeft tijdens dit gesprek volgens deze onderzoekers het volgende gezegd:

"t: leg/ mij dat cie verklaringen van De J. en mij niet kloppen. lk heb de rechercheurs
hierop geween . maar dit is niet veranderd. L zegt mij dat De J. op 23 september 1999
te 19.30 uur nog steeds niet thilis was, dit klopt. Ik heb eerst verklaard dat De J. 16.30
uur eten aan bet koken was . maar dit klopt stiet. Ik heb De J. rond etenstod en voor in
de avond niet gezien . /k was voor 20.00 uur hij de sociëteit "Ceres I'esw ". lk was
daar een van de eersten. Er was nog bijna niemand /k weet niet hoe laat De J. duur
kwam. (. .) hebt mij 2 keer herhaald dat wat ik nut verklaar cruciaal in verband met
het alibi van De J. is. Dat kan wel zijn, maar _ochs ik het nu verklaar . :a is het."
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Op 2 februari 2006 heeft naar aanleiding van de berichtgeving in de media over dit orienterend vooronderzoek op het politiebureau te Deventer een gesprek plaatsgevonden tussen een
politieambtenaar en De J . en zijn vriendin . Dit gesprek vond plaats teneinde een inschatting
le maken of de media-aandacht de politic noopte tot het treffen van tijdelijke maatregelen
rondom hun woning . In het proces-verbaal dat van dit gesprek is opgemaakt . staat onder
meer het volgende vermeld:

"Al If'. had toen . in september 1999, inderdaad een verklaring afgelegd die hem (De
J.) een alibi verschafte . Dal juist deze verklaring in de pers in twijfel wordt getrokken.
verbaasde hun heide ten zeerste . We/ was aan de orde dat Al li'. na haar I ` verklaring
door twee rechercheurs aanvullend was gehoord over de bewuste donderdagavond
Dat verhoor (oktober 1999) had kennelijk bij haar thuis plaatsgevonden . Zij had hier
gesproken over het felt dat zij De J. op het adres Brink 21 te Deventer, sociëteit, waar
hij werkte, had ontmoet. Beiden werden die avond aan de bar geholpen door S. . De
vraag was af de naam S. toen naar voren was gekomen in haar verklaring. dat wist zij
niet meer.

waren heiden dus de gehele avond in de sociëteit geweest . De J.

was nog gezien. toen hij op een terras zat hij café De heksenketel ( . .) voordat Al til
zich later bij liet gezelschap voegde . De media gelezen en gehoord hebbende twijfelt
Al.

aan het feit ofhaar latere verklaring . die een aanvulling was op haar 1 verkla-

ring, op schrift is gekomen . mede omdat zij daarvoor niet getekend had. Deze twijfel
heeft zij t.o.v. de genoemde onderzoekers (opm. : van De Hond

c. s.)

aangegeven. die

volgens haar de zaak wellicht anders geïnterpreteerd hebben, waardoor er getwijfeld
wordt aan het relaas van het alibi . Zij bleef inhoudelijk bij haar relaas over het alibi.
en deed daar geen enkele afbreuk aan . "

De verklaringen van M .W. bevatten de volgende onderlinge tegenstrijdigheden:
- Op 28 september 1999 verklaarde zij dal De J . na haar thuis zou zijn gekomen tussen 17 .00
uur en 19 .00 uur:
- Op 12 oktober 1999 maakte zij gewag van het feit dat zij beiden vanaf 16 .30 uur thuis zouden zijn geweest
- Op 16januari 2006 verklaarde zij tegenover de particuliere onderzoekers dat zij beiden de
avond in sociëteit Ceres Vesta hebben doorgebracht:
- Op 2 februari 2006 verklaarde zij tenslotte dat zij inhoudelijk hij haar relaas blijft . Uit deze
verklaring is tevens afte leiden dat door haar melding is gemaakt van een aanvullend politie-
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verhoor waarin zij haar lezing van 16 januari 2006 ook in 1999 aan de politie zou hebben gemeld . In het tactisch journaal is echter geen melding gemaakt van een onderhoud met of verhoor van M .W . na 12 oktober 1999. Ook is in het journaal geen melding gemaakt van een op
een eerder moment tegenover de politie afgelegde verklaring dat zij met De J . de avond in de
sociëteit zou hebben doorgebracht.
Tenslotte corresponderen haar verklaringen niet met de tweede verklaring van De J . en wordt
diens verklaring dus niet door de hare ondersteund.

Op 8 mei 2006 zijn De J . en zijn vriendin . M .W ., onathankelijk van elkaar door de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond geïnterviewd . Zij hebben toen als volgt over de avond van 23 september 2006 verklaard_

M .W. verklaarde:

"L' vraagt mij u al ik op donderdag 23 september 1999 heb gedaan?
Ik hen thuisgekomen. ik weet na al die jaren niet meer hoe laat maar het is in de middag geweest. De J. was c f viezig . M de loop van de namiddag en in het begin van de
avond hebben wij een aantal keren met elkaar gebeld . Wij maakten de afspraak om elkaar te ontmoeten in Ceres r'esta . Dat laatste telejoon je was rond 19 .30 uur. Ik hen
op mijn ffiets gestapt en ben gefietst naar Ceres I'e .sta. Het is ongeveer 10 minuten rijden . Ik heb daar aangebeld. Het dienstdoende bestuurslid deed open. Ik zag dat De J.
ad binnen zat en bier zat te drinken . De J was niet behoorlijk beneveld. maar hij had
wel alcohol gedronken . Buiten De J. was er nog een bestuurslid genaamd S . At . We
zijn daar een aantal uren geweest en het werd steeds drukker . Het was erg gezellig.
Misschien dat we op meerdere verdiepingen zijn geweest . 11'ij zijn steeds samen geweest . WO' zijn samen naar huis gegaan. We zijn lopend (ik met de/tets aan mijt! hand)
naar huis gegaan . We kwamen rond middernacht thuis in mijn huis . Wij hebben nog
wat gegeten en zijn toen gaan slapen . "

"Waarom heeft u eerst het een en vervolgens het ander verklaard op 23 september
1999.
lk ben een super,faut van de X-files. Na meerdere verhoren zijn De J . en ik eens goed
gaan kijken naar die bewuste donderdag 23 september 1999 . lk hen in de televisiegids
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gaan bladeren bij mijn moeder. Ik kon mij later mets herinneren over de af levering
van 23.09'99. Ik heb in de televisiegids gelezen ?raar deze aflevering over ging . . ..
/k heb c/it ook legen de politie toentertijd verteld . De politie kwam op een gegeven
moment langs. Ik heb hun de ?%ï 7? I '-gids laten zien en hel bovenstaande verteld . ik
kreeg de indruk dat liet alibi goed was en dat de politie er verder geen aandacht meer
aan schonk. /k kan mij niet herinneren en ik hierbij een verklaring heb ondertekend.
Toen De .1. en ik erachter kwamen dal het bovenstaande kennelijk niet bekend was hij
de politie zijn wij op 02022006 naar het politiebureau te Deventer gegaan en hebben
ons verhaal gedaan.

De J . verklaarde:

"t: vraagt mij duidelijk en gedetailleerd te omschrijven wat ik op donderdag 23 september 1999 overdag en in de avonduren heb gedaan.
Heel veel leuke dingen . Het was mooi weer. lk heb die dag vet geborreld. De vader
van mijn vriendin is ook psychiater. Die was overleden in 1999 . Dat speelt e in die tijd
en er waren een hoop problemen omtrent z iM begrafenis . Die bewuste donderdag was
een van de eerste dagen dat ik even wat anders kon doen . lk ben naar het terras van
het ca/e "EI" gegaan . Ik vond het daar gezellig en de bediening was goed. lk hen begonnen met koffie met amaretto en ben geëindigd met bier . /k heb met veel mensen gepraat die ik ken . lk heb daar de hele middag totdat liet koud werd gezeten . /k ben weggegaan toen ik niet meer in cle zon zat . Het werd koud toen de zon wegging . lk ben
naar mijn vriendin aan fret hellen gegaan . Ik heb haar meerdere keren gebeld. 1k had
een mobiele telefoon . die had ik gekregen van mevr . N'..
U vraagt mij of ik verder wil vertellen over donderdag 23 september 1999.
Toen het koud werd op het terras. ben ik nog met mijn nichtje naar "de Heks"gelopen. Dat is ook eet? Cate . lk ben ook nog bij de Hooiberg geweest . Op donderdag is het
volgens mij koopavond. ( . .)Ik weet niet of ik eerst naar de Heks ben gegaan of nanar
de Hooiberg. De Heks zit aan de Brink te Deventer . De Hooiberg zit aan de St romarkt
te Deventer.
U vraagt mij hoe het komt dat er zoveel verschil zit in nijp eerste afgelegde verklaring

en mijn tweede afgelegde verklaring.
lk heb alle gegevens van een paar dagen kennelijk op een hoop gelegd Dat komt door
mijn dvslectie . /k heb cent in 1999 ook tegen de politie gezegd Ze hebben me wel ge-
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bolpen . lk gebruik normaal een agenda om te onthouden wat ik doe . : tangenen ik half
september 1999 gestopt was met werken. heb ik geen agenda meer bijgehouden.

U :egt ,tij dat mijn vriendin op een later moment heeft verklaard dat wij elkaar de
avond van donderdag 23 september /999 hebben ontmoet bij de sociëteit Ceres I'esta
en dat dit na 20.00 uur moet zijn geweest . U vraagt mijn reactie hierop.
Dat klopt, ik ben de dag van het overlijden naar de sociëteit geweest . Er wo rdt een
logboek bijgehouden bij die sociëteit. Helaas bestaat die sociëteit niet meer, maar er
is wel een archief ondergebracht . misschien bij de Gemeente Deventer. A/ijn vriendin
weet dit wel.
lk denk dat mijn vriendin en ik die dag in een telefoongesprek met elkaar hebben gjgesproken. lk denk dat ik de beheerder (S. AP van Ceres was tegengekomen op de Brink
en clot ik zo op het idee kv am om daar naartoe te gaa . t oordat ik bij Ceres brain.
ben ik in ieder geval niet thuis geweest, want clan ken ik mijzellf dan ga ik niet meer
weg „

Naar aanleiding van deze verklaring is op 17 mei 2006 navraag gedaan bij de directeur Stadsarchief en Atheneumbibliotheek van de gemeente Deventer of de relevante administratie en/of
logboeken van sociëteit Ceres Vesta in dat archief aanwezig zijn . Deze administratie en/of
logboeken bleken echter niet aanwezig in dit archief

7.2.1

Conclusie over tegenstrijdige verklaringen De J . en zijn vriendin

De aanvankelijke verklaringen van De J . en M .W . bevatten een aantal tegenstrijdigheden.
Hun verklaringen van 8 mei 2006 daarentegen zijn consistent . Niet valt echter uit te sluiten
dat De J . en M .W. in de (lange) periode tussen hun aanvankelijke verklaringen en hun verklaringen van mei 2006 met elkaar over deze zaak hebben gesproken en dat dit van invloed is
geweest op de inhoud van hun laatste verklaringen . Gebleken is dat de Iogbocken van societeit Ceres Vesta niet voorhanden zijn hij het Stadsarehiefen Atheneumbibliotheek van de
Gemeente Deventer . Daarmee is het, mede gelet op het grote tijdverloop sinds 1999, vrijwel
onmogelijk om de verklaringen van De J . en M .W . op hun juistheid te toetsen.
Daar komt hij dat de relevantie van nader onderzoek op dit punt zeer beperkt is . Ook wanneer
het alibi van De J . niet geheel sluitend zou blijken te zijn . levert dit op zichzelf immers geen
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feiten of omstandigheden op die de veronderstelling rechtvaardigen dat De J . de moord op de
weduwe W . heeft gepleegd.

Ad 2 :

de

telefoontjes van

De J . op 23

september

1999

Op 9 december 1999 werd in het tactisch journaal het volgende vastgelegd:

I'ia Libertel printergegevens ontvangen van de telefoonnummers : 06-557

(Iele-

, fool De J. . enz . .) I'ia dit nummer zijn er die dag vanaf 12 .35 tot 19.31 uur gesprekken
gevoerd. Om 16 .5/ . 17.19 en om 19 .19 uur helde dit nummer met het nummer 0570(hutsliln van =iln vriendin) gedurende respec iievelíi/k 46$, 66 7 en 0290 seconden.
En_ . ..

Op basis van de prinsgegevens is gedurende het opsporingsonderzoek geen nader onderzoek
verricht, bijvoorbeeld door De J . en zijn vriendin daar in een nader verhoor mee te confronteren.

Tijdens de al genoemde interviews door de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond met De J . en
M .W . op 8 mei 2006 . verklaarden zij over dit telefoonverkeer als volgt:

De J . verklaarde:

"ik ben weggegaan toen ik niet meer in de zon zat . Het werd koud toen de zon wegging. Ik hen naar mijn vriendin aan het bellen gegaan . Ik heb haar meerdere keren
geheld lk had een mobiele telejoon . die had ik gekregen van mevr .

."

M .W . verklaarde:

"f. vraagt

wal ik op donderdag 23 september 1999 heb gedaan?

Ik hen thuisgekomen. ik weet na al die jaren Hiel meer hoe laat . maar bet is in de ntiddag geweest. De J. was afirezig . 1n de loop van de namiddag en in het begin van de
avond hebben wij een aantal keren met elkaar geheld. W~ maakten de afspraak om elkaar te ontmoeten in Ceres I 'esm . Dal laatste telefoontje was rond /9 .30 uur. /k ben
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al)

mijn/iels gestapt en hen gefietst naar Ceres I sta. //et is ongeveer

/0

minuten rij-

den.

7.2 .2

Conclusie over telefoonverkeer op 23 september 1999

De destijds door De J . en M.W. gedurende het opsporingsonderzoek afgelegde verklaringen
kloppen niet met de gegevens omtrent het onderlinge telefoonverkeer. De recente verklaringen van M .W. in januari, februari en mei 2006 en de verklaring van De J . van mei 2006 schetsen een beeld dat wel past hij de gegevens omtrent het telefoonverkeer in de avonduren van
23 september 1999 .
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8.

De anonieme briefjes

8.1

Veronderstellingen NI . de Hond

M . de Hond heelt ten aanzien van de anonieme briefjes kort weergegeven het volgende naar
voren gebracht:

Klaarblijkelijk waren beide briefjes erop gericht de recherche te doen geloven dat cr ook
anderen dan bekenden van de weduwe W . betrokken konden zijn geweest hij de moord.
Degene die deze briefjes had geschreven . was hetzij de moordenaar. hetzij iemand anders
met daderkennis.

Het eerste briefje moet in de tuin hebben gelegen voordat het stoffelijk overschot van weduwe W . werd gevonden . I let tweede briefje werd geschreven op het moment dat De J . de
enige verdachte was . De enige die op dat moment belang had bij deze brief was om deze
reden De J ..

3 . Blijkens het schriltvergelijkend onderzoek van Bureau Waisvisz zijn heide briefes
hoogstwaarschijnlijk door dezelfde persoon geschreven en is deze persoon de vriendin
van DeJ ..

8.2

Bevindingen oriënterend vooronderzoek

Ad I en 2 : briefjes als afleidingsmanoeuvre ; tijdstippen zouden wijzen naar De J.

Na het aantreffen van het stoffelijk overschot van de weduwe W . op 25 september 1999 hebben de Mobiele Eenheid en de technische recherche (TR) de tuinen in de nabijheid van de
woning doorzocht . Daarbij werd in de voortuin van de woning van de weduwe W . een anoniem briefje gevonden . Dit anonieme briefje had de volgende lekst:

"hierbij wil ik mijn excuus aanbieden want ik durf niet zomaar hij u aan
re hellen want ik weet dat u kwaad bent op mij en mij vriend maar toch wil
ik u mijn excuus aanbieden ders doe ik het op den , manier want ik weet dat
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u voor de spullen die ik en mij vriend hebben gestolen hard gewerkt hebben . Dus ik kan me voor stellen dat u kwaad bent nu zal u . . . denken dat ik
deze brief moet schrijven maar dat hoefde ik niet maar ik doe het toch . En
ik hoop dat u mijn excuus aanvaard. "

Dit anonieme briefje betreft een verfrommeld papier, formaat A4 uit een notitieblok en is geschreven met een rode pen.

In het op 19 oktober en op 20 oktober 1999 (herhaling) uitgezonden tv-programma "Opsporing Verzocht" is dit brief e getoond.
j
Op 21 oktober 1999 kwam naar aanleiding van dit tv-programma hij het onderzoeksteam een
melding binnen . afkomstig van mevrouw W . Waisvisz-Schurgers namens Algemeen Schriftkundig Bureau E&W Waisvisz . Zij bood het onderzoeksteam aan behulpzaam te zijn hij het
opmaken van een soort profiel van de briefsehrijv( Wet ..

