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Het Van Brakelplein, ruim negen jaar na dato. Foto: DvhN/Corné Sparidaens

DE MOORD OP HET
VAN BRAKELPLEIN

Scenario’s rond de raadselachtige dood van Els Slurink

Op 21 maart 1997 wordt in haar
woning aan het Van

Brakelplein de 33-jarige Els
Slurink dood aangetroffen. Ze
is vermoord. Nu, bijna tien jaar
later, tast de politie nog altijd

in het duister. Er zijn veel
scenario’s.

Door Rob Zijlstra

H
et is aan het einde van de middag van
die 21e maart, een vrijdag, druk in de
stad. Groningen moet ’s avonds voet-
ballen tegen NAC. De politie heeft de
handen vol aan supporters die voor (en

na) de wedstrijd flink huishouden. Op de Grote
Markt wordt een aantal charges uitgevoerd. De
blauwe busjes van de mobiele eenheid rijden af en
aan. Een demonstratieve optocht van Kleurrijk
Groningen tegen racisme moet worden omgeleid.
Tijdens die hectiek komt bij de politie de melding
binnen dat er een dode vrouw is gevonden in haar
woning aan het Van Brakelplein. Els Slurink is met
een mes in het hart gestoken.

De straat wordt met roodwitte politielinten afge-
zet. Een rechercheteam van 25 man sterk stelt nog
diezelfde avond een buurtonderzoek in. Het is een
gouden politieregel: hoe beter zo’n eerste buurt-
onderzoek - de sporen nog vers - hoe groter de kans
dat een zaak wordt opgelost. Of de grote drukte bij
de politie van die middag en avond van invloed is
geweest op het cruciale buurtonderzoek, is moei-
lijk te achterhalen.

Feit is wel dat het rechercheonderzoek al na
twee maanden muurvast zit. Na drie maanden
wordt het ’Van Brakelplein-team’ ontbonden we-
gens gebrek aan aanknopingspunten. De politie
heeft de handen dan al weer vol aan twee nieuwe
moordzaken. Eind april worden de studente Anne
de Ruijter de Wildt en prostituee Shirley Hereij-
gers vermoord.

De hoofdofficier van justitie looft nog wel een
beloning van 25.000 gulden uit, maar het onder-
zoek naar de moord op Els Slurink belandt ’op de
plank’.

Er zijn in de afgelopen jaren veel scenario’s ge-
maakt van de raadselachtige moord op Els, een ta-

lentvolle, veelbelovende en sociaal bewogen
vrouw. Ze groeit op in Ede en gaat in 1983 psycho-
logie studeren in Utrecht. Daar ontmoet ze K. met
wie ze in 1987 trouwt en een koopwoning betrekt
in Veenendaal. In 1994 gaan ze scheiden: Els heeft
een ander, met wie ze een korte relatie heeft.

Als alleenstaande vrouw komt Els eind 1995
naar Groningen. Ze heeft een baan gevonden bij
het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychi-
atrie, waar ze onderzoek doet naar seksueel mis-
bruikte kinderen. In dat kader praat ze ook met

mannen die zich daar schuldig aan hebben ge-
maakt.

Uit dagboekaantekeningen, die ze tot een
maand voor haar dood op haar computer bijhield,
blijkt dat ze onrustig is, soms depressief. Op haar
werk is ze zeer gedreven en werkt ze ’als een waan-
zinnige’ aan haar promotieonderzoek.

De dader is gezocht binnen de groep mannen
van wie Els wist dat ze zich schuldig hadden ge-
maakt aan seksueel misbruik. Die mannen wisten
ook dat zij dat wist; Els rapporteerde in opdracht
van de kinderbescherming of de rechtbank over
concrete incestzaken. De door haar ondertekende
rapporten belandden ook bij verdachten. Een paar
weken voor de moord wordt een ruit van haar wo-
ning ingegooid.

Engelse rechercheurs die op verzoek van ’Gro-
ningen’ het dossier hebben bestudeerd, denken
dat de dader gezocht moet worden in de relatie-
sfeer. K., de man die ze verliet voor een ander, koes-
terde wrok. Dat zou een motief kunnen zijn. En
dan is er de Groninger X, een getrouwde man met
wie Els regelmatig contact had. Els sportte twee
keer in de week bij Springs aan de Grote Markt. Na
het sporten ontmoette zij X. in het Newscafé. Wa-
ren dat heimelijke ontmoetingen?

Een ander scenario betreft een bekende uit haar
studietijd in Utrecht. Deze man weigerde in het ka-
der van het politieonderzoek vingerafdrukken af
te staan. Hij was ook aanwezig toen de woning van
Els werd leeggehaald. De man nam onderzoeks-
materiaal mee dat hij, zo bleek later, heeft vernie-
tigd. Merkwaardig.

En dan is er het fraudeverhaal. Els zou ontdekt
hebben dat er bij Jeugdzorg met geld werd gesjoe-
meld. Ontdekte zij wie dat deed? En zocht hij haar
thuis op? Een achterbuurvrouw heeft op de bewus-
te dag een woordenwisseling gehoord. Ook zou-
den er op die dag bestanden van de harde schijf van
haar computer zijn gewist. Het Nederlands Foren-
sisch Instituut (NFI) heeft in 2004 de harde schijf
van de computer nog eens geanalyseerd.

Al deze scenario’s zijn door de politie onder-
zocht en betrokkenen zijn - al dan niet als verdach-
ten - gehoord. Zonder resultaat. Zoals ook het DNA-
onderzoek bij alle mannen die in haar agenda
voorkwamen geen dader opleverde.

De mogelijkheid dat Els een willekeurig slacht-
offer is geworden, dat ze op het verkeerde moment
op de verkeerde plek was, is ook niet uitgesloten.
Op donderdagavond 20 maart huurt ze de film The
Godfather bij de videotheek aan de Westerhaven.
Ze loopt alleen naar huis. Werd ze gevolgd tot in
haar woning? Het zou verklaren waarom de voor-
deur van de woning aan het Van Brakelplein afge-
sloten was, en de achterdeur open…

Els Slurink.
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