
Dronkers & Dronkers 
ADvocAten

Dronkers & Dronkers Advocaten

 
 
 
 

Tijd voor een
nieuw kantoor  

Roerkade 8 
6041 KZ  Roermond 
0475-723333 
 
www.dronkersendronkers.nl 
info@dd-advocaten.nl 
 
 

Dronkers & Dronkers
ADVOCATEN

Roerkade 8
6041 KZ Roermond
0475-723333

www.dronkersendronkers.nl
info@dd-advocaten.nl

Tijd voor een
nieuw kantoor

Roerkade 8  n  6041 KZ Roermond  n  0475-723333
Brusselsestraat 42  n  6211 PG Maastricht n  043-4100120
www.dronkersendronkers.nl n info@dd-advocaten.nl

Jack the Ripper 
ontmaskerd: Who’s next?
De naam Jack the Ripper 
is bij velen onder u bekend, 
al kennen weinigen het 
exacte verhaal. In de herfst 
van 1888 vermoordde deze 
Jack the Ripper in Londen 
vijf prostituees op een gru-
welijke manier. Meer dan 
een eeuw werd er veelvul-
dig gespeculeerd over wie 
deze Jack the Ripper was, 
waarbij zelfs in de allerhoogste kringen werd 
gezocht.

Het vermoeden bestond dat voor altijd een 
raadsel zou blijven wie Jack the Ripper is ge-
weest. Deze week was Jack the Ripper weer 
groot nieuws.  een sjaal en nieuw DnA-onder-
zoek leidden recent  tot de ontknoping van het 
mysterie, zo luiden de krantenkoppen. Jack the 
Ripper bleek een gestoorde man uit Polen.

De media stortte zich er massaal op. Het raad-
sel zou zijn opgelost door de Britse zakenman 
Russell edwards. In 2007 kocht deze edwards 
een sjaal op een veiling, vermoedelijk afkom-
stig van een van de vermoorde prostituees. 
een politieman vond de (kennelijk mooie) 
sjaal destijds bij het lijk en nam hem mee naar 
huis voor zijn vrouw. Kennelijk en niet onbe-
grijpelijk was zijn vrouw niet erg blij met dit 
luguber geschenk en de sjaal verdween onge-
wassen in een lade om vervolgens na 120 jaar 
in handen te komen van deze zakenman.

edwards schakelde de hulp in van experts in 
het analyseren van oud genetisch materiaal. 
Uitgebreid forensisch onderzoek wees uit dat 
de sjaal DnA-materiaal van het slachtoffer 
catherine eddowes en de dader zou bevat-

ten. Met een infraroodca-
mera werden spetters van 
slagaderlijk bloed gevon-
den en met UV-fotografie 
kwamen spermavlekken 
aan het licht. 
 
om kort te zijn: met behulp 
van DnA-materiaal van 
een familielid zou zijn vast-
gesteld dat Jack the Ripper 

in werkelijkheid Aaron Kosminski was. 

De vraag is uiteraard wel of de “case closed” 
is. Deze Pool was toen al als een van de vele 
verdachten in beeld en was ongetwijfeld een 
van de vele bezoekers van deze prosituee. Zo 
raar is het niet dat er sperma wordt gevonden 
op een sjaal van een prosituee. Het is daarbij 
niet te bewijzen dat Kosminski de laatste was 
die van haar diensten gebruik maakte om 
haar daarna te vermoorden.

neemt niet weg dat dit uiteraard een span-
nend verhaal is. Geen goed moment om hier-
over de zuurpruim uit te hangen.

Het opent immers ook mogelijkheden om 
de wereldgeschiedenis aan te vullen of zelfs 
deels te herschrijven. Wie heeft eigenlijk  Bo-
nifatius bij Dokkum in het jaar 754 vermoord? 
Wie waren er (allemaal) betrokken bij de af-
slachting van de gebroeders de Wit in 1672? 
en was Brutus inderdaad een van de moorde-
naars van Julius caesar?

Jack  the  Ripper  De  eerste  in  een  reeks? 
Who’s next?
 
Mr. David Dronkers