Op 21 oktober 1999 kwam op het politiebureau Boxbergerweg te Deventer een (tweede) anonieme, niet gefrankeerde brief binnen gericht aan het onderzoeksteam niet de volgende tekst:

"geacht onderzoeksteam,
Misschien is wat ik u te melden heb voor u oud nieuws . Maar toch wil ik
u zeggen dat de vermoorde mevrouw aan de Zwolscheweg . via een bureau tegen betaling jonge mannen aan huis deed ontvangen.

Sterkte met het onderzoek . "

Deze (tweede) brief werd door het onderzoeksteam doorgestuurd naar de technische recherche.

Op 26 oktober 1999 vond tussen het onderzoeksteam en het NFI telefonisch overleg plaats
over de eerste anonieme brief, die is gevonden in de voortuin van de woning van de weduwe
W .. Er werd afgesproken dat een kopie van deze brief voor een handschrittonderzoek zou
worden gezonden naar het gerechtelijk laboratorium .
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Tevens besloot de leiding van het onderzoeksteam op die dag naar aanleiding van een telefonische herinnering van mevrouw Waisvisz van diezelfde dag een kopie van de eerste anonieme brief te zenden aan het Bureau Waisvisz voor het maken van een soort profiel van de
schrijv( fst Ier.

Het onderzoeksteam ontving op 2 november 1999 van het NFI de bevindingen van het onderzoek naar de eerste anonieme brief Deze luidden:
de schrijver/ster heeft niet een hoog ontwikkelingsniveau;
het taalgebruik betreft iemand van vermoedelijk jonger dan 30 jaar:
het schrift bevat voldoende specifieke kenmerken om een positief vergelijkingsonderzoek
te kunnen uitvoeren:
het schrift lijkt eerder van een vrouw dan van een man afkomstig te zijn.

Op 2 november /999 meldde de technische recherche aan het onderzoeksteam dat op de
tweede anonieme brief (van 21 oktober 1999) en bijbehorende enveloppe geen bruikbare
dactyloscopische sporen waren aangetroffen.

I Iet onderzoeksteam ontving op 3 november 1999 een schrijven van Bureau Waisvisz niet de
volgende bevindingen over de eerste anonieme brief':
het handschrift doet vrouwelijk aan:
-

de schrijver is introvert (leg' niet snel contacten en kan contacten niet in stand houden);
voelt zich snel afgewezen/neiging in schulp kruipen:

-

schrijver is moedergebonden . dwz hij kan verlangens hebben naar de wat oudere rijpere
vrouw, temeer daar hij in seksueel opzicht in een soort identiteitscrisis verkeert . Seksueel
onvermogen/mogelijk homofiele aanleg;
schrijver doet zich anders voor dan hij/zij
schrijver kent slachtoffer en is al in contact geweest niet slachtoffer terzake van diefstal,
voordat briefje werd geschreven:

-

het is niet uitgesloten dat de schrijver behoort tot de patiëntenkring van W .;
schrijver is labiel .
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In het journaal van het onderzoeksteam zijn de twee anonieme briefjes verder niet meer vermeld.

Uit de inhoud van het eerste anonieme briefje (de excuusbrief) kan worden afgeleid dat er
twee personen (schrijver en vriend) spullen hebben gestolen hij iemand hij wie de schrijver
niet durft aan te bellen om excuses te maken.
In de inhoud van het briefje is echter geen melding gemaakt van de naam van degene bij wie
gestolen is, noch bevat het briefje enige verwijzing of aanwijzing naar de identiteit van diegene die door schrijver en vriend zijn bestolen . Op geen enkele wijze wordt in dit anonieme
briefje een relatie gelegd naar de persoon van de weduwe W . of de woning of goederen van
de weduwe W ..

Hoewel het briefje in de tuin van de woning van weduwe W . is gevonden, staat het mede gelet op het voorgaande geenszins vast dat dit briefje was bestemd voor deze woning . noch is
hieruit af te leiden dat dit brief ie op die plek lag om door de recherche te worden gevonden.
Dit laatste zou bijvoorbeeld anders zijn geweest indien dit anonieme briefje was gedeponeerd
in de brievenbus of op andere wijze direct te relateren zou zijn geweest aan de woning van de
weduwe W . of aan haar zelf

In hoofdstuk 10 "Motief (van De J .) van deze rapportage wordt uiteengezet dat op geen enkele wijze is gebleken dat er vanuit de woning van de weduwe W . rondom het tijdstip waarop
de moord heeft plaatsgevonden, geld of goederen zijn weggenomen . Dientengevolge wordt de
inhoud van het eerste anonieme briefje op dit onderdeel niet bevestigd.

Het tweede anonieme brief ie (de escortbrief) is ont v angen nadat via de media algemeen bekend was geworden dat de weduwe W . was vermoord en dat een team van de politie doende
was met het onderzoek . De inhoud van dit briefte is ook neer algemeen van inhoud . De verwijzing naar een escortbureau is niet nader gepreciseerd door de schrijver.
Opmerkelijk is wel dat de schrijver van dit tweede briefje refereert aan "'oud nieuws" . Dit
terwijl uit liet onderzoek van de regiopolitie IJsselland op basis van de reeds afgelegde verklaringen van een aantal getuigen het beeld naar voren was gekomen dat de weduwe W . kieskeurig was in het aangaan van contacten met anderen . Geen van de getuigen heeft verklaard dat
de weduwe W . jonge mannen ontving .
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Meerdere personen hebben daarentegen verklaard dat de weduwe W . voor wat betreft vreemden een afhoudende en voorzichtige houding aannam.
In dit verband verwezen wij naar de volgende verklaringen:
een buurvrouw in haar verklaring van 25 september 1999;
- een bridgevriend in zijn verklaring van 26 september 1999;
- de schoonmaakster in haar verklaring van 26 september 1999:
buurtbewoners in hun verklaring van 26 september 1999.

Ook op de inbeslaggenomen scheurkalender. op welke scheurkalender de weduwe W . haar
afspraken nauwgezet noteerde, zijn geen namen aangetroffen die wijzen op jonge mannen dan
wel op een (escort-)bureau . Evenmin zijn daarop andere afspraken aangetroffen die de stelling van het tweede anonieme briefje zouden kunnen ondersteunen.

Het eerste briefje is gevonden in de tuin op dezelfde dag dat het stoffelijk overschot van de
weduwe W . in haar woning werd aangetroffen . Het politieonderzoek wees uit, mede gelet op
de in de woning nog op de deurmat liggende post, dat de moord enkele dagen eerder had
plaatsgevonden (op 23 september 1999).

8.2 .1 Conclusie over de anonieme briefjes en de tijdstippen daarvan
De veronderstelling dal de twee anonieme briefjes zijn geschreven met het vooropgezette plan
om de politie in het onderzoek naar de dader van de moord op de weduwe W . om de tuin te
leiden word' niet ondersteund door de resultaten van het oriënterend vooronderzoek.

Uit het eerste anonieme briefje (de excuusbrien is geen aantoonbare relatie te leggen met de
woning van de weduwe

w . . Ook is niet vast te stellen hoc en wanneer het eerste anonieme

briefje (het excuusbriefje) in de tuin van de weduwe W . terecht zouzijn gekomen . En zelfs als
het briefje reeds vóór het aantreden van het stoffelijk overschot in de tuin zou hebben gelegen, impliceert dit niet dat hiermee is aangetoond dat de schrijver van het briefje over daderkennis beschikte . aangezien in het briefje, zoals reeds opgemerkt, enige relatie tot de persoon
van de weduwe W . . haar woning of haar goederen ontbreekt en er bovendien (zie hierna
hoofdstuk I0) niet is vastgesteld of aannemelijk geworden da' er goederen gestolen zijn.

Aangezien in het tweede anonieme briefje hiervoor elke aanwijzing ontbreekt, is een relatie
tussen dit anonieme briefje en De J . niet te leggen . Het feit dat . op het moment dat het onder-
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zoeksteam Ziet tweede anonieme briefje ontving . De J . de enige persoon was die (gedeeltelijk)
was gehoord met de zogeheten cautie, maakt dit niet anders.

Ad 3 : de briefjes zouden zijn geschreven door de vriendin van Del

Bureau Waisvisz heeft op meerdere momenten gerapporteerd omtrent de mogelijke schrijver(s) van de anonieme briefjes.

In eerste instantie werd door Waisvisz aan het onderzoeksteam van de regiopolitie IJsselland
bericht dat in het kader van een soort daderprofiel gedacht moet worden aan een man die onder meer verlangens kan hebben naar de wat oudere rijpere vrouw . Nadien werd telkens gerapporteerd dat beide briefes mogelijk door dezelfde persoon zijn geschreven . te weten door
een vrouw zijnde de vriendin van De J ..
Wat hierbij opvalt is dat het bureau Waisvisz op basis van herhaald sehriftvergelijkend onderzoek aan hetzelfde materiaal steeds wisselende conclusies trekt, waarbij de mate van waarschijnlijkheid dat de vriendin van De J . de briefjes zou hebben geschreven varieert van een
"zeer grote kans" naar "hoogstwaarschijnlijk"

M .W. is door twee particuliere onderzoekers uit het team rond M . de Hond op 16 januari 2006
nadrukkelijk bevraagd over de beide briefjes . Zij verklaarde:

" lk heb de door tr bedoelde brieven niet geschreven. U vraagt mrj nu on: dan mee te

herken aan een schrijfproef lk wil dat wet . . ."

Op 10 maart 2006 heeft de met het orienterend vooronderzoek belaste officier van justitie een
gesprek gehad met profdr P .J . van Koppen . In dit gesprek is onder nicer de door Ziet Bureau
Waisvisz gehanteerde handschriftvergelijkend onderzoek aan de orde gesteld . Desgevraagd is
prof dr

P .J . van Koppen van mening dal door de wijze waarop het handschrilivergelijkend

onderzoek heeft plaatsgevonden, namelijk door de twee briefjes alleen te vergelijken met het
handschrift van slechts één persoon . dit onderzoek een verwachtingsgeleid karakter heeft gekregen . Een dergelijk verwachtingsgeleid onderzoek beïnvloedt in sterk negatieve zin de ohjectieve beoordeling van de mate van overeenstemming die wordt geconstateerd tussen de
vergeleken handschriften . Dit maakt het trekken van een conclusie zoals gedaan door Bureau
Waisvisz discutabel . aldus Van Koppen .
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Het vorenstaande geeft echter geen uitsluitsel over de door M . de Hand opgeworpen hypothese dat M .W. de anonieme briefjes heelt geschreven.

Aanvullend handschriftvergelijkend onderzoek
Om op dit punt klaarheid te brengen heets de met het orienterend vooronderzoek belaste officier van justitie het NFI opdracht gegeven tot het verrichten van een handschriftvergelijkend
onderzoek.

Teneinde te voorkomen dat het handschriftvergelijkend onderzoek om welke reden dan ook
verwachtingsgeleid zou kunnen worden uitgevoerd . is opdracht gegeven een methode te gebruiken waarbij het Nhl naast de twee originele anonieme brietjes (aangesterkt als A en B)
vier geanonimiseerde schrijfproeven voor onderzoek werden aangeleverd . De vier voor het
NFI anonieme schrijfproeven zijn verricht door de vriendin van De .I . en drie vrouwen uit haar
leeftijdscategorie die afkomstig zijn uit dezelfde regio (zij werden aan geduid als Ni tot en
met N4).

Het NFI heeft ons op 4 april 2006 voorlopig en vervolgens op 27 april 2006 nicer uitgebreid
op de hoogte gesteld van hun bevindingen . Op 27 april 2006 heeft het NFI als volgt gerapporteerd:

1. de brieven ,4 en 8 zijn irnarcchr nlpk niet geschreven door dezelfde persoon:
2. brief .4 is n acasclrtinlijk niet geschreven door één van de schrijvers NI tot en met NJ;
3. brief B is waarschijnlijk niet geschreven door één van de schrijvers ;VI tot en neet N-!.

Met vergelijkingshandschrift van de schrijvers r\7 tot en met N4 git omstreeks dezelfde
periode als waarin de brieven A en B zijn geschreven is wellicht meer duidelijkheid te
krijgen ten aanzien van de vraag of zij een van de of beide brieven,4 en B hebben geschreven.

Opmerking:
De resultaten van het vergelijkend schrifionderzoek worden gels rmuleerd in de vorm van een
conclusie waarin wordt aangegeven hoc waarschijnlijk de onderzoeker het acht dat het he-
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twiste schrift is geproduceerd door een bepaalde schrijver . Daarbij wordt gebruik gemaakt van
de volgende waarschijnlijkheidsgradaties:
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
hoogstwaarschijnlijk
waarschijnlijk
waarschijnlijk niet
hoogstwaarschijnlijk niet
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet.

De met liet oriënterend vooronderzoek belaste officier van justitie heeft op 4 mei 2006 aan de
Forensic Science Service (FSS) in Engeland opdracht gegeven eveneens een handschriftvergelijkend onderzoek uit te voeren, zoals dat in zijn opdracht eerder door het NFI is uitgevoerd . Op 17 mei 2006 heeft de FSS als conclusie naar aanleiding van het verrichte onderzoek het volgende gerapporteerd:

al there is moderate suppor(frr the proposition that the letters : f and B erere not written by
the same person.
b} there is moderate support for the proposition that the letters A and B erere not written by
ally of the authors of items Nl-N'4.
De FSS maakt gebruik van de volgende waarschijnlijkheidsgradaties:
I . Conclusive evidence of authorship
2. Very strong support that the writings were produced by the same person
3. Strong support that the writings were produced by the same person
4. Moderate support that the writings were produced by the same person
5. Inconclusive. No opinion can be expressed.
6. Moderate support that the writings were produced by different people
7. Strong support that the writings were produced by different people
8. Very strong support that the writings were produced by different people
9. Conclusive evidence that the writings were produced by different people.

Op verzoek van Ni . de Hond heeft inmiddels ook een Amerikaanse schriftkundige onderzoek
verricht naar de twee anonieme briefjes . Deze schriftkundige heeft op basis van kopieën van
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de anonieme briefes (de originelen zijn in ons bezit) en een aantal brieven die door de vriendin van De J . geschreven zijn vastgesteld, dat deze de schrijfster is van de anonieme briefes.

De met het oriënterend vooronderzoek belaste officier van justitie heeft aan de F .I3 .I . verzocht
om nadere informatie omtrent deze schriftkundige . De F .B .I . heeft naar aanleiding van dit
verzoek op 23 mei 2006 bericht dat diens deskundigheid en geloofwaardigheid recentelijk in
een aantal met name genoemde zaken in twijfel is getrokken.

Bij beoordeling van de deskundigheid van schriftkundigen in de Verenigde Staten wordt veel
belang gehecht aan een certificatie door de American Board of Forensic Document Exaniiners . De door M . de Hand ingeschakelde schriftkundige komt niet voor op de lijst van door
bedoelde board gecertificeerde schriftdeskundigen Jwwwabdfeorv/t

8.2.2 Conclusie over de mogelijke schrijver van de briefjes
De resultaten van het handschrittvergelijkend onderzoek van zowel het NFI als de FSS wijzen
uit dat M .W. waarschijnlijk niet één of beide anonieme briefjes heeft geschreven.
De veronderstellingen van M . de I lond zijn tot op heden ook voor het overige op geen enkele
wijze gesteund door de bevindingen uit het oriënterend vooronderzoek.

Nu de bevindingen van het NFI voorlopige resultaten betreffen en het NFI aangeeft dat met
handschriften uit 1999 met neer zekerheid een conclusie kan worden getrokken . verdient het
aanbeveling om nicer zekerheid te verkrijgen omtrent de anonieme briefjes en het NFI opdracht te te geven een nadere handschriftvergelijking uitte voeren op basis van het handsehrift van betrokkenen NI tot en niet N4 uit 1999 .
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9.

\loordwapen

9.1

Veronderstellingen M. de Hond

Ni . de I zond heeft ten aanzien van het moordwapen kort weergegeven het volgende naar voren
gebracht:

I . De J . verklaart zelf in het bezit te zijn van een (koks-)messenverzameling van het merk
"Global".

