
Ricardo deelde kinderporno: ‘Dan voelde ik me minder alleen’
Duizenden en duizenden meldingen over kinderporno volgen elkaar op. De politie kan het werk 
amper aan. De downloader van de foto's en films van het seksuele kindermisbruik ontspringt 
daardoor vaak de dans. Af en toe staat er toch iemand terecht. Zoals laatst Ricardo uit Den Haag.

Jorina Haspels AD 29-03-20

Zenuwachtig neemt de 31- jarige Ricardo plaats in de rechtszaal. Naast zijn advocaat. Hij is nog 
nooit hier geweest. Drie rechters voor hem in toga achter een lange witte desk. Schuin voor hem een
streng kijkende aanklager. Het voelt officieel, ongemakkelijk ook.

De publieke tribune achter hem blijft leeg. Op zijn ouders na. Ze drinken vandaag de gifbeker leeg. 
Terre des Hommes die strijdt tegen kindermisbruik, schat dat over de hele wereldbol op elk moment
van de dag 750.000 mannen gluren naar de meest afschuwelijke foto's en video's van seksueel 
kindermisbruik. Hun zoon was er een van. Jaren achtereen. De politie vond op zijn computer en 
harde schijven meer dan 40.000 foto's en video's.

Als standbeelden horen ze de woorden aan die over hun zoon uitgestort worden. Zo op het oog nette
mensen, een echtpaar dat het liefste nooit een stap buiten de lijntjes zet. Ze luisteren deze 
woensdagmorgen naar details over de foto's en video's waar hun zoon naar keek. Ze laten het tot 
hun doordringen: hun zoon keek hoe kinderen, specifieker: de helft van zijn verzameling bestond 
uit plaatjes en filmpjes van baby's, door volwassen mannen misbruikt en verkracht werden.

Op de computer en harde schijven van Ricardo stonden meer dan 40.000 foto's en video's.

Ricardo is de nog altijd wat sullig ogende man, die als kind al moeite had met het maken van 
vriendjes. Liever was hij thuis bezig met onderzoeken hoe dingen technisch in elkaar zaten. Haalde 
apparaten uit elkaar en zette ze weer in elkaar.

Thuis wonen vond hij heerlijk, maar meer en meer voelde hij de maatschappelijke druk op zichzelf 
te gaan wonen. Hij komt terecht in een flatje in Mariahoeve. Overdag is hij aan het werk, dan gaat 
het nog, maar 's avonds en in het weekend voelt hij zich tussen die honderden andere flatwoningen 
steeds eenzamer worden.

De scouting wordt in de week zijn enige uitlaatklep. ,,Maar ja, dat was op zaterdag twee uur 
opkomst en dat was het dan", zegt hij en bezweert meteen: ,,Nee, aan kinderen heb ik nooit gezeten.
Geen interesse ook", houdt hij vol.

Darkweb
Zijn aloude nieuwsgierigheid naar hoe dingen in elkaar zitten, zo vertelt hij, bracht hem uiteindelijk 
naar het darkweb waar het barstensvol kinderporno staat. ,,En daar merkte ik dat ik aandacht kreeg, 
sociale contacten opdeed. Het was een soort wisselgeld. Als ik iets deed, kreeg ik er contacten voor 
terug. Ik raakte er niet opgewonden van. Ik zie mezelf als hetero. Ik val op vrouwen", vertelt hij de 
rechter met zijn lichte jongensachtige stem.



Ricardo is een van de weinigen die bij de rechter moeten voorkomen als downloader van 
kinderporno. Het Openbaar Ministerie van het parket Den Haag deed in 2019 38 dagvaardingen de 
deur uit. Dat zijn niet allemaal mannen die verdacht worden van het downloaden, maar ook 
kindermisbruikers die foto's maakten van hun slachtoffer.

224.173 afbeeldingen
Een aantal dat schril afsteekt tegen het aantal meldingen dat er weer ergens kinderporno is 
opgedoken. De laatste cijfers stammen nog uit 2018. Het Meldpunt Kinderporno analyseerde 
224.173 afbeeldingen. De helft ervan stond op een Nederlandse server. Bij de elf gespecialiseerde 
politieteams, elk politie-eenheid heeft er een, kwamen ruim 31.000 meldingen binnen. Gigantische 
hoeveelheden die elk jaar toenemen. Ter illustratie: in 2012 ging het nog maar om 3500 meldingen. 
Ook in 2019 is er geen enkel signaal binnengekomen dat de groei is afgeremd.

De meldingen komen bij de politie vooral van Amerikaanse bedrijven als Google en Facebook die 
verplicht zijn te melden als ze ergens op een server kinderporno tegenkomen. Het Meldpunt 
Kinderporno krijgt vanuit de hele wereld meldingen en onderzoekt eerst of het om oud en al bekend
materiaal gaat. Gaat het om oude foto's en video's dan zorgt ze dat verdwijnt van servers. Alleen als 
ze ziet dat er nieuwe filmpjes of foto's opduiken, speelt ze dat door naar de politie.

Aantallen die nooit zullen zakken zolang er mensen zijn die het kijken, zo houdt de aanklager ook 
Ricardo voor. ,,Het houdt een markt in stand, een markt waar heel veel geld in omgaat, waarvoor 
kinderen als snoepjes het darkweb over gaan. En zich ook als ze allang volwassen zijn nog 
afvragen: wie kent mij? Zijn er nog steeds filmpjes met mij?"

