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De moord op Arthur Ghurahoo (1986)

dna-profiel stopt verjaring van cold case (2005)

Tijdelijk rijden er geen treinen op het traject tussen Maarssen en
Breukelen. Forensisch onderzoekers, volledig in het wit gehulde
mannen en vrouwen, speuren er op een zwaarbewolkte zomerdag in
augustus 2005 op en rond de stalen spoorstaven. Nauwkeurig bekij-
ken ze de rails, de dwarsliggers en de stenen daaronder. Wat zoeken
ze precies? En waarom zoeken ze juist daar? Voor het antwoord op
die vragen moeten we twee decennia terug in de tijd.

Een blanke, Nederlandssprekende man met een mes zorgt vanaf
mei 1983 voor onrust in het Utrechtse. Hij benadert jongetjes van
rond de tien jaar oud met het verzoek hem even te helpen met wat
klusjes, zoals het versjouwen van planken. Op een rustige plek trekt
hij vervolgens een knipmes en onder bedreiging daarvan randt hij
ze aan. Vier delicten vinden in Noordwest-Maarssen plaats, één in
de stad Utrecht, en één in IJsselstein, waar de man, gekleed in een
rood trainingsjack, een negenjarig jongetje verkracht. Hierbij
wordt een spermaspoor aangetroffen en veiliggesteld. Na 12 novem-
ber van dat jaar pleegt de man voor zover bekend geen delicten
meer.

De verklaringen van de jonge slachtoffertjes leveren een signale-
ment op. Door dit signalement, de plaatsen waar de man de jonge-
tjes benaderde (regio Utrecht) en de modus operandi gaat de politie
uit van één dader. Na bijna twee jaar wordt het onderzoek naar de
zes vergelijkbare zedenzaken echter stilgelegd. Uit het spermaspoor
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is de bloedgroep van de dader duidelijk geworden, bloedgroep 0,
maar de dader zelf is niet gevonden.

In de Utrechtse arbeiderswijk Oudwijk begint de dag van de doden-
herdenking in 1986 zorgeloos. Het is zonnig, die vierde mei, met
veel vogel- en kindergekwetter, de natuur raakt na een lange koude
winter langzaam maar zeker in bloei.

Julien Ghurahoo neemt zijn jongere broertje Arthur mee naar
buiten; samen gaan ze voetballen op een van de vele pleintjes in de
wijk. Julien is veertien jaar oud, Arthur elf. De oudste zoons van het
gezin Ghurahoo, dat verder bestaat uit vader en moeder en de twee
jongere zoontjes Richard en Raimond, kunnen het goed met elkaar
vinden. Arthur is een ondeugend, schrander jochie, dat op zijn
 negende al kon programmeren in de programmeertaal Pascal. In-
middels geeft de basisschoolleerling zijn grote broer Julien zelfs wis-
kundebijles. Samen delen ze de fascinatie voor sterrenkijken en
ruimtevaart. Maar ook voor voetballen.

Julien Ghurahoo over die vierde mei: ‘Onze vader was voetbal-
training aan het geven, en moeder was met Richard en Raimond
naar het bos. Arthur en ik gingen lekker voetballen op een pleintje.
Jarenlang ben ik er erg verdrietig over geweest dat ik hem op een ge-
geven moment van dat pleintje heb laten weggaan... Ik had hem ge-
woon daar moeten houden. Ik heb zo’n spijt, nog altijd. Als ik Ar-
thur niet had laten gaan, was het nooit gebeurd. Honderd procent
zeker.’

Arthur wandelt van het pleintje naar zijn vriendje Dimitri Tok-
metzis, die net als hij in de vijfde klas van de Jan Willem Gunning-
school zit. Dimitri: ‘Arthur en ik woonden op ongeveer twintig mi-
nuten lopen van elkaar. We speelden vaak met en bij elkaar. In mijn
herinnering hebben we die vierde mei eerst een hele tijd buiten ge-
speeld, in de buurt van zijn huis en bij mij in de buurt. We waren
niet de braafste kinderen, we haalden veel kattenkwaad uit, belletje
lellen en zo.’ Aan het einde van de middag spelen ze bij Dimitri
thuis nog even met lego. Tegen vijven is het tijd voor Arthur om
naar huis te gaan.
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Julien: ‘Arthur was een rustig, lief en gehoorzaam mannetje. Al-
tijd op tijd thuis om te eten. Maar op die dag niet, het was ruim na
vijven en hij was nog steeds niet thuis. Nu was het mooi weer en we
waren groot genoeg om alleen buiten te spelen, in speeltuintjes of op
pleintjes, dus echt zorgen maakten we ons nog niet. Toch was het
vreemd: Arthur was een stipte jongen. Even later zijn we hem gaan
zoeken, bij allerlei vriendjes. Maar we vonden hem niet. Achteraf
blijkt hij op weg van Dimitri naar ons huis te zijn meegenomen, in
de buurt van het postkantoor. Een man met een busje was gericht
op zoek naar een jongen die alleen over straat liep, en hij heeft Ar-
thur gepakt. Later herinnerde ik me dat ik op het moment dat het
gebeurd moest zijn, een schreeuw hoorde in de wijk. Met mijn moe-
der ben ik toen nog naar het raam gelopen om te kijken, maar we za-
gen niets.’

De ouders van Julien doen rond zeven uur die avond op het poli-
tiebureau melding van de vermissing van Arthur. Al anderhalf uur
later vinden surveillerende agenten zijn levenloze lichaam, half in
het prikkeldraad hangend naast een greppel aan de Marsdijk. De
Marsdijk is een pad dat het Fort bij Vechten in Bunnik scheidt van
een militair oefenterrein. Julien: ‘Ik ben twee keer op die plek ge-
weest, maar ik ga er de rest van mijn leven niet meer heen. Een naar-
geestige plek is het, met dat fort en het water. Het is verschrikkelijk
om herinnerd te worden aan wat daar gebeurd is.’

Arthur is seksueel misbruikt en vermoord. Hij blijkt door ver-
wurging om het leven te zijn gekomen. Op zijn hemd en zijn trai-
ningsjack zitten spermasporen.

Dimitri hoort pas op de ochtend van 5 mei van de tragedie: ‘De
avond ervoor had mijn moeder me wel gewekt, omdat Arthurs va-
der overstuur bij ons was gekomen met de vraag of wij wisten waar
Arthur kon zijn. Maar pas bij het ontbijt hoorde ik dat Arthur ver-
moord en verkracht gevonden was. Op school werden mijn klasge-
noten en ik verder geïnformeerd, en het was opvallend dat ze veel
details vertelden. We hadden een kringgesprek, maar daarmee is ook
alles gezegd. Na de begrafenis is op school nooit meer over Arthur
gesproken. Verder werd ik in het politieonderzoek betrokken, en dat
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ging toen heel anders dan nu. Als tienjarig kind ging ik zomaar een
halve dag met de politie op pad, wat wel spannend was, maar goed
begeleid werd ik niet. Net als de school verleende de politie geen en-
kele nazorg. Iets waar ik later in mijn leven veel last van heb gehad.’

