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Op 5 juli 2005 werd politie-aspirant Jobien dood gevonden in haar

appartement. De doodsoorzaak was een schot door haar hoofd. Ex-vriend

en vader van haar twee kinderen, Vahid, werd direct verdachte. Volgens de

offi cier van justitie vermoordde hij Jobien op maandagavond 4 juli toen hij bij

haar thuis was. De kinderen stonden op dat moment te douchen. Belangrijke

bewijsmiddelen in de zaak zijn schotresten, de slechte relatie van Jobien

met Vahid, de houding van het lichaam van Jobien, de staat van het

appartement en het meenemen van de kinderen door Vahid. Vahid werd

veroordeeld. Maar wat op het eerste gezicht een sterke zaak leek, blijkt na

grondige analyse een zwakke zaak van te zijn. Er is alleen indirect bewijs en

er was te beperkt onderzoek naar andere scenario’s gedaan. Vahid heeft

altijd volgehouden dat hij de moord niet heeft gepleegd. Zou het kunnen dat

hij de waarheid spreekt?
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