2. Ecn van de bloedsporen op de blouse van het slachtotter laat een afdruk zien van het mes
waarmee zij vermoord zou zijn en deze afdruk is gelijkvormig aan een Global Toerneermes GF 8. In enkele van de op de blouse van weduwe W . aangetroffen bloedsporen kan
een patroon worden herkend dat sterke gelijkenis vertoont met het patroon van het heft
van een Global tiles . Tevens heeft M . de Hond gewezen op een aantal op de blouse waar
te nemen "holletjesvormige" bloedsporen . Deze zouden in vorm overeenkomen niet het
heft van hetzelfde Global Mes

3. Op 25 september 1999 heeft De J . in Arnhem een Global Toerneerntes GFI7 aangeschaft.
Dit mes zou zijn aangeschaft ter vervanging van het Globalmes dat De J . als moordwapen
zou hebben gebruikt.

Opmerking : Op basis van de brochure van de firma die de Global messen fabriceert . gaan wij
ervan uit dat M . de Hond c .s . doelt op de messen uit de serie Global niet de codes GS8 en
GSF 17. Deze messen van het merk Global zijn de enige messen die overeenkomen met de
door Ni . de Hond beschreven messen . Op internet zijn verschillende afbeeldingen van beide
messen met bijbehorende codes te vinden . Messen met de codes (iF8 en GFI7 bestaan voor
zover bekend niet in de Global-serie.

9.2

Bevindingen oriënterend vooronderzoek

Ad I : de Global messenverzameling van 1)e .1.

De J . verklaarde hierover in zijn verhoor op 12 oktober 1999 :

"I 'raag: Draagt n een mes hij rich.
GETUIGE:
Neen. lk heb wel een mes . Het betreft een soort toolkit mes. Het is een mes met bv een
schroevedraaier en dergelijk. Ik draag dal mes tijdens mijn werk altijd hj me . Het is
nu thuis en het zit aan mijn broek. lk heb het mes nooit bij me gedragen als ik bij mevrouw 11 : op bezoek ging . Zij wilde altijd dat ik er keurig ne jes hij liep . lk liep dan
niet in werkkleding.
Ik vergis mij. lk heb het wel eens hij snij gehad om klusjes in de tuin van de familie te
doen of kleine klusjes in en rond de Ir oning.
Praag: !leeft U een messenverzameling:
GETUIGE:
/k heb nog een aantal messen thuis. lk heb vroeger een verzameling krissen gehad Die
heb ik niet weer. ik heb thuis nog twee andere kerbermessen . Die liggen thuis in mijn
kofjér.
Ook heb ik een groot aantal koksmessen thuis. Deze z jn van het merk Global . (. . .)
l 'vraagt mij of ik een van deze messen onder mijn hoofdkussen bewaar.
GETUIGE:
Dat is juist. Dat doe ik altijd als ik mij bedreigd voel . lk roe/ mij zeker nu. nadat iewand om het leren is gebracht . bedreigd"
Op 8 mei 2006 is De .1 . in het kader van dit orienterend vooronderzoek geinterviewd door medewerkers van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond . Hij meldde in zijn verklaring onder
nicer het volgende:

"U:egt
zegt mij dat ik eerder al heb verklaard dat ik een aantal messen in mijn bezit had.
t ? vraagt mij om precies te vertellen welke messen ik had voor, tijdens en na de moord
op

mevrouw.

lk had toen koksmessen in mijn bezit (Global) en een mu llitool (zakmes) van het merk
"Kerber" (hierin zaten allerlei handige dingen, een multifunctioneel mes).
U vraagt mij welke messen ik van het merk Global had, voor . tijdens en na de moord.
Deze messen zijn heel duur. ik mocht er af en toe eentje kopen . lk ging op 25/09/1999
kijken voor een magneetstrip . dus ik had er zeker meerdere. rond de 6 messen denk ik.
/k weet niet welke nummers ik medio september 1999 in uni/n bezit had .

Ook de vriendin van De J . is op 8 mei 2006 geinterviewd door medewerkers van RotterdamRijnmond . Lij meldde onder meer het volgende:

vraagt welke teat deze globalmessen hadden.
Allerlei soorten en maten (. .) groentemessen . vleescessen. De kleinste is een schilmesje zoals een aardappelschilmesje . Ze hangen

thuis. maar ik gebruik ze niet.

ik vind ze onhandig.

Tevens is in hetzelfde kader op die datum ook de ex-vriendin van De J . geïnterviewd . Zij verklaarde hij die gelegenheid dat zij in het najaar van 1993 bij De J . een Global GS8 heeft gezien "in zijn messenblok".

9.2 .1 Conclusie over de messenverzameling van De J.

De J . heeft zelf meermalen verklaard over een aantal Global messen te beschikken . In het opsporingsonderzoek verklaart hij hier openlijk over, net als in zijn nicest recente verklaring.
Bovendien wordt het bezit van deze messen bevestigd door verklaringen van zijn vriendin en
zijn ex-vriendin.

Ad 2 : afdruk mes (lemmet) op blouse

M . de I Zond stelt dat één van de op de blouse van het slachtoffer aangetroffen bloedsporen
qua vorm en omvang zou lijken op het lemmet van een Global Toerneermes GS8 . Naar deze
veronderstelling is gedurende het opsporingsonderzoek geen specifiek onderzoek verr icht.
Wel zijn de navolgende bevindingen uit het opsporingsonderzoek in dit verband van belang.

Op de blouse van het slachtoffer zijn verschillende bloedsporen aangetroffen . Naar deze sporen is — zij het deels pas in een laat stadium — ook onderzoek verricht door verschillende deskundigen . Ditzelfde geldt voor de sporen van de messteken op en in de blouse en het lichaam
van het slachtoffer.
Het onderzoek hiernaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van een mes waarvan in eerste instantie op basis van een geurp
proef werd aangenomen dat dit het moorwapen was . Dit
mes was kort na de moord . op 26 september 1999, in de XXXstraat te Deventer aangetroffen
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en in beslag genomen . De uitkomst van de geurproef, die het mes herleidbaar maakte tot de
veroordeelde L ., is tot aan de behandeling door het gerechtshof in 's-Hertogenbosch ook tot
bewijs gebruikt . Uiteindelijk heeft de behandelend advocaat-generaal in 's-I lertogenbosch het
betreffende tiles niet langer als bewijsmiddel opgevoerd, omdat uit nader DNA-onderzoek
was gebleken dat het op het mes aangetroffen DNA op geen enkele wijze in verband kon
worden gebracht niet het delict . Ook het hof heeft dit in zijn arrest niet (langer) als bewijsmiddel gehanteerd.
Dit mes zal daarom bij de verdere behandeling van dit onderwerp buiten beschouwing blijven.
Wel zullen de resultaten van het onderzoek naar de steek- en bloedsporen aan de orde komen,
voor zover die van belang zijn voor bespreking van de door M . de Hond geformuleerde stelling. Met name de resultaten van nader onderzoek . dat voorafgaand aan de behandeling bij het
gerechtshof te 's-Hertogenbosch op verzoek van de advocaat-generaal is verricht . zullen hierbij aan de orde komen . Daarbij zijn de volgende bevindingen van belang.

In het rapport van het NFI van 22 januari 2004 is gesteld dat na onderzoek is gebleken dat de
structuur van de blouse een zodanige is, dat vloeistof daarop ecn steeds wisselend patroon
maakt . De conclusie in het rapport luidt dan als volgt:

"De twee overdrachtspatronen op de blouse kunnen zipt veroorzaakt door een mes.
Door de aard van het materiaal waarvan de blouse is vervaardigd (zie experimenten
met passieve bloeddruppels) zijn geen specifieke kenmerken van het tape mes in het
overdrachtspatroon vast te stellen ."
In eerste aanleg is door het NFI ook onderzoek gedaan naar de vraag "door welk voorwerp de
beschadigingen in de blouse van het slachtolter veroorzaakt zijn" . Deze vraagstelling was
mede ingegeven door de ogenschijnlijk mesvormige bloedsporen op de blouse . Het NFI heeft
hier over gerapporteerd op 21 februari 2000 en kwam daarbij tot de volgende conclusie:

"Gezien het heschadigingsbeeld kunnen de beschadigingen in de blouse van het
slachtoffer zijn veroorzaakt door een zeer scherprandig voorwerp . Echter gezien de
complexiteit van het beschadigingsbeeld van de beschadigingen in de blouse van het
slachtoffer kan geen uitspraak worden gedaan over liet vermoedelijk gebruikte scherprandige voorwerp ."
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De pathaloog-anatoom heeft in zijn sectierapport d .d . 16 februari 2000 het volgende gerapporteerd over de letsels van het slachtoffer:

I jf vrijwel identieke . parallel gelegen scherprandige huidperforaties aan linksvoonvaartse zijde van de borst, waarvan enkele met een z .g. "torpedovorm ". (.. .)
Er waren steekletsels in cle borst zoals door steken . bijvoorbeeld met een mes. kunnen
gijn opgeleverd. Gelet op de vorm van de huidperforaties komt een eensnijdend mes in
aanmerking (maar is hiervoor niet bewijzend).

Ter terechtzitting van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch op 8 december 2003 heeft de patholoog-anatoom als getuige-deskundige aanvullend het volgende verklaard:

?n mijn rapport heb ik vermeld dat een tweetal huialperf<oraties een enigszins torinedovormig patroon badden en dat gelet op de vorm van de perforaties een "éénsn jdend nies" in aanmerking kwam. Met het woord "torpedo" heb ik getracht de vorm
aan te geven . in die zin dat ik gedoeld heb op een mes pret een spits-ovaal uiteinde aan
één lengte . Een dergelijk mes snijdt aan één kant. Bedacht moet echter worden dat een
éénsnjdend mes in aanmerking komt . macu, zoals ik ook in mijn rapport heb geschreven . dat dit nog niet bewijst c/at de letsels inderdaad met een éénsnjdend tiles zijn toegebracht. Dat weet ik uit ervaring . /let is belangrijk voorzichtig te zijn met de interpretatie van letsels . "

Uit deze verschillende bevindingen ten aanzien van een mogelijk verband tussen de steek- en
de bloedsporen en het moordwapen bleek dat louter aan de hand van deze sporen geen eenduidige conclusies over het moordwapen konden worden verbonden.

Bovendien kon, zelfs als het betreffende bloedspoor min of nicer de vorm van het moordwapen zou weergeven . als alternatieve verklaring ook niet worden uitgesloten dat het gaat om de
afdruk van een mes niet een recht lemmet dat niet een draaiende beweging op de blouse is
achtergelaten en dat alleen door die beweging een afdruk niet een gekromde punt is ontstaan.

Gelet op het voorgaande is in het kader van dit oriënterend vooronderzoek daarom opdracht
gegeven aan het NEI tot het doen van nader onderzoek naar de bloed- en steeksporen niet als
uitgangspunt de vraag of de aangetroffen sporen op enigerlei wijze zouden kunnen duiden op

75

hel gebruik van een Global GS8-mes als moordwapen . Op 21 april 2006 heeft de met dit orienterend vooronderzoek belaste officier van justitie hiertoe de volgende opdrachten aan het
NFI verstrekt:

/

een onderzoek in hoeverre het contactspoor op de blouse van het slachtoffer ll'. af-

komstig kun zijn van een steekvoorwerp. (bijvoorbeeld een mes) . Zo ja. kan een mes
van het ripe Global G58 (een) afdrukken) op de blouse van het slachtoffer fF. hebben
achtergelaten?

2 . a. een onderzoek naar de mogelijkheid dat een mes van het hy pe Global GS8 in de
blouse van het slachtoffer N'. de aanwezige .snij- en steeksporen heeft veroorzaakt.
h. een onderzoek naar de mogelijkheid dat een mes van het t)pe Global GS8 bij het
slachtoffer 14` . de aangetroffen snij- en steekwonden heeft veroorzaakt.

Het NFI komt in verschillende rapportages tot de volgende conclusies.

Allereerst wat betreft het "mesvormige" bloedspoor op de blouse . Hierover concludeert de
NFI-deskundige in een rapportage d .d . 21 april 2006 dat het niet aannemelijk is dat de puntvormige afdruk op de blouse is veroorzaakt met het lemmet van het Global GS8-mes . Allereerst is hiervoor. aldus de deskundige in zijn rapportage, van belang om het volgende op te
merken :

Op de foto's van het slachtoffer is de vorm van de afdruk . door positie van fotograferen, het niet vlak liggen van de stof en plooien in de blouse, enigszins vertekend.

Uit een vergelijking van deze oorspronkelijke foto's van het slachtoffer met een foto van alleen de blouse, waarbij de stof vlak is getrokken . blijkt dat de kromming in het mesvorntige
bloedspoor veel minder sterk is dan op grond van de oorspronkelijke foto werd verondersteld.

I lierna zijn de contouren van het GS8-mes op de verschillende foto's geprojecteerd . Daaruit
blijkt dat die contouren weliswaar redelijk overeenkomen met het bloedspoor op de lbto's van
het slachtoffer . maar dat de contouren van het GS8-mes nauwelijks overeenkomen met het
bloedspoor op de foto van alleen de blouse (met vlakgetrokken stol) . Dat geldt met name voor

76

de kromming in het lemmet . Een vergelijkbare kromming in het bloedspoor is op de foto van
de blouse met vlakgetrokken stof niet zichtbaar.

"Tenslotte heeft de deskundige van het NFI met het lemmet van een Global GS8-mes en bloed
enkele afdrukken en veegsporen vervaardigd op een gesepareerd gedeelte van de achterzijde
van de blouse . Hierbij is gebleken dat het spoor dat het Global GS8-mes achterlaat, de vorm
van het lemmet vrij nauwkeurig weergeeft en dat die sporen niet dezelfde vorm en omvang
hebben als het op de blouse van de weduwe aangetroffen "mesvonnige" spoor . De rapportage
van het NFI meldt hierover het volgende:

Gebleken is dal deze sporen praktisch de vorm van hel mes aannemen . Ook hij het
maken van een afveegbewEging blijft de vorm van het mes op de stof van de blouse
praktisch hetzelfde . liet bloed word, hij het eerste contact van het mes op de stof direct
opgenomen in de stof waardoor de vorm van het lemmet wordt gefixeerd . Er is nanwelijks uitloop van het bloed in zijwaartse richting waargenomen.
Gebleken is dat de proefafdrukken . vervaardigd met het lemmet van het mes. na loet
zetten praktisch kunnen worden afgedekt door het lemmet. De grootte en vorm is
praktisch gelijk. De "lenunetajilruk" op c/c blouse is groter- en heef geen overeenkomende vorm met het lemmet van het mes. Ook wanneer het lemmet geheel voorzien
wordt van bloed en een alveegspoor wordt vervaardigd komt de contour van het mes
overeen.

Daarnaast is door het NFI onderzoek verricht naar de vraag of de beschadigingen in de blouse
van de weduwe W . kunnen zijn veroorzaakt door een Global GS8-mes . I lierover is in een
rapportage van het NFI van 21 april 2006 het volgende geconcludeerd.

De originele beschadigingen in de blouse van het slachtoffer II %. zin complex van
aard

het veroorzaken van de beschadigingen tijd/er gs het delict spelen onder ande-

re het type textiel, andere beschadigde betrokken textiellagen, de kreukhaarheid van
het textiel en loet .scherprandig voorwerp zelf een grille rol in loer ontstaan van loet heschadigings beelel Een dergelijk complex heschadigingheeld als in de blouse van het
slachtoffer II'. kan echter door de vele van invloed zijnde en onbekende factoren niet
reëel worden nagebootst middels proefs'teken.
-
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De conclusie van rapportage d.d. 2/ februari 2000 in aanmerking nemend kan worden geconcludeerd dat het aangeleverde model mes type Global GSB . evenals andere
scherprandige voonverpen . de beschadigingen in de blouse van het slachtoffer !h' . zou
kunnen hebben veroorzaakt.

Door de pathaloog-anatoom is in ditzelfde kader onderzoek verricht naar de mogelijkheid dat
de hij het slachtoffer aanwezige steek- en snijwonden zijn veroorzaakt door een Global GS8mes . Op basis van de interpretatie van het letsel komt hij tot de volgende conclusie in zijn
rapportage d .d. 18 mei 2006:

Op grond van vorm en ylineting van mes en leesels kan worden geconcludeerd dat een

mes van het type Global GM de /etsels hij mevromr 14'. kan hebben opgeleverd.

Tenslotte de onderzoeksbevindingen ten aanzien van de "bolletjesvormige" bloedsporen . Ook
hiernaar is onderzoek verricht door het NFL met als uitgangspunt de vraag of (ook) die sporen
door het Global GS8-mes kunnen zijn veroorzaakt . in het bijzonder door het patroon in het
heft van dat mes . De deskundige van het NFI hierover in zijn reeds aangehaalde rapportage
het volgende vastgesteld.