Een groot recherchebijstandsteam, in het begin bestaande uit on-
geveer dertig personen, stort zich op de zaak. Een uitgebreid buurt-
onderzoek en ondervragingen van bekenden van Arthur leveren
niets op. Ook onder zedendelinquenten wordt gezocht, tevergeefs.
Wel blijkt uit forensisch onderzoek van erfelijke factoren dat de da-
der van de zes zedenmisdrijven in 1983 dezelfde bloedgroep heeft als
Arthurs moordenaar. Maar deze informatie geeft niet meer dan een
vermoeden dat het om dezelfde dader zou kunnen gaan. De resulta-
ten van dergelijk onderzoek zijn niet onderscheidend genoeg om
daar iets met zekerheid over te kunnen zeggen. Wel verspreidt de po-
litie op basis van de mogelijke link met de zaken uit 1983 een com-
positietekening, maar ook nu weer zonder resultaat.

De familie Ghurahoo is uiteraard ontredderd door wat er met
hun zoon en broer is gebeurd. In de loop van 1986 verhuist het ge-
zin. Julien: ‘Oudwijk bracht alleen maar nare herinneringen naar
boven. En het was erg onprettig dat mensen in de buurt je altijd
maar nakeken als je buitenkwam. We zijn verhuisd naar een andere
Utrechtse wijk, Kanaleneiland.’ Daar hoort de familie eind 1987 dat
het onderzoek wordt stopgezet omdat alle sporen zijn uitgerecher-
cheerd.

Tien jaar na dato besluit Dimitri het graf van zijn vriendje Arthur
te bezoeken. ‘Ik zat inmiddels in mijn studietijd, en ik merkte dat ik
veel over Arthur aan het piekeren was. Wat er was gebeurd had ik
nog lang niet verwerkt, mede door het gebrek aan goede begeleiding
en nazorg in 1986. Ik besloot naar de begraafplaats te gaan waar Ar-
thur ligt. Daar kwam alles meteen weer boven, ik werd heel emotio-
neel. Van het bezoek aan zijn graf ben ik nog lang flink van de kaart
geweest.’

Op initiatief van teamleider Marcel Tiehuis start de politie in
Utrecht in 2000 een coldcaseteam dat oude, onopgeloste zaken nog
eens nader bekijkt. Coördinator van dat team wordt Rob Boon: ‘We
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waren een van de eerste coldcaseteams in Nederland, en er was nog
geen protocol voor welke zaken we dienden te behandelen. Een zaak
waarbij een kind is misbruikt en vermoord, springt er wel uit ten op-
zichte van bijvoorbeeld de liquidatie van een drugscrimineel. Daar-
naast hadden we een spermaspoor dat bij Arthur was gevonden, en
dankzij de nieuwste mogelijkheden van dna-onderzoek konden we
daar wellicht iets mee. Zo werd de moord op Arthur Ghurahoo onze
eerste cold case.’

Dit nieuws wakkert de hoop bij de familie Ghurahoo aan. Julien:
‘In de jaren negentig was de situatie in ons gezin enigszins gestabili-
seerd. Plotseling was daar de mededeling dat een coldcaseteam werd
opgericht, en dat de mogelijkheid bestond dat de zaak dankzij dna-
onderzoek zou worden opgelost. We vestigden onze hoop op dit
team. Zelf ben ik me vanaf dat moment enorm in dna-onderzoek
gaan verdiepen. Hoe krachtig is dna eigenlijk als bewijs?’

De eerste actie van Boon en zijn team is het nfi te laten onder-
zoeken of dna-profielen zijn te verkrijgen van de spermasporen die
bij Arthur en bij het verkrachte jongetje uit IJsselstein waren gevon-
den. Dat lukt, en meteen volgt een tweede resultaat. Boon: ‘De ver-
gelijking van beide dna-profielen leverde een match op. Op dat
moment wisten we dus zeker dat het in de zaken uit 1983 en de zaak
uit 1986 om een en dezelfde dader ging.’

Het dna-profiel van het spermaspoor dat was aangetroffen bij
het jongetje uit IJsselstein bestaat uit meer dna-kenmerken en is
daardoor meer persoonsonderscheidend dan het profiel dat was ver-
kregen van het spermaspoor bij Arthur. Daarom wordt het dna-
profiel van het IJsselsteinse spoor in februari 2001 opgenomen in de
dna-databank. Het levert helaas geen match op. 

Boon: ‘Dat de dna-profielen van de twee spermasporen match-
ten hielp ons vooruit, want de slachtoffers uit 1983 hadden het over-
leefd en verklaringen afgegeven. Op basis daarvan was destijds al een
compositietekening van de dader gemaakt.’

Om te voorkomen dat de politie in 2000 naar buiten moet treden
met een tekening die in 1983 was gemaakt en waarop de dader dus
veel jonger was, wordt Amerikaanse hulp ingeroepen. Boon: ‘In de
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Verenigde Staten maakten forensische tekenaars gebruik van de zo-
geheten age processing-techniek, waarbij gezichten van eerdere com-
positietekeningen of oude foto’s als het ware verouderd worden. Dit
gebeurde vooral in zaken waarbij een kind vermist was: hoe zou dat
kind er tien jaar na de vermissing uit kunnen zien? Op een congres
van de International Homicide Investigators Association ontmoette
ik zo’n tekenaar. Wij hebben de bestaande tekening van de dader uit
1983 samen met het signalement opgestuurd naar de Verenigde Sta-
ten met de vraag hoe deze man er in 2000 uit zou kunnen zien. We
kregen het resultaat terug, en ik moet zeggen dat de uiteindelijke da-
der zeker overeenkomsten had met de tekening. De kaaklijn, ogen,
neus en mond kwamen goed overeen.’

Voordat de tekening uit de Verenigde Staten terugkomt, heeft de
politie het dna-profiel al uitgebreid laten vergelijken met dat van
eerdere verdachten in deze zaak, en met dat van zedendelinquenten
uit de regio en de rest van het land. Ook verscheen de politie veel-
vuldig in de media, zoals in het tv-programma Opsporing Verzocht,
maar de vele tips leidden niet naar de dader. Dan wordt het tijd om
de nieuwe compositietekening, de verouderingstekening, aan het
grote publiek te tonen.

