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Nieuw bewijs voor alibi Ernest Louwes 
 
Een belangrijke rol bij de bewijsvoering tegen Ernest Louwes is het telefoongesprek dat hij op de 
avond van de moord om 20.36 uur met de weduwe heeft gevoerd. Louwes zegt dat hij dit gesprek 
van 16 seconden heeft gevoerd op de A28 rijdend tussen Harderwijk en ’t Harde. Maar omdat dit 
gesprek is opgevangen door een GSM-antenne in Deventer wordt dit als bewijs gezien van het 
liegen van Louwes en zijn aanwezigheid in Deventer op de avond van de moord. 
 
Nieuw bewijsmateriaal toont aan dat Louwes die avond niet in Deventer geweest kan zijn en over 
een hard alibi beschikt. Onderzoek dat destijds door het Openbaar Ministerie is nagelaten is door 
deskundige burgers nu wel uitgevoerd met een duidelijke uitkomst: Louwes kan op de avond van 
de moord niet in Deventer zijn geweest. 
 
 
Samenvatting 
 
Ten aanzien van de vraag: “Waar reed Louwes toen hij op 23-9-1999 om 20.36 uur met de weduwe 
belde?” wisten we tot dusverre het volgende: 
 

- Het OM heeft nagelaten een Timing Advance Analyse op te vragen bij KPN, waarmee de 
exacte locatie van Louwes tijdens het telefoongesprek bepaald had kunnen worden. 

- Het bewuste gesprek is opgevangen via de GSM-antenne in Deventer (op circa 25 km. 
afstand). 

- Gezien de bijzondere klimatologische omstandigheden op de avond van 23-9-1999 is het niet 
uitgesloten dat toen een GSM-gesprek over 25 kilometer gevoerd is. 

- Het gesprek werd in Deventer afgewikkeld door de enige GSM-antenne in Deventer die 
precies gericht was op de plek waar Louwes zegt gereden te hebben. Aangezien er meer dan 
10 GSM-antennes in Deventer stonden (in allerlei richtingen opgesteld), is dit een 
ondersteuning van de lezing van Louwes, dat hij zich op de A28 bevond. 

- Louwes meldt bij zijn eerste verhoor een file bij het viaduct van Harderwijk om 20.00 uur, die 
niet via de radio is omgeroepen. Onderzoek van de recherche eind november 1999 bij 
Rijkswaterstaat bevestigt deze niet-gemelde file. 

 
In 1999 is nagelaten een onderzoek te doen naar het brandstofgebruik van de auto van Louwes in relatie 
tot de door hem afgelegde trajecten. Men wist namelijk waar en wanneer Louwes had getankt (op de 
ochtend van de moord en twee dagen erna). Als Louwes wel in Deventer was geweest om de weduwe te 
vermoorden, zoals het OM beweert, dan zou hij ongeveer 60 kilometer meer gereden hebben dan de rit 
die hij zegt gemaakt te hebben vanuit Utrecht nar huis.. 
 
Dit onderzoek is onlangs uitgevoerd met de originele auto van Ernest Louwes. Op basis van het 
dieselgebruik tijdens deze test is aangetoond dat hij te weinig brandstof gebruikt heeft om de avond 
van de moord in Deventer te kunnen zijn geweest. Daarmee heeft Louwes, in combinatie met de 
eerder gevonden gegevens (klimatologische omstandigheden op 23-9-1999, aanklikken van de paal 
die op de A28 stond gericht, en kennis van niet gemelde file bij Harderwijk) een keihard alibi. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek met de originele auto van Ernest Louwes, een VW 
Passat TDI Variant. 
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Tot nu toe bekend 
 
Alvorens het nieuwe bewijs te presenteren, eerst de informatie die tot dusverre bekend was: 
 
- Nadat Louwes op 23-9-1999 vele ritten had gemaakt (o.a. naar Zwolle, Deventer, Almere, Lelystad, 

Amersfoort en Utrecht) tekende hij rond 19.00 uur bij de Jaarbeurs in Utrecht een presentielijst, 
waarna hij weer snel vertrok. 

- Louwes stelt destijds via Amersfoort en Harderwijk richting zijn huis in Lelystad gereden te hebben. 
Na files in en rondom Utrecht belandde hij, volgens zijn zeggen, rond 20.00 uur in een file bij 
Harderwijk. In die file miste hij de afslag naar Lelystad en hij reed vervolgens via ’t Harde, Elburg 
de polder in om ergens na negenen thuis te komen. Onderweg tussen Harderwijk en ’t Harde heeft 
hij, wederom volgens zijn zeggen, kort met de weduwe gebeld. 

- Omdat dit telefoongesprek via de GSM-antenne in Deventer is afgehandeld (hemelsbreed rond de 
25 kilometer ver) stelt het OM dat Louwes na Amersfoort niet naar Harderwijk is gereden, maar 
naar Deventer. Daar zou hij om 20.36 uur kort met de weduwe hebben gebeld. En kort daarna heeft 
hij de moord gepleegd. Waarna hij naar Lelystad is gereden en daar ergens tussen 22.00 en 23.00 
uur moet aangekomen zijn. Deze lezing is ook door de gerechtshoven (Arnhem en Den Bosch) 
overgenomen. 

 
Op zichzelf is dit natuurlijk een cruciaal verschil. Als Louwes zich inderdaad op de A28 bevond op weg 
naar huis, dan is het onmogelijk dat hij op de avond van 23 september 1999 toch de moord heeft 
gepleegd. 
 
Belangrijk is te weten welke informatie over deze vraag in de afgelopen jaren beschikbaar is gekomen. 
 
1. Op basis van de gegevens die de GSM-palen over hun contacten met de GSM’s vastlegt is het 

mogelijk een Timing Advance Analyse te maken. Daarmee kan bepaald worden hoe groot de 
afstand tussen een GSM en een antenne is, op het  moment dat het gesprek plaats vindt. Deze 
analyse, die onomstotelijk uitsluitsel had kunnen bieden op de vraag waar Louwes zich tijdens het 
telefoongesprek bevond, is niet opgevraagd bij KPN. De data werden na een half jaar standaard 
door KPN vernietigd. 
Conclusie: Onderzoek dat onomstotelijk had kunnen aantonen waar Ernest Louwes zich bevond 
toen hij het telefoongesprek met de weduwe voerde, is door het OM niet aangevraagd. 

 
2. In een deskundigenrapport van maart jl. dat door Mr. Knoops aan de Hoge Raad is gestuurd staat 

vermeld dat op de avond van 23 september 1999, de klimatologische omstandigheden heel gunstig 
waren voor kortegolf verbindingen op grote afstand. Zo meldden amateur-zenders die avond 
verbindingen over 400 kilometer, wat zeer ongebruikelijk is. In 2001 is door een provider op een 
avond dat er ook deze bijzondere omstandigheden waren timing advance analyses uitgevoerd op alle 
gesprekken. Daarbij bleek meer dan 10.000 keer een verbinding tot stand gekomen te zijn van meer 
dan 25 kilometer, de afstand waarover Louwes het gesprek op 23-9-1999 zou hebben gevoerd.  
Conclusie: Een GSM verbinding over 25 kilometer is mogelijk, zeker met de bijzondere 
klimatologische omstandigheden van de avond van 23 september 1999. 

