
De 24-jarige man wordt be-
schuldigd van het bezit van een
grote partij medicijnen zonder
een invoervergunning. Eerder
heeft hij beide feiten ontkend.
In het huis waar I. woont in
Zaandam, trof de politie op 20
april zo’n 1230 pillen aan van
verschillende merken. Volgens
I.waren diemedicijnen niet van
hem, zo beweerde hij tijdens
een eerdere zitting. Hij zou ze

bewaard hebben voor een ken-
nis en niet hebben geweten dat
het bezit van de pillen strafbaar
was.
Overmeesterd
De politie vond de medicijnen
nadat I. was aangehouden op
verdenking van betrokkenheid
bij de overvalpoging bij een be-
drijf aan de Hoofddorpse Graf-
termeerstraat. Eerder werd al
een jonge Almeerder veroor-
deeld voor de overvalpoging.
De tiener werd bijna direct

overmeesterd door de mede-
werkers van het Hoofddorpse
bedrijf. Bij deze overvalpoging
op 11 januari dit jaar kreeg een
medewerker een pistool op zich
gericht. Een van de overvallers
wilde namelijk zijn dure horlo-
ge hebben.

Man (24) die verdacht wordt
van overvalpoging snel berecht
Haarlem/Hoofddorp ! De
rechtbank in Haarlem behan-
delt op 4 november de straf-
zaak tegen Zaandammer Ma-
rouane I., die onder meer ver-
dacht wordt van een overvalpo-
ging op een bedrijf in
Hoofddorp. Dat bleek deze
week bij de rechtbank in Alk-
maar,waar een voorbereidende
zitting was in deze zaak.

Ineens trippelde ’ie daar door de tuin. De stof-
feerder die net aan de eetkamertafel een bak-
kie koffie deed, zag hem lopen. Gewoon ’s mid-
dags, op klaarlichte dag.Mijn lief kon nog net een gil onderdrukken, ze
is geen fan van knaagdieren. „Misschien is het een eekhoorntje”, pro-
beerde de stoffeerder nog,maar daar trapte ze niet in. Ze had zelf heel
goed de dikke kale staart van hetmormel gezien enwist het zeker:deze
ongewenste bezoeker was een vieze bruine rat.
Dus werd ik ingeschakeld. Als kind had ik ooit tamme muizen en de
ontsnappingsverhalen die ik daarover thuis verteld heb,zorgden al voor
rillingen op de rug van mijn vrouw.Maar als knaagdierenexpert ben ik
nu aangewezen als rattenverdelger. Regel het maar linksom of rechts-
om, als die smerige beesten maar verdwijnen, zo luidt mijn opdracht.
Het ’eekhoorntje’ was voor het laatst gezien toen hij onder de balken
van onze veranda verdween. Bij nadere inspectie kan ik daar een twee-
tal holletjes ziendie bestwel eens de ingang van een rattengangenstel-
sel kunnen zijn. Bovendien hebben onze buren kippen.Na een blik over
de schutting blijkt dat het hok van die dieren pal naast onze schuurmet
veranda staat. De hoenderen lopen buiten, maar slapen en eten in dat
hok, wat dus waarschijnlijk ook dient als buffet voor onze ratten. Het
probleem is dus duidelijk, nu nog een oplossing. Idealiter zou ik een
fikse scheut rattengif in debeideholen strooien.Maar in al zijnwijsheid
heeft de overheid besloten dat dat niet meer mag. Optie twee is het
plaatsen van klemmen. Daarvan staan er twee - met een flinke lik pin-
dakaas als lokvoer - op scherp. Op de eerste dag was het al raak. Eén
klem was dichtgeklapt. Voorzichtig bekeek ik de
vangst. Geen rat, geen eekhoorntje. De klem had een
zwaar beschermde spitsmuis vermoord. Die dieren
mag je alleen weren of verjagen. Oeps. Sorry.
Had ik nu maar rattengif mogen strooien...

Mike Deutekom
m.deutekom@mediahuis.nl
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Het begon met Rick Stikkelorum,
die een passie voor prehistorische
dieren combineert met een grote
maakdrift. Als hij er niet was ge-
weest, had Tany nooit bestaan. Maar
hetzelfde geldt voor Vincent Ko-
ning, eigenaar van 3D Orbit, die zin
had in een uitdagend printavon-
tuur. Dat werd dus dit felgekleurde
zeereptiel van zes meter lang. Vin-
cents printers hebben hiervoor zo’n
twee maanden 24/7 staan draaien.

Mysterieus
De Tanystropheus hydroides is een
heel vroeg dier, nog van vóór de di-

nosaurussen. „Hij stamt uit het Tri-
as. In dat tijdperk had je veel
vreemdsoortige experimenten in
het dierenrijk”, zegt Stikkelorum.
„Hij at vis, dat kun je zien aan z’n
tanden. Die nek moet handig zijn
geweest bij het jagen. Maar ik vind
’m toch bizar en mysterieus.”

