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Robert M.

AMSTERDAM -  Robert M., hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, wil
nog maar één ding: dood. In zijn cel heeft het Monster van Riga meerdere
zelfmoordpogingen ondernomen.

Dat stellen bronnen rond het onderzoek. De 27-jarige Let, die
vandaag twee weken vast zit, staat onder permanent toezicht.
Betrokkenen zeggen dat M. zich 'debiel' gedraagt en zich
regelmatig ontkleedt. Al na enkele dagen probeerde M. zich te
verhangen.

Olievlek

Politiemensen zijn ontdaan door de specifieke kinderpornofoto's
die momenteel worden onderzocht. Het team vreest dat de
werkelijke omvang van het zedenschandaal nog vele malen
groter is. Bronnen spreken van een 'zich uitbreidende olievlek'.

In het onderzoek groeien ook de verdenkingen tegen de drie
arrestanten Robert M., zijn echtgenoot Richard van O. (37) en
zijn collega Edwin R. (39). Op grond van de verhoren van M. is
het aantal kinderen dat direct betrokken is bij de zedenzaak

bijgesteld tot 64. Dat aantal kan nog verder oplopen. Vanwege de omvang van de zaak
zijn zedenrechercheurs uit het hele land opgeroepen assistentie te verlenen aan het
Amsterdamse korps.

M.'s echtgenoot Richard van O. wordt inmiddels naast het bezit van kinderporno ook
verdacht van het verspreiden van kinderpornofoto's en "feitelijke aanranding, dan wel
ontuchtige handelingen met een kind", aldus justitie. Deze ontucht zou in 2002 hebben
plaatsgevonden met een destijds elfjarige jongen. Justitie benadrukt dat deze zaak
losstaat van de crèches. Het slachtoffer heeft onlangs aangifte gedaan. Edwin R. wordt
naast webcamseks met minderjarigen nu óók verdacht van het bezit van kinderporno.
"Het gaat vooralsnog om een gering aantal beelden waarop kinderen te zien zijn in de
leeftijd van twaalf jaar of ouder", aldus justitie.

Politie en justitie onderzoeken een eerdere misbruikmelding over crèchedirecteur Albert
Drent, die acht maanden lang vanaf medio 1994 werkte als groepsleider bij
kinderdagverblijf de Kameleon, onderdeel van Stichting Welzijn De Baarsjes. De
toenmalige directie ontsloeg hem wegens 'ontoelaatbaar gedrag', maakte daarvan
melding bij de GGD en deed zelfs aangifte bij de politie. Tot een veroordeling kwam het
niet. De personeelsdossiers van die tijd zijn inmiddels vernietigd. Drents ex-vrouw,
Magda Raaphorst, zegt dat haar toenmalige man een andere verklaring gaf over zijn
vertrek, namelijk een vertrouwensbreuk. Raaphorst stelde haar man destijds aan als
mededirecteur van kinderdagverblijf 't Hofnarretje en voerde jarenlang samen met hem
de leiding, tot ze een aantal jaren geleden uit elkaar gingen en het bedrijf verdeelden.

Drent heeft inmiddels een crisismanager in de arm genomen. Gisteravond werkte Drent
thuis in Den Haag samen met de professionele woordvoerder aan een verklaring, die hij
later deze week bekend maakt.

Justitie verdenkt Drent momenteel niet van betrokkenheid bij het seksueel misbruik op
de Amsterdamse crèches. Drent stapte vorige week op als directeur van 't Hofnarretje
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Monster van Riga wil dood

door Johan van den Dongen en Bart Olmer

Robert M. probeert zich op te hangen
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