 
3. In dat zelfde deskundigenrapport is onderzoek gedaan naar de antenne in Deventer die het gesprek 

met Louwes heeft opgevangen en de topografische omstandigheden op de A28. Belangwekkend 
daarbij is het volgende kaartje. In Deventer waren er in september 1999 meer dan 10 GSM antennes 
van KPN. Zij stonden gericht op verschillende richtingen, om bellers goed te kunnen afhandelen. De 
antenne die het gesprek van Louwes heeft afgehandeld, stond gericht op 300 graden Noord. En dat 
was de enige antenne (van de meer dan 10) die op het gebied gericht stond waar Louwes op de 
avond van de moord zegt gereden te hebben. Daar, waar de A28 rond Nunspeet rijdt, zijn de 
omstandigheden optimaal voor een verbinding.  
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 Conclusie: Als Louwes in Deventer was geweest, had hij bij dat gesprek in principe alle antennes 

kunnen aanklikken die daar staan opgesteld. Het feit dat hij precies de antenne heeft aangeklikt die 
op Nunspeet gericht stond maakt de kans reëel dat hij toch op de A28 reed.  

 (Maar dit bewijs is nog steeds niet onomstotelijk, want hij had in Deventer zelf ook de kans dat hij 
die antenne aangeklikt zou hebben.) 

 
4. Direct na zijn aanhouding op 19 november 1999 vertelde Louwes van de file, waarin hij bij 

Harderwijk, rond 20.00 uur gezeten zou hebben. Een file die ook de oorzaak was van het feit dat hij 
de afslag naar Lelystad gemist zou hebben. De recherche heeft eind november 1999 onderzoek 
gedaan naar deze file. Via Rijkswaterstaat en de wegenbouwers is vastgesteld dat deze file er 
inderdaad om 20.00 uur was (ontstaan door een breedtetransport, dat bij het viaduct bij Harderwijk 
is gestopt, gezien de wegversmalling niet kon passeren). Deze file was niet via de radio 
omgeroepen. Wel is na 21.00 uur de file omgeroepen, die door de wegwerkzaamheden die na 20.00 
uur zijn gestart, ontstond. Louwes beschouwt dit als bewijs dat hij niet in Deventer geweest kan 
zijn. Anderen stellen dat Louwes later via derden van deze file gehoord kan hebben. In bijlage C 
staat de beschrijving van het onderzoek in 1999 naar deze file en de wijze waarop het OM hiermee 
is omgegaan. Relevante informatie werd daarbij voor de rechters weggelaten of onjuist 
geïnterpreteerd.  
Conclusie: Het is zeer waarschijnlijk dat Ernest Louwes op 23-9-1999 rond 20 uur bij Harderwijk 
op de A28 in de file heeft gestaan, die niet op de radio is omgeroepen. 

 
 
De combinatie van de bovenstaande conclusies wijst al uit dat het zeer waarschijnlijk is dat Ernest 
Louwes tijdens het telefoongesprek niet in Deventer is geweest, maar tussen Harderwijk en ’t Harde 
reed op weg naar huis.  
Met een nieuw onderzoek is deze conclusie nu nog steviger geworden: 
 
Een ander belangrijk onderzoek is namelijk ook in 1999 nagelaten: Het brandstofgebruik van de auto 
van Louwes.  
Als hij immers wel in Deventer was geweest dan zou hij op 23 september circa 60 kilometer meer 
gereden hebben dan als hij via Harderwijk vanaf Utrecht naar huis was gereden.  
Louwes heeft op de ochtend van 23-9-99 getankt en dat ook gedaan op de ochtend van 25 september. 
Door zijn ritten op 23 en 24 september met zijn auto te reconstrueren, had vanuit het brandstofverbruik 
vastgesteld kunnen worden of de auto die 60 kilometer extra al dan niet had gereden. 
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Deze belangrijke omissie van het onderzoek in 1999 is in september 2007 door een groep burgers 
gecorrigeerd. In het resterende deel van dit stuk treft u het verslag van dat nieuwe onderzoek aan en de 
belangwekkende resultaten.  
    
 

Reconstructie van het dieselgebruik van Ernest Louwes op 23 en 24 september 1999 
 
Om de reconstructie te kunnen uitvoeren zijn een aantal elementen cruciaal: 
 

1. De locaties waar Louwes op 23 en 25 september 1999 heeft getankt en de hoeveelheid brandstof. 
 
2. De ritten die Ernest Louwes tussen deze twee tankbeurten heeft gemaakt. 

 
3. De auto van Ernest Louwes en een analyse van het brandstofverbruik in 1999 en 2007. 

 
 
Ad.1: De tanklocaties. 
De recherche had in 1999 wel opgevraagd waar Ernest Louwes op 23-9-1999 getankt had en hoe laat (in 
Elburg om 07.10 uur). Via de leasemaatschappij van de auto van Ernest Louwes is door ons vastgesteld 
waar hij op 25-9-1999 getankt heeft. Hij was die dag naar Antwerpen gegaan (alwaar zaterdagavond is 
overnacht).  
Op de ochtend van 25-9-1999 is 43.6 liter diesel getankt bij het tankstation dichtbij het huis van Louwes 
in Lelystad. 
 
Ad. 2: De ritten die Ernest Louwes tussen de twee tankbeurten heeft gemaakt 
De recherche heeft wel de 23e september van Louwes volledig gereconstrueerd. Voor de 24e september is 
dat niet gebeurd. Vanuit de beschikbare stukken en eigen onderzoek (o.a. vanuit de agenda van een klant 
van Louwes, waar hij de 24e is geweest) is ook de 24e september nu geheel gereconstrueerd. Derhalve is 
er een overzicht te maken van de routes en het aantal kilometers dat Louwes gereden heeft of zou hebben. 
Als Louwes in Deventer geweest is zou hij tussen de twee tankbeurten rond de 745 kilometer gereden 
hebben. Als Louwes niet in Deventer geweest is zou hij rond de 685 kilometer gereden hebben. Bij een 
gebruik van de auto van Louwes van 1 op 16.0 is dat een verschil van 3 a 4 liter diesel. 
 
Ad. 3: De auto van Ernest Louwes en het brandstofverbruik in 1999 en 2007. 
Via onderzoek zijn we achter de eigenaar van de VW Passat TDi gekomen, waar Ernest Louwes in 1999 
in gereden heeft. Deze auto hebben wij kunnen gebruiken tijdens het herhalen van de ritten die hij op 23 
en 24 september 1999 heeft gemaakt.  
In 1999 heeft Ernest Louwes daar in 9 maanden ruim 45.000 kilometer mee gereden. Zijn dieselgebruik 
was toen 1 op 16.0. Ons onderzoek heeft aangetoond dat de auto in 2007 nog hetzelfde brandstofgebruik 
heeft. In bijlage B wordt dit uiteengezet.  
 
 
 
 
Ernest Louwes heeft in 1999 op de ochtend van 25 september 1999 43.6 liter diesel getankt. Als hij niet 
in Deventer was geweest dan zou hij op 23 en 24 september 1999 1 op 15.7 gereden hebben, iets 
ongunstiger dan hij normaliter reed. Dat kan verklaard worden door de files die hij meldt bij Utrecht en de 
file bij Harderwijk op 23-9-1999 rond 20 uur. 
Als het OM gelijk heeft en hij echter wel in Deventer geweest is, dan zou hij in die twee dagen 1 op 17.1 
gereden hebben. Een verbruik dat duidelijk gunstiger is dan zijn normale gebruik ( 1op 16.0). 
 
Door met de auto van Ernest Louwes al zijn ritten na te rijden, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip en 
dezelfde dag in de week, hebben we willen vaststellen hoeveel diesel de auto gebruikt  had, als Louwes 
wel in Deventer was geweest om de moord op weduwe Wittenberg te plegen.   
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In de onderstaande spreadsheet staat de samenvatting van dit onderzoek. In bijlage A staat een uitgebreide 
verantwoording per rit. 
 
