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In een bubbel
DE POLITIERECHTER

Verdachte: vrouw uit
Sint Annaparochie

Feit: fietsendiefstal

Vonnis: werkstraf
50 uur

H
et was een moeilijke tijd,
vertelt een 42-jarige
vrouw uit Sint Annapa-

rochie. ,,Mijn moeder was net
overleden en we moesten haar
spullen opruimen.’’ Ze nam eind
december 2016 ook een elektri-
sche fiets mee uit de centrale
stalling van zorgcentrum Eras-
mushiem in Leeuwarden, in de
veronderstelling – aldus de
verdachte – dat de tweewieler
van haar moeder was. Pas later
zou ze ontdekt hebben dat dat
niet klopte. ,,Ik wist gewoon niet
dat het een gestolen fiets betrof.
Heel simpel.’’ Toch besloot ze de
e-bike niet terug te brengen,
integendeel, een maand later
stal ze volgens het Openbaar
Ministerie nog een elektrische
fiets bij Erasmushiem.

Bovendien wordt haar witwas-
sen verweten, omdat ze geld had
overgehouden aan de verkoop
van een van de fietsen op Markt-
plaats. Het is allemaal een groot
misverstand geweest, denkt de
verdachte. Ze was zichzelf niet.
,,Ik heb bijna een jaar in een
bubbel geleefd.’’ ,,Wat voor
bubbel?’’, vraagt rechter Bert
Dölle. ,,Nou, dat ik mijn moeder
in één klap ben kwijtgeraakt
door een auto-ongeluk.’’

Op 18 februari 2017 reageerde
een bezoeker van Marktplaats
op een advertentie die de vrouw
onder een andere naam op de
site had gezet. Er zat geen slot
op de fiets en ook de sleutel van
het accuslot ontbrak. De klant
vertrouwde het niet en ontdekte
op de site Stopheling.nl dat de
fiets gestolen was. Hij waar-
schuwde de politie. Op het bu-
reau verklaarde de verdachte in
eerste instantie nog dat zij de
fiets voor haar moeder had
gekocht, maar dat die er nooit
op had kunnen fietsen. ,,Op zich
natuurlijk heel verdrietig’’,
merkt Dölle op. Later zei de
vrouw echter dat haar moeder
de fiets zelf had gekocht.

De rechter is ook benieuwd
waarom de verdachte de fiets
vervolgens onder een schuil-
naam te koop aanbood. Dat had
haar ex-partner ooit bedacht,
verklaart ze. Hij had het account
aangemaakt. Opnieuw begint ze
over de bubbel waar ze in ver-
keerde. ,,Inmiddels zijn we al-
weer een tijdje verder’’, stelt
Dölle, ,,maar het verdriet blijft.
Dat snap ik heel goed.’’

In de tuin van de vrouw werd

nog een fiets aangetroffen die
eveneens bij Erasmushiem ge-
stolen bleek. ,,Opmerkelijk’’, zegt
Dölle. ,,Ja’’, zegt de verdachte. ,,Ik
dacht eerst dat die ene fiets van
mijn moeder was, maar toen dat
niet bleek te kloppen heb ik die
andere maar meegenomen.’’
,,Nu wil ik best aannemen dat u
het ook allemaal niet zo hebt
begrepen in die bubbel’’, gaat de
rechter verder, ,,maar als de
politie vraagt waarom u die fiets
die in de tuin werd aangetroffen
niet hebt teruggebracht, zegt u
dat u er niet bij stil had gestaan
dat u gepakt kon worden.’’

,,Mijn vrouw handelt in fiet-
sen’’, verklaarde de ex-partner
bij de politie. Bovendien waren
er geldproblemen en zij had
gezegd dat hij altijd zeurde dat
ze nooit wat in het laatje bracht.
In het Mercedesbusje trof de
politie nog een bedrag van 540
euro aan dat over was van de
600 euro die voor de verkochte
fiets was betaald. ,,Klopt’’, geeft
de verdachte toe, ,,maar dat is
teruggegeven.’’ ,,Door de poli-
tie’’, voegt de rechter er nog
fijntjes aan toe. ,,Zou het zo
kunnen zijn’’, oppert Dölle, ,,dat
u in de bubbel toch dingen hebt
gedaan die u anders nooit zou
doen?’’ De verdachte volhardt in
haar ontkenning ,,Het is nooit
mijn bedoeling geweest om iets
te stelen. Absoluut niet.’’

Officier van justitie Annemiek
Kemkers noemt de verklaring
onaannemelijk. ,,Die rammelt’’,
houdt ze de verdachte voor. Ook
wijst ze er op dat de twee oude
dames die aangifte deden, bena-
drukten dat hun fietsen op slot
hadden gestaan. Ze vindt een
werkstraf van tachtig uur pas-
send. Ook Dölle acht de verdach-
te strafbaar, maar hij houdt wel
rekening met de omstandighe-
den en matigt de werkstraf tot
50 uur.
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