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De ambities van Van Gogh
Homeland Experience zijn
letterlijk torenhoog. ,,We
willen in hetzelfde rijtje als
De Efteling en Beekse
Bergen.”

Paul Driessen
Den Bosch

Zeven torens in de geest van
schilder Vincent van Gogh moe-
ten over een paar jaar honderd-
duizenden toeristen naar Brabant
lokken. ,,Onze ambities zijn heel
hoog. We zetten de provincie in-
ternationaal op de kaart”, zegt
Joost Melis, drijvende kracht ach-

ter Van Gogh Homeland Expe-
rience. Hij ziet de thuisgrond van
de schilder als troef om bezoekers
uit heel de wereld te trekken. De
provincie geeft de stichting nu
200.000 euro om plannen uit te
werken en te onderzoeken op
haalbaarheid.
De zeven torens krijgen een
plek in het toekomstige Van
Gogh Nationaal Park, waar een
aanvraag voor loopt. Het park
verbindt bestaande natuurgebie-
den en ligt grofweg gezegd tus-
sen Den Bosch, Tilburg, Breda,
Helmond en Eindhoven. Het is
nog onduidelijk waar de torens
precies komen staan. De bouw-
sels worden tussen de 20 en 60
meter hoog en kijken uit op land-

schappen die Van Gogh inspi-
reerden voor zijn kunstwerken. 

Zonnebloemtoren
Het papieren projectplan van
ruim honderd pagina’s beschrijft
de bouwsels als bakens en blik-
vangers in de natuur. De kleuren
komen overeen met die in de be-
kende schilderijen van Van Gogh.
Licht- en geluidshows doen daar
later nog een schepje bovenop. 
In de torens komt ruimte voor
horeca, met lokale specialiteiten
als het worstenbroodje en de
Bossche bol. Binnen is ook plek
voor experimenten als een over-
dekt veld voor zonnebloemen of
een vlindertuin. De stichting
zoekt daarvoor de samenwerking

met bedrijven, scholen en cultu-
rele instellingen als het Vincent
van GoghHuis in Zundert, de
Van Gogh Kerk in Etten-Leur en
het Noordbrabants Museum in
Den Bosch. 
De stichting heeft al schetsen
klaar voor de eerste twee torens
in de geest van de kunstenaar.
Onmiskenbaar is de zonnebloem,
die terugkomt op zeven schilde-
rijen van de in Zundert geboren
kunstenaar. ,,Een magisch getal.
Daarom zetten we ook zeven to-
rens neer”, zegt Melis. ,,Ook om
de bezoekers te spreiden over
Brabant en daarmee de druk op
de natuurgebieden te verdelen.”
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Van Gogh-troef: 
zeven torens om
honderdduizenden
toeristen te trekken

De jacht op kindermisbruikers
door burgers loopt compleet uit
de hand. Dit moet nú stoppen,
zeggen hoofdofficier John
Lucas van het Landelijk Parket
en politiechef Oscar Dros. Zij
vrezen dat er meer doden val-
len.

Yolanda Sjoukes
Breda/Arnhem

Gisteren bleek de dood van een 73-
jarige Arnhemmer het gevolg van
‘pedohunting’. ,,Ik ben erg ge-
schrokken van de ernst van de in-
cidenten. Dit is heel pittig’’, zegt
Dros.  Na een waarschuwing in ok-
tober dat pedojagers zich aan de
wet moeten houden, hebben poli-

tie en OM deze week besloten elke
vorm van samenwerking in de ban
te doen. De toedracht van de dood
van de Arnhemmer, heeft hen in
dit besluit gesterkt. 
Dros, politiechef in Oost-Neder-
land: ,,Onze boodschap aan de bur-
ger is: Stop met pedojagen. Stop
met aanhouden. Stop met uitlok-
ken. Laat dit aan ons over.’’ Het
heeft geen effect omdat het bewijs
dat burgers menen te hebben vaak
flinterdun is, zegt hij: ,,Ik ken in
mijn politie-eenheid geen voor-
beeld dat tot veroordeling van een
kindermisbruiker heeft geleid.’’
Dros en Lucas zijn verantwoor-
delijk voor de portefeuille burger-
opsporing in Nederland. Sinds juli
zijn 250 incidenten met pedohun-

ters geteld. Dros: ,,Dat varieert van
klemrijden tot mishandelen, be-
dreigen en het publiekelijk aan de
schandpaal nagelen van mensen
op internet. Dit zijn alleen de inci-
denten waarvan wij weten. Ver-
moedelijk zijn het er veel meer.’’

Bedreigd
Op internet staan zeker tientallen
mannen vol in beeld als kinder-
misbruiker, wijst onderzoek van
deze krant uit. Soms met naam,
woonplaats en adres. De politie
heeft mannen moeten helpen met
onderduiken omdat die ernstig
worden bedreigd.
In heel het land zijn de afgelopen
tijd pedojagers aangehouden voor
ernstige strafbare feiten, onder wie

een aantal minderjarige verdach-
ten in de Arnhemse zaak. Zoals het
nu gaat, zeggen Lucas en Dros,
helpt dit de bescherming van kin-
deren niet. ,,We hebben honder-
den zedenrechercheurs die gepas-
sioneerd hun werk doen. Het straf-
bare gedrag van pedohunters kost
veel tijd, die we liever steken in het
voorkomen van kindermisbruik.’’ 
Lucas zegt dat het OM optreedt
tegen het herkenbaar online zetten
van vermeende kindermisbrui-
kers: ,,Na aangifte pakken we dat
op en vragen we de provider deze
beelden te verwijderen.’’ 
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morgen in Z: ‘Ik sta op internet,
mijn leven is naar de klote’

Politie en OM: Stop met pedojacht

Vincent van Gogh, Zelfportret
met verbonden oor, 1889. 
FOTO THE SAMUEL COURTAULD TRUST, THE

COURTAULD GALLERY, LONDEN.

Wordt het 
een rustige
jaarwisseling
door het
vuurwerkverbod? 
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