 A. Utrecht>Deventer (rechtstreeks) > Thuis        

   VAN NAAR Reistijd Tijd           Verbruikte 

Nr.  Datum  Tijd Plaats Plaats minuten aankomst Bezoekduur Kms Cum km/uur 1 op Liters 

1 23-9 7:15:00 Elburg Zwolle 21 7:36:00 0:54:00 25.8 25.8 74 16.4 1.57 

2   8:30:00 Zwolle Deventer 40 9:10:00 0:15:00 33.7 59.5 51 15.6 2.16 

3   9:25:00 Deventer Schalkhaar 11 9:36:00 2:09:00 6.0 65.5 33 15.1 0.40 

4   11:45:00 Schalkhaar Almere 104 13:29:00 1:01:00 117.7 183.2 68 16.9 6.96 

5   14:30:00 Almere Lelystad 28 14:58:00 0:47:00 31.3 214.5 67 16.8 1.86 

6   15:45:00 Lelystad Lelystad 11 15:56:00 1:09:00 7.0 221.5 38 15.6 0.45 

7   17:05:00 Lelystad Amersfoort 56 18:01:00 0:09:00 59.5 281.0 64 15.1 3.94 

8   18:10:00 Amersfoort Utrecht 35 18:45:00 0:30:00 27.4 308.4 47 14.2 1.93 

9   19:15:00 Utrecht Deventer 73 20:28:00 0:47:00 94.6 403.0 78 15.9 5.95 

10   21:15:00 Deventer Lelystad 80 22:35:00   88.6 491.6 66 16.2 5.47 

11 24-9 7:30:00 Lelystad Zwolle 51 8:21:00 3:24:00 61.4 553.0 72 16.9 3.63 

12   11:45:00 Zwolle Lelystad 99 13:24:00 1:21:00 117.8 670.8 71 16.3 7.23 

13   15:00:00 Amsterdam Lelystad 65 16:05:00 0:20:00 61.6 732.4 57 14.9 4.13 

14   16:25:00 Lelystad Lelystad 8 16:33:00   3.1 735.5 23 15.5 0.20 

15 25-9   Lelystad Lelystad 11     8.8 744.3 48 15.9 0.55 

16 
  

  Lelystad Lelystad 3     2.4 746.7 48 15.8 0.15 

      Totaal: 667     746.7   67 16.0 46.60 

 
Het traject dat door ons gereden is bedroeg dus 746.7 kilometer. Het gemiddelde gebruik was 1 op 16.0. 
In totaal is er 46.6 liter gebruikt; dat is 3 liter meer dan Louwes op de ochtend van de 25e september 
heeft getankt! 
 
Hieronder het overzicht van de ritten conform de opgave van Ernest Louwes. Het enige verschil is dus de 
rit van Utrecht naar Lelystad via ’t Harde. 
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 B. Utrecht>Thuis (via A28)  

     VAN NAAR Reistijd Tijd           

 Datum Tijd Plaats Plaats minuten aankomst Bezoekduur Kms Cum km/uur  

1 23-9 7:15:00 Elburg Zwolle 21 7:36:00 0:54:00 25.8 25.8 74  

2   8:30:00 Zwolle Deventer 40 9:10:00 0:15:00 33.7 59.5 51  

3   9:25:00 Deventer Schalkhaar 11 9:36:00 2:09:00 6.0 65.5 33  

4   11:45:00 Schalkhaar Almere 104 13:29:00 1:01:00 117.7 183.2 68  

5   14:30:00 Almere Lelystad 28 14:58:00 0:47:00 31.3 214.5 67  

6   15:45:00 Lelystad Lelystad 11 15:56:00 1:09:00 7.0 221.5 38  

7   17:05:00 Lelystad Amersfoort 56 18:01:00 0:09:00 59.5 281.0 64  

8   18:10:00 Amersfoort Utrecht 35 18:45:00 0:30:00 27.4 308.4 47  

X   19:15:00 Utrecht 
Harderwijk 
Viaduct 75 20:30:00   65.0 373.4 52 *) 

X   20:30:00 
Harderwijk 
Viaduct 

t Harde 
Afslag 10 20:40:00   18.5 391.9 111 *) 

X   20:40:00 t Harde Lelystad 35 21:15:00   38.4 430.3 66 *) 

11 24-9 7:30:00 Lelystad Zwolle 51 8:21:00 3:24:00 61.4 491.7 72  

12   11:45:00 Zwolle Lelystad 99 13:24:00 1:21:00 117.8 609.5 71  

13   15:00:00 Amsterdam Lelystad 65 16:05:00 0:20:00 61.6 671.1 57  

14   16:25:00 Lelystad Lelystad 8 16:35:00   3.1 674.2 23  

15 25-9   Lelystad Lelystad 11     8.8 683.0 48  

16     Lelystad Lelystad 3     2.4 685.4 48  

      Totaal: 663     685.4   62  

*)  Dit is niet nagereden, maar gebaseerd op de afstanden uit Routenet plus de informatie van Ernest Louwes over de files. 

 
 
 
Bij het tanken van 43.6 liter op de ochtend van de 25e september zou het verbruik met deze routes 1 op 
15.7 geweest zijn.  Een verbruik dat dicht lag bij het normale verbruik van Louwes in 1999. (Dat het iets 
ongunstiger is dan het normale gebruik kan komen door de door Louwes gemelde files bij Utrecht en 
Harderwijk, die door Rijkswaterstaat is bevestigd).  
Uit de gereden test met de auto van Ernest Louwes blijkt dat het onmogelijk is om met de ritten die hij op 
23e en 24e september heeft uitgevoerd en de daarvoor beschikbare tijd een verbruik te realiseren van 1 op 
17.0. Bij een gebruik van 1 op 16.0 zou hij in de ochtend van 25-9-1999 ruim 46 liter getankt moeten 
hebben. Dat is 3 liter meer dan hij die ochtend echt getankt heeft. 
Gecombineerd met zijn beschrijving van de file bij Harderwijk, die niet via de ANWB is gemeld 
kan onomstotelijk worden vastgesteld dat Ernest Louwes op de avond van 23 september 1999 niet 
in Deventer is geweest, want daarvoor heeft hij te weinig diesel verbruikt en hij dus het bewuste 
telefoongesprek met de weduwe om 20.36 vanuit de A28 heeft gevoerd, zoals hij zelf steeds stelt. 
 
 
N.B. Slechts op twee manieren is deze bewijsvoering onderuit te halen. Beide zijn echter uitermate onlogisch en 
onwaarschijnlijk: 
 

1. Ernest Louwes heeft tussentijds zonder zijn tankpas 3 of 4 liter diesel getankt. Hij zou dat dan gedaan hebben om 
daarmee te doen alsof hij niet in Deventer zou zijn geweest en zo een alibi te creëren. Omdat Louwes in de 8 jaar 
sinds 1999 echter nooit het onderwerp benzinegebruik heeft laten onderzoeken, is dit dus slechts een theoretische 
aanname. Voorts is het zo dat als die aanname zou kloppen, Louwes juist op dat onderzoek zou hebben 
aangedrongen. 

2. Ernest Louwes kan op 25-9-1999 niet vol getankt hebben, maar 3 liter te weinig. Ook dit is een min of meer 
theoretische aanname. Doordat hij met een tankpas betaalde hoefde hij bij het tanken zichzelf geen beperking op 
te leggen of op een heel bedrag uit te komen. En als hij wel minder getankt zou hebben dan is het wel 
onwaarschijnlijk dat het precies de 3 liter is die overeenkomt met ongeveer 50 kilometer minder gereden en niet 6 
of 8 of 14 liter. Deze 3 liter betekenen het verschil tussen wel of niet via Deventer gereden te hebben. 
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Bijlage A   : Uitvoering van de testritten op 6 en 7 september 2007 
 
De test werd uitgevoerd met de VW Passat TDi Variant Comfortline, 
81 Kwh, TG-SP-94, de auto van Ernest Louwes in 1998 en 1999. 
Destijds had die auto ongeveer 85000 kilometer gereden. Inmiddels 
staat er circa 235000 kilometer op de teller. 
 