Tjolen een vergelijkend onderzoek . tussen enerzijds de "stippengfdrukken " op de

blouse en anderzijds de gaatjes in het heft van het mes en de hiermee ver vaardigde
proefafdrukken. is gebleken c/at de hart-hart afstand van de stippen verschilt . Het verschil over 9 stippen bedraagt circa 6 mm. Foto 4 toont dit verschil Bij uitrekken van
de blouse stof is dit verschil terug te brengen tot circa 3 min.
Na bestudering van de blouse op de/Ow

's

van liet slachtoffer op de plaats delict en de

blouse in zijn huidige staat is gebleken dat een aantal van de stippengfdrukken kennelijk later zijn ontstaan. mogeli/k lijdens het transport van het slachtoffer naar het
mortuarium of het transport laana naar het Na
Bij nader onderzoek van de foto 's is gebleken dat het vest . dat het slachtoffer aan had,
een bolletjesstructuur heeft . Foto 5 loont een deel van het vest waarbij met een beeldhewerkingsprogramma de lichthoeveelheid is verhoogd om de structuu r te laten zien.
I'oor zover zichthaar is op liet vest. en c fgeleid kan worden aan c/c structuur van c/c
blouse . hebben de bollesjes van het vest een onderlinge erfstand die ongeveer gelijk is
cum de afstak/ van de afgedrukte stippen op c/c blouse .

78

Vervolgens komt hij tot de volgende conclusie.

De "stippengfdrukken " op de blouse zijn op grond van het verschil in afstand tussen
de gaatjes in het mes en de stippen op de stofban de blouse nier glkontstig van bet
heft. A/s mogelijke veroorzaker van de stippen op de blouse komt het vest van het
slachtoffer in aanmerking.

9.2.2 Conclusie over de afdruk van het mes op de blouse

Uit de diverse onderzoeksbevindingen van het NFI aangaande een eventueel verband tussen
de op de blouse en aan het lichaam aangetroffen sporen en het GS8-mes komen geen eenduidige aanwijzingen naar voren dat die sporen door het GS8-mes zouden zijn toegebracht . Op
basis van de heschadigingssporen aan de blouse kan niet nicer geconcludeerd worden dan dat
die door een mes van het type Global GS8 of door een ander scherprandig voorwerp kunnen
zijn veroorzaakt . Ditzelfde geldt voor de snij- en steekwonden aan het lichaam van het slachtoffer : ook die kunnen zijn veroorzaakt door een GS8-mes . maar vast staat dit niet . l'en aanzien van het nresvormige spoor op de blouse concludeert het Nhl dat het niet aannemelijk is
dat dit is veroorzaakt door een mes van het type GS8 en dat ook de bolletjesvormige sporen
niet kunnen zijn veroorzaakt door (het patroon in) het heft van dit mes .De bevindingen van
het NFI omtrent de op de blouse van het slachtoffer aangetroffen bloedsporen, spreken de
veronderstelling van M . de Hond ondubbelzinnig tegen.

Overigens kan ten aanzien van de bolleljesvormige sporen nog worden opgemerkt dal zeer
recent (mei 2006) door M . de Hond de veronderstelling is geuit dat die afkomstig zouden zijn
van een keukenhandschoen en niet van het heft van het genoemde mes . Deze veronderstelling
is niet nader onderzocht, nu is gebleken dat een aantal van de bolletjesvormige afdrukken zijn
ontstaan na het aantreffen van het stoffelijk overschot, mogelijk door een afdruk van het vest
van het slachtoffer op de blouse . Bovendien zou uit een dergelijk nader onderzoek

zelfs al

zou blijken dat een keukenhandschoen dergelijke sporen kan veroorzaken — niets kunnen
worden afgeleid dat in het kader van dit orienterend vooronderzoek van belang is .
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Aanhevelingen voor nader onderzoek
Zoals vermeld heeft de deskundige van het NFI met het lemmet van een Global GS8-mes en
bloed enkele afdrukken en veegsporen vervaardigd op een gesepareerd gedeelte van de achterzijde van de blouse . Daarbij is gebleken dat het spoor dat het Global GS8-nies achterlaat de
vorm van het lemmet vrij nauwkeurig weergeeft . Dit lijkt in tegenspraak met de de rapportage
van het Nhl uit 2004, waarin werd gesteld dat na onderzoek was gebleken dat de structuur
van de blouse een zodanige is . dat vloeistof daarop een steeds wisselend patroon maakt . Het
verdient aanbeveling het NFI omtrent deze ogenschijnlijke tegenstelling tussen beide conclusies om opheldering te vragen.

Ad 3 : aanschaf van een mes door De .1 . op 25 september 1999

De J . heeft in zijn eerste verklaring op 28 september 1999 gezegd dat hij op 25 september
1999 in Arnhem is geweest om een magneetstrip voor zijn Global-messenverzameling te kopen (om daarmee die messen aan de muur te kunnen hangen).
M . de Hond es . heelt vastgesteld dal de messen van Global in drie winkels in Arnhem worden verkocht . In één van deze drie winkels hebben de onderzoekers van M . de Hond een medewerkster ondervraagd en haar een tinto van De J . getoond.
Deze medewerkster verklaarde vervolgens:

"?k herken deze persoon van de foto, die n mij laat zien. !lij kom! af en toe in min
winkel om Global messen te kopen . /k weet niet meer of hij 25 september 1999 in mijn
winkel is geweest. hel kan ik zien wat ik die dag verkocht heb . /k heb op die dag geen
Global ,Magneet verkocht. f 'el heb ik op die dag een Global GSF 17 mes verkocht . ik
heb hier nog een bonnetje van . Er staat op dat er 10% korting is gegeven . Die kregen
goede klanten. Ik ben in ieder geval tot eind 2001 niet door de recherche hierover ondervraagd. "

In de door M . de Hond overgelegde stukken bevindt zich ook een geschreven en getekende
verklaring van een medewerkster van Het Kookeiland te Arnhem waarin deze verklaring bevestigd word' . Ook bevindt zich bij de stukken de kopie van een verkoopbon van deze zelfde
winkel waaruit dit blijkt . Dit alles brengt M . de Hond tot de stelling dat De J . de weduwe met
een Global (iS8 'l oerneermes zou hebben omgebracht . dat hij dat mes vervolgens heeft doen
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verdwijnen en op 25 september 1999 in Arnhem een ander mes (een Global GSF 17) heeft
aangeschaft ter vervanging van het GS8 Toemeermes.
Vastgesteld moet worden dat destijds in het opsporingsonderzoek ten aanzien van dit punt
geen onderzoekshandelingen zijn verricht . Op 8 mei 2006 zijn zowel De J . als zijn vriendin
hierover echter bevraagd tijdens de al eerder genoemde en in het kader van het oriënterend
vooronderzoek door de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond afgenomen interviews.
De J . verklaarde toen hierover het volgende:
"Ik ging op 25/0911999 kijken voor een magneetstrip ( . .) . U zegt mij dat ik heb verklaard dat ik op zaterdag 25 september (1999) naar Arnhem ben gegaan om een magneetstrip voor mijn globalmessen te kopen. U vraagt mij waar ik die precies gekocht
heb.
Als ik hem gekocht zou hebben, dan zou ik hem gekocht hebben bij een winkel genaamd "Het kookeiland" . Ik weet niet meer of ik de magneetstrip heb gekocht. Ik koop
hoofdzakelijk alles bij het kookeiland met betrekking tot messen. Ik krijg wel een korting omdat ik daar vaker kom . Ik denk dat ik 25 september 1999 iets gekocht heb,
maar wat dat is geweest, weet ik niet meer . "
"U zegt mij dat de verkoopster van "het Kookeiland" heeft gezegd dat die dag geen
magneetstrip is verkocht, maar wel een Global 17.
Dat zou best kunnen, ik weet dat niet meer en kan wegens mijn dyslectie geen link leggen tussen mes en nummer."

De vriendin verklaarde op diezelfde datum:

"U vraagt mij of ik weet dat De 1 in het weekend van 25 september 1999 een mag-

neetstrip wilde kopen voor zijn Global messen?
Dat kan ik mij niet herinneren, maar het kan best zo zijn . (.. .)Nu weet ik dat hij dat
wilde kopen, maar het uiteindelijk niet heeft gedaan . Op 25 september 1999 wist ik dat
natuurlijk niet.
Ik kan in ieder geval zeggen dat er maar een (1) keer een mes is vervangen en dat is
een kaasmes. Dat is een opengewerkt mes, zodat de kaas niet blijft plakken. Dat mes
ging stuk en is daarom vervangen .
Sl

9.2 .3

Conclusie over de aanschaf van een mes door De J . op 25-9-1999

De mogelijkheid bestaat dat De J . op 25 september 1999 hij liet Kookeiland in Arnhem een
Global-produkt heeft aangeschaft. I let is niet vast te stellen dat dit een mes van het type
GSF I7 is geweest . Volgens de nicest recente verklaring van zijn vriendin is het enige mes dat
ooit is vervangen . het kaasmes uit deze serie geweest en dus niet een nies van het type GS8.
Voor de veronderstelling van M . de Hond dal De J . op 25 september 1999 een GSF 17-mes
zou hebben aangeschaft ter vervanging van een GS8-mes is geen enkele onderbouwing gevonden .
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10

Motief 1)e .I.

10.1

Veronderstellingen NI . de Hond

In de door M . de I lond overgelegde stukken wordt ten aanzien van het motief van De J . het
volgende verondersteld, zakelijk en in de navolgende onderverdeling weergegeven:

De J . onderhield een speciale relatie met de weduwe W . : geld was gemoeid met deze relatie. Het steeds ruzie maken over geld . dat hij van de weduwe wilde hebben . was de oorzaak van de breuk en het feit dat de weduwe De J . buiten de deur zette.

2a. De J . had baat bij het overlijden van de weduwe W ., daar hij gelegateerd is in het testament

van de weduwe W .. Op 19 september 1999 zou het De J . uit bewoordingen van de

weduwe duidelijk geworden zijn dat het testament gewijzigd was en dat zijn legaat verlaagd was van fl . 50.000,= naar fl . 25 .000,=.

2b. Gesteld wordt dat in de braadpan waardevolle goederen (sieraden en geld) werden bewaard . maar ook een boekje waarin de "schuldenaren" (zoals DeJ .) van de weduwe.

vex-

meld stonden . Voorts wordt gesteld dat een doosje waarin twee horloges van de heer W.
werden bewaard, leeg was . Ook wordt gesteld dat er persoonlijke goederen van de weduwe verdwenen zijn, zoals haar paspoort en haar trouwring.
Gesteld wordt voorts dat het paspoort van de weduwe hij De J . is opgedoken en dat De J.
desgevraagd als verklaring daarvoor gaf. dat hij het paspoort van de politie had gekregen.
De hypothese van M . de Hond is dat De J . deze goederen heeft weggenomen en de braadpan bewust in de kamer heeft laten staan teneinde een inbraak voor te wenden.

Kort voor de moord had de weduwe fl . 60.000,= opgehaald van een rekening in I .uxemburg. Daarvan is 0 . 17.000 : teruggevonden in een kluis en H . 3 .000, = in het huis van de
weduwe.
De J . had zowel een forse schuld bij een bank als hij de Detam . De J . ontving rond I november 1999 zijn legaat van 25 .000 . = netto van de executeur testamentair. Op 12 oktober
1999 verklaarde De J . bij de politie echter dat hij de schuld hij de Detam had afgelost .
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Daarnaast is er een niet getekende verklaring van een bankmedewerker dal de schuld die
De J . hij die bank heeft had, opeens is afgelost doordat De J . contant het bedrag van meer
dan ii . 10 .000, = kwam brengen . Dat wordt zeer opmerkelijk geacht, omdat de bank heel
veel moeite had om De .1 . uberhaupt tot aflossingen te bewegen.

4. Opgemerkt wordt dat De J . over een duur horloge zou beschikken, dat hij van de weduwe
gekregen zou hebben gekregen . Dit terwijl vriendinnen van de weduwe het onaannemelijk
vinden dat de weduwe dure horloges, die zij aan de dokter cadeau heeft gegeven, cadeau
zou hebben gedaan aan De .1 ..

5. Een staand uurwerk . in uitstekende toestand en erg mooi, zou in bezit zijn geweest van De
iL , die dit staande uurwerk niet in huis wilde hebben . Derhalve wilde hij de klok onderbrengen hij zijn ex-vriendin.

6. In een verklaring d .d. 19 november 2001 stelt een getuige . als zaakwaarnemer van L .. dat
de weduwe W . circa drie weken voor haar overlijden, op advies van haar financieel adviseur . het aanwezige antiek in verband niet de aanstaande verhuizing, opnieuw heeft laten
taxeren . Bij deze gelegenheid zou de weduwe W . hebben aangegeven, dat het antiek een
waarde van fl . 800 .000,= zou vertegenwoordigen . Bij een taxatie door een expert van
veilinghuis Christies werd aangegeven, dat alles "nep" was . Het is onbekend of de weduwe dat kort voor haar dood al besefte . Na de dood van de weduwe is de gehele inboedel.
inclusief antiek . voor

Ii . 75 .000,=

verkocht . De J . werkte in een antiekwinkel . In deze an-

tiekwinkel kocht het echtpaar W . geregeld antieke meubelen en voorwerpen . Gesteld
wordt dat De J . altijd nauw betrokken is geweest bij de verkoop, levering en het onderhoud van het zogenaamde antiek.

10 .2

Bevindingen en conclusies oriënterend vooronderzoek

Ad I : relatie tussen De J . en de weduwe W,.

In dit verband is een schrijven van N ., schoonheidsspecialiste van de weduwe, gedateerd 9
januari 2006 en opgenomen in het dossier Ni . de Hond, relevant . In dit schrijven geeft N ., op
een vraag van mevrouw Waisvisz, of haar iets bekend is over eventuele geldproblemen van de
klusjesman {"heeft L' ooit gehoord van L'u' hartsvriendin. of de klusjesman De Jgeld heeft
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geleend van Mu' . 1l'. ") het antwoord dat 'geld' de oorzaak is van de breuk tussen weduwe W.
en haar klusjesman DeJ . . Letterlijk schrijft zij:

"Op een dag leiram zij over haar toeren bij mij birmenvallen en zei letterlijk : "ik kap

entree . trant die klusjesman wil alleen maar geld van mij en ik kan er niet meer tegen.
steeds ruzie om geld "

Tevens is een op 27 januari 2006 gedateerde verklaring, opgesteld door deze zelfde getuige,
ontvangen van M . de Hond . Hierin geeft getuige N . onder meer het volgende aan:

"Alevrouur II'. wilde stoppen met het steeds weer opnieuw geld geven aan De .1. : ze
zou hierover een gesprek met leem aangaan ": en
"1 of 2 dagen voor haar bezoek aan de salon (op vrijdag 24 september om /0 .00 tan•)

vertelde ze mij dat ze een gesprek aanging en dat ze mij de dag erna bij haar bezoek
aan mij (salon) verslag zou doen.

