Aankoop automatisch wapen was 'superdomme actie'
Frits Verhagen
Alkmaar/Zaandam * ,,Je kunt veel stomme dingen doen in je leven, maar dit was wel
een heel superdomme actie.'' Dat zei de Alkmaarse politierechter Littooy maandag
tegen de 28-jarige Zaandammer Kevin S. die terechtstond voor verboden wapenbezit.
De Zaandammer bezorgde treinreizigers tussen Zaandam en Koog aan de Zaan 14
november vorig jaar de schrik van hun leven door een semi-automatisch wapen
vanuit een kistje in een bivakmuts te verpakken. Sommige getuigen keken recht in de
loop van het pistool. Het moment was ook niet zo handig gekozen, want een dag na
de bloedige aanslagen in Parijs stonden veel Nederlanders toch al niet zo stevig in de
schoenen.
De politie nam het zekere voor het onzekere en zette de trein bij Koog aan de Zaan
stil. Kevin S. werd opgepakt en zijn wapen in beslag genomen.
De Zaandammer was maandag voor de politierechter de eerste om toe te geven dat
zijn actie vorig jaar november niet zo verstandig was. Hij had het wapen samen met
26 scherpe patronen voor 600 euro gekost. ,,Ik wilde het met flink veel winst
doorverkopen'', zei S. tegen de politierechter. Dat plan pakte dus heel anders uit.
Officier van justitie Pascalle Berkepeis zei dat het bezit van dit soort wapens terecht
heel zwaar wordt opgevat. ,,Mensen die dergelijke wapens in het openbaar zien
schrikken zich kapot.” Wat Berkepeis betreft moest de Zaandammer langere tijd
achter de tralies. Zij eiste 6 maanden cel waarvan 2 voorwaardelijk.
Advocaat Johan Mühren vond dat geen goed idee. Volgens hem verliest zijn cliënt
alles wat hij inmiddels heeft opgebouwd als hij naar de cel moet. En dat terwijl de
Zaandammer juist het besluit heeft genomen om het rechte pad op te gaan. Mühren
wees erop dat S. aan zijn schulden en een goede dagbesteding wil werken.
De politierechter bleek gevoelig voor het pleidooi van de raadsman. Hoewel het
wapenbezit voldoende ernstig is voor gevangenisstraf streek Littooy de hand over
zijn hart en veroordeelde de Zaandammer tot 180 uur werkstraf en 2 maanden
voorwaardelijke celstraf. Kevin S. zelf was dolgelukkig. ,,Ik spring een gat in de
lucht.''