Tijdens de ritten werd de Garmin Forerunner 
305 GPS horloge gebruikt. Daarmee werden 
zowel de exacte route vastgelegd, alsmede de 
afgelegde afstand en de gereden snelheid, die 
iedere 5 seconden werd gemeten. De kaarten en 
tabellen op de volgende pagina’s zijn een 
directe weergave in het programma Motion 
Based van de informatie van deze Garmin. 

 
De ritten werden zoveel mogelijk gereden op hetzelfde tijdstip als de 
ritten gedaan zouden zijn in 1999 om te proberen de omstandigheden hetzelfde te laten zijn.  
Bij de bijna 750 kilometer die gereden zijn, was het verkeersbeeld op de snelwegen vrij rustig. Alleen bij 
de rit tussen Amersfoort en Utrecht en bij de rit Amsterdam uit was er sprake van een beperkte 
filevorming. Deze files zijn niet groter geweest dan die Louwes over 1999 rapporteert, integendeel zelfs. 
Dat wordt mede ondersteund door de tijdstippen van aankomst, die niet later zijn dan op 23 en 24 
september 1999 het geval is geweest. 
 
Bij het rijden is de snelheid aangepast aan de rest van het verkeer, maar geprobeerd is de maximum 
snelheden niet te overschrijden.  
Onderweg is in totaal 10 keer getankt, om zo te kunnen bepalen wat het verbruik is geweest. Het tanken 
heeft steeds plaatsgevonden in tankstations langs de route. 
 
Drie ritten zijn niet uitgevoerd op hetzelfde tijdstip als in 1999. De ochtendrit naar het kantoor van 
Louwes op 24-9-1999 is rond 11.00 uur uitgevoerd in plaats van rond 07.00 uur. Het verkeer was rustig, 
zodat het qua gebruik niets zal uitgemaakt hebben. Dat geldt ook voor de twee -korte- ritten, die Louwes 
op zaterdag 25-9-1999 in Lelystad heeft gemaakt. Die zijn tijdens de test op vrijdagmiddag uitgevoerd. 
 
Rondom de test is ook nog eens circa 300 kilometer met de auto gereden om op deze manier de auto en 
het dieselgebruik beter te leren kennen onder verschillende verkeersomstandigheden.   
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Rit 1:  23-9  07.10:  Benzinestation Elburg – Kantoor Zwolle 
25.8 kilometer, 21 minuten, 74 km/uur, 1 op 16.4 
 
Op weg van Lelystad naar zijn kantoor in Zwolle tankte Louwes om 
07.10 uur 39.2 liter diesel bij een tankstation bij Elburg. Door de 
recherche op 25-11-1999 vastgesteld (Tactisch Journaal nr. 1023, zie 
hieronder). 
 
Bij de testrit op 6-9-2007 is bij hetzelfde tankstation de originele auto 
van Louwes ook volgetankt.  
 
De politie heeft niet vastgesteld of Louwes op weg was naar zijn 
kantoor in Zwolle. Omdat hij na 09.00 uur die ochtend wel in Deventer 
wordt gesitueerd, mag aangenomen worden dat hij om 07.10 uur op 
weg was naar zijn kantoor.  
(Voor het aantal kilometers maakt dit amper wat uit, omdat hij die 
ochtend zeker in Deventer is geweest).  
 
Het eerste stuk van de weg is een tweebaansweg van Elburg tot de A28. Daarna een stuk op de A28 en op het eind een stukje 
naar het centrum van Zwolle. Tijdens de testrit rond 07.30 uur was het verkeer op het hele traject rustig. 
 
 
 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij Elburg                                        A28                                                Zwolle 
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Rit 2:  23-9  08:25:   Kantoor Zwolle – Deventer (Weduwe Wittenberg) 
33.7 kilometer, 40 minuten, 51 km/uur, 1 op 15.5 
 
Louwes reed op weg naar Deventer altijd de route langs de 
IJsseldijk (Olst-Wijhe). O.a. was dat omdat de Zwolseweg aan de 
noordkant van Deventer lag, dicht bij de plek waar die route in 
Deventer aankwam. 
Op basis van de verklaring van de huishoudster tijdens de 
rechtszaak in Den Bosch en het gevonden origineel van de 
grafrechten van de weduwe kan vastgesteld worden dat Louwes 
rond 09.15 uur bij de weduwe langs is geweest.  
Maar zelfs als dat niet zou zijn wordt Louwes rond 09.45 uur door 
de politie in Schalkhaar geplaatst in afwachting van het moment 
dat hij aldaar bij een klant kon binnenkomen.  
 
De route gaat een stuk door Zwolle. Er zijn meerdere kruisingen 
met stoplichten (met relatief lange wachttijden). De weg gaat ook 
af en toe door de bebouwde kom, waardoor er langzamer gereden 
moet worden. Soms moet bij kruisingen worden gestopt._ 
Het verkeer was in Zwolle rondom 09.00 uur redelijk druk. Voor 
de rest was het vrij rustig. 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Zwolle uit                                Wijhe – Olst (Ijsseldijk)                   Deventer 
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Rit 3:  23-9  09:30:  Deventer (Weduwe Wittenberg) – Schalkhaar (klant) 
6.0 kilometer, 11 minuten, 33 km/uur, 1 op 15.1 
 
De route om van de Zwolseweg naar Schalkhaar te rijden is opgegeven 
door Louwes. Het betreft een grote doorgaande weg door Deventer, die 
gelijk is aan de weg die Louwes gevolgd zou hebben als hij direct vanuit 
Zwolle naar Schalkhaar gereden zou zijn.  
De weg kent diverse kruisingen en stoplichten. Het verkeersbeeld was 
rustig. 
 
Louwes heeft op 23-9-1999 een tijd op een parkeerplaats bij een bank 
gewacht (en daar o.a. een telefoongesprek van 15 minuten gevoerd). Bij 
onze test zijn we ervan uitgegaan dat de motor van de auto door Louwes 
was uitgezet (dus geen dieselgebruik). 
 
De recherche heeft in 1999 niet bij de klant gecheckt of Louwes 
inderdaad is langs geweest. Zijn bezoek staat wel in zijn agenda. In de 
tijdlijn die de recherche in 2003 over Louwes heeft opgesteld gaat men er 
wel vanuit dat hij deze klant bezocht heeft. Maar omdat hij wel in 
Schalkhaar is gelokaliseerd (een telefoongesprek van een kwartier dat continu via een paal is opgevangen, gericht op 
Schalkhaar) maakt het voor de kilometers niet uit of hij al dan niet binnen is geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Deventer                                                  Schalkhaar 
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Rit 4:  23-9  11.45:  Schalkhaar (klant) – Almere (klant) 
117.7 kilometer, 104 minuten, 68 km/uur, 1 op 16.9 
 
Er zijn diverse routes mogelijk om van Schalkhaar naar Almere te rijden. 
Het rijpatroon van Louwes was, dat hij vooral wegen koos waar hij zelf 
vaak op reed. Zo koos hij bij zijn route tussen Deventer en Zwolle de 
IJsseldijk langs Wijhe en Olst en tussen Zwolle en Lelystad de route door 
de polder via ’t Harde – Elburg. 
Hemelsbreed zijn er andere en snellere alternatieven. Het dieselgebruik 
zou dan minder zuinig zijn geweest zodat het per saldo weinig voor het 
dieselgebruik zou uitmaken.  
Het tijdstip van aankomst bij de klant in Almere en het korte 
telefoongesprek dat Louwes om 13.30 uur vanuit Almere voerde, 
ondersteunen de aangegeven route. Louwes zou via een kortere route al 
rond 13.00 uur bij zijn klant aangekomen zijn. 
 