Boon: ‘We hebben daar goed over nagedacht. Deze verouderings-
tekening was natuurlijk maar een interpretatie door de tekenaar van
ook weer een interpretatie uit 1983 door een aantal kinderen. Om te
voorkomen dat mensen zich te veel zouden focussen op de nieuwe
tekening alleen, hebben we ze ook goed en gericht geïnformeerd
over het gehele daderprofiel, dus niet alleen over het vermoedelijke
uiterlijk. Aan de ene kant wilden we met de mediaoptredens infor-
matie krijgen van het publiek, mensen triggeren om desnoods fami-
lieleden aan te geven. We hebben de tekening niet sec naar buiten
gebracht met de vraag: “Kent u iemand die hierop lijkt?” Want dan
krijg je mensen uit Groningen die hem in de trein hebben gezien, en
mensen uit Heerlen die hem op hetzelfde tijdstip in de bus hebben
zien zitten. Nee, we hebben het hele verhaal verteld. Dat we een da-
der zochten die het voorzien had op jonge jongens, die blank was,
Nederlands sprak met een Utrechts accent, enzovoort. Ook maak-
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ten we duidelijk dat deze dader zich na alle media-aandacht wel eens
zou kunnen terugtrekken, schichtig kon worden. We hoopten dat
mensen daar alert op zouden zijn. Want aan de andere kant was de
media-aandacht er natuurlijk op gericht de dader zenuwachtig te
maken, hem op te jagen.’

Ook Julien Ghurahoo zoekt meer en meer de media, als woord-
voerder van de familie, om de dader angstig te maken. Julien was ex-
tra gemotiveerd: ‘Ik wilde de dader pakken. In 1986 was ik nog een
kind, maar vanaf 2000, na mijn studie, begon ik me steeds beter te
realiseren wat er nou echt gebeurd was met Arthur. Door het cold-
caseteam en de zekerheid die dna zou kunnen verschaffen, werd ik
erg gedreven om de dader te vinden. Dat er een dna-profiel van de
dader was, sterkte me in de jacht op hem. Ik zou niet verslappen, net
zo lang doorgaan tot we hem vonden. Mijn hele kruistocht was in
feite gebaseerd op dna, want daardoor kon een dader worden aan-
gewezen.’

Om de zoveel tijd verschijnt Julien in de media: ‘Jaar in, jaar uit
ben ik op tv en radio geweest en heb ik in kranten en tijdschriften
gestaan. Mijn moeder had Peter R. de Vries benaderd, zodat we in
zijn programma te zien waren. Ook bij Barend en Witteman heb ik
gezeten. En op de lokale Utrechtse zender, rtv Utrecht, is er bijzon-
der veel aandacht geweest. Ik gebruikte alles om ervoor te zorgen dat
de zaak bleef leven, met het idee in mijn achterhoofd dat er ooit een
dna-match zou komen. Uit verschillende informatie werd duidelijk
dat de dader iemand uit de omgeving van Utrecht moest zijn. Ik wil-
de er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze man mij zou zien,
zou merken dat ik achter hem aan zat, op hem joeg. Zo schakelde ik
ook sensatiebeluste bladen in, zoals Panorama en Nieuwe Revu.’

Parallel aan Juliens jacht via de media blijft ook de politiejacht
deels via de media gaan. Boon: ‘Heel strategisch kozen we de mo-
menten om naar buiten te treden. Elk jaar rond 4 mei bijvoorbeeld,
of op de verjaardag van Arthur. De dader moest zien dat hij nog niet
van ons af was. Samen met rtv Utrecht hebben we ervoor gezorgd
dat in het programma Bureau Hengeveld een special te zien was over
deze zaak, eind 2003. De ouders van Arthur deden daarin voor het
eerst hun verhaal.’
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Gedurende het onderzoek krijgt de politie zeer veel tips binnen.
Boon: ‘Dat ging soms heel ver, zoals mensen die hun broer of vader
aanwezen. Of mensen die zelf slachtoffer waren van een zedenmis-
drijf in de regio Utrecht.’ Ook Julien verdenkt in die tijd mensen en
geeft hun namen door aan de politie: ‘Je bent niet meer onbevangen
tegenover mensen, iedereen was op een bepaald moment wel een
beetje verdacht. Zo woonden er drie jongens tegenover ons oude
huis, van wie er twee wat raar waren, typische gasten. Maar ook bin-
nen mijn familie had ik zo mijn verdenkingen. Ik heb de tips door-
gegeven aan de politie, met het verzoek die mensen door te lichten.’

Volgens Boon bekijkt en bezoekt de politie maar liefst circa dui-
zend mannen zeer uitvoerig. ‘Veel verhalen en tips konden we met-
een wegleggen. Het ging bijvoorbeeld om mannen die gedetineerd
waren ten tijde van de moord, of over ongeloofwaardige vrouwen
die hun ex-man verdacht maakten. Maar heel veel mannen hebben
we daadwerkelijk bezocht, omdat de tips interessant waren. Zestig
van hen hebben we gevraagd vrijwillig dna af te staan. Vierenvijftig
mannen gaven hieraan gehoor en konden zo worden uitgesloten. De
zes weigeraars konden we om andere redenen uitsluiten. Ik denk dat
ik een keer of twee, drie écht heb gedacht dat we de dader hadden.
Maar door dna-onderzoek bleek dat niet zo te zijn.’

De familie Ghurahoo laveert continu tussen hoop en vrees. Ze
wordt al die tijd goed op de hoogte gehouden door de politie. Julien:
‘Er zijn verdachten geweest die zelfs van hun bed zijn gelicht. Uit-
eindelijk bleken ze dan toch niet de dader, erg frustrerend. Heel ge-
leidelijk liep het onderzoek dood, tot onze grote teleurstelling.’

Tergend langzaam, maar onvermijdelijk komt 4 mei 2004 dich-
terbij, achttien jaar na de moord op Arthur. Volgens de wetgeving in
die tijd zal de onopgeloste moord dan verjaren. Tegenwoordig is me-
de dankzij nieuwe technische mogelijkheden, zoals dna-onderzoek,
verjaring in dit soort gevallen niet meer aan de orde. Dat een mis-
drijf kon verjaren was hoofdzakelijk gebaseerd op het gegeven dat
getuigenverklaringen van vele jaren na het delict niet meer betrouw-
baar werden geacht. Door de opkomst van forensisch-technische
onderzoeksmethoden, die vele jaren later nog wél betrouwbare in-

259



formatie kunnen verschaffen, werd verjaring uiteindelijk in 2005 af-
geschaft: dat zou te laat zijn voor de moordzaak van Arthur.

Een race tegen de klok begint, waarbij Julien om de druk op te
voeren een beloning van 150.000 euro uitlooft voor de tip die leidt
naar de dader. En waarbij justitie, in de persoon van officier van jus-
titie Hester de Koning, alle juridische registers opentrekt. Maar tij-
dens die race tegen de klok krijgt de familie Ghurahoo eerst nieuw
leed te verwerken.