Naar aanleiding van vorenstaande schriftelijke mededelingen door N . is zij op 29 mei 2006
door de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond geïnterviewd . Inhoudelijk leidde dit niet tot aanvulling op of wijziging van genoemde schriftelijke mededelingen . Bij gelegenheid van dit
recente interview gaf zij voorts aan dat zij . nadat zij op 30 september 1999 door de politie als
getuige was gehoord, destijds contact heeft opgenomen met de politie en heef' aangegeven dat
haar na dat verhoor nog meer zaken te binnen waren geschoten en dat zij deze suilde vertellen
aan de politie . Zij verklaarde dat de politie echter geen contact meer met haar had opgenomen . Later hoorde N . dat 'de dader' was opgepakt en heeft zij het erbij gelaten.
N . verklaarde verder dat zij op enig moment was benaderd door Mevrouw Waisvisz . Zij kende Waisvisz voordien niet, maar heeft nadien meerdere telefonische gesprekken niet haar gevoerd. Haar verklaringen van 9 en 27 januari 2006 voornoemd, heeft zij opgesteld op verzoek
van Mevrouw Waisvisz. Alles wat zij te vertellen heeft staat in faxen aan bureau Waisvisz.
Dat zij in haar verklaring van 30 september 1999 niet over De J . heeft gesproken, zou, aldus
N ., gelegen zijn in het feit dat de politie haar kennelijk geen vragen over De J . zou hebben
gesteld . De J . is bij N . wel bekend uit de verhalen van de weduwe W . . maar zij kent hem niet
persoonlijk .
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In dit verband is de verklaring die N . op 30 september 1999 bij de politie aflegde, eveneens
relevant . Zij verklaarde hierin dat zij niet de weduwe in contact was gekomen via de parfumerie annex schoonheidssalon waar zij werkzaam was en de weduwe als klant kwam . Hun contacten waren in eerste instantie zakelijk. Later werden de contacten vertrouwelijker . Hun
contacten beperkten zich evenwel tot gesprekken in de schoonheidssalon : zij hadden samen
ook enkele lunchafspraken en telefonische gesprekken . Ze hadden wel alàesproken dat getuige een keerde weduwe thuis zou bezoeken, doch dat was er nog niet van gekomen.
In deze verklaring spreekt de schoonheidspecialiste over kennissen van de weduwe . Een
dochter van deze kennissen, zijnde de oogappel van de overleden Dr . W. . zou een pony cadeau krijgen van de weduwe . Later was gebleken dat deze kennissen een veel duurder paard
hadden gekocht en haar tevens ecn maandelijkse vergoeding vroegen voor de verzorging van
het paard . Een en ander leidde tot boosheid hij de weduwe . Zij gaf aan dat zij nog tot eind
1999 dit geld wilde betalen en daarna niet meer . Ongeveer 12 weken voor haar overlijden
deelde de weduwe de schoonheidspecialiste mede dat zij liar testament ging veranderen . Er
moesten mensen uit het testament worden geschrapt . De weduwe wilde met name ten van de
genoemde kennissen . een man genaamd XXX uit het testament schrappen . Ook haar familie
moest uit het testament . Zij wilde niet dat geld hij XXX of haar familie terechtkwam . XXX en
zijn vrouw noemden de weduwe aasgieren . De weduwe W . vertelde de schoonheidspecialiste
dat deze XXX haar chanteerde . Hij moest steeds meer geld hebben . Ze zei letterlijk : "het lijkt
wel chantage . Ik bedoel emotionele chantage" . Voorts verklaarde N . over een conflict dat was
ontstaan omtrent een lening die het echtpaar W . aan een derde had verstrekt . Dit zou gespeeld
hebben vlak na het overlijden van Dr W . . De schoonheidspecialiste nam aan dat deze lening
wel afgelost was . anders had de weduwe haar dat wel verteld . Verder noemde de schoonheidspecialiste in deze verklaring de haar bekende relaties van de weduwe en zaken die kort voor
het overlijden van de weduwe in haar leven speelden en door de weduwe aan haar schoonheidspecialiste verteld waren.
In dit verband heeft N . de naam van De J . of ecn klusjesman niet genoemd . Aan het eind van
haar verklaring zegt de schoonheidspecialiste over andere personen niets te kunnen vertellen.

"Alevrotnr N %. sprak namelijk nooit inhoudelijk over personen zelf "

In deze verklaring maakte N . geen melding van hetgeen zij in haar eerder geciteerde (schrif telijke) verklaringen d .d . 9 januari 2006 en 27 januari 2006 heeft gesteld over hetgeen zij van
de weduwe had gehoord met betrekking tot een door haar te voeren gesprek met De J . .
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In het tactisch journaal Deventer Moordzaak printversie 2003, zijn, naast de contacten met N.
d.d. 29 september 1999 en 30 september 1999 bij gelegenheid van haar verhoor als getuige.
op latere datum geen vermeldingen te vinden van contacten tussen N . en het onderzoeksteam
van de regiopolitie I .Isselland.

Hieronder volgt een kort overzicht van andere relevante verklaringen die licht werpen op de
relatie tussen de weduwe W . en De J ..

- De verklaring van een ex-werkneemster van antiquair G . te Deventer, waar ook De J . heeft
gewerkt en waarde thmilie W . regelmatig kwam, d .d. 29 november 1999. Deze getuige kent
zowel de weduwe als De J . . Zij geeft aan dat De J . klusjes bij W . deed . Op enig moment in de
maand maart 1999 vroeg zij aan De J . of hij nog klusjes deed hij de weduwe W . . De J . zou
toen iets gemompeld hebben als : "dat stomme mens met dat gezeur ." In deze verklaring geeft
de getuige voorts aan dat volgens haar De J . in alle vertrekken hij weduwe W . kon komen.
omdat het contact erg goed was tussen De J . en mevrouw.

- De verklaring van De J . d.d. 12 oktober 1999 . Op de vraag of het consequenties voor hem
(DeJ .) zou hebben gehad . indien hij aan de weduwe verteld zou hebben het een beetje zat te
zijn, antwoordde hij:

".Vee zeker niet. Ze zou zich wel gekwetst gevoeld hebben maar ik denk dat het geen
consequenties voor uni/ gehad zou hebben. ik was het best irel eens zat, maar ik zon
/war nooit kwetsen. ,%Ies•rotnr moest haar problemen kwijt en ik luisterde . "

- De verklaring van de vriendin van De J . d.d . 12 oktober 1999 . Zij beschreef hetgeen zij wist
over de relatie tussen De J . en de weduwe W. en verklaarde dat zij, vanuit haar achtergrond.
zich voor kan stellen dat De J . weduwe W . zal zien als een soort moeder : zij vindt die uitdrukking voor hun verhouding helemaal niet zo vreemd.

"Het k ram voor zover ik hoorde ook wel eens voor dat zi/ hem bemoederde . zo in de
zit van jongen doe je dit en doe je wel dat". dat hij er ook wel eens genoeg van
had "
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- De verklaring van de voormalig boekhouder van de familie W ., d.d. 29 september 1999.
Deze getuige omschrijft relaties/kennissen van de weduwe die sel eens hij haar thuis kwamen . Hij noemt in dit verband onder meer De J ., een jongen die antiek opknapt . Hij weet dat
De J . "de afgelopen Kerst hij de weduwe gegeten heeft".

- De verklaring van de voormalig schoonmaakster van de weduwe . d.d. 27 september 1999.
Deze getuige onderhield nog elke twee weken contact niet de weduwe . Zij noemt kennissenlvrienden van de weduwe . Zij noemde hierbij ook De J ., die af en toe bij de familie W.
kwam om antieke meubels te onderhouden . Voorheen had De .I . hij antiquair G . gewerkt . De
J . bleef volgens haar ook komen na de dood van de heer W ., als hij gebeld werd voor een
klusje . Op zeker moment vond de weduwe het volgens deze getuige niet meer zo geweldig dat
De J . bij haar thuis kwam, uit angst voor "praatjes" in de buurt . De J . had nu echter een vriendin en was uitgenodigd om hij haar te komen eten . De getuige wist niet of hij dat ook gedaan
heeft.
- De verklaring d.d . 02 oktober 1999 van de schoonmaakster die werkzaam was hij weduwe
W . ten tijde van haar overlijden . Zij geeft in haar verklaring aan:

"Op

de begrafenis

was

ook De I. De J. is een goede bekende van

de . familie

ft'. . Hij

kwam ook regelmatig over de vloer . lk dacht dat hij in de meubelbranche _at . Hij vette
de meubels in de wrij/iras. Hij bleef wel eens eten. Dit gebeurde / a 2 keer per jaa r.
De J. was alleen en mevrouw ff vond dat waarschijnlijk zielig en hij werd daarom
wel uitgenodigd om te eten . d/et de kerstdagen kwam ook altijd iemand eten. Of dit De
J.

was heet ik niet. De J. kon hij meirouw geen kwaad doen . /k las gisteren een rouw-

advertentie in het Deventer Dagblac/ Dit was een advertentie van De J . Ik vond het
een advertentie die paste hij De J . /let was een keurige jongen . Mevrouw
gek met hein . Mevrouw

II%.

IV . was

ook

heeft wel eens tegen mij gezegd dat De J . over meneer 1fl

zei: "7lij was als een vader voor mij " "

$8

10.2 .1 Conclusie over de relatie tussen De .1. en de weduwe V.
Uit diverse verklaringen, opgenomen in het oorspronkelijke straf lossier, is op te maken dat de
verstandhouding tussen de weduwe en De J . goed te noemen is . Meerdere personen hebben
verklaard dat De J ., ook na het overlijden van de heer W., contact niet de weduwe onderhield
en mede op haar uitnodiging bezoeken aan haar allegde . Uit geen van de verklaringen is af te
leiden dat de relatie tussen De J . en de weduwe gespannen was en dat de weduwe voornemens
zou zijn het contact met De J . te verbreken . N . repte in haar tijdens het opsporingsonderzoek
(op 29 en 30 september 1999) afgelegde verklaringen ook niet over De J . en een mogelijk
gespannen verhouding met de weduwe . Dit is opmerkelijk, omdat zij in die verklaring wel
melding doet van spanning, samenhangend met geldkwesties, in de relatie van de weduwe tot
anderen . De enige verklaringen die wel in die richting duiden, zijn de eveneens door N . opgestelde verklaringen van 9 en 27 januari 2006 en haar verklaring van 29 mei 2006 . In deze laatste verklaring gaf zij weliswaar aan dat zij in 1999 na haar verhoor geprobeerd heeft hierover
nogmaals in contact met de politie te treden om ook melding te maken van de volgens haar
bestaande spanning tussen de weduwe W . en De J ., maar dit is niet meer na te gaan . Een bevestiging hiervan werd in het politiejournaal niet aangetroffen . I toewel over dit laatste dus
geen duidelijkheid meer kan worden verkregen, blijft het een feit dat de recente verklaringen
van N . op geen enkele wijze worden gesteund door de andere verklaringen in het dossier.

Ad 2a : testament

Uit diverse verklaringen is op te maken dat De J . wist dat hij vermeld stond in het testament
van de weduwe W . en dat het testament kort voor haar overlijden onderwerp van gesprek is
geweest tussen De J . en de weduwe . De volgende verklaringen hebben hierop betrekking.

- De verklaringen van De J . van 28 september en 12 oktober 1999 . I lierin gaf De J . aan dat hij
van de heer W . al had vernomen dat hij een geldbedrag zou enen . Voorts gaf hij aan dat hij
op 19 september 1999 nog met de weduwe W . over het testament had gesproken en dat hierbij
door de weduwe met name over de oprichting van een stichting is gesproken . Zij gaf hierbij
aan dat de plannen voor de op te richten stichtin g helemaal rond waren en dat zij bij de notaris was geweest . Deze had het testament aangepast of gewijzigd . De weduwe zou hem hij die
gelegenheid de omvang van zijn legaat hebben willen vertellen, doch De J . wilde dit naar eigen zeggen niet weten .
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- De verklaring van de vriendin van De J . . M .W . . d.d. 12 oktober 1999. Zij deelde mee dat De
J . na zijn laatste bezoek aan de weduwe er met haar over heeft gesproken dat de weduwe het
testament op de kop had gezet en al haar geld naar de dr . W . Stichting zou gaan . De J . vond
het verstandig dat de weduwe zelfallerlei zaken in die zin geregeld had . Zijn vriendin geeft in
deze verklaring desgevraagd ook aan dat zij aanneemt dat De J . erfgenaam is . Zij weet dat de
dokter (opm . : W .) indertijd al heeft geze d dat er na zijn dood ook wat voor De J . zou zijn en
g
dat hij zich geen zorgen moest maken . De vriendin zegt niet te weten of De J . een bepaald
bedrag krijgt.

- De verklaring van Van B ., de ex-vriendin van De J ., d .d . 08 oktober 1999 . Zij kan zich desgevraagd herinneren dal De J . haar ooit verteld heef' dat meneer of mevrouw W . gezegd zou
hebben. dat De J . genoemd zou worden in hun testament.

10 .2 .2 Conclusie over het testament

Uit diverse verklaringen is op te maken dat het De J . bekend was niet het feit dat hij vermeld
stond in het testament van de weduwe W . en dat het testament kort voor haar overlijden onderwerp van gesprek is geweest tussen De J . en de weduwe . Uit geen van de verklaringen is
echter op te maken dat hij op de hoogte was van de omvang van het legaat dat hem toebedeeld
was, noch dat hij op de hoogte was van het feit dat "zijn" legaat gehalveerd was.

Uit het testament d .d. 13 september 1999 blijkt dat de dr . W . Stichting tot enige erfgenaam
benoemd is . onder bezwaar van 15 benoemde gelegateerden . De J . is een van deze gelegateerden . In vergelijk met het eerder opgemaakte testament . was van meerdere personen in dit
meest recente testament het legaat verlaagd . Een van deze personen was De J ., maar hij was
dus niet de enige gelegateerde voor wie dit gold.
Deze bevindingen leveren geen relevante feiten en omstandigheden op in de zin van dit onderzoek.

Terzijde wordt hier opgemerkt dat zeer recent (mei 2006) door de advocaat van L . is geopperd
dat op de foto's van de plaats delict in een koperen hak naast de open haard in de woning van
weduwe W . een document te zien zou zijn dat (ijkt op een testament . De advocaat zal contact
opnemen met de toenmalige notaris van de weduwe om hierover meer duidelijkheid te ver-
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krijgen . Een uitvergroting van bedoelde liMo laat niet nicer zien dan een set papieren niet een
blanco kaft bijeengehouden door een zwarte ringband.
In Ziet kader van deze rapportage wordt hiernaar geen nader onderzoek verricht . Zelfs als zou
blijken dat het betreffende document grote gel ijkenis vertoont met een testament zoals dat
destijds werd opgemaakt door de notaris van de weduwe, zijn hieruit geen feiten of omstandigheden af te leiden die in het kader van dit orienterend vooronderzoek van belang zijn.

Ad 2b :(voorgewende) inbraak

Destijds heeft de politie K ., de schoonmaakster van de weduwe, gevraagd te inventariseren of
er goederen/gelden uit de woning weggenomen waren . Kennelijk was dit de persoon die daar
het meeste zicht op zou kunnen geven . Tevens zijn verschillende bevindingen van onder meer
de technische recherche in dit verband van belang . Deze bevindingen zullen in onderlinge
samenhang worden aangehaald.

K . heeft in haar verklaringen van 26 september en 27 september 1999 aangegeven dat de weduwe "boven" geld bewaarde, vermoedelijk in een grijze tas . staande achter het gordijn op de
ouderslaapkamer. Deze tas werd op de door getuige aangegeven plaats aangetroffen . (Tevens
vermeld op sporenoverzicht Technische Recherche : Lokatie : slaapkamer Omschrijving F I :
tas, grijs, inhoud o .m . portemonnaie, autopapieren).

Op 15 oktober 1999 heeft I . ., in zijn functie van executeur testamentair . uit handen van de
politie een aantal goederen in ontvangst heeft genomen . Uit het bewijs van ontvangst waarop
vermeld staat "o .m . de goederen omschreven onder F I ", blijkt meer exact de inhoud van
bedoelde tas, te weten:

" tas. ni'. grys. met daarin een :warre portemonnee . inhoudende 2 hh. van/100, 00. 3
hh. I'cm f25. 00. 2 hh . 1 ''an f 10.00 en muntgek/ blauw tasje, inhoudende autosleutels
Saab. zwarte portemonnee . inhoudende 1 bb . f 100. 00. 1 bb f 25 . 00, 1 bb f 10 .00 en
muntgeld. zwart mapje met o .a het rijbewijs van mevr. Il i en een :wart mapje met de
autopapieren van de Saab XV-00-}T en een zwarte s/eute/etui met daarin 3 sleutels . "
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Voorts heeft getuige K . verklaard dat de weduwe sieraden bezat . meest witgouden, waaronder
twee horloges : "Als de weduwe aan het werk was in de woning, droeg zij alleen haar trouwring . Deze was van geel goud"

Door de technische recherche is een sporenlijst opgesteld . Daarin is een overzicht opgenomen
van sporen en voorwerpen welke op/aan weduwe W . werden aangetroffen . Onder SI I staat
hierin beschreven dat op het slachtoffer een horloge, twee ringen en een armband werden
aangetroffen . Door de technische recherche werd van de aangetroffen situatie op de plaats
delict een Ibtoreportage vervaardigd.
Op de Ibto, weergegeven onder nummer DSCN 0010 op de CD-rom TGO DEMO . is zichtbaar dat het slachtoffer aan de ringvinger van haar linkerhand een gladde geelgouden ring
draagt . De weduwe W . was . volgens diverse verklaringen . Rooms Katholiek . Rooms Katholieken plegen de trouwring om de linker ringvinger te dragen.

In dezelfde verklaringen heeft getuige K . voorts aangegeven, dat een witgouden horloge met
diamantjes en een tweede wit gouden horloge, die beide normaliter werden bewaard in een
sieradendoosje op de ouderslaapkamer, zich niet in het betreffende doosje bevonden . Overigens blijkt uit deze verklaring -anders dan M . de Hond stelt- niet dat het hier zou gaan om
horloges van de heer W . . Wel geeft K . aan dat er een gouden horloge in de lade aanwezig is.
Voorts verklaarde de getuige dat het haar bevreemdt dat in de braadslee' . aan etroffen in de
g
spreek-/praktijkkamer' , sieradendoosjes liggen met daarin een witgouden horloge en andere
witgouden sieraden.

