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Een vuurwapen
in de kussensloop
Een vuurwapen
RECHTBANK OM en advocaat zijn het eens

Gelener Rob J. stond giste-
ren bij de rechtbank in
Maastricht terecht voor
vuurwapenbezit. Hij beken-
de, maar had naar eigen zeg-
gen een goede reden om het
wapen in huis te hebben.
Hij was bang voor inbraak.

door Ilse van het Erve en Emil Visser

HH ij is er flink ingeluisd.
Rob J. uit Geleen (32)
zit nu voor de recht-
bank in Maastricht. Een

vriendin verraadde hem bij de poli-
tie. Ze vertelde op 8 december vo-
rig jaar dat J. haar met een vuurwa-
pen had bedreigd op de Markt in
Geleen. „Ze heeft mij een vieze
streek geleverd”, foeterde J. tegen
de rechtbank. Hij ontkende de be-
dreiging bovendien. „Het was enkel
een woordenwisseling.” Dat hij het
vuurwapen had was overigens
geen twistpunt. Bij de politie gaf
hij aan dit wapen in bezit te heb-
ben gehad. Ontkennen had ook
weinig zin. Het vuurwapen, een
omgebouwd gasalarmpistool, werd
in zijn kussensloop aangetroffen.
Ook waren er kogels in zijn wo-
ning aanwezig. Maar J. had een dui-
delijke reden voor zijn wapenbezit.
„Bij mijn woning is een inbraakpo-
ging geweest. Op een avond was
zelfs het raam van mijn slaapkamer
gesneuveld.” Hij was bang. Daarom
was het tijd voor de Gelener om
een wapen aan te schaffen.
Dit deed hij niet zelf. Zijn ex regel-
de dit wapen voor hem. Maar ook
zij lichtte hem op. De vrouw be-
weerde dat het vuurwapen 900 eu-

ro kostte. „Maar uiteindelijk bleek
dit 700 euro te zijn”, mopperde J.,
„200 euro stak ze in haar eigen zak.
Ik heb haar de deur gewezen.”
Na zijn aanhouding op 10 decem-
ber voor het vuurwapenbezit zat J.
85 dagen vast. Twee dagen nadat hij
op vrije voeten kwam, op 7 maart,
werd hij naar eigen zeggen bescho-
ten toen hij en zijn 5-jarige dochter-
tje in de auto zaten. Enkele autorui-
ten sneuvelden. Volgens J. werd hij
beschoten door dezelfde man die
ook bij hem had proberen in te bre-
ken. Wat er bij de vermeende
schietpartij in Geleen nou precies
gebeurd is, kon de politie gisteren
niet vertellen. J. ziet de schietpartij
wel als ‘bewijs’ dat het logisch is
dat hij zelf een wapen nodig had.
„Ik weet wel dat het niet mag,
maar ik was bang.”
J. heeft in het (recente) verleden
wel meer dingen gedaan die niet
mogen. Hij heeft een strafblad van
tien pagina’s. Mishandeling, overtre-
den van de Opiumwet, vernieling.
„U bent een ijverig baasje, zo staat
u er niet fraai op”, meldde de recht-
bankvoorzitter ten overvloede.
„Ik denk inderdaad dat de verdach-
te er is ingeluisd”, zei officier van
justitie Wil Peute. Maar toch moet
J. voor het vuurwapenbezit boeten,
zei hij. „Normaal eist het Openbaar
Ministerie drie maanden (90 da-
gen, red.) onvoorwaardelijke cel-
straf in dergelijke gevallen.” De offi-
cier vond daarom de 85 dagen voor-
lopige hechtenis afdoende. Wel
moeten de resterende vijf dagen cel-
straf volgens Peute een voorwaarde-
lijke straf zijn als J. binnen twee
jaar opnieuw de fout in gaat.
Advocate Gitte Biesmans was het
eens met Peute. „Dat komt niet
vaak voor”, lachte ze. „Al vind ik
die vijf dagen voorwaardelijke cel-
straf niet nodig.”