Op 30 maart 2004 overlijdt namelijk Hendrik Ghurahoo, de va-
der van het gezin. Volgens Julien is hij het tweede dodelijke slachtof-
fer van de dader: ‘Mijn vader was zo verteerd door verdriet. Hij was
een energieke, slimme en sportieve man, en een echt gevoelsmens,
die na 4 mei 1986 helemaal ziek is geworden. Het is volledig misge-
gaan met hem. Psychisch – hij is emotioneel kapotgegaan – maar
ook lichamelijk; hij werd zwaarder en zelfs hartpatiënt.’ Julien kan
zich het lijden van zijn ouders goed voorstellen: ‘Het is verschrikke-
lijk voor een ouder om een kind te moeten verliezen, dat besef ik
nog meer nu ik zelf vader ben. Arthur heeft in de armen van mijn
ouders gelegen, van hen de fles gekregen, leren lopen, leren fietsen,
en ineens is hij verkracht en vermoord. Zonder enige reden!’

Hester de Koning wordt als beginnend officier van justitie in
2000 zaaksofficier van deze moordzaak. Kort voor de dreigende ver-
jaring in 2004 verdiept zij zich in een juridische mogelijkheid: stui-
ting van een verjaring door een vordering tot het instellen van een
gerechtelijk vooronderzoek.

De Koning: ‘Vanuit de Verenigde Staten bereikte mij de suggestie
van een vordering gerechtelijk vooronderzoek tegen een identiteits-
loze verdachte van wie wél een dna-profiel bekend is. Om eerlijk te
zijn zag ik er heel weinig heil in, vanwege het vereiste dat zo’n vorde-
ring zo goed mogelijk een verdachte moest “aanwijzen”. We hadden
natuurlijk wel een dna-profiel, maar verder niets. Toch dacht ik: al
is er maar een kleine kans om de verjaring te stuiten, dan moet je het
proberen.’

Kort wat juridische techniek nu. Stuiten van een verjaring bete-
kent dat de verjaringstermijn op het moment van de stuiting geheel
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opnieuw begint. Dat zou in dit concrete geval betekenen dat de
moord op Arthur wederom pas over achttien jaar verjaart. Een vor-
dering tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek is een
verzoek aan de rechter-commissaris tot het formeel openen van een
gerechtelijk vooronderzoek. De rechter-commissaris doet daarin
onderzoek naar een strafbaar feit. Dat onderzoek kan zijn het horen
van de verdachte of van getuigen, of het benoemen van deskundigen
die een rapportage over de verdachte moeten opstellen of technisch
onderzoek dienen te verrichten. Ook is bij een gerechtelijk vooron-
derzoek de medewerking van de rechter-commissaris vereist voor de
uitoefening van andere onderzoeksbevoegdheden. Hij kan bijvoor-
beeld post laten openmaken, telefoongesprekken laten afluisteren
en een woning laten doorzoeken. In de vordering tot het instellen
van gerechtelijk vooronderzoek moet duidelijk staan omschreven te-
gen wie het onderzoek is gericht en welke strafbare feiten moeten
worden onderzocht. Overigens is met ingang van 1 januari 2013 de
wettelijke regeling van het gerechtelijk vooronderzoek als zodanig
komen te vervallen, omdat ze steeds minder werd toegepast en voor-
al als omslachtig werd beschouwd.

Op 29 april 2004 dient De Koning de vordering in bij de rechter-
commissaris. Een aanklacht tegen een dna-profiel. Omdat het in-
dienen van de vordering een ‘daad van vervolging’ is, is de verjaring
vanaf dat moment gestuit. Om aan de voorwaarde te voldoen dat de
in dit geval onbekende verdachte op de hoogte is van de vordering,
worden opnieuw de media ingeschakeld.

De rechter-commissaris wijst de vordering echter af. De Koning:
‘Ik had gevraagd om toestemming voor een doorzoeking van het
huis van de verdachte wanneer deze bekend zou zijn. Ook wilde ik
hem psychisch laten onderzoeken en daarvan rapporten laten ma-
ken. De rechter-commissaris vond mijn verzoek te onbepaald in de
tijd, hij vond de vordering te voorbarig. Ik snapte dat wel, vanuit het
oogpunt van de rechter-commissaris.’

De Koning gaat in beroep, maar ook de raadkamer van de recht-
bank is onvermurwbaar. De Koning: ‘Het appel bij de raadkamer
was niet prettig. De kamer maakte korte metten met mijn verhaal en

261



ik werd niet-ontvankelijk verklaard in de vordering. De raadkamer
deelde me mee dat een dergelijke vordering niet is bedoeld voor
stuiting van een verjaring, terwijl er werd gesuggereerd dat ik de vor-
dering wel voor dat doel had gebruikt en dat ik daarmee dus mis-
bruik maakte van mijn bevoegdheid. De raadkamer deed er zelfs
nog een schepje bovenop en verweet me de nabestaanden van Ar-
thur valse hoop te bieden.’

Voor Julien Ghurahoo is die hele verjaring echter geen issue. Inte-
gendeel zelfs. Julien: ‘Als de zaak zou verjaren, zou de dader niet ach-
ter de tralies komen, zodat ik nog meer tijd en gelegenheid zou krij-
gen om hem te pakken. De verjaring kon me dus niets schelen, al
liet ik dat niet merken. Want het was wel weer een mooi moment
om in de media te komen en te vertellen: “Dader, ik ben je nog niet
vergeten.” Ik maakte als een razende jacht op hem. Heb ook letter-
lijk op tv gezegd: “Ik ga je pakken.” Ik ben ervan overtuigd dat hij
dat gezien heeft.’

Zo fanatiek als Julien is in de jacht op de dader, zo vastberaden en
gedreven zijn ook De Koning en Boon. Boon: ‘We zochten echt de
grenzen van de wet op. Misschien mocht het niet allemaal wat we
deden, maar dat zouden we dan later van de rechter wel horen. Het
enige wat we wilden, was de dader vinden, ook al zou hij niet meer
vervolgd kunnen worden.’

De Koning is ervan overtuigd dat ze geen misbruik heeft gemaakt
van haar bevoegdheid. Om die reden gaat ze in cassatie bij de Hoge
Raad. ‘Ik was enorm fanatiek. Mijn bevoegdheid bestónd er nou
juist uit dat ik een vordering gerechtelijk vooronderzoek mocht in-
dienen. Een gevolg daarvan was het stuiten van de verjaring. Na-
tuurlijk was het moment van de vordering listig gekozen gezien de
verjaring, maar dat zegt niets over de rechtmatigheid ervan.’

