Reconstructie Roofoverval

Buit bij shishabaas zou ton
zijn
Als Karim S. eind januari van dit jaar uit de gevangenis komt,
is hij nagenoeg blut. Daarom besluit hij een overval te plegen
op de Geleense shishabaas Hafed Merkikou. Daar zou een
ton te halen zijn. Maar het plan pakt verkeerd uit. Het
slachtoffer overlijdt.
JOS EMONTS EN

„Wat dacht je dat de buit zou zijn?” wil de politie weten.
"Misschien een tonnetje. Ze zeggen dat hij gooit met
geld. Dat doe je alleen als je veel geld hebt.”
Het is laat in de middag van dinsdag 21 maart als Karim
S. (24) uit Stein in het politiebureau in Maastricht vertelt
hoeveel geld hij had gedacht buit te kunnen maken bij
de roofoverval, op woensdag 8 februari, op shishabaas
Hafed Merkikou. Honderdduizend euro, waarvan de
helft voor hem zou zijn. Daar zou hij weer even mee
vooruit kunnen. Het loopt echter niet zoals hij had gedacht. Op 14 maart wordt hij opgepakt.
S. vertelt de politie dat hij zich rot schrikt als hij op 8 februari met een bivakmuts op oog in oog staat met de
jonge vrouw met wie hij ’s avonds nog gezellig heeft getafeld. Hij weet dat zij een relatie heeft met Hafed Merkikou, die hij ’s nachts wil beroven. Hij heeft haar echter
niet een paar uur later in bed naast Merkikou verwacht.
„Ik hoorde haar en Hafed schreeuwen. Ik wilde weggaan, maar er was geen weg terug. Ik had geld nodig.” S.

beseft onmiddellijk dat hij geen woord moet zeggen. De
vrouw die hij net ruw uit haar slaap heeft gewekt, zou de
stem van haar recente tafelgenoot onmiddellijk herkennen. Daarom gebaart S. met zijn gehandschoende duim
en wijsvinger dat hij en zijn kompaan geld willen. Als
Merkikou weigert, trekt S. een handschoen uit en wrijft
duim en wijsvinger nog eens over elkaar. Weer tevergeefs.
Shotgun
In de slaapkamer ontstaat een gevecht, waarbij - zo beweert S. later - zijn medeverdachte Dennis V. (40) uit
Heerlen Merkikou neerschiet met een shotgun. Vluchten is de enige optie. Karim S. laat de vrouw die hem enkele uren daarvoor nog in een restaurant gezelschap
hield ontredderd achter. Ze zullen elkaar niet voor de
laatste keer zien voordat Karim S. wordt gearresteerd. De
twee ontmoeten elkaar nog twee keer. Een keer gaat hij
met haar uit eten om haar te steunen in haar onbeschrijfelijke verdriet. „Ik voelde me fucked up. Ze wist niet wat
ik had veroorzaakt en ik wilde haar troosten. Ik kon haar
niet zeggen dat ik geen moordenaar ben”, zegt Karim S.
later bij de recherche.
Blut
Eind januari mocht Karim S. de deur van de Geerhorst
in Sittard defiď
Çiď
àief achď
àer zich dichtď
álaan. Hij heeft dan
een jarenlange celstraf uitgezeten voor het neersteken
van zijn schoonmoeder.
Karim zegt dat hij nagenoeg blut op straat kwam te
staan. Hij had driehonderd euro die hij in de bajes had
verdiend met de verkoop van naar binnengesmokkelde
telefoons. En in zijn plunjezak zaten valse bankbiljetten
die hij had buitgemaakt in de gevangenis. S. heeft zijn
eigen kijk op de terugkeer in de maatschappij. „Ze hebben me van alles beloofd. Maar niemand doet moeite
voor je. En je hebt geen geld. Wat moet je dan? Je kunt

niet gelijk solliciteren. Je moet nog een beetje verwerken. Ze zouden me helpen met de re-integratie, maar
het bleken gewoon leugenaars te zijn. Ze zeggen dat ze
dit en dat voor je doen. Maar hoelang moet ik wachten?”
Fataal schot
Hij wachtte niet lang en smeedde een plan zodra hij
hoorde dat Merkikou barstte van de poen. Handlangers
vond S. onder de mensen met wie hij vastzat. Een scooter voor een verkenningstocht naar Geleen was snel gestolen, net als twee auto's voor de nachtelijke rooftocht.
Karim S. dacht het prima geregeld te hebben. Het liep
anders, omdat er een fataal schot viel dat de plannenmaker - zo zegt hij - niet had ingecalculeerd.