De klant bevestigt in november 1999 aan de recherche dit bezoek van 
Louwes.  
 
De gereden route was gedurende de hele weg rustig. Wel waren er bij Zwolle diverse verkeerslichten. Een aanmerkelijk deel 
van deze route betrof tweebaanswegen waar vrijwel steeds tussen 80 en 100 km/uur gereden kon worden wat voor de auto een 
zuinige manier van rijden is. Daarom is dit traject met 1 op 16.9 gereden. 
 
                                                             

                                  Terug naar Zwolle                         A28                              polder                                        A6        Almere     
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Rit 5:  23-9  14:45 :   Almere (klant) – Lelystad thuis 
31.3 kilometer, 28 minuten, 67 km/uur, 1 op 16.8 
 
Louwes wordt rond 15.45 uur in ieder geval geplaatst in Lelystad, 
waar hij een telefoongesprek voert en rond 16.00 uur ook bij een 
klant aldaar komt. Hij is even thuis ______geweest om o.a. kort te 
lunchen, hetgeen een vriendin van de familie, die toen aanwezig was, 
ook bevestigd heeft in 1999 tegenover de recherche. 
 
De hele weg was rustig. In Almere waren er enkele verkeerslichten 
tot aan de A6. In Lelystad, vanaf de A6 tot aan het huis van Louwes 
zijn er ook diverse kruisingen, rotondes en stoplichten. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

             Almere                                          A6                           Lelystad 
 

 
 
Rit 6:  23-9   15:45 : Lelystad thuis  -  Lelystad (klant) 
7.0 kilometer, 11 minuten, 38 km/uur, 1 op 15.6 
 
 

De klant bevestigt dat Louwes op 23-9-1999 rond 16.00 uur bij hem op 
bezoek is geweest. Het verkeer was rustig. Wel waren er diverse rotondes, 
waardoor afgeremd of gestopt moest worden.  
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Rit 7:  23 -9  17:10 :  Lelystad (klant) -  Amersfoort (klant) 
59.5 kilometer, 56 minuten, 64 km/uur, 1 op 15.1 
 
Op weg naar de Jaarbeurs in Utrecht is Louwes langs een klant in 
Amersfoort geweest om aldaar een aantal ordners af te geven. 
Dat is in tweede instantie door de desbetreffende klant aan de politie in 
1999 bevestigd (hoewel hij het op een eerder moment op die dag plaatst). 
 
Deze rit is dus uitgevoerd tijdens het spitsuur. Op deze route was het 
verkeer echter niet zo druk als verwacht werd. Zo kon bij het verkeersplein 
Hoevelaken normaal doorgereden worden. Alleen was er rond Harderwijk 
sprake van files.  

 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 

          Polder             omg. Harderwijk                A28                                 Amersfoort 

 
 
Rit 8:  23 -9  18:10 : Amersfoort (klant)  -  Jaarbeurs 
27.4 kilometer, 35 minuten, 47 km/uur, 1 op 14.1 
 
Volgens Louwes had hij last van files op weg van Amersfoort 
naar de Jaarbeurs.  
Ook bij de testrit was er sprake van files. Dat betrof echter 
alleen het traject op de A28 bij Soest. Daarna kon er vrij goed 
doorgereden worden, maar met een lagere gemiddelde 
snelheid. Dat was ook het geval op de rondweg Utrecht en 
Utrecht in, via de Europalaan. 
Het tijdstip van aankomen bij de parkeerplaats in de buurt van 
de Jaarbeurs (18.45 u) was vrijwel gelijk aan het moment van 
aankomst van Louwes op 23-9-1999.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 

                 Amersf. File             A28                    Utrecht (rondweg)      Utrecht 
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Rit 9:  23 -9  19:15 : Jaarbeurs  - Deventer (Weduwe Wittenberg) 
94.6 kilometer, 73 minuten, 78 km/uur, 1 op 15.9 
 

Dit is de route die Louwes volgens het OM gereden heeft naar 
Deventer, alwaar hij rond 20.35 uur aanwezig zou zijn geweest. 
Deze route is tot aan het knooppunt Hoevelaken identiek aan de 
opgave van Louwes zelf. Hij geeft aan dat hij daar doorreed 
richting Harderwijk. 
Louwes geeft aan dat op 23-9-1999 ‘Utrecht uit’ er veel files 
waren. Zo zou de Europalaan dicht gezeten hebben. 
In februari 2000 werd, in het kader van de verdediging van 
Louwes, op een donderdagavond deze route ook afgelegd en ook 
toen was er sprake van dusdanige files dat de totale route naar 
Deventer meer dan 90 minuten bedroeg. 
 
Bij onze testrit was er geen sprake van files in de buurt van 
Utrecht._Alleen was er sprake van een aantal stoplichten voordat 
de snelweg werd bereikt. 
De rit naar Deventer werd gemaakt in bijna 75 minuten en 
daarmee waren we rond 20.30 uur in Deventer. 
Het geconstateerde dieselgebruik voor deze route (bijna 6 liter) 
is derhalve het gunstigste resultaat dat behaald zou kunnen 
worden om in circa 75 minuten deze rit te maken. Als Louwes melding over de drukte rond Utrecht klopt dan zou er meer 
diesel gebruikt zijn bij de rit naar Deventer.   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utrecht uit   Rondweg     A28                                         A1                                          Deventer 
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Rit 10:  23 -9  21:15 : Deventer (Weduwe Wittenberg) – Lelystad huis 
88.6 kilometer, 80 minuten, 66 km/uur, 1 op 16.2 
 
Dit is de gebruikelijke route van Louwes vanuit Deventer naar 
Lelystad. Omdat op deze route een groot deel tweebaans is en de 
snelheid meestal rond 80 km per uur ligt is dat een gunstiger 
verbruikscijfer dan als er een andere weg was genomen waarbij 
het traject veel meer vierbaansweg bevatte. 
 
Ook deze route was voor wat het verkeer betreft rustig. 
 

 
 
 
 
 

                      Olst – Wijhe         Zwolle         A28     bij Elburg      Polder          Lelystad 
 
 

Rit 11:  24 -9  07:00 : Lelystad huis  -  Kantoor Zwolle 
61.4 kilometer, 51 minuten, 72 km/uur, 1 op 16.9 
 
De recherche heeft in 1999 van Louwes alleen 23-9-1999 gereconstrueerd. 
Omdat Louwes pas op 25-9-1999 bij Lelystad weer getankt heeft hebben wij 
zelf 24-9-1999 gereconstrueerd. De onderbouwing hiervan treft u bij deze en 
de volgende ritten aan. 
 
Bij de tijdsopgave naar zijn werkgever (VVAA) meldt Louwes dat hij op 24-
9-1999 op kantoor in Zwolle is geweest. Dit was zijn normale gedrag als hij 
niet naar klanten was (en ook dan bezocht 
hij doorgaans het kantoor om de 
benodigde papieren., ordners of dossiers 
mee te nemen).  
Uit de printout van KPN blijkt dat de 
GSM van Louwes op de 24e om 07.05 uur 
door een paal in Dronten wordt 
opgevangen. Hij belt dan gedurende 37 
seconden met 118. 
En in de verslagen van de politie wordt 
vermeld dat een collega van Louwes, die 
ook in de Jaarbeurs was voor de cursus, 
de dag erna met Louwes hierover heeft 
gesproken.  
 