Het is de eerste en enige keer in haar carrière dat De Koning in
cassatie gaat, en de Hoge Raad doet op 4 oktober 2005 een opvallen-
de uitspraak. De Koning: ‘Volgens de Hoge Raad was het in princi-
pe wél mogelijk wat ik deed, en had ik geen misbruik van mijn
 bevoegdheid gemaakt.’ Het juridische steekspel wordt nóg interes-
santer als blijkt dat wat De Koning gedaan heeft – in cassatie gaan –
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eigenlijk volgens de wet helemaal niet kon. Want, zo staat in het
Wetboek van Strafvordering:

Tweede Boek. Strafvordering in eersten aanleg
Titel iii. Gang van het gerechtelijk vooronderzoek
Negende afdeling. Geen beroep in cassatie voor het openbaar
ministerie

Artikel 241c
In afwijking van artikel 446, tweede lid, staat voor het open-
baar ministerie tegen een beschikking van de rechtbank, gege-
ven in hoger beroep ingesteld tegen een beschikking van de
rechter-commissaris, waarbij een krachtens deze Titel geno-
men vordering niet is toegewezen, geen beroep in cassatie
open.

De Koning: ‘Ik werd hierover getipt door een advocaat-generaal van
het Arnhemse hof. Nog altijd ben ik benieuwd of de Hoge Raad nu
willens en wetens deze uitspraak heeft gedaan, of dat dit artikel in de
wet over het hoofd is gezien. Feit was in elk geval dat duidelijk was
dat de vordering in de ogen van de Hoge Raad kon, zodat de verja-
ring gestuit was. Ons onderzoek ging dus gewoon verder.’

usv Elinkwijk is een roemruchte Utrechtse voetbalvereniging. Spe-
lers als Van Basten, Vanenburg, Aisatti en Afellay komen voort uit
de jeugdopleiding van de blauwwitten. De twee laatstgenoemden
waren in hun jonge jaren onder de hoede gesteld van Joop L., hoofd
opleidingen van de zondaghoofdklasser. Op 28 juli 2005 wordt deze
gerespecteerde voetbaltrainer, die ook al jarenlang leerkracht is op
basisschool De Waldhoorn in Zegveld, gearresteerd. Hij heeft eerder
die zomer e-mails aan twee jonge voetballertjes gestuurd met daarin
een aanbod om ze te helpen profvoetballer te worden. Daarvoor
moesten ze wel lichamelijk onderzocht worden, waarbij onder meer
de lengte van hun penis zou worden opgemeten. De voetballertjes
stapten naar de clubleiding, die de politie informeert over de vreem-
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de mails. Na onderzoek blijkt Joop L. de verzender van de mails te
zijn.

Joop L. wordt enkele dagen later voorgeleid voor de rechter-com-
missaris, die hem vanwege het relatief lichte vergrijp vrijlaat uit
voorlopige hechtenis. Slechts enkele uren later springt Joop L. voor
de trein op het traject Maarssen-Breukelen, tussen Utrecht en Am-
sterdam.

Al langere tijd houdt Rob Boon met collega Jan Zambeek de op-
vallende zelfmoorden in de regio in de gaten. Boon: ‘Er komt een
tijdstip dat zo’n beetje alles is uitgerechercheerd, ook in een cold
case. Je gaat dan kijken wat voor mogelijkheden je nog hebt. We
konden niet uitsluiten dat een moordenaar onder druk van bijvoor-
beeld de media zelfmoord zou plegen. We besloten daarom alle zelf-
dodingen in de gaten te houden. Bij 99 procent van de zelfdodingen
zie je een duidelijke aanleiding, zoals een scheiding, geldschulden of
een depressie. Maar enkele zijn verdacht, omdat je de aanleiding
niet direct ziet. In Utrecht hadden we te maken met zo’n vijftig zelf-
dodingen per jaar, dus in al die jaren hebben we enkele verdachte ge-
vallen nader onderzocht. Van één door zelfdoding overleden per-
soon hadden we al eens dna afgenomen. Het was een zonderlinge
man, die kinderporno in huis had en bij wie we foto’s aantroffen van
het gebied waar Arthur was gevonden. Maar hij bleek niet de dader
te zijn.’

De zelfdoding van Joop L. vindt plaats op een moment dat zowel
Boon als Zambeek met vakantie is. Bij terugkomst worden ze direct
geïnformeerd. Boon: ‘In het hele onderzoek naar de moord op Ar-
thur was de naam Joop L. niet voorbijgekomen. Toch intrigeerde
deze zelfdoding ons. Het ging om een man van begin vijftig, die was
aangehouden wegens seksuele toenadering van jonge voetballertjes
en die kort na te zijn vrijgelaten voor dit verhoudingsgewijs geringe
delict voor de trein sprong. We zijn meteen verder onderzoek gaan
doen naar deze Joop L., en van de rechercheur die de e-mails had
onderzocht kregen we een foto. Wij vonden hem wel wat weg heb-
ben van de man op de compositietekening. Geleidelijk werd ons
steeds meer duidelijk: Joop L. werkte als voetbaltrainer en als leer-
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kracht met jonge kinderen, hij had een Utrechts accent en woonde
sinds het begin van de jaren tachtig in Maarssen, en ook nog eens
vlak bij de plek waar in 1983 een aantal delicten gepleegd was. Dit
zou hem wel eens kunnen zijn, dachten we, ook omdat L. bekend-
stond als een intelligente man, die best kon weten dat er na zijn ar-
restatie dna bij hem afgenomen kon worden, volgens de net in wer-
king getreden Wet dna-onderzoek bij veroordeelden [zie hoofdstuk
15]. Wellicht wilde hij voorkomen dat zijn hele verhaal uitkwam
door voor de trein te springen. Er was maar één manier om aan te
tonen of uit te sluiten dat Joop L. de dader was van de moord op Ar-
thur: door dna-onderzoek.’

Probleem: toen Boon en Zambeek terugkwamen van vakantie,
was Joop L. al gecremeerd. Dat betekent dat er geen dna meer van
zijn lichaam kon worden afgenomen. Op zoek naar een oplossing
passeren veel scenario’s de revue. Boon: ‘Hoe konden we aan Joop
L.’s dna komen zonder informatie te geven dat we hem verdachten
van een misdrijf? Natuurlijk konden we op zijn school zoeken naar
sporen, of op zijn voetbalclub kijken of er wellicht nog een trai-
ningspak van hem hing, maar dat zou hoe dan ook opvallen. We be-
sloten onderzoek te doen op het stuk spoorrails waar Joop voor de
trein was gesprongen, om te kijken of we dna-materiaal konden
vinden. Aan de hand van foto’s en markeringen konden we de pre-
cieze springplek reconstrueren.’

