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Oproep: stop met zelf speuren

OM en politie
vrezen meer
doden door
pedojagers
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 anders nog meer
doden gaan vallen.

Yolanda Sjoukes
Breda/Rotterdam

Gisteren bleek de dood van een 73-
jarige Arnhemmer het gevolg van
‘pedohunting’. ,,Ik ben erg ge-
schrokken van de ernst van de inci-
denten. Dit is heel pittig’’, zegt
Dros. 

Na een waarschuwing in oktober
dat pedojagers zich aan de wet
moeten houden, hebben politie 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 be-
sluit gesterkt. 

Oscar Dros, politiechef in Oost-
Nederland: ,,Onze boodschap aan
de burger is: Stop met pedojagen.
Stop met aanhouden. Stop met
uitlokken  . Laat dit aan ons over.”
Het heeft geen effect omdat het
bewijs   dat burgers menen te heb-
ben vaak flinterdun is, zegt hij:
,,Ik ken in mijn politie-eenheid
geen voorbeeld dat tot veroordeling
van een kindermisbruiker heeft ge-
leid.’’

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 inciden-
ten waarvan wij weten. Vermoede-
lijk zijn het er veel meer.’’

Op internet staan zeker tientallen
mannen vol in beeld als kindermis-
bruiker, wijst onderzoek van deze
krant uit. Soms met naam, woon-
plaats en adres. De politie heeft
mannen moeten helpen met on-
derduiken omdat die ernstig wor-
den bedreigd.

In heel het land zijn de afgelopen
tijd pedojagers aangehouden voor
ernstige strafbare feiten, onder wie

een aantal minderjarige verdachten
in de Arnhemse zaak. 

Zoals het nu gaat, zeggen Lucas
en Dros, helpt dit de bescherming
van kinderen niet. ,,We hebben
honderden zedenrechercheurs die
gepassioneerd hun werk doen. Het
strafbare gedrag van pedohunters
kost veel tijd, die we liever steken in
het voorkomen van kindermis-
bruik.’’ 

Lucas zegt dat het OM optreedt
tegen het herkenbaar online zetten
van vermeende kindermisbruikers:
,,Na aangifte pakken we dat op en
vragen we de provider deze beelden
te verwijderen.”
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Uitlokking door
‘pedohunters’ 
leidde tot de fatale
mishandeling van een
Arnhemmer (73) 

Van Goghtorens
als toeristische troef

Vierhonderduizend
bezoekers moeten

ze jaarlijks gaan
trekken: zeven op
Vincent van Gogh

geïnspireerde torens,
verspreid over de
Brabantse natuur.

,,Onze ambities zijn
internationaal.”
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TEKENING VAN GOGH HOMELAND EXPERIENCE

Gefortuneerd
door Fortnite
Als gamer Mitr0 is
de 18-jarige Dmitri
wereldberoemd
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Wildwest in Breda-Noord
Klopjacht in Hoge Vucht eindigt op

balkonnetje van 87-jarige vrouw
Stad en Streek 2-3

Stuurt Burger
King nu klanten
naar McDonald’s? 
Jawel. Ideetje van deze
Bredase reclameman. 
,,Corona maakt creatief” 
Stad en Streek 12-13


