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Bommelder ontkent betrokkenheid
LEEUWARDEN Een man uit Sint An-
naparochie (66) ontkende gisteren
voor de rechtbank dat hij in febru-
ari 2014 een valse bommelding
heeft gedaan, waardoor 21 omwo-
nenden hun huis uit moesten.

Desondanks achtte de officier van
justitie bewezen dat de bewoner van
de Grietmansstraat een poging wil-
de doen om een bom te laten ont-
ploffen en daarna valse aangifte
deed. Hij eiste gevangenisstraf voor
de duur van het voorarrest, een
voorwaardelijke gevangenisstraf
van drie maanden met een proeftijd

van twee jaar en 80 uur werkstraf.
Advocaat Hilde Terpstra pleitte

voor vrijspraak wegens onvoldoen-
de onderzoek door de politie en on-
volledig bewijs. Volgens de advocaat
is haar cliënt door de politie meteen
als verdachte aangemerkt en is zijn
aangifte wegens bedreiging nooit
onderzocht waardoor de dader nog
vrij rondloopt.

Op Valentijnsdag 2014 liet de ver-
dachte zijn hond uit, toen hij buiten
bij zijn voordeur een pakketje zag.
Daarop stond zijn bijnaam, waaruit
de Stannebuurster opmaakte dat het
een grapje van zijn vriendin of ex

zou zijn vanwege Valentijnsdag. Bij
terugkomst maakte hij de dichtgeta-
pete doos open met daarin batterij-
en en een fles met brandstof. Vervol-
gens deed hij aangifte van een bom.

Een explosievenspecialist vond
dat nader onderzoek nodig was.
Door de ontruiming raakte de buurt
in rep en roer en had het voorval een
behoorlijke impact. Toen in de wo-
ning spullen werden gevonden als
draad en tape die leken op het mate-
riaal in de doos en DNA van de ver-
dachte onderin het pakket, trok de
politie de conclusie dat er valse aan-
gifte was gedaan en dat de man ver-

moedelijk zelf achter het explosief
zou zitten, dat trouwens ondeugde-
lijk was.

De man liet in zijn verklaring
doorschemeren wel verstand te heb-
ben van de techniek van een explo-
sief. ,,Dat heb ik op televisie vaak ge-
noeg gezien. Maar als ik zelf een bom
zou maken zou ik er wel voor zorgen
dat mijn dna er niet op zit.’’ Dat zijn
dna toch aangetroffen is, verklaarde
de verdachte uit het feit dat hij de
doos eerst opengemaakt heeft om te
kijken wat erin zat.

De rechtszaak tegen de oud-
vrachtwagenchauffeur werd eerder

aangehouden omdat hij uitvalver-
schijnselen had. Die waren te wijten
aan een hersentumor die inmiddels
verwijderd is.

De verdachte zei erg te lijden on-
der het feit dat hij acht maanden ten
onrechte vastgezeten heeft op ver-
denking van brandstichting bij zijn
ex. Hij is daar in hoger beroep voor
vrijgesproken maar heeft het idee
dat de politie hem sindsdien in de
gaten houdt. ,,Die acht maanden
hebben mij naar de knoppen gehol-
pen en heeft mijn leven in Sint An-
naparochie kapot gemaakt.’’ De uit-
spraak is op 14 juli.