Tany ziet er natuurgetrouw uit;
Rick heeft hem op de computer ’ge-
sculpt’ aan de hand van weten-
schappelijke reconstructies. Alleen
de felle kleuren zijn pure fantasie.
„Het moest een eyecatcher worden.”

Hovenier
De drie meter lange nek is in tien
stukken geprint, en daarna aan el-
kaar geplakt. Van binnen is de zaak
verstevigd met kippengaas en pur-
schuim. Maar dan nog is het een
zeer kwetsbaar object. Eerst was Ta-
ny bedoeld voor de tuin van het in-
novatieve bedrijvencentrum aan de
Oudeweg, waar 3D Orbit is geves-
tigd. „Maar de hovenier denkt dat
hij zomaar kan omwaaien, en dan is
hij meteen kapot.” Nu staat de lang-

nek dus midden in de werkplaats.
„We zijn op zoek naar een huis

voor ’m. Waar kan hij in godesnaam
heen?”, zegt Vincent. Ze hebben nog
niet om zich heen gevraagd. Mis-
schien wil een museum als Naturalis
of Nemo de unieke creatie wel on-
derdak verschaffen. Maar als hij er-
gens in de omgeving terechtkomt,
vinden ze dat ook uitstekend. Veel
geld hoeven ze er niet voor te heb-
ben. „Het gaat er vooral om dat hij
op een mooie plek terechtkomt,
waar veel mensen hem zien.”

Willemien Schenkeveld

Haarlem ! Meer dan tweehon-
derd miljoen jaar geleden zwom
Tany met zijn verschrikkelijk
lange nek door de oerwateren.
Nu staat hij in 3D geprint in een
Haarlemse werkplaats. Na twee
jaar nadenken en twee maanden
printen is hij af. „Maar waar moet
hij nu in godesnaam heen?”

Thuis gezocht voor zes meter
lang prehistorisch 3D-zeedier

Rick Stikkelorum naast de door hem ontworpen printversie van de miljoenen jaren oude Tanystropheus hydroides.
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""De felle kleuren
zijn fantasie. Hij
was bedoeld als

eyecatcher

De Haarlemse rechtbank bestrafte
hem dinsdag onder meer voor de
diefstal van negentien pakken kof-
fie van een halve kilo bij de Albert
Heijn aan het Marsmanplein. Ook
veroordeelden de rechters G. voor
het achteroverdrukken van negen
pakken Douwe Egberts-koffie bij de
Trekpleister. De diefstal van een
scooter had de veelpleger tijdens de
inhoudelijke behandeling twee we-
ken eerder al bekend.

Twee van de zes feiten die hem ten
laste waren gelegd, achtte de recht-
bank niet bewezen. Voor een diefstal
bij de Kruidvat aan de Generaal

Cronjéstraat in Haarlem zagen de
rechters bijvoorbeeld niet genoeg
bewijs. Van het vermeende stelen in
deze winkel waren geen camera-
beelden. Ook had een getuige alleen
van klanten gehoord dat G. iets had
weggenomen.

Draaideurcrimineel
De bewezen diefstallen, in mei en
juni dit jaar gepleegd, zijn voor de
Haarlemse rechtbank reden genoeg
om de veelpleger een ISD-maatregel
op te leggen. Hij wordt daarom bij-
na twee jaar lang opgesloten in een
inrichting voor stelselmatig daders.
De maatregel wordt gezien als een
allerlaatste kans voor veelplegers
die zich veelal schuldig maken aan
’kleine criminaliteit’. Doel ervan is
het terugdringen van de criminali-
teit en de kans op recidive van de
draaideurcrimineel verminderen.

De advocaat van veelpleger G. had
gepleit voor een andere straf dan de

ISD-maatregel. De raadsman verge-
leek het verblijf in zo’n inrichting
met een gevangenisstraf.

De rechtbank ging niet met de ad-
vocaat mee, mede met het oog op de
vele veroordelingen van de man in
het verleden en het advies van de re-
classering. G. zal tijdens zijn verblijf
in de inrichting mee moeten werken
aan zijn behandeling.

Tientallen jaren
De geboren Haarlemmer vertelde
eerder dat hij tientallen jaren van
zijn leven in de gevangenis door had
gebracht. Ook deelde hij twee we-
ken geleden tijdens de zitting mee
dat hij 22 jaar geleden de eerste per-
soon in de geschiedenis was die de
ISD-maatregel kreeg opgelegd.

De officier van justitie benadruk-
te dat G. meer doet dan overlast ver-
oorzaken. Volgens hem zou hij bij
diefstallen namelijk een schroeven-
draaier hebben getoond.

Draaideurdief voor de vijfde keer
naar inrichting voor veelplegers
Wessel Mekking

Haarlem ! De 51-jarige geboren
Haarlemmer Johannes G. moet
na zijn zoveelste winkeldiefstal
voor de vijfde keer naar een in-
richting voor stelselmatige da-
ders (ISD).


