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De handyman
RECHTBANK

E nkele setjes metaalboren,
een slijptol, een boorma-
chine en een staalborstel

verdwenen op 14 oktober vorig
jaar onder de trui van een 42-
jarige automonteur uit Sint
Annaparochie. De camerabeel-
den van Sybsshop in Winsum
waren onverbiddelijk.

Het ging eigenlijk per onge-
luk, vertelt de verdachte aan
politierechter Christine Koel-
man. Waarom, stelt hij, zouden
hij en zijn maat anders het
grootste deel van de spullen wél
hebben afgerekend? ,,Voor 180
euro in totaal. Misschien ben ik
die boren wel gewoon verge-
ten.’’

,,Of expres vergeten?’’, vraagt
Koelman. ,,Ik weet het niet
meer’’, zegt de verdachte. Zijn
telefoon ging en hij wilde ge-
woon snel naar huis.

In ieder geval vond hij de
reactie van de politie behoorlijk
overdreven. ,,Met drie auto’s
stonden ze voor de deur om me
van huis te halen.’’

Hij had nog geopperd: ,,Loop
naar mijn huis, pak 200 euro en
klaar is ’t weer.’’ Maar daar had-
den de agenten geen oren naar.

Bij zijn maat was er nog meer
spektakel. ,,Met honden en al
sprongen ze over de hekken.’’ De
compagnon had net zijn bootje
in het water geduwd. ,,Hij zwaai-
de nog en stapte in. Lekker va-
ren.’’

De mannen waren druk met
de bouw van een nieuwe opslag-
loods. ,,Zo’n unit van 10 bij 5
meter, weet je wel?’’ De oude
was in vlammen opgegaan. De
twee gebruikten de loods als
opslagruimte. Behalve automon-
teur is de verdachte namelijk
ook handelaar.

In ieder geval was volgens de
handyman geen sprake van
diefstal in vereniging. Terwijl hij
de zakken van zijn royale trui
vulde, stond zijn kameraad
ergens anders, bij de afdeling
zuignappen. Hij stelde het perso-
neel vragen, maar, aldus de
verdachte, niet als afleidingsma-
noeuvre en ook was hij niet
bezig om camera’s af te scher-
men zoals de winkeleigenaar
had gesuggereerd. ,,Ik weet er
niets van’’, verklaarde zijn maat
later. ,,Anders had ik hem wel
een draai om de oren gegeven.’’

De baas had gezien hoe de
Bilkert zijn zakken leegde bij de
bus. ,,Waarom heeft hij me dan
niet direct aangehouden?’’,
vraagt de aangeklaagde. ,,Omdat
hij het pas achteraf zag, op de
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camerabeelden’’, legt Koelman
uit. De verdachte houdt vol dat
hij slechts een paar boortjes
achterover had gedrukt. De buit
is in de aangifte behoorlijk aan-
gedikt, meent hij. ,,Dan had ik
zó’n buik gehad in mijn trui.’’

Een verklaring voor zijn actie
heeft de man ook niet echt. ,,Ik
schrok er zelf van, heb het niet
nodig om te stelen.’’ De rechter
wijst er op dat hij al verschillen-
de malen veroordeeld is voor
heling, maar daarvoor vraagt de
koopman toch wel enig begrip.
,,Tja, ik zit in de handel, dan
weet je nooit precies wat er
binnenkomt.’’

Koelman vraagt naar de per-
soonlijke omstandigheden.
Financiële problemen zijn er
niet, aldus de verdachte. Alhoe-
wel, onlangs werd zijn bus in
beslag genomen. ,,Met een
bloempot en een lampenkap.’’
Afkomstig van een hennepkwe-
kerij, meende de politie.

,,Niet zo mooi’’, zegt Koelman.
,,Een klotezooi’’, stelt de ver-
dachte. ,,Die bus heb ik echt
nodig. Het schiet allemaal niet
echt op. Helaas.’’

,,Helaas ja’’, zegt de rechter. Ze
begint over de vordering van de
gedupeerde: ruim 61 euro. Dat
hoeft geen punt te zijn, vindt de
verdachte. ,,Ach, ik praat deze
week wel even met hem, wil
geen gezeik over een paar tien-
tjes.’’

Voor officier van justitie Es-
ther van Slooten is de maat wel
vol. ,,Waar het om gaat is dat u
van andermans spullen af moet
blijven.’’ Ze eist een gevangenis-
straf van drie weken waarvan
twee voorwaardelijk, maar dat
gaat Koelman te ver. Ze noemt
het gedrag van de verdachte
,,wat luchthartig’’, maar denkt
niet dat een celstraf hem beter
maakt. Nog één keer krijgt hij
een werkstraf opgelegd - van
zestig uur - en een voorwaarde-
lijke gevangenisstraf van een
maand. ,,Het moet nu echt op-
houden.’’houden.’’
ANDRÉ HORJUS