                                                                  
       Polder                                         Bij Elburg        A28                 Zwolle 

 
Deze combinatie van gegevens toont aan dat het zeer waarschijnlijk is dat Louwes op 24-9-1999 op zijn kantoor is geweest en 
vermoedelijk ongeveer net zo laat aankwam als de dag ervoor. 
 
De gereden route was wederom rustig. Het dieselgebruik derhalve zuinig.  
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Rit 12:  24 -9  11:45 : Kantoor Zwolle  -  Amsterdam (klant), via Lelystad 
116.8 kilometer, 99 minuten, 70 km/uur, 1 op 16.3 
 
In de agenda van Louwes staat vermeld dat hij in de 
middag een klant in Amsterdam bezocht had. Dit bezoek 
staat echter niet in zijn weeklijst bij de VVAA. 
Dat zou zijn omdat deze klant nog stamde uit de tijd voor 
zijn werk bij de VVAA en de declaratie liep niet via de 
VVAA. 
 
Er is contact opgenomen met de desbetreffende klant, een 
dokter uit Amsterdam, die inmiddels in het buitenland 
woont. Hij kon zich wel herinneren jaarlijks een afspraak 
met Louwes te hebben gehad, maar niet exact wanneer. 
Hij heeft echter zijn agenda’s uit 1999 teruggevonden en 
daar stond op 24-9-1999 om 14.00 uur de afspraak met 
Louwes. Deze agenda is bij ons in bezit en u treft onderin 
een deel van de maand september met daarin op 24-9-
1999 om 2.00 uur de naam van Louwes. 
Daarnaast voerde Louwes om 13.04 uur een gesprek van 
33 seconden die is afgewikkeld door een paal bij 
Muiderberg. 
 
De klant woonde dicht bij het Leidseplein, in het centrum 
van Amsterdam. Ook hier is er sprake van mogelijke alternatieve routes (de één sneller, maar met een minder zuinig gebruik_ 
dan de ander). Louwes meldt de afslag bij de RAI genomen te hebben, die de kortste afstand door de stad geeft naar de 
parkeergarage naast het Marriot-hotel.  
Louwes geeft aan dat hij voor het weekend altijd dossiers meenam om thuis aan te werken. En dat hij nooit, als hij naar 
Amsterdam ging, die dossiers in zijn auto wilde hebben om te voorkomen dat ze gestolen werden. Derhalve is hij op weg naar 
Amsterdam langs Lelystad geweest om daar de dossiers af te geven.  
 

De door ons 
gereden route 
tijdens de testrit op 
dezelfde tijd als 
Louwes heeft noch 
bij de aansluiting 
tussen de A6 en de 
A1, noch op de 
A10 files gegeven. 
Iets dat Louwes 
zich ook herinnert 
over zijn rit 
destijds naar 
Amsterdam. 
                                                                  

 
           Zwolle  A28                            Polder      Lelystad                      A6               A1        A10   Amsterdam     
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Rit 13:  24 -9  14.45 : Amsterdam (klant) – Winkelcentrum Lelystad 
61.6 kilometer, 65 minuten, 57 km/uur, 1 op 14.7 
 
 

Louwes is na zijn gesprek met de klant in Amsterdam naar het 
Winkelcentrum in het centrum van Lelystad gereden. Volgens eigen zeggen 
om een Primafoon winkel te bezoeken.  
Tijdens het doorzoeken van de auto van Louwes door de recherche eind 
november 1999 zijn twee parkeerbonnetjes gevonden van het 
winkelcentrum in Lelystad, gedateerd 24-9-1999 om 15.45 uur en 16.15 
uur. 
Om 15.07 uur werd door hem een telefoongesprek gevoerd, die door een 
GSM-antenne in Almere is opgevangen. 
 
Bij het rijden Amsterdam uit waren er op de A10 en op de A1 wat files. Het 
oponthoud was niet echt lang, want van het centrum van Amsterdam tot het 
centrum van Lelystad werd er met een gemiddelde snelheid van 57 km/uur 
gereden, en werd er ruim een uur over gedaan. 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
                                `                                  Amsterdam    A10        A1                  A6                                                    Lelystad     
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Rit 14:  24 -9  16:30 : Winkelcentrum Lelystad - Huis 
3.1 kilometer, 8 minuten, 23 km/uur, 1 op 15.5 
 
Na het bezoek aan de Primafoon-winkel reed Louwes terug naar huis. 
Onderweg was het verkeer normaal en moest er een aantal keren 
afgeremd worden bij kruispunten/rotondes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rit 15:  25 -9  08:30 : Ophalen Schoonouders Lelystad 
8.8 kilometer, 11 minuten, 48 km/uur, 1 op 15.9 
 
Op zaterdagochtend vertrok Louwes met zijn vrouw naar Antwerpen 
alwaar de VVAA een weekend organiseerde. Volgens opgave van de 
leasemaatschappij tankte Louwes voordat hij uit Lelystad vertrok 43.6 
liter diesel. 
Die ochtend haalde hij zijn schoonouders op die gedurende het weekend 
op de kinderen zouden passen.  
De rit is 8.8 kilometer vice versa. 
 
Vanuit de stukken is ook op te maken, dat de dochter van Louwes op de 
avond van de 24e een feestje had. Men weet echter niet meer waar dat 
was, zodat er geen bevestiging van gekregen kon worden en ook niet kon 
worden bepaald hoeveel kilometer dat betrof. Derhalve is deze rit niet 
meegenomen in het overzicht. 
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Rit 16:  25 -9  10:00 : Huis  - Tanken Benzinestation Lelystad 
2.4 kilometer, 3 minuten, 48 km/uur, 1 op 15.8 
 
Vanuit de leasemaatschappij is de informatie beschikbaar gekomen 
waar Louwes op de 25e september 1999 getankt had. Dit is het 
Shell-station dicht bij zijn huis, waar hij vaak tankte. 
De rit ernaartoe is 2.4 kilometer. Het verkeer was rustig. 
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Benzinebonnen 
 
Hieronder treft u de bonnen aan van de diesel die getankt is tijdens de testritten op 6 en 7 september 2007.   
In totaal is er 46.6 liter getankt. 3.0 liter meer dan Ernest Louwes op 25-9-1999 tankte. 
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Bijlage B       Het normale brandstofverbruik van Louwes auto 
 
In 1999 reed Louwes in 9 maanden ruim 45.000 kilometer met de VW Passat TDI, 81 kwh. Zijn 
dieselgebruik was 1 op 16.0. Dat is een verbruik dat volgens de ANWB voor deze auto normaal is. 
Nu wordt wel eens gezegd dat als een auto ouder is het verbruik ongunstiger zou zijn. Gedurende de 
moord stond er ongeveer 85.000 kilometer op de teller van deze auto. Inmiddels is dat ruim 235.000 
kilometer.  
Is het verbruik van de auto inmiddels ongunstiger dan in 1999? 
 
De nieuwe eigenaar van de auto kon geen exacte informatie over het gebruik verstrekken. Hij reed 
trouwens met de auto vooral in de agglomeratie Amsterdam, hetgeen een ander gebruik is dan de routes 
die Louwes reed. 
Bij onze proeven met de auto op 5 september 1999 bleek dat als de auto op de snelweg werd gebruikt met 
weinig verkeer en een constante snelheid tussen 100 a 120 kilometer, zonder te remmen, een gebruik van 
1 op 18 gerealiseerd kon worden. Alleen bij het gebruik in de stad, als er veel verkeer was, was het 
dieselgebruik ongunstiger dan 1 op 15.  
 