En zo zijn we terug bij het begin van dit hoofdstuk. Forensisch
onderzoekers onderzoeken op 13 augustus 2005 het spoor. Nauw-
keurig bekijken ze de rails, de dwarsliggers en de stenen daaronder,
op zoek naar bloedsporen. En inderdaad: vier minieme biologische
sporen worden op de bielzen gevonden. Deze worden veiliggesteld
en korte tijd later naar het nfi gestuurd voor dna-onderzoek. Als
van de sporen dna-profielen kunnen worden verkregen, moeten de-
ze worden vergeleken met het dna-profiel van het sperma dat bij
Arthur is gevonden.

Het dna-onderzoek van de vier sporen maakt duidelijk dat
slechts twee ervan bruikbare bloedsporen zijn. Van de overige twee
is er één geen bloedspoor, en van het andere spoor kan geen voor
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vergelijkend dna-onderzoek geschikt dna-profiel worden verkre-
gen. Resteren spoor [bla161]#1 en [bla164]#1, waaruit respectieve-
lijk een onvolledig en een volledig dna-profiel wordt verkregen. De
conclusie in het uiteindelijke rapport spreekt voor zich:

De dna-kenmerken in het eerder bepaalde dna-profiel van
het spermaspoor [awa436]#1 op het hemd van het slachtoffer
A.R. Ghurahoo komen overeen met de desbetreffende dna-
kenmerken in de dna-profielen van het bloed in de bemonste-
ringen [bla161]#1 en [bla164]#1 van de spoorbielzen. Dit be-
tekent dat het spermaspoor [awa436]#1 op het hemd van het
slachtoffer A.R. Ghurahoo en het bloed in de bemonsteringen
[bla161]#1 en [bla164]#1 van de spoorbielzen afkomstig kun-
nen zijn van dezelfde man.

De kans dat een willekeurig gekozen man hetzelfde dna-
profiel bezit als dat van het spermaspoor [awa436]#1 op het
hemd van het slachtoffer A.R. Ghurahoo is circa 1 op 23 mil-
joen.

De dna-profielen [bla164]#1 (van het bloedspoor op de spoorbiels)
en [awa436]#1 (van het spermaspoor op het hemd van Arthur) wor-
den aan de dna-databank toegevoegd, waar ze worden gekoppeld
aan het dna-profiel van het spermaspoor dat gevonden was op de
onderbroek van het verkrachte jongetje uit IJsselstein. Zo vormt
zich cluster 4779.

Politie en justitie verschillen in hun reactie op deze dna-match.
Boon is euforisch: ‘Het nfi had de match doorgebeld naar mijn lei-
dinggevende, en hij vertelde het grote nieuws aan mij. Dan gaat er
echt iets door je heen: een zaak opgelost waar al bijna twintig jaar
aan is gewerkt! We waren ervan overtuigd dat we de dader te pakken
hadden en wilden al naar de familie Ghurahoo gaan met het grote
nieuws, maar dat ging niet door, want het Openbaar Ministerie
trapte op de rem.’

Het is Hester de Koning die evenals Boon blij is met de dna-
match, maar toch wat terughoudender reageert: ‘Omdat we al eens
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eerder teleurgesteld waren in de overtuiging de dader te hebben, was
ik wat voorzichtig. Natuurlijk was ik ook blij, ik herinner me tot op
de dag van vandaag dat ik na een afspraak bij de politie in Soest te-
rugliep naar het ns-station. Onderweg werd ik gebeld door de re-
chercheofficier. Hij zei: “Zit je goed? Zo nee, doe dat dan maar.” Hij
vertelde mij over de match. De euforie ging gepaard met twijfel. We
hadden weliswaar enkele kleine bloeddruppeltjes gevonden, maar
die hoefden niet per se afkomstig te zijn van degene die was gespron-
gen.’

Boon weet de overwegingen nog: ‘Misschien was op die plek ooit
een baanwerker gewond geraakt? Of de man van het mortuarium?
Of misschien had de werkelijke dader zijn bloed wel bewust op die
plek neergelegd? Je ging de gekste scenario’s bedenken.’

Niet zonder reden, volgens De Koning: ‘Omdat Joop L. zelf-
moord had gepleegd, zou hij nooit meer voor de rechter kunnen
verschijnen. Het was dus van belang hoe wij over hem oordeelden.
We moesten honderd procent zekerheid hebben dat het gevonden
bloed ook echt van hem was. De politie was bij wijze van spreken de
persconferentie over het nieuws al aan het organiseren, toen ik pas
op de plaats maakte. We moesten eerst volledig zeker zijn dat het
bloed van Joop was voordat we dit nieuws wereldkundig maakten.’

Het onderzoeksteam buigt zich kort na de match over de vraag
hoe ze kunnen vaststellen van wie het bloed is dat op de spoorbiels
gevonden is. Hoofdverdachte Joop L. is gecremeerd, dus van zijn li-
chaam is geen dna meer te verkrijgen. Opnieuw bespreken politie
en justitie allerlei opties. Boon: ‘Ook nu weer dachten we eraan om
op zijn voetbalclub of op zijn school te zoeken naar dna-materiaal
van hem, bijvoorbeeld op het toetsenbord van zijn computer. Maar
dat zou betekenen dat we met het verhaal naar buiten moesten, en
voor de familie Ghurahoo en de familie van Joop zelf wilden we dat
op dat moment voorkomen; we wisten immers nog niets zeker.’ De
Koning voegt nog een reden toe: ‘Joop L. was een bekende man in
Utrecht, en als bekend zou worden waarvan wij hem verdachten,
zou in de media de hel echt losbreken. Dan zouden we geen goed
onderzoek meer kunnen doen, omdat we de regie volledig kwijt
zouden zijn.’
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Al snel komt een volgende mogelijkheid ter sprake: het dna-pro-
fiel van Joop L. zien te verkrijgen via zijn dochters en zijn vrouw.

De Koning erkent dat op die manier het nieuws ook zou kunnen
uitlekken: ‘Op zichzelf hadden de dochters van Joop geen enkel be-
lang bij het verspreiden van de informatie, hun vader zou in een nóg
slechter daglicht komen te staan, maar om geen risico te nemen wil-
den we hun in eerste instantie liever niet vragen om dna af te staan.
Wij probeerden eerst of het mogelijk zou zijn om bijvoorbeeld siga-
rettenpeuken van hen veilig te stellen, zonder dat zij dat doorhad-
den. Al lag het juridisch lastig om dna-materiaal op deze manier te
verzamelen, toch waagden we de poging.

