van hun dierbare en waardevolle spullen,
maar soms ook nog (vreemde) ontlasting
in de woning aantreffen. Vaak worden
deze drollen dan aangetroffen onder
een theemuts, op de bank of onder een
dichtgeslagen dekbed. Men zegt dat het
een oud bijgeloof is dat onder inbrekers
leeft: zolang hun ontlasting warm blijft
kunnen ze niet gepakt worden.

Angstpoep
Aan de door ‘CV de Kwekkerte’ georganiseerde en altijd gezellige ‘Leedjesaovendj’ heeft het vorige weekend een
grote groep leerlingen en leraren van
Basisschool ‘Triangel’ deelgenomen met
hun liedje “det is pas vet!!”. Een geweldige carnavalskraker die het komende
‘vastelaovessezoen’ veelvuldig te horen
zal zijn in de Linner cafés.
Het is echter minder vet dat enkele
(vermoedelijk) jeugdige vandalen eind
november het gore lef hadden om via
het dak van de basisschool in de ontluchtingspijp van de school te poepen.
Via een opening op het platte dak van
de school hebben zij hun behoefte
naar beneden laten vallen, alwaar een
ongelukkige poetsvrouw een dag later
de uitwerpselen aantrof. De vandalen
hebben daarnaast een brandblusser leeggespoten in de school waardoor onder
meer twee verwarmingsketels moesten
worden vervangen. De schade beloopt in
de tienduizenden euro’s.
Enige tijd geleden deed zich een soortgelijk incident voor bij een basisschool
in Darp (Drenthe). Deze school werd in
de nachtelijke uurtjes meerdere malen
bezocht door een ongenode gast die daar
eveneens zijn behoefte deed. Hij poepte
op het kopieerapparaat en smeerde ramen en toetsenborden met zijn uitwerpselen in. Ook dat leidde tot een enorme
schadepost.

Hoewel dit u mogelijk vreemd in de oren
klinkt, is de politie vaak erg geholpen
indien er een dergelijk bruin visitekaartje
op de plaats delict wordt aangetroffen.
Er kan een DNA-profiel worden opgemaakt uit de achtergelaten ontlasting,
waarna met behulp van een DNA-databank de mogelijke dader kan worden
achterhaald. Zelfs indien deze pas jaren
later vanwege een ander strafbaar feit
tegen de lamp loopt. Het DNA-profiel
van zijn eerdere misdaad blijft immers
opgeslagen in de DNA-databank. Op
deze wijze heeft men recent een Poolse
inbreker kunnen aanhouden die bij het
verlaten van een woning in de tuin had
gepoept.
De onverlaten die in Linne hun behoefte
hebben gedaan op en in de basisschool,
kunnen om die reden maar beter kleur
bekennen. Hun baldadig gedrag heeft de
kleine ‘bangebroekjes’ waarschijnlijk op
hun darmen gewerkt, onwetend dat zij
daarmee tevens hun visitekaartje door
de ontluchtingspijp naar beneden lieten
vallen.
Mochten de ‘heren’ zich onder de lezers
van het Linnernieuws bevinden en door
het lezen van deze column spontaan in
hun broek poepen; mijn visitekaartje
ligt hier klaar om hen met dit stinkende
zaakje in het reine te laten komen.

Mr. G.G.J. Geerlings
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In mijn strafrechtpraktijk is het een
bekend gegeven. Het komt voor dat
gedupeerden zich na een inbraak niet
enkel geconfronteerd zien met de diefstal

Wat mij betreft is dit klinkklare onzin en
ik bestempel het dan ook als ‘angstpoep’.
Blijkbaar kunnen sommige inbrekers
– gedreven door de spanning van hun
daad – simpelweg hun ontlasting niet
binnenslichaam houden.
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