Door de technische recherche is ook een sporenlijst opgesteld . waarin de voorwerpen staan
vet meld die in het kantoor/de werkkamer werden aan getrotlèn . Daarin staat onder G7 dm G
7 .5 de aangetroffen braadpan met inhoud beschreven . Onder G7 .1 staat beschreven dat daarin

een geldbedrag van totaal fl . 3 .000,– werd aangetroffen : onder G 7 .4 staat beschreven dat
daarin een horloge . een broche, een armband, een rin g . 2 zakjes parels en een doosje werden
aangetroffen.

Uit de stukken is op te maken dal waar gesproken word' over 'braadslee' hetzelfde wordt bedoeld als niet de
pan' die op andere plaatsen wordt gebruikt
Hct bovenstaande geldt eveneens voor de termen spreek-praktijkkamer en kantoor/werkkamer

term

'braad-
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In de TR fotoreportage van de plaats delict is op de foto's, weergegeven onder nummers
DSCN 0086 tint 0088, de inhoud van de braadpan vastgelegd . Hierop is een witgouden dameshorloge, afgezet niet (vermoedelijk) diamantjes zichtbaar.

In het in 2006 aan ons ter beschikking gestelde dossier van M . de Hond is vermeld dat het
paspoort van de weduwe in het bezit van De J . werd aangetroffen . Ter onderbouwing van deze veronderstelling werd verwezen naar bijlage J . In die bijlage is dienaangaande echter niets
vermeld.

In een rapport d .d . 16 september 2002 opgemaakt door .LV . en T .S. (inkassotheek afd . SRD te
Putten) wordt verslag gedaan van hun gesprek met een verslaggever van het Deventer Dagblad . Deze had op 06 augustus 2002 . op verzoek van i .V . . een gesprek gehad niet De J . . zijn
vriending en een ex-patient van dr . W . . In dit rapport staat als verklaring van de verslaggever
onder meer het volgende vermeld:

"De 1 . vroeg of wij dhr. en mr. li wel eens hadden gezien . Hij haalde twee foto's
voor de dag en toonde deze . Een foto was
Het viel op dat de foto van

mw.

van

dhr. H'. en de andere inas van

mw.

IJ T.

li een reproduktie was van een andere foto. Toen ik

De J. hier naar vroeg. zei hij dat deze foto gemaakt was van een kleine foto uit het
paspoort van mnr. tf'T . lk vroeg hoe hij aan het paspoort koram. Hij zei dat !tij dit gekregen had van de politie.

Op 2 februari 2006 heeft naar aanleiding van de berichtgeving over dit orienterend vooronderzoek in de media een gesprek plaatsgevonden op het politiebureau te Deventer tussen een
politieambtenaar en De J . en zijn vriendin . Dit gesprek vond plaats teneinde een inschatting
te maken of de media-aandacht de politie noopte tot het treffen van tijdelijke maatregelen
rondom hun woning . In het van dit gesprek opgemaakte proces-verbaal wordt ten aanzien van
de foto's en het paspoort gerelateerd dat met hen gesproken werd over de verschillende contacten die beiden hadden na het I ` deel van het politieonderzoek . Hierop werd door de vriendin van De J . medegedeeld dat zij de executeur-tetamentair nog een brief had geschreven met
het verzoek om Bilo's van de fhmilie W . . Zij wilde die ter nagedachtenis hebben . Aan het einde van het onderzoek had zij naar eigen zeggen contacten met een rechercheur die hen bezocht in hun woning met een tweetal foto's . Deze foto's waren besproken . Aan M .W . werd
een pasfoto van dr . W . en een foto (opsporingsfoto) van weduwe W . verstrekt . Zij heets deze
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ingelijst ter nagedachtenis . Tevens kwam in deze context het verhaal van het paspoort aan de
orde . Beiden vertelden dat zij het paspoort absoluut niet hadden gehad.

Ten aanzien van de stelling niet betrekking tot de aanwezigheid van een hoekje waarin de
weduwe een overzicht van uitstaande leningen bijhield en dat eveneens in de braadpan aanwezig zou moeten zijn geweest, is in de verklaring van de schoonmaakster geen vermelding te
vinden.

Voor het overige zijn in dit verband nog de volgende bevindingen uit het onderzoek van belang.

- De verklaring van N . d.d. 30 september 1999 . Deze getuige gaf aan dat de familie W . een
boekje of een schrift of iets dergelijks had waarin staat aan wie ze geld hadden uitgeleend . I let
hoekje moet volgens haar ergens in een lade in de werkkamer van W . liggen.

- In het tactisch journaal is onder nummer 761 melding gemaakt van het onderzoek met betrekking tot C'6 (Blijkens de overzichtslijst van de aangetroffen goederen op de plaats delict
is C6 een agenda . aangetroffen in de secretaire in de woonkamer) . In deze journaalmutatie
staat het volgende vermeld:

'Betreft onderzoek aan een zwarte agenda 1991 van bet slachtoffer, aangetroffen in
de .secretaire in de woonkamer. In de agenda staan een aantal rijtjes met bedragen
genoemd. Tevens staat er de naam De J. niet daaronder een berekening van 5 000 tol
0, waarbij data vermeld zijn. Betreft mogelijk een lening van De J ., welke in termipien
is terugbetaald Een soortgelijke berekening waarboven de naam P . staat. hierbij is
de berekening van 1400 tot 0 met data vermeld. Dit betref) waarschijnlijk de terugbetaling van P .S. Ook staat er een rijtje bedragen genoemd waarboven de naam H . is
vermeld. Hiervoor staan data nov 94 rin dec 96 genoemd "

De verklaring van getuige P . S ., een ex-patient van Dr . W .. d .d . I I oktober 1999 . Deze getuige heeft desgevraagd verklaard fl . 1 .400,= van Dr . W. geleend te hebben . Dit geld zou hij
beleggen . Dat deed hij niet en hij kocht er een )iets van . Daar is toen ruzie over ontstaan met
de heer en Mevrouw W . . De getuige gaf aan het geld terugbetaald te hebben .
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- De verklaring van De J . d.d. 12 oktober 1999. De J . geeft daarin desgevraagd aan ooit een
Omega horloge van het echtpaar W . gekregen te hebben, althans een bedrag van fl . 5 .000, =,
waarvoor hij het horloge had aangeschaft . De J . geeft aan dat dit gekregen te hebben hij gelegenheid van zijn 2I-ste of22-ste verjaardag (opmerking : De .I . is geboren 18 september 1960.
Fen en ander moet dus gespeeld hebben rond de periode 1981/1982) . In dezelfde verklaring

geeft De J . aan dat hij later het geld terug wilde betalen . Voorts geeft hij aan dat hij het horloge kocht nadat hij het geld niet meer terug hoefde te betalen . Hij weet niet meer precies te
vertellen hoe een en ander precies is gegaan.

- In het onderzoeksdossier van de Financieel Economische Recherche (FER) is onder legger
"Administratie A4" een geschreven overzicht aangetroffen dat inhoudelijk correspondeert met
hetgeen hiervoor onder -journaalmutatie 761 is beschreven ten aanzien van de inhoud van de
zwarte agenda 1991 . Hierop is te zien dat de berekening van 5000 naar 0 onder vermelding
De J . . gedateerd is van I 1 april 1990 tot 27 december 1991.

Gegeven de vermeldingen in de zwarte agenda uit 1991, die zich uitstrekken over meerdere
jaren, is het aannemelijk dat dit het betreffende boekje of schriftje is waarover N . in haar verklaring heeft gesproken . I liervan uitgaande is dit boel je/schrittje dus niet uit de woning weggenomen, zoals wordt verondersteld door M . de Hond.

Dit komt tevens overeen met het proces-verbaal van bevindingen betreffende het verhoor d .d.
27 september 1999 van I . . (als getuige) . I . . verklaarde dat hij sedert 1993/1994 de belastingadviseur van de heer en mevrouw W . was en dat hij uit dien hoofde de aangiften inkomstenbclasting/vermogenshelasting verzorgde . Hij verklaarde dat het echtpaar bij zijn weten geen
uitstaande vorderingen op derden had.

10.2.3 Conclusie m er de diefstal van goederen uit de woning van de weduwe

Ten aanzien van de onder 2b. vermelde hypothese dat De J . goederen heeft weggenomen en
de braadpan bewust in de kamer heeft laten staan teneinde een inbraak voor te wenden . kan
gesteld worden dat de vermeende diefstallen niet onderbouwd kunnen worden vanuit het (onderzoeks- )dossier .

In de verklaring afgelegd door de schoonmaakster en in de resultaten van het technisch onderzoek is geen steun te vinden voor de veronderstelling dat er twee horloges verdwenen zouden
zijn en dat het daarbij zou gaan om horloges van de heer W ..

Het is voorts in zijn algemeenheid weinig aannemelijk dat . indien een inbraak voorgewend
zou zijn, een groot aantal sieraden en een bedrag (van enige duizenden guldens) aan contant
geld achtergelaten zouden zijn in de woning.

Uit het onderzoeksdossier niet op te maken dat een paspoort van de weduwe in de woning is
aangetroflèn . Evenmin is daaruit op te maken dat een dergelijk paspoort in de woning aanwezig zou zijn geweest off aangetroffen had moeten worden.

Ad 3 : De J. zou op onverklaarbare wijze ineens over contant geld beschikt hebben.

De eerste verklaring die in dit verband relevant is, is die van een bridgekennis van de weduwe, d .d. 26 september 1999 . Deze getuige verklaarde terzake:

"In Luxemburg was dus een rekening die heeft .S'. santen met mevrouw 111 als het goed
is. de_e .:omer junijuli leeg gehaald. die rekening beëindigd en _e hebben het geld terug gehaald Alevrouu r IV. vertelde ntij dan het bedrag ongeveer 60- oftr. 70.000, zou
moeten

Bij terugkomst heeft ze me niet precies verteld hoe groot het bedrag

was."

Voorts is de verklaring van S . d .d. 29 september 1999 relevant . De heer W . had hem in 1996
verteld dat hij in Luxemburg een bankrekening had, met daaraan gekoppeld een effectenrekening . Op verzoek van de heer W . had S . geld op deze rekening gestort . omdat de heer W . dit
om gezondheidsredenen niet meer zelf kon . Van het gestorte (spaar)geld werden aandelen
gekocht, in beheer bij de hank . Uit mededelingen van de heer W . en diens vrouw had S . opgemaakt dat er tussen de if 50 .000, — en tl . 75 .000, = op die rekening zou zijn gestort . Na het
overlijden van W . heeft hij de weduwe geholpen met de afwikkeling van de financiële administratie, waaronder het bijeenbrengen van vermogensbestanddelen naar een hank in Nederland . In juni 1998 is S . samen niet de weduwe naar de hank in Luxemburg geweest . Aldaar
heeft de weduwe een bedrag van fl . 15 .000 .= in coupures van 15 keer fl .1 .000,= opgehaald.
Hierop is de rekening hij deze bank opgeheven . Hij verklaart hierover het volgende :
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"liet,felt dat er maar IT 15. 000 . = is overgebleven is te wijlen aan de waardeverrnindering van de aangekochte aandelen. iD'ij zijn toen direct naar Nederland terug gereden.
De wedmie heeft mij verteld dat zij het geld zou bewaren en wilde besteden aan de inrichting win haar nieuwe woning in de AXV.st•aat te Deventer Ze heeft verteld dat ze
het geld in huis zou bewaren, maar niet waar

1'oorzover ik weet had zij geen kluis

in de ironing. In het verleden zijn er meerdere kluizen geweest in banken . Dat was in
de periode (lat Dr. W. nog leefde. "

In de ordner van het onderzoeksdossier met de titel "beslag", werden de afschriften van bescheiden aangetroffen . die betrekking hadden op de bankrekening van het echtpaar W . hij de
NMB bank te Luxemburg rekening nummer 000000/4 . Kennelijk betreft dit de interne administratie van de bank met betrekking tot deze rekening . Hieruit blijkt dat de rekening is geopend op 22 november 1988 . Uit een overzichtsstaat van de contacten van de bank met de
client staat als laatste vernield:

"15.6.98: Client helde . Alan overt. Komt 22-6 rek. sluiten."

Voorts werd een opnamekwitantie aangetroffen van de ING bank Luxemburg (de NMB was
inmiddels opgegaan in de ING) d .d . 22 juni 1998, waarop vermeld is dat ten laste van rekening nummer 00000 aan dhr/mw W . een bedrag van fl . 19 .050 is uitbetaald.

In het politiejournaal staat onder nummer 887 ook nog het volgende verwoord:

"Waarschijnlijk is het bedrag van fl. 17.000. = dat door L . gestort is op zijti S :VS rekening afkomstig uit de kluis van mevrouw W . bij de /NG bank aan de xxvst•aat te Deventer . L. heeft op 15.10.1999 een bezoek gebracht aan deze kluis (lag een bedrag van
Ft. 17.000, - en 3 zil veren kommetjes in) en per dezelfde datum de huur van de kluis
bij de ING opgezegd De storting van het geldbedrag van fl . 17.000, = op de genoemde
SVS rekening is van 17 .10.1999. "
Ook de verklaring van De J . d.d. 12 oktober 1999 is in dit verband van belang . De J . geeft in
deze verklaring desgevraagd aan dat hij :
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". . .schulden had hij de gemeentelijke krediethonk . liet ging om een bedrag van l l a
/2 duizend gulden . Dat wil zeggen, deze schulden had ik elders gemaakt maar deze

zijn gesaneerd door de kredietbank. Deze schuld was opgebouwd in de periode dal ik
afgekeurd werd. Deze schuld heb ik inmiddels afgedaan. lk heb /hans alleen nog een
kleine schuld hij de De/am. /k betaal in verband met deze schuld een bedrag run fl.
50. = per

maand af "

Verder zijn in dit verband tevens nog de volgende verklaringen en overige bevindingen relevant.

- De verklaring van de vriendin van De J . d .d. 12 oktober 1999 . Zij verklaarde desgevraagd
zelf geen schulden te hebben . Zij meende te weten dat De J . den keer een fout heelt gemaakt
niet verkeerde indeling in belastingtariefgroepen en zij meende dat hij daardoor in de loop der
jaren 10 a 15 .000 .= achterstand opliep bij de belastingdienst.

- De verklaring van de ex-vriendin van De J . d.d. 8 oktober 1999 . Zij geelt daarin desgevraagd aan dat De J . ten tijde van hun relatie schulden had . Hij had schulden hij de bedrijfsvereniging Detam en bij de belastingdienst . Het ging hier volgens de getuige om kleine geldbedragen.

- In het tactisch journaal staat onder nummer 743 versvoord dat den politieman op 4 november
1999 een bezoek aan De .1 . heeft gebracht en toen niet hem heeft gesproken . Voorts staat
hierin verwoord dat De J . vlak daarvoor post had gekregen van I . . . De J . liet de politieman de
brief zien . De brief ging over het aan De J . uit de nalatenschap van weduwe \k . toegekende
legaat van fl .25 .000,=.

- Bij navraag door de regiopolitie IJsselland bij de BKR te Tiel ten aanzien van de financiële
situatie van De J . is gebleken dat hij een saneringskrediet had ter waarde van 11 .13 .882 .00
ingaande mei 1994 en eindigend in november 1998 met den volledige terugbetaling van dit
bedrag.

- De door M . de Hond genoemde verklaring van een bankmedewerker werd in de door hem
aangeleverde stukken niet aangetroffen . Wel werd door hem desgevraagd een afschrift verstrekt van een brief van Alg . Schriftkundig Bureau Waisvisz. gericht aan de directie van de
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gemeentelijke Kredietbank te Deventer en vermoedelijk gedateerd 0 4.03 .2004 (het jaartal is
slecht leesbaar) . In deze brief wordt bevestiging van de aflossing van fl . 10 .000 .= en de datum
waarop De J . de aflossing deed, gevraagd . Een schrifielijke reactie van de gemeentelijke Kredietbank Deventer op deze vraagstelling werd niet aangetroffen.

10.2.4 Conclusie over de vermeende schulden van Dc J.

Op basis van deze bevindingen kan de bewering van M . de I lond dat de weduwe kort voor
haar overlijden ii . 60.000 .= van haar rekening in Luxemburg had gehaald niet worden onderbouwd . Vastgesteld is dat de weduwe in juni 1998 fl . 19 .050 opgenomen heeft hij de bank in
Luxemburg.

