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De rechtbank Zwolle 
heeft enkele dagen 
geleden een man 
veroordeeld, die het 
recht in eigen hand 
nam. nadat bij hem 
meerdere kratjes bier 
uit zijn tuin waren 
gestolen, heeft hij in 
het handvat van een 
bierkrat stanleymessen met kit gelijmd om 
de kratjesdief een hak te zetten. 

De kratjesdief heeft het bierkrat meege-
nomen en een dag later bij de emballage-
band bij de Albert Heijn - zonder zich te 
hebben verwond - ingeleverd. toen een 
medewerkster het krat van de band tilde, 
werden de pezen van haar twee vingers 
aan de linkerhand doorgesneden. De 
maker van het messenkrat werd veroor-
deeld tot een taakstraf van 200 uur en een 
voorwaardelijke gevangenisstraf van drie 
maanden. 

De rechtbank nam het de man kwalijk dat 
hij voor eigen rechter speelde en dat hij 
daarbij op sadistische wijze geprobeerd 
heeft de kratjesdief met een stanleymes 
te verwonden. De man toonde weinig be-
rouw, omdat de overheid niet is staat is ge-
bleken zijn eigendommen te beschermen.

De politie heeft als gevolg van de aanhou-
dende bezuinigingen inderdaad minder 
mankracht beschikbaar voor het echte 
politiewerk. een voorbeeld: de recente in-
voering van een eigen bijdrage voor men-
sen die een beroep doen op psychiatrische 
hulp.  De politie waarschuwt voor meer 
overlast op straat door psychiatrische 
patiënten die om financiële redenen zorg 

gaan mijden, zo was 
deze week in de krant 
te lezen. 

ook uitgebreid in het 
nieuws deze week 
was de afschuwelijke 
moord op een vijf-
tienjarig meisje. Zij 
werd zaterdagavond 

25 februari jl. in Den Haag op straat gevon-
den. Het lijkt er op dat zij een willekeurig 
slachtoffer is geworden van voormalig 
jeugd-tbs’er Stanley A., die zichzelf na de 
moord aangaf bij de politie. Uit vrijgege-
ven informatie is gebleken dat Stanley A. 
werd behandeld voor woede-aanvallen. 
op   vijftienjarige   leeftijd,   stak   hij   -   ook   
al  -  een  hem  onbekende  voorbijganger 
neer. 

volgens de advocaat van Stanley A.  heeft 
hij zich in oktober vorig jaar vrijwillig 
gemeld bij een psychiatrische instelling, 
aangezien hij geholpen wilde worden 
vanwege zijn agressie. Hij heeft enkele ge-
sprekken gehad bij de instelling en ook een 
brief geschreven. De advocaat spreekt over 
noodkreten van de verdachte. Gesuggereerd 
wordt dat er niet adequaat is ingegrepen. 
ook in politiek Den Haag is staatssecre-
taris Fred teeven (veiligheid en Justitie) 
al op het matje geroepen. Gevraagd is of 
de verdachte Stanley A. wel genoeg in de 
gaten is gehouden na zijn behandeling via 
verplicht toezicht van de overheid. 

Bezuinigingsdrift is niet zonder risico. 
Stanley A. en het stanleymes hebben mo-
gelijk meer gemeen dan alleen de naam.
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