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Mo/handtekening Louis

Ííat, mij ineens aan het denken zette waE het feiÈ daÈ lrouis, voor zover we

tot nu Èoe rÍÍeÈen, zíjn slachÈoffers manueel (met de handen dus)verrrturgde.
Het is dus opvallend dat Corina en Sharon (Donna mogelijk ook) met
maÈeriaal gewurgd zíjn-
Ik kan niet bedenken wat diÈ betekent, maar een optie zou kunnen zijn dat
hij
in de woning al bedachÈ heeft daÈ hij Corina ging vermoorden en daÈ hij naar
maÈeriaal is gaan zoeken. Mogelijk heefÈ hij in een onbewaakt ogerÈIik hets

plaetic trtouut[ gevonden. Dan zou hij voor Corina ook voor moord gaan.
Ik zal hier nog met Genevieve/Carlo over praten.
Daarnaast viel heÈ rnij op de foto's op dat Donna een soort Blanching om haar
mond (soorÈ witte drukplek) had. DiÈ zou kunnen betekenen dat ze een tijdje
op haar gezicht heeft gelegen.
Ik zal beide bevindingen met Genevieve/Carlo (wurgen) en Selma (Blanching)
bespreken.

Jacqueline
Tekstvak
Bekijk de manier waarop de betrokken deskundigen en leden van het onderzoeksteam bij voorbaat er vanuit gegaan zijn dat Louis de dader was.Hoe kun je dan objectief zijn?Wat een blamage en een schande!De rechtzaak moest nog beginnen!
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NFI uitgerechercheerd dna vergelijk---negatief ! !

op verzoek van Nicole gebeld met, Nico van der GeesÈ G- van het
NFI ivm de door mij oplemaakte noËa waarin gevraagd wordt het vezelspoortje
:n de Èwee peuken alsnog eens op dna Èe vergelijken met heÈ nieuwe dna van

Hagemann (10 merkers). Dit was volgens van der Geest overbodig' men had

g"ér biologisch materiaal om diÈ met het dna van Hagemann te vergelijken'
De twee peuken waren onderzocht, op zeker dna van Bolhaar(geen mengprofiel)
Verder is er geen vezel van ""tt "piittgÈouw, 

maar een bemonEteroing van heÈ

springÈouw aanwezig, waarin geen bi].ogieche sPoren zijn aangetroffen' Dus

d.e vezel berust op een misverstand, het gaats alleen om een bemonsÈering en

hierin geen dna, dus vergelijk heeft geen zin! ! ! !
We zijn wat betreft DNA'tt"tgéfiif aanwezige NFI sporen met DNA Louis H'

uiÈgerechercheerd, hel-aae negatief' ' ' '
oit is ook aan Nicole medegedeeld door Van der Geest'

t
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Jacqueline
Markering

Jacqueline
Tekstvak
Geen DNA match en wederom een misverstand.HELAAS NEGATIEF....Er is niet eens een vezel of stukje springtouw!Nog een blunder die op de zitting anders werd uitgelegd.Louis moest hangen!
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Carlo Schippers

Gebe1dmetcar].o(_)overdeeerderbeschrevenverbazin9datI,ouis
bij de Bolhaar
.oorden materiaal heefÈ gebruikt om Èe stranguleren terwijl in aller1ei

andere zaken hij zijn handen gebruikt'
Hem wel ""rrg"g.i"n 

áat Louis de neiging had om, als hij een vrouht wilde
vasÈbinden, hij aIIe voorhanden zijnde maÈerialen gebruikte' Carlots
antwoord. wae d.aÈ bij een onstabiel figruur als Louis (ook door drank en

drugs) hier geen uiÈspraken over te doen zijn'
Met name omdat hij eri imputsief is en geen va'È Patroon lijkt te hebben

met zaken.
Mocht hij meerdere moorden
eenzelfde werkwijze blijkt
kijken, maar omdat wij niet'
(als hij de dader is) is het
verbinden.

op zijn conto hebben waarbij hij voorÈdurend
tá neUUen zou je daar nog eens naar kunnen
zíjn moÈieven kennen voor de moord op Corina
niàt goed om daar enige conclusie aan te

ít

Jacqueline
Tekstvak
Wederom gaat men ofwel Carlo Schippers ervanuit dat Louis het monster is waar men al jaren naar op zoek was.Volgens Carlo zou er geen vast patroon zijn maar als alle verklaringen van getuigen en deskundigen door rechtbank worden doorgeworsteld dan vind de rechtbank dat er wel degelijk een vast patroon waarneembaar is. Levenslang...hamertje...klaar is kees.
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rol van SÈoekerÈroek als verdachÈe

(
RobertstoekerÈroekheefÈin]-gS3Corinaontmoetn.a.veenconÈact

advertsenÈie die hij geplaatet had'
ij heefÈ wat brieiei/áeaicnÈen aan corina geschreven en ie tweemaal bij

haarthuieopbezoekgeweesÈ.Dit'waseenverjaardagsbezoekwaarvanhijde
datum nieÈ weet en nog oP een avond'
volgens de verhoorders van stoekerrbroek kwam hij toent'ertijd bij verhoor

naai zijn alibi zenuwachÈig over
StoekerÈroek is rnogelijk matig lnÈelIigents ('rnrilnisman) en zou stotteren'

vanzaterdagavondlaattotzondagochtena4maart1-g84ishijalleen
geweesE.
Áriui ie dus niet te cont'roreren'
Misschienkanernognavraaggedaanworden,overzijnpersoonlijkheiden
gedragingen Èen tijáe van dè moorden' bij zijn toenmalige werkgever'

áii"rl33;1li|""*" roenmarise vriendin is nooiÈ sehoord (pag 182)

(

Jacqueline
Tekstvak
 Tja, wat moet je hier nu van vinden.Onderzoeksteam totaal geobsedeerd door Louis?Men heeft aardig wat steekjes (bewust) laten vallen. Dus mensen, indien u verhoord wordt gewoon zeggen dat u alleen thuis was dan krijgt u direct een alibi van de recherche! Knap werk hoor!