Uit bovenstaande blijkt tevens dat de definitieve afbetaling door De J . van de schuld hij de
bank plaatsvond in november 1998 en dus geruime tijd voor het overlijden van de weduwe
W. . Zijn schuld hij de Detam zou volgens zijn eigen verklaring nog niet zijn afgelost en nog
in termijnen afbetaald worden.

Ad 4 : horloge 1)e .1.

Ten aanzien van dit punt is de verklaring van De J . d .d . 12 oktober 1999 van belang . Deze
verklaring is reeds eerder aan de orde geweest . De J . geeft hierin desgevraagd aan ooit een
Omega horloge van het echtpaar W . te hebben gekregen, althans een bedrag van Il . 5 .000 .=,
waarvoor hij het horloge had aangeschaft . I lij geeft aan dat gekregen te hebben bij gelegenheid van zijn 21-ste of 22- me verjaardag . In dezelfde verklaring geeft De J . aan dat hij later
het geld terug wilde betalen . Voorts geeft hij aan dat hij het horloge kocht nadat hij het geld
niet meer terug hoefde te betalen . Hij wis' niet meer precies te vertellen hoe een en ander is
gegaan.
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10 .2.5 Conclusie over een duur horloge van De J.

Uit deze verklaring blijkt niet dat aan De J . een horloge, dat voorheen eigendom van de heer
W. is geweest, cadeau is gedaan door de weduwe.

Ad 5 : staand uurwerk

Ook hier is allereerst de verklaring van De J . d.d. 12 oktober 1999 van belang . De J . verklaarde dat hij indertijd van de heer W . een zogenaamd staand horloge cadeau gekregen had.

"//et bet reft een klok. De dokter had de klok gekocht en had =iels geërgerd aan de
kwaliteit van de klok De klok bleek te zijn gerestaureerd en dat had hij niet geweten.
./k schat dat ik de klok eenjaar of 5 geleden heb gekregen . !k heb de klok nog steeds in
i njn bezit . /k durf U niet te :eggen wat de waarde van de klok is . "

Opgemerkt moet worden dat De J . omtrent het bezit en verkrijgen van deze klok in 1999 heeft
verklaard . In haar verklaring die Van B . in 1999 bij de politie heeft afgelegd, meldde zij hierover niks . Dit gegeven wordt door Van B . pas op schrift gesteld op 20 januari 2006, naar
aanleiding van een telefonisch onderhoud met Mevr . Waisvisz.

Ook de verklaring van M .W. d.d. 12 oktober moet hier worden genoemd . Zij verklaart hierin:

c/at De J volgens haar nooit andere financiële ondersteuning heeft gehad. De familie IF. kwam natuu rlijk we/ eens ter sprake. maar ik stel me voor dat De J. daar
nooit geld van zal hebben aangenomen. II'el kan het zijn dal hij bijvoorbeeld voor een
verjaardag een prijzig cadeau kreeg van de IF. 's.

Voorts is uit het dossier op te maken dat het niet uitzonderlijk was dat het echtpaar W . (dure)
geschenken of geld weg gaf Zo werd aan de dochter van vrienden een pony als geschenk toegezegd . Uiteindelijk werd een paard ter waarde van 11 16 .000 .= gekocht en geschonken . Zie
hierover onder meer de eerdergenoemde verklaring van N . en van L . . Voorts had het echtpaar
W . een uitgebreide en dure wijnvoorraad . Hiervan werden af en toe enkele flessen weggegeven.

Tenslotte wordt gewezen op de verklaring van R . d .d. 28 september 1999. Deze verklaart
onder meer dat W . wel eens geld gaf aan patienten . Dit als een soort ondersteuning . Na zijn
overlijden is dit ook doorgegaan . De weduwe heeft dit aangegeven in een vertrouwelijk gesprek.

10 .2 .6 Conclusie over een staand uurwerk

Hel bezit van de staande klok wordt door De J . openlijk toegegeven . Hij verklaart nergens dat
hij die klok om wat voor reden dan ook niet in huis zou willen hebben . Ook in de in het opsporingsonderzoek afgelegde verklaring van Van B . wordt hier geen melding van gemaakt.
Dat De J . de klok zou hebben gekregen van de heer W . wordt door hem bevestigd en strookt
ook met het beeld dat de familie W . met enige regelmaat aan relaties en patienten (ook duurdere) geschenken cadeau deed.
De verklaring van Van B . van 20 januari 2006 is gelet op die andere bevindingen niet doorslaggevend en leven op zichzelf ook geen relevante feiten of omstandigheden in het kader van
dit orienterend vooronderzoek op.

Ad 6 : waarde van het antiek van de weduwe W.

Ten eerste moet ook hier de verklaring De J . d .d . 28 september 1999 aan de orde komen . I lij
verklaart meester-antiekrestaurateur van beroep te zijn en vanafzijn I8e jaar hij antiquair G.
te zijn gaan werken . In deze zaak kwam ook het echtpaar W . als klant en op deze wijze is hij
in contact met hen gekomen . Toen G . met pensioen ging werd de zaak verkocht . Voorts omschrijft hij hoe zijn relatie met het echtpaar W . zich ontwikkelde . Met betrekking tot zijn bemoeienis met het antiek van het echtpaar verklaart hij dat de eerste contacten zakelijk waren.
Hij kwam alleen bij W . thuis om goederen afte leveren of goederen te onderhouden . Hij hield
zich wel bezig niet het onderhoud van de antieke stukken . Dit bestond voornamelijk uit het 'in
de was zetten' van de stukken.

Verder zijn in dit verband nog de volgende bevindingen van belang.

- I let tactisch journaalmutatie nr . 134 . I lierin wordt melding gemaakt van het verhoor van
antiquair W . d .d . 30 september 1999. Deze getuige kende het echtpaar W . al een aantal jaren .

lol

Tot aan de dood van de beer W . kwam het echtpaar met enige regelmaat in zijn zaak en kocht
daar ook antieke voorwerpen . Voorts verklaart deze getuige desgevraagd niet te weten wat de
waarde van het antiek in de woning van W . was . Het echtpaar W . kocht hij hem, maar ook hij
anderen . Een proces-verbaal van verhoor van W . werd in het dossier niet aangetroffen.

Tactisch journaal mutatie nr . 231 en 252 . Hierin wordt melding gemaakt van het verhoor
d.d. 05 oktober 1999 en 06 oktober 1999 van de echtgenote van de antiquair (i . . Zij verklaarde onder meer dat De J . als 17-jarige jongen bij G . is komen werken en daar vervolgens ongeveer
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jaar heeft gewerkt . Hij werd aangenomen als jongste bediende . Hij deed alle werk-

zaamheden, zoals meubels oppoetsen e .d. Klanten helpen was er niet bij volgens deze getuige.
Voor zover zij kan nagaan heeft De J . nooit bemiddeld hij aan-/verkoop van antieke spullen
en oude sieraden . Dit zou de heer G . ook nooit hebben goedgevonden . N .Q . In het journaal
staat vermeld dat het verhoor van deze getuige hij proces-verbaal is vastgelegd . Dit procesverhaal werd echter niet in het dossier aangetroffen.

- In het tactisch journaal staat onder mutatie nr . 907 verwoord_ dat op 16 november 1999 telefimisch contact is opgenomen niet antiekhandel B . en Van D . te Deventer. Uit dit contact
bleek dat het echtpaar W . tot een jaar of 6 geleden een regelmatige klant van de antiekhandel
was geweest en niet regelmaat sieraden kocht en sieraden liet taxeren.

- In het tactisch journaal is onder mutatie nr . 343 verwoord dat L . op 15 oktober 1999 in de
woning van de weduwe W . is geweest om de goederen te taxeren . Hij was in gezelschap van
de heer S . van veilinghuis Christie's . Deze trok hij binnenkomst zijn neus op en zei dat dit
niets voor zijn bedrijf was . Vervolgens verscheen makelaar-taxateur G . die de hele inboedel
zou veilen voor zover deze van waarde bleek te zijn . Bij taxatie bleek al snel dat vele zaken
niet antiek waren . Er stonden veel neppers', waaronder de klokken in de woonkamer . Dat de
eerder genoemde antiquairs, de heer G . en mogelijk W ., voor deze zaken een ander bedrag
rekenden verwonderde hem niet.

- In het tactisch journaal staat onder mutatie nr . 594 verwoord het onderzoek d .d. 27 oktober
1999 naar de inhoud van een plastic zak . genummerd W 14 beschreven . Volgens het sporenoverzicht van de technische recherche betreft W 14 : waardedocumenten, polissen, aandelen
en taxatierapporten uit grijze lade ladenkast werkkamer of secretaire woonkamer . Hierbij
wordt omschreven dat wordt aangetroffen : 2

x

taxatierapport 't Huijs,

A.

1621, nr 3 .30 mbt
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antieke inboedel, adres familie W ., taxateur : A4 (l . . Totale bedrag fl . 95.850 .=d .d . 831025:
En: 3 x taxatierapport, als bovenstaande . nummer 3 .31 mbt inboedel twv fl . I5 .500 .= d.d.
831010.

- De verklaring van S . d .d . 07 december 1999 . Hij verklaarde in dienst van het Venduhuis te
Zwolle, in opdracht van de heer I .., de nalatenschap van de weduwe W . te taxeren en veilen.
De bruto opbrengst van de inboedel is 11 . 88 .000, = Indien men meer tijd had gekregen voor de
verkoop zou de inboedel meer op hebben kunnen brengen.

- In het tactisch journaal staat tenslotte onder mutatie nr . 1081 het een en ander verwoord niet
betrekking tot de veiling van de inboedel . Afsluitend wordt daarin nog vermeld dat de heer H.
van het Venduhuis nog terloops de opmerking maakt dat de fltmilie door de diverse antiquairs
was 'bedot'.

19 .2.7 Conclusie over mogelijke malversaties hij antiek-aankopen

Gegeven de ondergeschikte positie die De .I . vervulde binnen het bedrijf van G . en het feit dat
het echtpaar W . niet alleen bij G . . maar ook bij andere antiquairs kocht, is enige relevante
betrokkenheid van De J . bij eventuele malversaties bij de antiek aan- of verkopen van het
echtpaar. dan wel bij de taxaties van dat antiek, volstrekt onaannemelijk .
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verdwijnen en op 25 september 1999 in Arnhem een ander mes (een Global GSF 17) heeft
aangeschaft ter vervanging van het GS8 Toerneermes.

Vastgesteld moet worden dat destijds in het opsporingsonderzoek ten aanzien van (lit punt
geen onderzoekshandelingen zijn verricht . Op 8 mei 2006 zijn zowel De J . als zijn vriendin
hierover echter bevraagd tijdens de al eerder genoemde en in het kader van het orienterend
vooronderzoek door de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond afgenomen interviews.

De J . verklaarde toen hierover het volgende:

"ik ging op 2509/999 kijken voor een magneetstrip L .) . U zegt mij dat ik heb verklaard dat ik op zaterdag 25 september (1999) naar Arnhem hen gegaan om een magneetstrip voor tnijn globahnessen te kopen. U vraagt mij waar ik die precies gekocht
heb.
Ills ik hem gekocht zou hebben . dan zou ik hem gekocht hebben hij een winkel genaamd "Ilel kookeiland". /k weet niet meer of ik de magneetst rip heb gekocht. /k koop
hoofdzakelijk alles hij het kookeiland met betrekking tot messen . /k krijg wel een korting omdat ik daar vaker kom . Ik denk dat ik 25 september 1999 iets gekocht heb.
maar wat dat is geweest, weet ik niet meer ."
"U :egt mij dat de verkoopster van "het Kookeiland" heeft gezegd dat die dag geen
magneetstrip is verkocht, maar we/ eelt Global 1 7.
Dat zou best ktntnen, ik weet dal niet meer en kan wegens mijn dvslectie geert link leggen tussen mes en muntmei . „
De vriendin verklaarde op diezelfde datum:

"U vraagt nrrj o/ik weet dat De ,1. in hel weekend van 25 september /999 een magneetstrip wi/de kopen voor zijn Global messen?
Dat kan ik mij niet herinneren. maar het kan best zo zijn . (.. .),\'u weet ik dat hij dat
wilde kopen . maar het uiteindelijk niet /reeft gedaan . Op 25 september 1999 wist ik dat
natuurlijk niet.
lk kan in ieder geval zeggen dat er maar een (I) keer een mes is vervangen en dat is
een kaasmes. Dat is een opengewerkt mes, zodat de kaas niet blijft plakken . Dat mes
ging stuk en is daarom vervangen."
ai

11 .

Conclusies

In dit hoofdstuk wordt per onderdeel in aparte paragrafen een conclusie geformuleerd . In de
laatste paragraaf wordt op basis van deze conclusies een eindconclusie verwoord waarmee
tevens een antwoord wordt gegeven op de vraagstelling die in dit oriënterend vooronderzoek
centraal heeft gestaan.

I LI

DNA

Door het NFI is in opdracht van de behandelend advocaat-generaal te 's-Hertogenbosch eind
2003/begin 2004 onderzoek verricht naar bloed- en contactsporen die waren aangetroffen op
de blouse van de weduwe W .. De bevindingen van het NFl zijn neergelegd in een drietal rapporten d.d. 5 december 2003, 19 januari 2004 en 22 januari 2004 . Door de betrokken onderzoekers van het NFI zijn deze bevindingen tevens toegelicht ter terechtzitting van 26 januari
2004.
Door de Britse FSS is in maart 2006 een contra-expertise verricht naar de door het NFI gehanteerde methodiek en de door het NFI op basis van deze methodiek gepresenteerde bevindingen . levens is in de periode april-mei 2006 door het NFI aanvullend onderzoek verricht
naar de op de blouse van de weduwe W . aangetrotlen sporen . Hierbij zijn naast de in
2003/2004 al 20 onderzochte sporen nog eens 95 bloedsporen onderzocht . In totaal zijn derhalve 115 sporen onderzocht.
I let rapport van FSS was ten tijde van de behandeling door het gerechtshof in 'sI lertogenbosch uiteraard niet bekend (er is destijds uberhaupt niet om een dergelijke contraexpertise verzocht door het OM of de verdediging) en dit geld' tevens voor de resultaten van
het aanvullende onderzoek door het NFI en het FI .DO. De bevindingen van FSS . NFI en
FLDO vormen dus in ieder geval nieuwe informatie.

De volgende vraag is, of er sprake is van relevante feiten of omstandigheden die mogelijk tot
een andersluidend oordeel in deze zaak zouden hebben geleid.

De conclusies van FSS laten weliswaar de mogelijkheid open dat L . hij het delict betrokken is
geweest . in het bijzonder geldt dit voor het bloedspoor in de kraag van de blouse, maar de
onderzoeker van de FSS oppert wel andere mogelijkheden voor de overdracht van DNAmateriaal naast de door het NFI gehanteerde hypothese van een delictsgerelateerde over-
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dracht . Drie van de door de FSS benoemde alternatieven (contaminatie . secondary transfer en
shedding) zijn tijdens de verhoren van de getuige-deskundigen van het NFI op de terechtzitting van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 8 december 2003 reeds aan de orde geweest.
Desalniettemin is naar aanleiding van de conclusies van de FSS aan het NFI en het FLDO
opdracht gegeven tot nader onderzoek.

I let aanvullend onderzoek van het NFI en het FLDO heeft het volgende opgeleverd.

•

In totaal zijn er op de blouse I I contactsporen aangetroffen met een DNA-profiel dan wel
een Y-chromosoom DNA-profiel dat overeen komt met het DNA-profiel dan wel Ychromosoom DNA-profiel van L ..
Daarnaast zijn er in totaal 2 bloedsporen(ARA852# 10 en ARA852# }2l aangetroffen niet
een DNA-profiel dat overeenkomt niet het DNA-profiel van L . . Beide bloedsporen zitten
op verschillende plaatsen in de geplisseerde kraag van de blouse van de weduwe W.
evenals één van de hierboven genoemde contactsporen IARA852#19).

•

In de 115 onderzochte sporen op de blouse zijn geen DNA-profielen aangetroffen van een
andere persoon dan de weduwe W . of L ..

•

Door proeven aan de stof van de blouse is aangetoond dat cr meer dan ecn oppervlakkig
contact nodig is om bloed van de bovenkant van de bovenste laag textiel van de blouse
van de weduwe W . over te brengen naar de onderliggende laag textiel . Hiervan is sprake
hij het in 2004 aangetroffen bloedspoor van L . (ARA852# 10). dat door het gerechtshof in
's-I lertogenbosch mede als bewijsmiddel voor de veroordeling van L . is gehanteerd.