Vanuit het volgende gegeven kan bewezen worden dat de auto in ieder geval niet ongunstiger rijdt dan in 
1999.  
 

- Op 6 en 7 september 2007 bleek dat bij de verschillende ritten van het huis van Ernest Louwes 
naar zijn kantoor –door de polder- een gemiddeld verbruik werd gerealiseerd van 1 op 16.9. 
Deze rit vice versa is ongeveer 120 kilometer. 

- Louwes reed in 1999 ongeveer 1150 kilometer per week. Zijn ritten naar het kantoor in Zwolle 
betrof daarvan dus ongeveer de helft. Hij reed toen over het geheel gemiddeld 1 op 16.0. Als 
hij toen ook heen en weer naar kantoor 1 op 16.9 gereden heeft dan moeten de resterende ritten 
een verbruik van 1 op 15.0 hebben opgeleverd.  
De ritten die op 6 en 7 september 2007 zijn gemaakt laten precies dat patroon zien. Alleen de 
ritten naar en in Utrecht en Amsterdam leverde een verbruik dat ongunstiger was dan 1 op 
15.0.  Alle andere zaten tussen de 15.0 en 16.9.  (Aangetekend dient te worden dat gedurende 
de bijna 750 gereden kilometers er slechts bij ongeveer 5 kilometer sprake was van langzaam 
rijdend verkeer of een file. Een situatie die eerder gunstiger dan ongunstiger is dan hetgeen 
Louwes in 1999 heeft ervaren). 

 
Hieruit blijkt dat de auto van Louwes in 2007 een dieselverbruik heeft dat vrijwel gelijk is aan de cijfers 
uit 1999. En dat de verkeerssituatie onderweg tijdens de test niet slechter is geweest voor het 
dieselverbruik. 
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Bijlage C     De file bij Harderwijk om 20.00 uur 
 
In de Deventer Moordzaak speelt het telefoontje van 16 seconden dat Ernest Louwes op 23-9-1999 om 20.36 uur met 
weduwe Wittenberg voerde een zeer belangrijke rol. Ernest Louwes geeft aan dat gesprek gevoerd te hebben terwijl hij 
ergens in de buurt van ’t Harde op de A28 reed. Vanuit de telefoongegevens van KPN is dit gesprek gevoerd met paal 
14501. Een telefoonpaal die in Deventer staat. Als Louwes de waarheid spreekt heeft hij een hard alibi. 
 
 
Ernest Louwes geeft op 27-9-1999 zelf aan dat hij dit bewuste gesprek heeft gevoerd en had daarbij volgens eigen zeggen een 
bedrag van 1750 aan de weduwe door te geven. Dat was 1% van haar belastbaar inkomen. Deze informatie had ze volgens 
Ernest Louwes gevraagd in het kader van een gift die ze zich voornam te geven aan een kerk in Den Bosch. 
Volgens het Openbaar Ministerie bewijst het gesprek van 16 seconden echter dat Ernest Louwes in Deventer was en de 
weduwe belde om aan te geven dat hij eraan kwam. 
 
Ernest Louwes stelt dat hij rond 19.00 uur in Utrecht bij een cursus in het Jaarbeursgebouw zijn handtekening zette en rond 
19.15 uur met zijn auto vertrok. Hij zou de route gereden hebben: Utrecht – Harderwijk – “t Harde – Lelystad.  
Volgens het OM zou hij na zijn vertrek uit Utrecht rond 20.30 uur in Deventer zijn geweest, de moord gepleegd hebben en niet 
eerder dan 22.15 uur thuis gekomen zijn. 
 
Uit de dossiers is te reconstrueren welke informatie het Openbaar Ministerie had rondom datgene wat Ernest Louwes gedaan 
zou kunnen hebben op de avond van de moord: of in Deventer geweest, of onderweg naar huis geweest en daar rond 21.15 uur 
aangekomen zijn. 
 
 
Op 19 november 1999 is Ernest Louwes opgepakt en vanaf dat moment meerdere keren verhoord. Tot vlak voor Kerst 1999 
mocht hij geen contact hebben met de buitenwereld. 
 
Op basis van het Tactisch Journaal en Processen Verbaal is te reconstrueren wat er rondom het alibi van Ernest Louwes zich 
heeft voltrokken. 
 
- Op 27-9-1999 wordt Ernest Louwes gehoord door de politie. Hij vertelt dan desgevraagd over de bewust avond het 

volgende volgens een aantekening in het Tactisch Journaal: “Dhr. Louwes is vorige week donderdagmorgen, 23-09-99, 
nog bij Mw. Wittenburg in de woning geweest……… Zij legde hem toen de vraag voor tot welke bedrag zij giften kon doen 
aan de kerk, hij zou dit uitzoeken en haar die avond terugbellen. 's Avonds om 20.00 uur heeft Louwes vanuit zijn 
auto(onderweg van Utrecht naar zijn woonplaats Lelystad) met zijn GSM gebeld met Mw. Wittenburg en haar 
medegedeeld dat m.b.t. de giften er een belastingvrije voet bestaat van 1 % over haar inkomen van ongeveer f 175.000 dus 
f 1.750. (dit verklaart wellicht de aantekeningen op de gevonden memo in het woonhuis Zwolschestraat 157) Dhr. Louwes 
zou ongeveer 21.15 / 21.30 uur thuis gekomen zijn en de verdere avond en nacht thuis zijn gebleven.” 

  
Uit dit stuk blijkt o.a. het volgende:  
-   Het bedrag van 1750 gulden dat Louwes hier meldt is teruggevonden op een memo. 
- Louwes meldt (de exacte bewoordingen kunnen hieruit niet worden opgemaakt) dat hij snel uit Utrecht is 

weggegaan, dus heeft zijn handtekening in Utrecht niet als een soort alibi, heeft gebruikt door voor te wenden dat 
hij daar een groot deel van de avond geweest zou zijn. 

-   Louwes meldt dat hij rond 20.00 uur met de weduwe heeft gebeld. 
 
- Eind november 1999, toen Louwes al gevangen zat,  werd een collega van Ernest Louwes ondervraagd. Hij is die bewuste 

avond naar de cursus geweest waar Ernest Louwes ook was geweest. Deze collega is volgens eigen zeggen rond 20.00 uur 
die avond uit Utrecht weggegaan. Hij meldt naar aanleiding van deze avond nog het volgende: “De volgende dag had 
Ernest verteld dat hij wel bij de jaarbeurs was geweest, maar alleen het formuliertje had ingevuld voor de punten.”. 

