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Folder kolder
een zestigjarige man is on-
langs veroordeeld door de 
rechtbank te Almelo. 
Het vergrijp: het uit ander-
mans brievenbus halen van 
de Makro folder. 

De Makro folder. Iedere za-
terdag weer worden er in 
nederland ongeveer 600.000 bezorgd. niet ie-
dereen ontvangt deze folder. er is sprake van 
enige exclusiviteit, omdat alleen ondernemers 
bij deze groothandel mogen winkelen. De fol-
der kan wel door iedereen bij de winkel (gratis) 
worden afgehaald.

De eigenaar van café Sam Sam in Hengelo be-
klaagde zich bij de Makro dat hij de folder niet 
altijd ontving. De Makro verzekerde hem dat 
de folder gewoon was verzonden.

enige maanden geleden kwam de aap uit de 
mouw. De eigenaar van het café betrapte de 
heer P. die de Makro folder op een zaterdag-
middag uit de brievenbus van het café viste. De 
politie werd gewaarschuwd en de folder-dief 
werd onmiddellijk aangehouden en ingesloten 
op het politiebureau. Daar werd hij stevig ver-
hoord. De man bekende berouwvol een aantal 
maal een Mako folder te hebben gehaald uit de 
brievenbus van café Sam Sam. na de nacht te 
hebben doorgebracht in de politiecel werd hij 
op zondagochtend in vrijheid gesteld.

De officier van justitie besloot de folder dief te 
vervolgen. vergezeld van een advocaat ver-
scheen hij op de zitting bij de rechtbank.

Bij de rechter verklaarde de man de folders te 
willen bekijken “voor de aanbiedingen”. “Was 
er nou geen andere manier om aan die Makro 
folder te komen?” vroeg  de  rechter.  P. ant-
woordde: “Jawel edelachtbare, via mijn broer, 

maar die woont in Amster-
dam”. ook vertelde hij te 
weten dat de folder gratis 
af te halen is bij de Makro in 
Hengelo, dat zou inderdaad 
verstandiger zijn geweest. 
De man schaamde zich diep 
en zei “erg veel spijt te heb-
ben”. Hij had inmiddels 

vrijwillig hulp gezocht en zou “het nooit meer 
doen”. 

De officier van justitie nam de zaak hoog op: 
“De verdachte heeft bekend dat hij deze zomer 
Makro folders heeft gestolen. Hij dient daar-
voor gestraft te worden”. Zij eiste een werkstraf 
van veertig uur, waarvan de helft voorwaarde-
lijk, met een proeftijd van twee jaar.

De advocaat vond de eis buitensporig en wees 
de rechter erop dat haar cliënt nota bene een 
nacht in de cel had verbleven voor het wegne-
men van een (gratis) reclamefolder.

De rechter veroordeelde. Hij deed daarbij iets 
af van de eis van de officier van justitie. Een 
voorwaardelijke werkstraf van 25 uur en de 
proeftijd van twee jaar bleven staan. “Bij die 
hele dikke waarschuwing houd ik het”, zo mo-
tiveerde de rechter de straf.

Mogelijk dat u denkt dat deze zaak door mij is 
verzonnen. nee dus. De zaak is zelfs gepubli-
ceerd op de officiële website van de rechtbank. 

Deze flut zaak had naar mijn overtuiging nim-
mer tot aangifte, arrestatie, vervolging en ver-
oordeling mogen leiden. Dat de desbetreffende 
magistraten (aanklager en rechter) de schuld-
bewuste man zo op de korrel namen, is wat mij 
betreft een rechtsdwaling op macro-niveau.
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