PERSBERICHT
ONDERZOEK IFS REDT AMERIKAAN VAN DE DOODSTRAF
‘ZAAK TEGEN VEROORDEELDE DUBBELE MOORD OP LOSSE SCHROEVEN’
Denver (Colorado), 27 maart 2018 – Onderzoek door het Nederlandse forensisch
onderzoeksbureau Independent Forensic Services heeft een mogelijk onschuldig
veroordeelde Amerikaan op het nippertje van de doodstraf gered.
De cruciale bevindingen van IFS-experts Selma en Richard Eikelenboom en achtergehouden
bewijs zaaiden zoveel twijfel over betrokkenheid van de ter dood veroordeelde William
Montgomery (52) bij een dubbele moord, dat de gouverneur van Ohio de executie gisteren
afblies. Montgomery zou begin april een dodelijke injectie toegediend krijgen.
Zijn straf is door gouverneur en ex-presidentskandidaat John Kasich omgezet in levenslang.
Eerder deze maand stemden zes van de tien leden van de Parole Board in Ohio al tegen de
executie. Dit nadat forensisch arts Selma Eikelenboom en DNA-deskundige Richard
Eikelenboom hun onderzoeksresultaten bij de Board hadden gepresenteerd. Montgomery’s
advocaat heeft inmiddels een nieuw strafproces aangevraagd. Daarin zal het door IFS
vergaarde, ontlastende bewijs een belangrijke rol spelen.
William Montgomery kon zijn geluk niet op en bedankte Selma Eikelenboom en Richard
Eikelenboom gisteren telefonisch vanuit de gevangenis. De Amerikaan zei ervan overtuigd te
zijn dat zijn leven gespaard bleef dankzij het onderzoek door de Nederlanders.
Ook de IFS-experts reageren verheugd op de onverwachte wending. “Ongelooflijk. Ondanks
het feit dat deze zaak volledig op losse schroeven staat, hadden we niet verwacht dat de
executie zou worden afgelast”, aldus Richard Eikelenboom. “Hopelijk geeft de rechter in
Ohio ons de kans om straks meer onderzoek te gaan verrichten.”
IFS beschikt over sterke aanwijzingen dat Montgomery onschuldig is. De man werd ruim 32
jaar geleden ter dood veroordeeld wegens de moord op Debra Ogle (20) en kreeg levenslang
wegens de moord op Ogle’s kamergenote Cynthia Tincher (19). Beide vrouwen werden in
maart 1986 in Toledo, Ohio doodgeschoten.
Forensisch arts Selma Eikelenboom ontdekte dat destijds grote fouten zijn gemaakt bij het
vaststellen van het tijdstip van overlijden van Ogle. Daarmee is het aandeel van William
Montgomery bij de moord op Ogle onwaarschijnlijk geworden. Ook is er sterke twijfel over

zijn betrokkenheid bij de andere vrouwenmoord. “Onder meer omdat de verwondingen bij
beide slachtoffers sterk uiteenlopen. Dat toont aan dat de twee vrouwen niet met hetzelfde
vuurwapen kunnen zijn gedood, zoals het OM beweert”, aldus Richard Eikelenboom.
Bloedsporen- en DNA-onderzoek door IFS op de kleding van de slachtoffers, van
Montgomery en van medeveroordeelde Glover Heard kan meer duidelijkheid verschaffen.
Montgomery en Heard beschuldigden elkaar er in het verleden van de moorden te hebben
gepleegd. Zeer belastend voor Heard is dat Ogle’s portemonnee bij hem werd aangetroffen.
Omdat deze Amerikaan toegaf schuldig te zijn en vervolgens een deal sloot met het OM,
kwam Heard er met een relatief lichte straf vanaf.
Het is niet de eerste keer dat IFS in de VS van zich doet spreken. In 2008 kwam de wegens
moord veroordeelde Amerikaan Tim Masters op vrije voeten. Nieuw DNA-onderzoek door
Richard Eikelenboom had aangetoond dat Masters, die eerder levenslang kreeg opgelegd en
al ruim tien jaar had vastgezeten, onschuldig is.
Ook in de, in de gehele VS gevolgde rechtszaak tegen verdachte Casey Anthony leverde het
Nederlandse forensisch onderzoeksbureau cruciale onderzoeksresultaten.