Maar het zijn ook zulke grote aantallen dat het de politie wel dwingt te kiezen welke zaken ze 
oppakt. ,,We zijn maar met 150. We kunnen gewoon niet alles. We focussen ons daarom op actueel 
materiaal en proberen die zaken op te pakken waarbij mogelijk het misbruik van kinderen nog 
gaande is. Je wilt die kinderen uit die situatie halen", zegt Robbert Salome, woordvoerder van de 
politie. In 2018 werden er 185 slachtoffers geïdentificeerd. Tussen 2012 en 2018 bij elkaar ruim 
1300.

Flink betalen
Het wordt met het jaar wel steeds moeilijker, zegt Salome. ,,Criminelen die zich bezighouden met 
het maken van dit soort beelden, zorgen dat er niet meer gesproken wordt in filmpjes, dat het 
plaatsvindt in een ruimte waar je geen enkel detail uit kan halen waar het misbruik heeft 
plaatsgevonden. Maar ook zien we dat er livestreams georganiseerd worden. Je moet flink betalen 
om te kijken, maar zodra het afgelopen is, is het ook weg."

Die ingewikkeldheid zorgt ervoor dat politiemensen nog minder tijd hebben voor downloaders als 
Ricardo. Het helpt niet dat het Openbaar Ministerie van het Haagse parket dat in de hofstad en een 
groot gebied eromheen over de strafvervolging gaat, op dit moment met een onderbezetting kampt. 
Vorig jaar werden tien zaken minder behandeld dan in 2015. ,,Het is niet zo dat we helemaal niets 
doen als we een downloader zien", zegt Salome. ,,Soms gaat er een wijkagent op af, of we stellen 
we een alternatieve afdoening voor." De politiewoordvoerder vertelt over de zogenaamde Indigo-
afdoening: een strafzaak tegen de downloader wordt geseponeerd, mits hij zich laat behandelen en 
hij zijn computer nog jaren laat controleren. Zo niet, dan volgt er alsnog een strafzaak.



We moeten af van het idee dat er misschien in ons land tien viezeriken op een zolderkamertje zitten 
te kijken naar dit soort beelden. Het probleem is veel groter.

Minister Ferd Grapperhaus (justitie) buigt zich over meer alternatieve maatregelen. Zo wordt 
gekeken naar de mogelijkheden om bedrijven boetes op te leggen als nadat bekend is geworden dat 
er kinderporno op een server staat, deze niet snel genoeg verwijderen. ,,We moeten af van het idee 
dat er misschien in ons land tien viezeriken op een zolderkamertje zitten te kijken naar dit soort 
beelden. Het probleem is veel groter", zegt Salome.

Ricardo dacht zelf dat hij ook buiten schot zou blijven. ,,Hoe hebben jullie mij ontdekt?" vraagt hij 
als agenten bij zijn woninkje in Mariahoeve aanbellen. Maar hij ontkent niets. Er is ook geen 
ontkennen aan. De computer staat aan en de dienders zien het kindermisbruik op het scherm 
voorbijkomen. Ricardo opent een kluis en overhandigt hen nog twee harde schijven. Tussen gewone
foto's vindt de politie ook nog veel afschuwelijk beeldmateriaal.

Ergens is Ricardo ook wel blij dat hij betrapt werd, vertelt hij de rechter in die lege rechtszaal als 
die hem vraagt waar zijn geweten al die jaren is gebleven. ,,Het was een verslaving. Ik voelde me 
minder alleen. Af en toe was er wel het besef: het is niet goed, ik moet er mee kappen. Maar telkens 
weer was er een stemmetje in mijn hoofd die zei: dan raak ik alles kwijt. Ook mijn ouders."

Broertjes
De filmpjes en foto's op zijn computer is hoe gruwelijk ook, materiaal die de zedenrechercheurs al 
kennen. Op een filmpje na, van twee jongens tussen de acht en twaalf jaar. Het zijn broertjes, blijkt 
als de politie onderzoek doet naar de video.

Waarom heb je het niet gezocht in het verzamelen van vliegtuigen, van auto's?

,,Die ouders zijn zich kapot geschrokken toen we hen confronteerden met wat er was gebeurd. Zij 
wisten van niks", zegt een verontwaardigde aanklager tegen hem. Weer houdt ze hem voor: ,,Hoe 
denk je dat het met die jongens gaat als ze volwassen worden, als ze relaties krijgen, als er kinderen 
komen?"

Zij ziet maar weinig verzachtende omstandigheden dat het om een verslaving ging. ,,Waarom heb je
het niet gezocht in het verzamelen van vliegtuigen, van auto's?" zegt ze fel. ,,Waar was uw 
verantwoordelijkheid in die richting van die baby en peuters die gepenetreerd werden door een 
volwassene? Zoveel leed voor zoveel kindjes. Waar u naar keek, waar u seksueel opgewonden van 
raakte!"

Bij zoveel verontwaardiging kan Ricardo alleen zijn hoofd buigen. ,,Nu weet ik waar ik mee bezig 
ben geweest."

De rechter veroordeelde Ricardo begin maart tot een half jaar cel. Daar komen nog acht maanden 
bij als hij binnen drie jaar opnieuw in de fout gaat. Ook moet hij zich laten behandelen en zijn 
internetgedrag laten controleren.
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