We zetten ons idee op papier en deden een aanvraag voor dna-
verwantschapsonderzoek bij het College van procureurs-generaal.
Via die weg moest je indertijd altijd toestemming krijgen voor een
dergelijk verwantschapsonderzoek. De wet was daar toen niet erg
duidelijk over; de wet sloot het niet uit, maar zei ook niet overtui-
gend dat het wel mocht. Wat het College betrof was dna-verwant-
schapsonderzoek voor deze zaak toegestaan, maar niet op de manier
zoals wij die voor ogen hadden. We mochten dus geen peuken ver-
zamelen.’

Het team denkt opnieuw na en komt met het even eenvoudige als
doeltreffende idee om dna-verwantschapsonderzoek uit te voeren
mét toestemming van de familie van Joop L. Met andere woorden:
ze zouden naar zijn vrouw en dochters toe gaan en hun vragen of ze
voor deze zaak wangslijmvlies wilden laten afnemen. De Koning:
‘De persofficier was blij dat we het op deze manier wilden aanpak-
ken. Zij moest het immers uitleggen aan de pers, en het is gemakke-
lijker uit te leggen dat je onderzoek hebt gedaan met toestemming
van de familie dan dat je ze stiekem achtervolgt, peuken veiligstelt
en wellicht achteraf van die familie te horen krijgt: “Waarom deden
jullie zo stiekem? Had het ons gewoon gevraagd!”’

De spanning stijgt wanneer het besluit genomen is om naar Joop
L.’s familie te gaan. Boon: ‘De moeder en de dochters zouden te ho-
ren gaan krijgen dat hun vader, die kort daarvoor zelfmoord had ge-
pleegd en seksueel getinte mails had gestuurd, nu door de politie

268



ook van kinderverkrachting en -moord werd verdacht. Een enorme
klap voor dat gezin.’

Zorgvuldig wordt het bezoek voorbereid. De Koning: ‘We wisten
dat we alle regie op het onderzoek kwijt zouden zijn wanneer we ons
verhaal zouden vertellen. Vanaf dat moment bestond de kans op uit-
lekken. Vandaar dat we alles heel strak in de tijd hebben gezet. We
maakten een draaiboek dat bijna tot op de minuut nauwkeurig was.
De bedoeling was dat ik samen met Rob Vermeulen, teamleider van
de politie, op bezoek zou gaan bij de familie van Joop L., en dat Rob
Boon en Jan Zambeek de familie Ghurahoo zouden informeren. Op
donderdag om 10.00 uur zouden wij Joops familie bezoeken, waar-
na wij graag om uiterlijk 14.00 uur wangslijmvlies naar het nfi wil-
den sturen. Met het nfi hadden we de afspraak gemaakt dat zij al
binnen 24 uur resultaten konden hebben van het dna-onderzoek.
Die 24 uur was in onze ogen de maximumperiode die we van de fa-
milie Ghurahoo konden vragen om te zwijgen over het verhaal. We
konden ons goed voorstellen dat zij in hun emotie en enthousiasme
de behoefte hadden om het nieuws snel te verspreiden.’

Zo geschiedt. Boon en Zambeek bellen Julien Ghurahoo met de
vraag om naar het bureau te komen, en De Koning en Rob Vermeu-
len stappen in de auto om naar de familie L. te rijden. Julien Ghura-
hoo over het bewuste telefoontje: ‘Ik reed op de A9 toen ze belden
met de mededeling dat ze de dader hadden. Ik was eerlijk gezegd wat
sceptisch gezien de eerdere teleurstellingen. Toch ben ik meteen
doorgereden naar Utrecht, naar bureau Tolsteeg, daar zat zo’n zeden -
unit. Daar heb ik het hele verhaal gehoord.’

Boon: ‘We hebben Julien gezegd dat het nog niet helemaal zeker
was dat we de dader hadden, maar dat we binnen 24 uur uitslag zou-
den krijgen. We droegen hem op het nieuws nog 24 uur voor zich te
houden, en het niet van de daken te schreeuwen. Ook hebben we
onmiddellijk verteld dat de vermoedelijke dader dood was.’

Die laatste boodschap is voor Julien een grote schok: ‘Ik was zo
teleurgesteld en boos dat hij voor de trein was gesprongen. Veel
mensen in mijn omgeving dachten dat ik nog allerlei vragen aan de
dader wilde stellen, maar dat wilde ik niet. Het enige wat ik had wil-
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len doen, is de dader recht in zijn gezicht kijken en hem vervolgens
heel veel pijn doen. De naam van de dader noemden Boon en Zam-
beek in het gesprek overigens niet, maar thuis had ik dat binnen een
halfuur uitgevogeld. Gewoon googelen op “Maarssen”, “zelfmoord”,
“docent”, “voetbaltrainer”, dan heb je heel snel een naam. En een
gezicht, want op internet stonden toen nog foto’s van hem. Die defi-
nitieve uitslag van het nfi had ik niet meer nodig, voor mij was het
al duidelijk: Joop L. heeft Arthur vermoord.’

Elders in dezelfde stad vindt tegelijkertijd een net zo emotioneel
gesprek plaats. De Koning bezoekt de familie van Joop L.: ‘Woens-
dag aan het eind van de middag hebben we de familie gebeld met de
mededeling dat we de volgende morgen om tien uur zouden langs -
komen. Ze hadden geen flauw idee waarvoor we precies kwamen,
dus ze zullen slecht hebben geslapen. Voor ons was het ook span-
nend, want alles luisterde nauw: stel dat de dochters niet wilden
meewerken aan het dna-onderzoek? Stel dat ze meer bedenktijd
wilden dan wij in gedachten hadden? Stel dat die dochters niet
Joops dochters zouden zijn? In dat laatste geval zou het dna-ver-
wantschapsonderzoek geen familierelatie aantonen, zodat we nog
niet konden vaststellen of Joop de dader was. We belden aan, kwa-
men binnen en vertelden ons verhaal. Hun eerste reactie was boos-
heid. Drie maanden nadat de familie al flinke klappen had moeten
verwerken, kwamen wij daar met deze dreun overheen. Ze waren
net een beetje herstellende toen wij ze kwamen vertellen dat hun
man en vader wellicht een kindermoordenaar was. Voor hen voelde
dit als natrappen, zo zeiden ze. We hebben het hele verhaal vervol-
gens rustig en duidelijk uitgelegd. Verteld waar we Joop van ver-
dachten, maar dat we graag honderd procent zekerheid wilden,
vooral voor de familie van Arthur Ghurahoo. Die meiden pikten die
boodschap erg snel op. We hebben de familie even alleen gelaten en
zijn voor de deur in de auto gaan zitten om hen in alle rust alles te la-
ten overdenken. We bleven overigens ook dicht bij het huis om een
oogje in het zeil te houden. We hielden rekening met de mogelijk-
heid dat ze belastende spullen van hun pa weg wilden brengen om
zijn naam niet nog meer te bezoedelen. Binnen het uur kregen we al
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reactie van ze. Het kwam erop neer dat onze mededeling erg beroerd
voor ze was, maar dat ze toch meededen aan het dna-verwant-
schapsonderzoek, voor de nabestaanden van Arthur. Die hadden
volgens hen recht op de waarheid. Ik vond dat grote klasse van ze.’