•

De door het NFI gebruikte standaardmethoden . volgens welke alle in het onderzoek aangetroffen DNA-profielen verkregen zijn . zullen volgens het NFI over het algemeen geen
profielen opleveren uit celmateriaal dat kan worden overgedragen bij zakelijk, oppervlakkig contact . Uit ervaringsgegevens van het NFI blijkt dat voor het onder deze standaardcondities verkrijgen van een DNA-profiel . een relatief grote hoeveelheid cellen nodig is.
Het verkrijgen van een DNA-profiel via deze methode is daarom waarschijnlijker bij een
greepspoor (passend hij een intensielidelictgerelateerd contact) dan hij een aanraakspoor
(passend hij een kortdurend/normaal zakelijk contact) .
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• Bij het onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van cosmeticaproducten zoals foundation op de blouse van de weduwe W ., zijn er karakteristieken aangetoond die voorkomen
in foundation-producten.

In het oriënterend vooronderzoek zijn geen feiten of omstandigheden achterhaald die zouden
kunnen wijzen op contaminatie . Dit geldt zowel voor de periode voorafgaande aan de uitspraak van het gerechtshof te 's-I lertogenbosch van 9 februari 2004 (over welke periode het
gerechtshof reeds heeft geoordeeld dat er geen contaminatie heeft plaatsgevonden) als voor de
periode nadien . De blouse is niet uit de verpakking gehaald nadat deze na alloop van het
DNA-onderzoek in 2003/2004 door het NFI is geretourneerd aan de opdrachtgever en is in
april 2006 door hel NFI weer in goede orde ontvangen zonder beschadigingen aan de verpakking.

Ten tijde van de behandeling bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch is reeds vastgesteld dat
de aangetroffen DNA-profielen die overeenkomen niet het DNA-profiel van L ., zich in een
vijftal gevallen bevinden in de nabijheid van de door de patholoog-anatoom vastgestelde ribbreuken hij de weduwe W . . waarvan de patholoog-anatoom tevens heeft gesteld dat die zijn
ontstaan vóór of kort na het overlijden . Na het Y-chromosoom specifiek DNA-onderzoek
door het FLDO, blijkt dat op te gaan voor negen locaties.

Met name de resultaten van het aanvullende onderzoek van het NFI en het FLDO ondersteunen de door het gerechtshof te's-I lertogenbosch bij arrest van 9 februari 2004 overgenomen
conclusie van de onderzoeker van hel NFI dal de aangetroffen sporen van L . kort gezegd als
dclictgerelatcerd kunnen worden aangemerkt.

De in de contra-expertise van het FSS benoemde alternatieve verklaringen voor de overdracht
van het DNA van de veroordeelde L . op de blouse van de weduwe W . zijn door de resultaten
van de thans beschikbare aanvullende onderzoeken an het NFI en het FI .DO eveneens
weerlegd .

106

Aanbevelingen voor aanvullend onderzoek

In de rapportages van het NFI van 18, 19 en 23 mei 2006 over de verrichte aanvullende onderzoeken zijn aanbevelingen gedaan voor het mogelijk doen verrichten van nader onderzoek:
I . Op de in het aanvullend onderzoek onderzochte 95 bloedsporen op de blouse van de weduwe W. zou een Y-chromosoom specifiek DNA-onderzoek kunnen worden verricht.
2. Van alle dertien sectoren waarin de blouse denkbeeldig is opgedeeld kan een aantal hemonsteringen worden genomen om deze te onderwerpen aan een DNA-contactsporenonderzoek.
3. Aan de bemonstering van het nagelvuil van W . kan een Y-chromosoom specifiek DNAonderzoek worden uitgevoerd om de eventuele aanwezigheid van mannelijk DNA te detecteren.
4. Er kan verder onderzoek worden verricht om meer eenduidig te kunnen vaststellen of de
roodbruine vlekken op de blouse inderdaad afkomstig zijn van foundation (gerelateerde)
producten en om wellicht inzicht te krijgen in het eventuele merk en type product.

Tevens roepen de bevindingen van het NFI de volgende vragen op:
I . Naar aanleiding van de conclusies over het aanvullend bloedsporenonderzoek, zoals verwoord in het rapport d .d . 19 mei 2006 . rijst de volgende vraag : als bloed is overgedragen
op de blouse als gevolg van een niesbui tijdens een bloedneus, moet er dan niet ook neusal'scheiding en/of speeksel zijn overgedragen? En zo ja . zijn dergelijke biologische sporen
aangetroffen op de blouse?
2 . Door het NFl wordt in de rapportage van 19 mei 2006 vernield dat een aantal experimenten zijn verricht met individuele bloeddruppels om inzicht te krijgen in het gedrag van het
textiele materiaal op aangebracht vloeihaar bloed . Gezien de beschikbare onderzoekstijd
betreft het volgens het NEI slechts enkele experimenten . Zijn andere experimenten nog
mogelijk, en zoja wat kunnen de mogelijke conclusies daaruit zijn?

Daarnaast heeft de advocaat van L . gevraagd of het NFI destijds onderzoek heeft verricht naar
de haren die bij de open haard op de plaats delict zijn aangetroffen en zo neen . of dat alsnog
gedaan kan worden . Van het NFI is inmiddels bericht ontvangen dat de folie C17 op 23 dec
2003 is onderzocht op de aanwezigheid van bloed . Hierbij is geen bloed waargenomen . De
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folie bevat korte en lange haren en vezels . Deze overden op dat moment niet relevant geacht
voor verder onderzoek . De linie is veiliggesteld en is nog hij het NFI aanwezig.

I let verdient aanbeveling de door het NFI geopperde nadere onderzoeken alsmede de hierboven gelbunuleerde vragen nader te laten onderzoeken . Daartoe zal voorafgaand aan het NFI
verzocht moeten worden hoeveel tijd de verschillende onderzoekstrajecten in beslag zullen
nemen.

11 .2

Daderwetenschap

Vanaf 25 september 1999 was het overlijden van de weduwe W . hij het publiek bekend . Indien De J . op 27 september 1999 al kennis zou hebben gehad van het overlijden van de weduwe W. . leidt dat alleen tot de conclusie dat hij hij zijn verhoor tegenover de politie op 28
september 1999 anders heeft verklaard . Dit enkele feit kan echter niet leiden tot de constatering dat hij op onverklaarbare wijze en op een onverklaarbaar tijdstip over daderwetenschap
beschikte nu het gegeven van de (gewelddadige) dood van de weduwe op dat moment al breder bekend was en al onderwerp in de nieuwsberichtgeving was.

Op basis van de in het opsporingsonderzoek afgelegde verklaringen kan gesteld worden dat
De J . ten tijde van zijn tweede verhoor door de politie op 12 oktober 1999 anders dan uit dadenwetenschap kennis heeft kunnen dragen van de wijze waarop het stoffelijk overschot van
de weduwe is aan g etrof en.
De veronderstelling van M . de Hond dat De J . in een verklaring bewust de plek heeft genoemd waar hij en de weduwe hun laatste gesprek hebben gevoerd ter verklaring van eventueel later aan te treffen sporen van hem, is louter speculatief . De J . heelt in het kader van het
oriCnterend vooronderzoek een aannemelijke uitleg van deze gedetailleerde verklaring gegeven. Bovendien zijn in het opsporingsonderzoek op de plaats delict geen sporen van De J.
aangetroffen.

De J . en zijn vriendin hebben in 1999 en wederom op 8 mei 2006 zeer stellig verklaard dat zij
pas op 28 september 1999 vernomen hebben van het overlijden van de weduwe W . . De verklaringen van de ex-vriendin van De J ., Van B ., omtrent bekendheid van De J . met dit overlijden op een eerder tijdstip zijn niet eensluidend . Gegeven de inconsistentie in de verklaringen
van Van B . . mede in het licht van de hieromtrent bekend geworden verklaringen van anderen,
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kan de datum van de dag dat zij de eerste mededeling omtrent het overlijden van de weduwe
van De J . kreeg niet eenduidig vastgesteld worden . Aan de stelling die zij betrekt in haar
meest recente verklaring (brief) van 10 mei 2006 . dat dit 24 september 1999 geweest is . kan
gelet op alle overige bevindingen geen doorslaggevende waarde worden toegekend.

Deze bevindingen in hum totaliteit bieden geen steun voor de veronderstelling van VI . de
Hond dat De J . vóór het aantreffen van het stof elfijk overschot van weduwe W . op 25 september 1999 kennis droeg van haar overlijden.

11 .3

Alibi

De in het opsporingsonderzoek afgelegde verklaringen over het alibi van De J . op de avond
van 23 september 1999 zijn niet eenduidig . Vooral de verschillende verklaringen van M .W.
zijn onderling tegenstrijdig en komen ook niet overeen met de verklaringen van De J . zelf.

Ook de in december 1999 gegenereerde informatie over het telefoonverkeer vanaf de mobiele
telefoon van De J . spreekt diens eerste verklaring tegen en (ijkt met name ook strijdig met de
in het opsporingsonderzoek op 12 oktober 1999 door M .V . afgelegde verklaring.

Deze informatie dateert van vóór 9 februari 2004 en maakte deel uit van het strafdossier hij
het gerechtshof in 's-I lertogenbosch . In die zin is geen sprake van nieuwe informatie.

De na afronding van het opsporingsonderzoek aangehaalde verklaringen van M .W . roepen
enerzijds tegenstrijdigheden op met de in het opsporingsonderzoek afgelegde verklaringen
van haarzelf en van De J ., maar verschaffen De J . anderzijds wel een alibi voor de avond van
23 september 1999. Gelet op het ontbreken van relevante verklaringen van derden en andere
gegevens zijn de meest recente verklaringen van M .W . en De J ., mede gelet op het grote tijdverloop sinds 1999 . moeilijk nader te toetsen op hun inhoud . Een poging om bij het Stadsarchief en Atheneumbibliotheek van de Gemeente Deventer toetsbare nadere onderbouwing
voor het alibi te krijgen heeft geen resultaat gehad . Hun recente verklaringen schetsen overigens een beeld dat wel past hij de gegevens omtrent het telefoonverkeer tussen hen in de
avonduren van 23 september 1999.
Overigens zou de relevantie van nader onderzoek op dit punt bovendien zeer beperkt zijn : ook
wanneer het alibi van De J . niet geheel sluitend zou blijken te zijn . levert dit, mede in het licht
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van de overige bevindingen, geen feiten of omstandigheden op die Ni . De J . tot verdachte van
de moord op de weduwe W . bestempelen.

11 .4

De anonieme briefjes

In het orienterend vooronderzoek kon op geen enkele wijze vastgesteld worden hoe en wanneer liet eerste anonieme briefje ()let e.xcuusbrielje) in de tuin van de weduwe W . terecht zou
zijn gekomen . En zelfs als het briefje reeds vóór het aantreffen van haar stoffelijk overschot in
de tuin zou hebben gelegen . impliceert dit niet dat hiermee is aangetoond dat de schrijver van
het briefje over daderkennis beschikte . Dit temeer daar er niet is vastgesteld dat er goederen
uit de woning van de weduwe zijn gestolen.

Een relatie lussen de inhoud van het tweede anonieme briefje en De J . is niet te leggen. De
omstandigheid dat het tweede anonieme briefje werd ontv angen op een tijdstip De J . de enige
persoon was die door het onderzoeksteam (gedeeltelijk) was gehoord met de zogeheten cautie,
maakt dit niet anders.

Er is geen ondersteuning gevonden voor de veronderstelling van Ni. de Hond dat de anonieme
briefjes door de vriendin van De .I . zijn geschreven om de aandacht van hem afte leiden en
het opsporingsonderzoek te misleiden . Uit het handsehritt vergelijkend onderzoek dat hiernaar
tot nu toe is verricht door zowel het NEI als de FSS komt na :u voren dat zowel het eerste als
het tweede anonieme briefje waarschijnlijk niet geschreven is door M .W . . I lierdoor is het
onwaarschijnlijk dat de twee anonieme briefjes, nog daargelaten of de inhoud daarvan voldoende speciliek was, zijn geschreven door of met medeweten van De J . met liet vooropgezette doel het onderzoek naar de moord op de weduwe W . op een dwaalspoor te brengen.
aanbeveling voor nader onderzoek.

Nu de bevindingen van het NFI ten aanzien van het handschriftvergelijkend onderzoek voorlopige resultaten betreffen en het NFI aangeeft dat met handschriften uit 1999 met meer zekerheid een conclusie kan worden getrokken . verdient het aanbeveling om meer zekerheid te
verkrijgen omtrent de anonieme briefjes en het NFI opdracht te te geven een nadere handschriftvergelijking uit te voeren op basis van het handschrift van betrokkenen Ni tot en met
N4 uit 1999 .

Ob

11 .5 Het moordwapen

Uit het oriënterend vooronderzoek is gebleken dat De J . over Global messen beschikte . Hij
heeft hierover zelf ook openlijk verklaard . zowel gedurende het opsporingsonderzoek als
daarna.

Ier terechtzitting van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch op 8 december 2003 heeft de patholoog-anatoom als getuige-deskundige verklaard dat een eénsnijdend mes in aanmerking
komt, maar dat dit nog niet bewijst dal de letsels inderdaad met een eensnijdend mes zijn toegebracht.

Uit het aanvullend onderzoek van het NFI is het volgende gebleken.
Op basis van de beschadigingssporen aan de blouse kan niet meer geconcludeerd worden
dan dat die door een mes van het type Global GS8 of door een ander scherprandig voorwerp kunnen zijn veroorzaakt.
Ditzelfde geldt voor de snij- en steekwonden aan het lichaam van het slachtoffer : ook die
kunnen

zijn veroorzaakt door een GS8-mes. maar vast staat dit niet.

Het is niet aannemelijk dat het mesvormige bloedspoor op de blouse is veroorzaakt door
een mes van het type GS8.
De holletjesvormige bloedsporen op de blouse kunnen niet zijn veroorzaakt door het heft
van een Global GS8-mes.

Wat betreft de aanschaf van een Global mes door De J . op 25 september 1999 tenslotte het
volgende . De mogelijkheid bestaat dat De J . op 25 september 1999 bij het Kookeiland in
Arnhem een Global-produkt heeft aangeschaft . Het is niet vast te stellen dat dit een mes van
het type GSF17 is geweest.

I let bezit van en de eventuele aanschaf van een Global mes door De J . is evenwel niet relevant gelet op de conclusies van het NFI over het ontbreken van een relatie tussen het Global
GS8-mes en de aangetroffen bloedsporen op de blouse . De bevindingen van het oriënterend
vooronderzoek ondersteunen de veronderstellingen van M . de Hond tot op heden niet .

III

Aanbeveling voor nader onderzoek.
Zoals vermeld zijn door het NFI in mei 2006 met het lemmet van een Global GS8-mes en met
bloed enige afdrukken en voegsporen vervaardigd op een gesepareerd gedeelte van de achterzijde van de blouse . Daarbij is gebleken dat het spoor dat een Global (iS8-mes achterlaat . de
vorm van het lemmet vrij nauwkeurig weergeeft . Dit lijkt in tegenspraak met de door het NFI
in 2004 opgestelde rapportage waarin werd gesteld dat na onderzoek was gebleken dat de
structuur van de blouse een zodanige is . dat vloeistof daarop een steeds wisselend patroon
maakt . Het verdient aanbeveling het NFI omtrent deze ogenschijnlijke tegenstelling tussen
heide conclusies om opheldering te vragen.

11 .6

liet motief van 1)e .I.

Uit het strafdossier is niet gebleken dat er goederen uit de woning van de weduwe zijn gestolen . Voorts is gebleken dat De J . ruim voor de moord op de weduwe W . zijn schuld bij de
hank heelt afgelost . Er is derhalve geen ondersteuning gevonden voor de door M . de Hond

gelbrnndeerde veronderstellingen ten aanzien van een mogelijk — linancieel — motief hij M.
De J . . Ook gedurende het oriënterend vooronderzoek zijn op dit punt geen nieuwe relevante
feiten of omstandigheden gebleken die hier een ander licht op werpen.
11 .7

Eindconclusie

De conclusie van het orienterend vooronderzoek is dat niet is gebleken van feiten en omstandigheden die . als ze destijds aan het OM en de rechter bekend zouden zijn geweest, tot een
ander oordeel . zijnde de veroordeling van L .. hadden kunnen leiden.

Wel is het onderzoeksteam van mening dat thans al het forensisch-technisch onderzoek dient
plaats te vinden dat technisch gezien mogelijk is . Uitsluitend met behulp van dergelijk onderzoek zijn immers zoveel jaren na de moord objectieve onderzoeksgegevens te genereren . De
aanvullende onderzoeken dienen ter verdere onderbouwing en toetsing van de thans voorliggende onderzoeksresultaten .
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