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Jack the Ripper nog steeds goed voor een sensatieverhaal 

 
door Otto Spronk  

 
Jack the Ripper is de naam van een onbekende seriemoordenaar verantwoordelijk voor een 

aantal moorden in de Londense wijk Whitechapel in 1888. 

Jack the Ripper staat internationaal bekend als een van de eerste seriemoordenaars. 

De naam Jack the Ripper is afkomstig van de ondertekening van een brief gedateerd 

25 september  1888 die werd ontvangen door de Central News Agency op 27 september 

1888. In de wijk Whitechapel werden in de periode van 1888 tot 1891 elf prostituees 

vermoord. In ieder geval zijn vijf van deze moorden zeker gepleegd door de moordenaar 

die bekend is onder de naam Jack the Ripper. 

De jacht op Jack the Ripper veroorzaakte sensatie en paniek in Londen. De beruchte, maar 

nog steeds onbekende moordenaar kreeg internationale bekendheid door de sensationele 

verhalen in kranten en tijdschriften. Al in een vroeg stadium werden er allerlei theorieën 

geopperd omtrent de identiteit en beroep van de moordenaar, dokters en chirurgen, 

slachters, zeelui, gekken en zelfs personen van adel. Maar de echte dader is na 120 jaar nog 

steeds onbekend. 
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