De hulpvaardige dochters W.L. en S.L. staan wangslijmvlies af,
net als hun moeder. Met spoed worden de bemonsteringen naar het
nfi vervoerd. Het dna-verwantschapsonderzoek aldaar wijst uit
dat de moeder en degene van wie het bloed op de spoorbiels afkom-
stig is, de ouders zijn van W. en S. In het onderzoeksrapport van 18
november 2005 zijn de verkregen resultaten van het dna-verwant-
schapsonderzoek statistisch onderbouwd. Dit is, zoals gebruikelijk,
gedaan aan de hand van twee mogelijke scenario’s. De gestelde sce-
nario’s en de conclusie luiden:

Scenario 1. het bloed in de bemonstering [bla164]#1 van een
spoorbiels is afkomstig van de biologische vader van W.L.
[rek079] en S.L. [rek122];

Scenario 2. het bloed in de bemonstering [bla164]#1 van een
spoorbiels is afkomstig van een willekeurige man, niet verwant
aan W.L. [rek079] en S.L. [rek122].

Onder scenario 1 zijn de bevindingen van het dna-onderzoek
zeer veel waarschijnlijker dan onder scenario 2: de kans op de
bevindingen onder scenario 1 is meer dan 1 miljard keer groter
dan onder scenario 2. Dit betekent dat er een uiterst sterke
aanwijzing is voor scenario 1.

Conclusie
Uit het dna-verwantschapsonderzoek is een uiterst sterke aan-
wijzing verkregen dat het bloed in de bemonstering [bla164]#1
afkomstig is van de biologische vader van W.L. [rek079] en
S.L. [rek122].
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Het sperma dat bij Arthur was gevonden leverde in 2001 een onvol-
ledig dna-profiel op. Daarom wordt eind 2005 het dna van het bij
Arthur aangetroffen sperma nogmaals onderworpen aan een dna-
onderzoek. Het aanvullende onderzoek resulteert in een dna-pro-
fiel met veel meer dna-kenmerken. Waren in 2001 van vijf loci de
dna-kenmerken verkregen, in 2005 worden van veertien loci de
dna-kenmerken verkregen, waardoor de zeldzaamheidswaarde veel
groter is. Een van de conclusies uit het aanvullende rapport luidt:

1. Het dna-profiel van het dna-extract van het spermaspoor
[awa436]#1 op het hemd van het slachtoffer A.R. Ghurahoo
komt volledig overeen met het dna-profiel van het bloed in de
bemonstering [bla164]#1 van een spoorbiels (zie het deskun-
digenrapport d.d. 14 oktober 2005). Dit betekent dat het sper-
maspoor [awa436]#1 op het hemd en het bloed in de bemon-
stering [bla164]#1 van een spoorbiels afkomstig kunnen zijn
van dezelfde man. De kans dat een willekeurig gekozen man
hetzelfde dna-profiel bezit als dat van het spermaspoor
[awa436]#1 op het hemd en het bloed in de bemonstering
[bla164]#1 van een spoorbiels is minder dan 1 op 1 miljard.

Zo is eind 2005 een bijzondere koppeling ontstaan die terugvoert
naar 1983: de dna-profielen van Joops dochters en vrouw zijn ge-
koppeld aan het dna-profiel van het ‘spoorspoor’ op de plek waar
Joop L. voor de trein sprong; dat dna-profiel is weer gekoppeld aan
het profiel van het sperma dat bij Arthur was gevonden; dat dna-
profiel ten slotte was al eerder gekoppeld aan het profiel van het
spermaspoor dat bij het IJsselsteinse jongetje was aangetroffen. Met
andere woorden: Joop L. is met aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid de verkrachter en moordenaar van Arthur Ghurahoo
en pleger van de zes zedendelicten uit 1983.

Terugkijkend op deze bijzondere zaak hebben alle betrokkenen nog
genoeg vragen. Bijvoorbeeld waaróm Arthur vermoord is. Julien:
‘Eerlijk gezegd denk ik niet dat het Joop L.’s bedoeling was Arthur te
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vermoorden. Hij was een redelijk intelligente man naar het schijnt,
hij moet hebben geweten dat als hij Arthur vermoordde hij zo ver
over de schreef ging dat men er alles aan zou doen om hem te pak-
ken. Misschien heeft Arthur hem herkend als leraar of trainer en
heeft Joop hem daarom uit schrik vermoord.’

Merkwaardig is ook dat Joop L. vanaf de moord op Arthur in
1986 voor zover bekend geen delicten meer heeft gepleegd. Boon
daarover: ‘Wellicht is hij zo geschrokken van de moord dat hij sinds-
dien veiligheid in zijn leven inbouwde. Uit gesprekken met voetbal-
club Elinkwijk weten we dat hij jaarlijks evaluatiegesprekken moest
voeren met spelertjes, maar dan altijd aan een andere volwassene
vroeg om erbij te komen zitten. Kennelijk was dat een soort buffer
voor hem, om zichzelf te kunnen beheersen. We kunnen het hem
niet meer vragen...’

De moord op Arthur is een speciale in de carrière van Boon:
‘Omdat het een gruwelijke zaak van een kind betreft, en omdat hij
na heel veel jaren eindelijk is opgelost. Thuis praatte ik nooit over de
inhoud van mijn werk, maar over deze zaak heb ik wel altijd gespro-
ken, nog steeds eigenlijk.’

Julien betreurt het vooral dat zijn vader kort voor de oplossing
van de zaak is overleden: ‘Ik vind het zo erg dat mijn vader het niet
meer heeft kunnen meemaken, die laatste fase van het onderzoek
had wel een soort afsluiting voor hem kunnen betekenen. Hij had er
een mentale opkikker van kunnen krijgen. Ik heb een schat van een
moeder, met haar gaat het naar omstandigheden gelukkig goed, al
vind ik het moeilijk om aan haar af te zien wat de dood van Arthur
echt met haar heeft gedaan. Zelf heb ik een foto van Arthur in mijn
kamer staan. Hij was zo’n mooi jongetje. Iedere avond kijk ik even
naar die foto, dan heb ik verdriet dat hij er niet meer is, dat mijn va-
der er niet meer is. Als ik naar de foto gekeken heb, is het goed. Dat
is mijn vaste ritueel, elke dag.’
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