
Verplaatsing 

 
De linker hand van het slachtoffer (foto's plaats delict zaterdag 13:00 uur) vertoont twee opvallende 
afwijkingen: 
Alleen de vingertoppen rusten op de vloer, het andere rustpunt is de elleboog. Dit betekent dat het 
slachtoffer ten tijde van het overlijden niet op de vloer lag (rigor mortis). Waar of hoe dan wel? De 
hand vertoont een zeer uitgebreide livor mortis (paarskleuring), die alleen verklaard kan worden, als 
de hand ten opzichte van de arm omlaag wees gedurende de eerste uren na overlijden (simpel 
gezegd: 'omlaag hing'). 
Het samenvloeien van een livor mortis patroon tot één geheel duurt gemiddeld 2½ uur.  
Als daarna het slachtoffer wordt verplaatst binnen 12 uur, dan verplaatst het patroon zich opnieuw, 
volgens de wetten van de zwaartekracht. Dat betekent, dat het patroon zich over het laagste punt een 
weg baant naar de nieuwe plaats, dus hier over de pols van het slachtoffer (aangegeven). 
Tegelijkertijd vormt zich dan een nieuw strak horizontaal oppervlak boven het achterblijvende 
patroon. In het onderhavige geval is het nog niet zover, het verplaatsingsproces is nog niet klaar, er 
zijn ook nog een aantal losse plekken over. Dit betekent, dat het slachtoffer nog geen 9 uur in de 
nieuwe positie ligt (na 9½ uur is het patroon maximaal). 
 
Ook het gelaat van het slachtoffer vertelt dit 
verhaal: 
Het getoonde patroon is enigszins verbrokkeld, 
ook weer, omdat het slachtoffer werd 
verplaatst. Er zijn indicaties, dat het slo met het 
gelaat op de ondergrond lag na de moord, het 
neuspuntje is mogelijk door het gewicht van het 
hoofd lichtkleurig gebleven. 
Door de verdraaiing is het patroon weer omlaag 
gestroomd, dit is het beeld op de plaats delict 
(op basis van de foto). Tijdens de sectie -24 uur 
later- is het patroon op de wang niet meer 
zichtbaar, hetgeen betekent, dat het er nog geen 
12 uur zat tijdens het maken van de foto 
(zaterdag ongeveer 13:00 uur), want anders 
gaat het niet meer weg. 



 
Tijdens de sectie (zondagmiddag) werd wel livor mortis op de rug geconstateerd, welke nog 
enigszins wegdrukbaar was. Dit betekent, dat dit patroon daar minder dan 36 uur zat. Alle gegevens 
(inclusief andere) plaatsen het tijdstip delict daarmee op zaterdagochtend. 'Donderdag' is medisch-
forensisch gewoon onmogelijk. Samengevat hier:  http://www.deemzet.nl/3/4/links.htm 
 
De overplaatsing van het slachtoffer is ook vastgesteld a.h.v. verschillende andere aanwijzingen: 
het vest zit opgestroopt onder de schouderbladen van het slachtoffer, de blouse is deels uit de 
broekband getrokken en er loopt een spoor van vochtige vlekken vanaf de trap de woonkamer in. 
(rapport Technische Recherche). 
Een eenvoudig experiment leert, dat een dergelijk spoor maximaal 24 uur vochtig blijft, hetgeen 
weer een beperking stelt aan het tijdstip delict (in ieder geval donderdag uitsluit). 
 

 

 


