van die politieauto’s plaats nemen en werd
hij meegenomen. Toen was de grap er voor
hem wel een beetje af.

“Niet grappig”
Vorig jaar stond er begin april op deze
plaats een ludiek stukje over het vernieuwde hondenpoepbeleid binnen de
gemeente Maasgouw. Naar aanleiding van
die column heb ik veel reacties ontvangen
van lezers daar de humor wel van inzagen.
In het zuiden van onze provincie vond
men het eveneens grappig om in het kader
van 1 april eenzelfde soort grap in een
lokaal huis-aan-huis blad te zetten. Gevolg;
bij de gemeente Maastricht meldden zich
25 inwoners aan de balie; sommigen met
hun hond en een zakje hondenpoep al in
de aanslag. Die konden daar beduidend
minder mee lachen.
Op het moment dat u deze column leest
is het alweer 1 april geweest. Misschien
bent u afgelopen dinsdag wel grandioos
voor de gek gehouden of heeft u zelf wel
iemand op een briljante manier bij de neus
genomen. De mogelijkheden om familie,
vrienden en bekenden “een poets te bakken” zijn welhaast eindeloos. Helaas is dat
wat voor de één een goede grap is, voor de
ander soms een minder leuke aangelegenheid.

Er worden vele rechtszaken gevoerd over
(vaak erg slechte) grappen. Met name het
genre overvallen, bedreigingen en beledigingen is ruim vertegenwoordigd en leidt
niet zelden tot een strafrechtelijke veroordeling. Vaak vormt een grap ook aanleiding voor een werkgever om vroegtijdig
afscheid te nemen van een werknemer.
Vorige week werd een uitspraak bekend
van een werknemer die bij wijze van grap
de fiets van een collega had verstopt om
daarmee kennelijk de suggestie te willen
wekken dat deze gestolen was. De werkgever had camera’s opgehangen en daar
was de werknemer duidelijk op te zien. De
werkgever vond het voldoende aanleiding
om deze werknemer op staande voet te
ontslaan, nu er sprake zou zijn van een
poging tot diefstal.
De camera’s waren bij de werknemers bekend. De rechter meende op basis daarvan
dat er hier toch mogelijk sprake kon zijn
van een grap. Een werknemer zal immers
niet zo stom zijn om een fiets te stellen
onder het oog van de camera.
Wilt u een grap uithalen met vrienden of
collega’s, bedenk dan dat de rechterlijke
macht de nodige grappen al de revue hebben zien passeren en niet schuddebuikend
kennis zullen nemen van een nep-overval
of een fake-poederbrief. Integendeel.
Laat de echt goede grappen over aan een
professional. Mocht een grap juridisch uit
de hand lopen, dan weet u ons ongetwijfeld
te vinden. Wij zullen er alles aan doen dat
er tenminste een persoon na de zitting
opgelucht en luidruchtig zal lachen.
Mr. Gijs Geerlings
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Neem nu het volgende geval. Een twintig
jarige man uit Uden bedacht zich dat
het wel leuk zou zijn om met een “1 april
grap” een van zijn vrienden de stuipen op
het lijf te jagen. Hij stuurde de desbetreffende vriend een WhatsApp bericht met
daarin de boodschap dat zijn broer was
neergestoken bij het busstation en dat hij
meteen moest komen. In plaats van dat
de Udenaar zijn vriend kon verwelkomen
met een luidkeels “1 april, kikker in je bil”,
arriveerden er drie politieauto’s en een
ambulance. Toen het duidelijk werd dat hij
zijn vriend wilde foppen, mocht hij in een

Zijn advocaat voerde ter zitting aan ‘dat
een slecht gevoel voor humor niet strafbaar
was’. De officier pareerde door te stellen
dat ‘domheid helaas geen excuus was’ voor
zijn gedrag. De jongen kwam er uiteindelijk vanaf met een geldboete.
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