De “enge man”

Op 18 oktober 1999 wordt samen met Michael de J. de route doorgenomen die hij normaliter
loopt als hij van de weduwe (Zwolseweg) terugloopt naar het huis waar hij woont (samen met
Meike). Dat huis ligt op circa 3 kilometer afstand, aan de andere kant van het spoor.
Er loopt een grote spoordijk parallel aan de Zwolseweg. Daar moet dan een tijd langs gelopen
worden, voordat naar de andere kant overgestoken kan worden.

De route staat vermeld onder nummer 345 van het tactisch journaal.
Vanuit het huis aan de Zwolscheweg wordt naar het Oosten gelopen, waarna een tijd langs de
spoordijk wordt gelopen in de richting van het Zuidoosten tot aan de Boxbergerweg.

De naam van de straat die langs het spoort loopt (op de kaart direct onder de Middelweg) is:
Jacobus Reviusstraat. Deze straat staat expliciet genoemd in het tactisch journaal van het
rechercheteam onder nummer 345 en is vastgelegd in een door Michael de J. ondertekende
verklaring.
Op 6 oktober 1999 had de recherche gesproken met een getuige. (nummer 253 van het
tactisch journaal). Hij vertelde dat hij op de avond van de 23 september 1999 in de buurt van
het huis van het slachtoffer om 21.40 uur een man had zien lopen die hem zeer ongemakkelijk
had doen voelen. Waarom wist hij niet. De man had hem zeer onvriendelijk aangekeken.
Man was blank, tussen de 30 en 40 jaar oud en donkere kleding.
Deze melding vond het rechercheteam zo belangrijk dat zij op 19 oktober in de
uitzending van Opsporing Verzocht meer informatie vragen over deze man (blank,
tussen de 30 en 40 jaar en donkere kleding).

Op 22 oktober belt volgens zijn zeggen Jan Martijn Louissen naar het politiebureau in
Deventer. Hij was tussen 1995-1999 collega en vriend van Michael de J. Sinds enkele
maanden woont hij in Arnhem en hij weet noch van de dood van de weduwe, noch van het
feit dat Michael inmiddels drie keer hierover gehoord is.
In het gesprek met de politie in Deventer meldt Jan Martijn Louissen dat volgens hem de
gezochte man, die op de avond van de 23e september door de getuige gezien was, Michael
was en dat hij veel over hem en de relatie met de weduwe wist.
Die melding is niet in het dossier terugvinden.

Laten we even kijken waar de getuige deze “enge man” die avond om 21.40 had gezien.
Op de Jacobus Reviusstraat lopende in de richting van de spoorbaan naar het Zuidoosten.
Omdat de weduwe nog om 20.35 een telefoongesprek heeft gevoerd, en gezien een aantal
stille getuigen wordt ervan uitgegaan dat zij rond 21 uur is vermoord.
Er wordt ook van uitgegaan dat de moordenaar nog een tijd bezig is geweest sporen weg te
wissen (een kruimeldief is verdwenen).

Concluderend:
De door de getuige geziene “enge man”:
-

werd op een tijdstip gezien kort na de moord
liep op de route die Michael neemt als hij van de weduwe naar huis loopt
liep in de richting van het Zuidoosten, dus van het huis van de weduwe af
had een dusdanige beschrijving (blank, tussen de 30 en 40 jaar, en donker gekleed) dat
een goede vriend van Michael uit de beschrijving via Opsporing Verzocht hem
meende te herkennen en dat aan de politie doorgaf.

En ondanks het feit dat:
-

op 12 oktober tijdens een verhoor aan Michael de cautie was voorgelezen (“u hoeft
niet te antwoorden, want het kan belastend voor u zijn”)
op 18 oktober de route met Michael was afgelegd (door de Jacobus Reviusstraat),
en een vriend van Michael naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht
had gebeld dat Michael volgens hem de gezochte man was

Heeft de recherche vervolgens niets meer met die melding van “de enge man” gedaan.
Ernest Louwes was immers de dader.