 
Tijdens zijn eerste verhoor op 19 november 1999 nadat hij gearresteerd was vertelde Ernest over een file op de avond van de 
moord, zoals uit het Proces Verbaal blijkt. Dit zegt hij in zijn eigen woorden: 
“Echter, nog vóór ik nabij Harderwijk het viaduct bereikte voor de afslag Flevoland liep ik vast in een file, eerst stilstaand en 
daarna langzaam rijdend. Het verkeer werd geduid rechts te houden, maar, zoals gebruikelijk in Nederland, zijn er altijd 
bestuurder die zo lang mogelijk toch links proberen door te rijden.  
Een paar auto’s voor mij reed een vrachtauto die opeens half naar links op de weg ging rijden teneinde te voorkomen dat de 
linksrijders er nog voorbij konden. De auto’s voor mij gingen dicht op elkaar rijden om te voorkomen dat er linksrijders 
konden invoegen. Ik heb aan dat ‘spelletje’ meegedaan omdat het onterecht doorrijden van sommige bestuurders mij ook altijd 
ergert. Het gevolg van dat bumper aan bumper rijden was echter wel dat ik pas aan de afslag dacht toen het viaduct al zo 
dichtbij was dat het te laat was om nog af te slaan. Direct na het viaduct zag ik rechts op de afrit wagens staan van een 
wegenbouwbedrijf. Kort na het viaduct was de weg weer vrij en kon ik gewoon doorrijden. Hetgeen mij nog ergerde was het 
feit dat ik geen wegwerkers zag, omdat je dan de indruk hebt dat je zinloos in de file hebt gestaan.” 
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Het verhaal van Louwes over de file bij Harderwijk is door het onderzoeksteam van de Deventer moordzaak op 25 november 
1999 gecheckt. En zij spraken met een wegwerker die bij Harderwijk die avond aan de weg had gewerkt en met 
Rijkswaterstaat.. In de bijlage treft u de verklaringen aan dat inderdaad om 20.00 uur bij Harderwijk een file is ontstaan 
doordat een breedtetransport niet onder het viaduct door kon. Deze file is niet op de radio omgeroepen. 
 
Hieronder fragmenten uit het Tactisch Journaal: 
 
20-11-1999 11.45 ANWB 
Volgens de ANWB is er op 23 september tussen Amersfoort en Zwolle, nabij Hattemerbroek een 
file geweest tussen 17.15-18.15 uur. Tussen 21.05 en 21.37 uur tussen Ermelo en Lelystad: Een file 
van ongeveer 3 kilometer. Er kunnen wel meerdere files zijn geweest, maar deze informatie 
hebben zij niet. Dit is ook afhankelijk of er een politieauto op dit traject heeft gereden. Het 
bureau van de verkeerscentrale te Wolfheze heeft mogelijk nadere informatie. Zij zijn alleen op kantooruren bereikbaar. 
Door Willem is er overleg geweest met Bob S. recherche. Voor zover hij na heeft kunnen gaan waren er geen bijzonderheden 
op traject A28, tussen 19.00 en 21.00 uur. Hij kan ook 
verder niet bij de gegevens. Maandagmorgen zal hij nader informeren en horen we nader. 
 
22-11-1999  13.25 Bob S. 
Bob S. bevestigt het ANWB gegeven, dat er op de A28 op 23-09-99 een file heeft gestaan. 
De file werd veroorzaakt door wegwerkzaamheden tussen Harderwijk en 't Harde. 
De werkzaamheden begonnen rond 20.00 uur. Om 21.03 uur is er via de radio voor het eerst 
mededeling gedaan over deze file. 
 
26-11-1999  11.25 Rijkswaterstaat  Nunspeet. 
Op 25-11-1999  te 11.00 uur in de directiekeet te Nunspeet gehoord: K.,  Is besteks-administrateur van Rijkswaterstaat. 
Verklaarde dat op 23 september 1999 omstreeks 19.10 uur is begonnen met de afzetting van 
twee rijstroken tussen Harderwijk en Nunspeet waarbij het verkeer van twee rijstroken naar de 
vluchtstrook werd geleid. Omstreeks 20.00 uur is een breedtetransport gepasseerd van 4.25 
meter waarbij file is ontstaan. Copieen van het logboek meegekregen en met het pv verhoor 
ingeleverd.  (Dit proces verbaal treft u achterin aan). 
 
26-11-1999   11.30 Koop Tjuchem BV. 
Op 25-11-1999  te 12.20 uur in de directiekeet te Nunspeet gehoord: H. Is assistent uitvoerder van Koop Tjuchem BV. 
Verklaarde op 23 september 1999 geconfronteerd te zijn met een breeedtetransport dat over de 
vluchtstrook kon passeren. Bij viaduct Beekhuizen (Harderwijk)  in de A 28 hield het transport even stil om kegels te 
verplaatsen. Of er toen een file is ontstaan weet getuige niet maar normaal gesproken 
zijn er op donderdag en vrijdag altijd file's daar. 
Verklaring bij pv vastgelegd. (Dit proces verbaal treft u achterin aan). 
 
 
Uit de meldingen in het Tactisch Journaal tussen 20 en 26 november 1999, alsmede de twee Processen Verbaal, is het volgende 
op te maken: 

- Ernest Louwes heeft op 19 november 1999 verteld over de reden van zijn vertraging, een file rond 20.00 uur bij 
Harderwijk, terwijl de wegwerkzaamheden nog niet begonnen waren.  De recherche is vervolgens gestart met 
activiteiten om hiervoor een bevestiging te vinden. 

- Op basis de verklaringen van Rijkswaterstaat en de Wegwerkers stelt de recherche uiterlijk op 26 november 1999 
vast dat wegwerkers rond 19.15 uur zijn begonnen met de wegversmallingen aan te brengen ter voorbereiding van 
de wegwerkzaamheden aldaar. 

- Uit de twee gesprekken met deze getuigen bleek ook dat om 20.00 uur een breedtetransport van 4.25 meter stopte 
bij het viaduct bij Harderwijk omdat hij door de wegversmalling niet wist of hij langs het viaduct kon en werd de 
wegversmalling even weggehaald. Hierdoor is een file ontstaan. Deze file is niet aan de ANWB gemeld en niet 
op de radio omgeroepen. 

- Kort na 20 uur zijn de wegwerkzaamheden zelf gestart en ontstond er (wederom) een file, die om 21.03 voor het 
eerst op de radio werd omgeroepen. 

 
 
Dus op 25 november 1999 had het onderzoeksteam een ondersteuning van het verhaal van Louwes gevonden. Maar het 
kon niet allebei waar zijn: Louwes om 20.36 uur in Deventer en Louwes om 20.00 uur in een file bij Harderwijk. 
Om deze vraag eenduidig te beantwoorden hadden de Timing Advance Analyse opgevraagd kunnen worden van de 
desbetreffende paal. Dat is een manier om vast te stellen hoe ver een GSM verwijderd is van een paal als er een gesprek is 
gevoerd. Deze informatie is doorgaans tot 6 maanden na dato bij de provider op te vragen.  
Dat is echter nagelaten. 
 
Hoe het OM met deze informatie is omgegaan blijkt  vervolgens uit het optreden van het OM bij de rechtszaken in Zwolle en 
Arnhem: 
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Uit het requisitoir bij de rechtszaak in Arnhem:  
“Uit nadere informatie bij het Traffic Information Center te Utrecht bleek dat er op 23 september 1999 vanaf 21.00 tot 21.37 
uur een file had gestaan in verband met werkzaamheden. De file werd om 21.03 uur opgenomen in de verkeersinformatie en 
via de radio verspreid. 
De verklaring van hr. Louwes, die een uur eerder op die plaats moet zijn geweest, stemt niet overeen met de verkregen 
verkeersinformatie. 
Uit de verklaring van de getuige S. blijkt bovendien dat hr. S. en hr. Louwes elkaar de volgende dag over de cursus hebben 
gesproken.” 
 
 
Het Openbaar Ministerie beweert dus dat Louwes niet rond 20.00 uur op de A28 heeft gereden en dat hij zijn verhaal heeft 
overgenomen van een collega, die een uur later in de file stond, die wel op de radio is omgeroepen! 
 
(Bij de rechtszaak in Zwolle heeft Mr. Duyts het hele verhaal rondom de file bij Harderwijk helemaal weggelaten. Ze zegt wel 
expliciet: Zijn verklaring dat hij op de A28 reed is daarmee leugenachtig en bruikbaar voor het bewijs!) 
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